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 مستخلص البحث

 ضـو  فـي المصـريَّة للجامعـا  التنظيميَّـة الُهويَّـة هدف البحث إلى التعرف على كيفية تـدعي    
 للهويـة التنظيميـة مـن حيـث ناـ تها النظريـة األسـس عـر  العالميَّة وذلك من خالل التصنيف معايير
 بالجامعـا  وأنماطهـا وأهميتهـا، وخصائصـها، بالجامعـا  التنظيميـة الهوية وديناميا  تطورها، ومراحل

 أهـداف عر  لخال  من ومعاييرها العالميَّة للتصنيفا  النظريَّة واأُلسس تدعيمها، ومتطلبا  وأبعادها،
ونماذجهـــا، واســـتخد  البحـــث  الجامعـــا  تصـــنيفا  وأنـــوا  وأهميَّتهـــا، للجامعـــا  العالميَّـــة التصـــنيفا 

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

العالميَّـة ، حيـث طب ـ  اداة الدراسـة علـى  للتصـنيفا  الـدلخول فـي دورهـا تفعيل ومتطلَّبا  سويف بني
ــة عينــة مــن  ال يــادا  ــا  األكاديميَّ ــا  ووكــال  األقســا ، رؤســا  وهــ  الجامعــة، بُكليَّ  وعمــدائها، الُكليَّ

 وعـدده  الماـروعا  إدارة ومـديري الجامعي، األدا  تطوير لمركز التابعة المكاتب مديري إلى باإلضافة
 ابعـــاد الُهويَّـــة لتحســـين وضـــ  َّليَّـــا  وتوصـــل البحـــث إلـــى  ،%2.57 مئويَّـــة بنســـبة وذلـــك ،(762)

تمثلــ   ُبعــد المركزيَّــةلفبالنســبة  :العالميَّــة التصــنيف معــايير ضــو  فــي ســويف بنــي بجامعــة التنظيميَّــة
ـة بالسِّـما  وتعـريفه  والمعيـدين الجـدلد للعاملين التنظيميَّة التهيئةاالليا  في  للجامعـة،  والمميِّـزة العامَّ

 بمــا النفعيَّــة والُهويَّــة ، وقــي  وأعــراف قــوانين مــن تضــم  بمــا للجامعــة المعياريَّــة الُهويَّــة بــين والتــوازن
 العلمـي، كـالتفرلد بالجامعـة  العـاملين لـد  اإليجابيَّـة ال ـي  تسـود راـيدة، وأن اقتصـاديَّة قي  من تضم 
يادة واالبتكار، اما بالنسبة لبعد التميـز تمثلـ  االليـا  فـى  واإلبدا  وااللتزا  الفريق وروح والتعاون والرِّ
 إليهـا، وجـذب الوافـدين الطلـالب جذب في األخر ، بالجامعا  موجودة الغير الجديدة الُكليَّا  دور تفعيل
 ماـرو  مـن بالجامعـة، واالسـتفادة الصـيدلة بكليَّـة اإلكلينيكيَّـة الصـيدلة لبرنـامل بالطلـال من عدد أكبر

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

اإللكترونـي،  الجامعـة موقـ  على التعليميَّة وخدماتها الدِّراسيَّة وبرامجها االستراتيجيَّة وأهدافها الجامعة
تاحتهـا لغـة مـن ألكثـر بالجامعـة التدريس هيئة أعضا  لد  المناورة الدوليَّة األبحاث وترجمة  علـى وا 
 فــي العالميَّــة التصــنيفا  فــي المت دِّمــة معــا الجا خبــرا  مــن للجامعــة، واالســتفادة اإللكترونــي الموقــ 
، ثــ  التعــرف علــى معوقــا  تنفيــذ هــذل االليــا  وســبل التغلــب  األكاديمَيــة  المواقــ  محتــو  تصــمي  مجــال
   .  عليها

  .الجامعا  تصنيف - التنظيميَّة الُهويَّة:    الكلما  المفتاحية
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Summary of the research 
        The research aimed at identifying how to support the organizational 

identity of Egyptian universities in the light of global classification standards 

by presenting the theoretical foundations of the organizational identity in terms 

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

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

universities and their dimensions, requirements for Consolidating , and the 

theoretical foundations of global classifications by presenting the goals and 

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

of university rankings. 

         The research used the descriptive approach by studying the organizational 

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

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

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

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

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

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

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

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

percentage of 75.4% 

         The research reached the establishment of mechanisms to improve 

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

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

mechanisms were the organizational preparation of new and recruiting workers 

and their acquaintance with the general and distinctive features of the 

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

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

economic values, and that the positive values prevail among university 

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

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

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

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

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

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

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

continuity dimension, it was represented in the following mechanisms using 

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

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

international researches published by members of the university’s teaching 

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

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

International classifications in the field of designing academic website content, 

then identifying obstacles to implement these mechanisms and ways to 

overcome them. 

Key words: rganizational Identity  -    University Ranking                              
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 القسم األول

 اإلطار العام للبحث
 مقدمة: 

 التحديَّا هذل  ه ل أو   والعالمي يعلى المستو  المحل التحديَّا واج  الجامعا  العديد من تُ    
األخر ، وتساعدها في اللحاق  المؤسَّسا زها عن غيرها من ة تميل ة تنظيميَّ ويَّ هي وجود هُ 
ك  التي تض  معايير للحُ  العالميَّةمن التصنيفا  وجود العديد    الحضاري في ظلِّ بركب الت دل 

 اهام   ار  مؤاِّ  للجامعا  التنظيميَّة الُهويَّة عدل حيث تُ   على هذل الجامعا  وترتيبها حسب األفضل
الوافدين وأعضا  هيئة  الطلالبليها إوالتي تجذب  ،  بهاالتي تتمتَّ  التنظيميَّةلسمعتها 
 أكملعلى  والمجتمعيَّة والبحثيَّة التعليميَّةنها من أدا  رسالتها يسه  في تمكا يُ ممَّ  التدريس،

 .وج 
والعمل على تطوير  ،مووالنل  ،إلى الب ا  المؤسَّسا تسعى الجامعا  كغيرها من و    

  كثيرة ا   وحيث تواج  الجامعا  تحديَّ   ا  وتنفيذها لتضمن لها تح يق أهدافهااالستراتيجيَّ 
عة ، وضغوط ومتطلبا  سوق العمل المتنوِّ والدوليَّة المحليَّةة، والمنافسة يَّ المال التحديَّا منها 
نافس في تطوير التعلي  تصبح التنافس الح ي ي بين دول العال  هو الأف د   َّ رة، ومن ثَ والمتغيِّ 

وتعتبر ، (27: 7002ارف السعيد، أ) ةة والتعلي  الجامعي بصفة خاصَّ بصفة عامَّ 
تستهدف  وهية للجامعا ، ل ياس ال درة التنافسيَّ  اكثر األساليب استخدام  أ ةالعالميَّ التصنيفا  

ة س  بالحياديَّ ة على مستو  العال  على أساس موضوعي يتَّ ترتيب الجامعا  والمراكز البحثيَّ 
والتي تحمل في ثناياها  الدوليَّةتحرير التجارة  ، وفى ظلِّ الذاتيَّة الفرديَّةزاعا  وبعيد عن النِّ 

طراف جديدة في مجال أومنها دخول  المصريَّة الحكوميَّةأما  الجامعا   التحديَّا من  ادد  ع
 يتبنِّ  التحديَّا روف و ز  لمواجهة هذل الظل صبح من الالَّ أحيث   دما  التعلي  العاليخ  

د مروة سمير، عب). ة لهاة ااملة إلصالح النظا  التعليمي وتعظي  ال درة التنافسيَّ استراتيجيَّ 
د  أكَّ  التي العالميَّةن هناك معايير التصنيفا  إحيث   (6.7: 7020الفتاح عبد الرحمن،

تصنيف ويبومتركس، فلكي تستطي   ة  للجامعا  وخاصَّ  الرقميَّةة تطوير البنية على أهميَّ 
مواق  الجامعا   ةحاكي جوديجدر بها أن تُ  العالميَّةعود لمكانتها في التصنيفا  الجامعا  الصل 

ة د  عليها غالبيَّ ة التي أكَّ معة األكاديميَّ ة لتحسين السل ن الجودة ضروريَّ إحيث   العالميَّة
 فرغلي، عفاف) .دوا  والمؤتمرا ة للجامعا  وتنظي  النَّ التصنيفا  بزيادة البعثا  الخارجيَّ 
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ف بها في البحث العلمي، معة عالية معترَ ضرورة تح يق سُ  إلى باإلضافة (737:  7022
ول، ووجود عدد من ة الدل ليها من كافَّ إ الطلالبمة في التدريس لجذب معة مت دِّ تح يق سُ و 

صاته ، العاملين بالجامعا  من علما  البحث العلمي وقادة الفكر واإلبدا  المتميزين في تخصل 
، وجذب أفضل العناصر من أعضا  هيئة التدريس اصا  متميزة عالمي  وابتكار وتطوير تخصل 

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

7022 :362) 
حيث   ونة األخيرةفي اآلالكثير من االهتما   التنظيميَّة الُهويَّة د نال موضو  ف  َّ من ثَ و  

ة التي تحك  طري ة الجوهريَّ  ما تختلف عن بعضها البع  من حيث السِّ  المؤسَّسا  إن
زها عن ميِّ ة بها والتي تُ سة هويتها الخاصَّ ن لكل مؤسَّ   م  مرور الزمن تتكوَّ حيث إنو   العمل

ة الجامعة هويَّ دراك العاملين بالجامعة لإوعندما يرت   مستو  األخر ،  المؤسَّسا غيرها من 
تريد الوصول تح ي ها وأهدافها التي  إلىورسالتها التي تسعى  إناائهاوالغر  من  التنظيميَّة

من  العالميَّةعلى في التصنيفا  أمراكز ل هاة واحتاللليها ينعكس كل ذلك على قدرتها التنافسيَّ إ
  .ريس للعمل لديهافضل العناصر من أعضا  هيئة التدأليها واختيار إ الطلالبخالل جذب 
 مشكلة البحث: 

سه  في انخفا  قدرتها العديد من الماكال  والتي تُ  المصريَّةواج  الجامعا  تُ  
ة، وارتفا  نسبة راسيَّ على استيعاب المناهل الدِّ  الطلالبعف قدرة ضَ ل في تتمثَّ و  ،ةالتنافسيَّ 
هيئة التدريس،  عف ائون أعضا إلى أعضا  هيئة التدريس ومعاونيه ، وضَ  الطلالب

وارتفا   ،ة المناورة للجامعةومستو  إعداده  ونظا  ترقياته ، وانخفا  عدد األبحاث العلميَّ 
 متطلَّبا واكب ال تُ  الطلالبة من وتخريل نوعيَّ  ،يجينفة نارها، وانخفا  مستو  الخرِّ تكلُ 

افة إلى ضعف ضعف االهتما  بتطوير مناهل التعلي  الجامعي، باإلتعيا ، وضَ  الذيالعصر 
دون  والتركيز على الك ِّ  ،ة من معامل ومكتبا وضعف البنية التحتيَّ  ،الطلالبأساليب ت يي  

 ن كلَّ إف  َّ ، ومن ثَ (277: 7022وَّخرون،مروة ممدوح ) التعليميَّةالكيف م  إهمال الجودة 
 خاص   ومستو  خريجيها باكل ر على أدا  هذل الجامعا  باكل عا   هذل الماكال  تؤثِّ 

 اإلقليمياألخر  سوا  على المستو   زة لها عن الجامعا ة ومميِّ عف امتالكها لسما  عامَّ وضَ 
 . حدوث جوانب ال صور الساب ة إلى يوالتي تؤدِّ  ،ةعف استراتيجياتها التاغيليَّ ، وضَ العالميو أ
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ة ة االستراتيجيَّ طَّ من مجموعة من الماكال  رصدتها الخُ  بني سويفجامعة  يتعانو  
عد  ة ببُ الماكال  المتعلِّ : كالتالي وهي ة،الثالث التنظيميَّة الُهويَّةق ب بعاد لها فيما يتعلَّ 

ما  وغير معروفة بالنسبة للمنظَّ  ةورسالتها غير معلن ة الجامعةرؤي نإف ،ةالمركزيَّ 
ن المجتم  الجامعي م إسها عف وضَ  ،يهاة لددما  البحثيَّ عف تسويق الخ  وضَ  ة،المجتمعيَّ 

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

د  وع ،ةبرامجها وخططها المست بليَّ  من عد  إعالنها عن يعانتزال تُ  نها الأال إ العالميَّة
عد ما بالنسبة لبُ أ ،  للتصنيف العالمي للجامعا ة بملف الت دل استكمال قواعد البيانا  الخاصَّ 

وجود من  يعانتُ  فإنهاة للجامعة ا  التاغيليَّ ل في األولويَّ يتمثَّ  يوالذ ةمنيَّ ة الزَّ االستمراريَّ 
ة سب الموارد الماديَّ ا ، وعد  تناليَّ ل في اختصاصا  النااط الواحد بين اإلدارا  والكُ تداخُ 

عف ة، وضَ عاية الطبيَّ ا ، وقصور منظومة الرِّ ليَّ ة م  حج  األناطة داخل بع  الكُ والماليَّ 
 التعليميَّةة ربط البرامل العالقة بين الجامعة وجها  التوظيف في سوق العمل، ومحدوديَّ 

 ،ا ليَّ اخل الكُ عف مااركة اإلداريين في الكثير من األناطة دباحتياجا  سوق العمل، وضَ 
ة، وت ثير البيَّ وارتفا  الكثافة الطل  الطلالبزيادة أعداد ة لتنمية قدرا  العاملين، طَّ إعداد خُ  :مثل

ة، راسيَّ على استيعاب المناهل الدِّ  الطلالبوضعف قدرة  ،ة للجامعا   على البنية التحتيِّ ذلك كلِّ 
عف ائون أعضا  هيئة عاونيه ، وضَ إلى أعضا  هيئة التدريس وم الطلالبوارتفا  نسبة 

ة المناورة التدريس، ومستو  إعداده  ونظا  ترقياته ، وانخفا  عدد األبحاث العلميَّ 
ال  الطلالبة من وتخريل نوعيَّ  ،يجينفة نارها، وانخفا  مستو  الخرِّ وارتفا  تكلُ  ،للجامعة

اهل التعلي  الجامعي، عف االهتما  بتطوير منتعيا ، وضَ  الذيالعصر  متطلَّبا واكب تُ 
 ،ة من معامل ومكتبا وضعف البنية التحتيَّ  ،الطلالبافة إلى ضعف أساليب ت يي  باإلض

ة طَّ ، الخُ بني سويفجامعة ) التعليميَّةدون الكيف م  إهمال الجودة  والتركيز على الك ِّ 
  (222-220: 7070ة االستراتيجيَّ 

الماكال   أن إال العالميَّةفي التصنيفا  دة وبالرغ  من تح يق الجامعة لمراكز جيِّ  
كغيرها من  بني سويفضح مما سبق أن جامعة يتَّ كما ، على أدائها رالساب ة ال تزال تؤثِّ 

مة في لتح ق مراكز مت دِّ   التنظيميَّةن ت و  بتحسين هويتها  بة بمطالَ  المصريَّةالجامعا  
الحالي اإلجابة على السؤال الرئيس  ثالبحيحاول وفي هذا اإلطار  ،العالميَّةالتصنيفا  
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في ضو  معايير التصنيف  المصريَّةللجامعا   التنظيميَّة الُهويَّة تدعي يمكن  كيف: التالي
 : ويمكن صياغة السؤال الرئيس في األسئلة الفرعية التالية ؟العالميَّة

 بالجامعا ؟ تدعيمهاوَّليا   التنظيميَّة الُهويَّة أبعادما  .2
للجامعا   التنظيميَّة الُهويَّةللجامعا ، وانعكاسها على  العالميَّةلتصنيفا  ما معايير ا .1

 ؟المصريَّة
تدعيمها في ضو  معايير  ومتطلَّبا  ،بني سويفلجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةما واق   .1

 ؟العالميَّةالتصنيفا  
ضو  معايير في  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعي الم ترحة  اآلليا ما  .0

  ؟العالميَّةالتصنيف 
  البحثأهداف: 

 :البحث الحالي إلى تح يق ما يلي يهدف 
 .وأبعادهاللجامعا   التنظيميَّة الُهويَّةة ذا  العالقة بسس النظريَّ الوقوف على األُ  .2
لجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةللجامعا ، وانعكاسها على  العالميَّةمعايير التصنيفا  استعرا   .7

 . سويف يبن
بني بجامعة ( ةز، االستمراريَّ ة، التميل المركزيَّ ) التنظيميَّة الُهويَّةالوقوف على واق  أبعاد  .3

 .العالميَّةتدعيمها في ضو  معايير التصنيفا   ومتطلَّبا  سويف
في ضو  معايير  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعي م ترحة  آلليا ل التوصل  .7

 .ميَّةالعالالتصنيف 
 حدود البحث : 

ة، عد المركزيَّ بُ : وهي ،التنظيميَّةة للهويَّ  ةز البحث الحالي على دراسة األبعاد الثالثركِّ يُ 
 تصنيفا وال، بني سويفبجامعة  األبعادوواق  هذل  ة،منيَّ ة الزَّ عد االستمراريَّ وبُ  ز،عد التميل وبُ 

اختيار هذل  وت َّ ، (التايمز، وويبومتركس، و انغهاي)تصنيف : وهي ،للجامعا  ةالثالث العالميَّة
ق بجودة البحث ز على معايير تتعلَّ ركِّ يُ  (انغهاي)تصنيف  حيث إن    معاييرهالتنول  التصنيفا 

بالناحية  ىعنيُ  الذي (التايمز)، وتصنيف الدوليَّةة العلمي والحصول على الجوائز األكاديميَّ 
 التنظيميَّةبكاف الجامعة عن هويتها  يهت ل  الذي (سويبومترك)، وتصنيف والبحثيَّة التعليميَّة

على رصد  الدِّراسةكما اقتصر  ، زة من خالل الموق  اإللكتروني لهاوسمعتها وبرامجها المميَّ 
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ا  وعمدائها، ليَّ ووكال  الكُ  ،األقسا  رؤسا  :مثل ،ة بالجامعةاألكاديميَّ  ال يادا  را  بع َّ
ابعين لمركز تطوير التعلي  الجامعي بالجامعة، ومديري إدارة باإلضافة إلى مديري المكاتب الت

 . تفعيلها ومتطلَّبا  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة أبعادحول واق   الماروعا 
 َّة البحثأهمي: 
لت ثيرل على  انظر   التنظيميَّة الُهويَّةة للبحث من تناول  لموضو  ة النظريَّ تنب  األهميَّ   

سما   تض ل  التنظيميَّة الُهويَّةن إوحيث   لين داخل الجامعة وعلى الجامعة نفسهاسلوك العام
ق بتميزها والتي يجب هناك سما  تتعلَّ  أنسة ال ت بل التغيير في حين ة وخصائص للمؤسَّ عامَّ 

 العالميَّةرا  التي تحدث حول الجامعة من دخول في مجال التصنيفا  واكب التغيل ن تُ أ
ة للبحث في ت ديم  ة التطبي يَّ ل األهميَّ وتتمثَّ  ،وجهود تدويل التعلي  الجامعي وغيرها التحديَّا و 

ير التصنيفا  يلتح يق معا بني سويفلجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعي م ترحة  آلليا 
بحيث تكون هويتها ااملة لوظائف  (انغها ، والتايمز، وويبومتركس) :ةالثالث العالميَّة

عد التكنولوجي من خالل باإلضافة إلى البُ  والمجتمعيَّة والبحثيَّة التعليميَّة :ةلثالثالجامعة ا
  .اإللكترونيَّةتطوير بوابتها 

 مصطلحات البحث : 
، ومعايير التنظيميَّة الُهويَّة :هما ،ي و  البحث الحالي على مصطلحين رئيسيين

 :، ويمكن تعريفهما كاآلتيالعالميَّةالتصنيف 
 التنظيميَّة اهُلويَّة Organizational Identity : ُة من نها مات َّ  ب اغوي  لُ  الُهويَّةف عرَّ ت

 الُهويَّةن إف  َّ ، ومن ثَ (وَ حاد بذات  هُ االتِّ )ومعنال  (لأ)ـف بوضع  كاس  معرَّ  ، وت ل (وَ هُ )الضمير 
 أما ،(603: 7007محمد حجاب،) .ةر عن ح ي ة الاي  والتي تامل صفات  الجوهريَّ عبِّ تُ 

فوا أول من عرَّ  ((Albert.S & Whetten.Dعتبر فيُ  اصطالحا   التنظيميَّة الُهويَّةعن تعريف 
صف بصفة والتي تتَّ  ،سةة للمؤسَّ ة والرئيسيَّ ما  المركزيَّ السِّ " :نها باصطالحا   التنظيميَّة الُهويَّة

 & ,.Albert. S) .األخر  المؤسَّسا زة لها عن ما  المميِّ وا  واالستمرار النسبي، والسِّ الدَّ 
Whetten. D. ,1985: 263) ُالمكون الذ  ياير الى السلوك ": نها ف بعرَّ ، كما ت

عن عالقته  بالمؤسسة وخصائصها ل  المؤسسة والذ  يعبرون من خال  ألعضا  الجماعي
ا  للجامع التنظيميَّة الُهويَّةا مَّ أ، (72: 7003مازن رايد، ) "كال ي  والمعت دا  وأبعادها

والعاملين وأعضا  هيئة التدريس لرسالة الجامعة التي ينتمون  الطلالبدراك إ": ا صد بهفيُ 
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سا  المجتم  ما  أصحاب المصالح ومؤسَّ أة جامعته  ويَّ ليها ومد  استعداده  للتعبير عن هُ إ
 التنظيميَّة الُهويَّةويمكن تعريف  ،David J. Weerts et all , 2014:231)" )يالمحل

دراك العاملين بالجامعة ورؤيته  وانطباعاته  عن مد  سيرها في إنجاز إ" :نها ب ائي  جراإ
دراكه ، العالميَّةرسالتها، وتلبيتها لمعايير التصنيف  والتي تترج   ،سةة للمؤسَّ ما  العامَّ لسِّ ل وا 

  األخر ، زها عن غيرها من الجامعاما  التي تميِّ ة لديها، والسِّ في سياساتها وال ي  الرئيسيَّ 
  ".منوالمزايا ال ابلة لالستمرار بمرور الزَّ 

  تصنيف اجلامعات: University Ranking :طري ة لت وي  الجامعا  من " تعرف بانها
 والعلمي األكاديميحيث المستو  بهدف ترتيبها من حيث البرامل والبحث واألناطة العلمية 

خالل مجموعة من اإلحصا ا  واالستبانا  باستخدا  معايير مختلفة يت  االستدالل عليها من 
ف عرَّ كما تُ  ،(37: 7022سماح احمد ،). الخبرا  والمحكمينالتي توز  على مجموعة من 

ة بصورة واألكاديميَّ  التعليميَّة المؤسَّسا من خاللها ترتيب الجامعا  و  ة التي يت ل نها العمليَّ  ب
ة على أساس المعايير المعتمدة ى هذل العمليَّ لجهة التصنيف الدولي التي تتولَّ  اة، تبع  مست لَّ 

تعريف تصنيف  ، كذلك ت َّ (Kobayashi,Testuo,2010:169). في ذلك التصنيف
قيمة للم ارنة بين  وة ومعيار ذالجامعيَّ  المؤسَّسا نظا  لت وي  أدا  ": نها الجامعا  ب

ة ن الجوانب األكاديميَّ را  المرتبطة بعدد ميعتمد على حزمة من المؤاِّ  يالجامعا ، والذ
 ،(Marope, P.J. Wells & Hazelkorn. E.,2013:167) ."ةوالتكنولوجيَّ  والبحثيَّة
 التعليميَّةاألدنى من الكفايا   الحدل " :ن  ب ايمكن تعريف تصنيف الجامعا  إجرائي    َّ ومن ثَ 
 العالميَّة المؤسَّسا ضعها ة المطلوب تح ي ها لد  الجامعة والتي ت و  بو واإللكترونيَّ  والبحثيَّة
  ."ضوئها علىة بوضعها وت يي  الجامعا  المختصَّ 
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 ِّابقةالسَّراسات الد : 
 الُهويَّةراسا  التي تناول  بالدِّ  محور يهت ل  :محورين إلىاب ة راسا  السَّ ت سي  الدِّ  ت َّ  

 اترتيبها زمني   ، وت َّ الميَّةالعراسا  التي تناول  معايير التصنيف بالدِّ  ، ومحور يهت ل التنظيميَّة
 : منها عر  لكل   يليمن األقد  إلى األحدث، وفيما 

 Katherine) دراسةحيث تناول  ؛ التنظيميَّة اهُلويَّةراسات اليت تناولت بالدِّ يهتمُّ :احملور األول
,Denice: 2010)  َّ ة والحفاظ عليها في كليَّ  الُهويَّةتطوير  كيف تSweet Briar  وهي

تحليل محتو  االعتماد على  وت َّ ة، حدة األمريكيَّ ة في والية فيرجينيا بالواليا  المتَّ نسائيَّ ة كليَّ 
ة، وكذلك من خالل مالحظة ة والت ارير السنويَّ ة االستراتيجيَّ طَّ ة كالخُ ليَّ الوثائق الصادرة عن الكُ 

ر عن عبِّ  ابلة والتي تُ ا  والمواقف التي اتضح  من خالل نتائل الملوكيَّ الممارسا  والسل 
ة ا  تذكاريَّ ظ  وفعاليَّ ونُ  إجرا ا  وجودالى  الدِّراسة توصل وحيث   ةفي ث افة الكليَّ  الُهويَّة

سه  في التركيز يُ  التنظيميَّة الُهويَّةأن تحديد  كما، لديها التنظيميَّة الُهويَّةز عزِّ تُ  ،ةترعاها الكليَّ 
سه  في إحداث التغيير اإليجابي والتجديد والتي تُ  ،لينة لد  العامعلى النواحي اإليجابيَّ 

، ف د حاول  (7027:فاضل راضي، يعامر العطو )دراسة  أما ،ةسي لد  الكليَّ المؤسَّ 
ة وبيان ت ثيرها في قبول العراقيَّ  التعليميَّة المؤسَّسا في  التنظيميَّةة ويَّ تاخيص فجوة الهُ 

( ةة أو النفعيَّ المعياريَّ ) التنظيميَّة الُهويَّةل الم ارنة بين خال من  هاتحديد ت َّ و ، مبادرا  التغيير
ة والمرغوبة، وأظهر  المثاليَّ  التنظيميَّة الُهويَّةهيئة التدريس م   أعضا بل المدركة من ق  

أعضا   ماأعملها،  متطلَّبا ة في تنفيذ النفعيَّ  الُهويَّةز اهتمامها على ركِّ أن الجامعة تُ النتائل 
ة الجوانب النفعيَّ  بكلِّ  الهجينة التي تهت ل  التنظيميَّةة ويَّ للهُ  هالون امتالكتدريس يفضِّ هيئة ال
على عالقة  التعرلف(: 7023 ،ماجدة عبد الستار)دراسة  وقد حاول ة في العمل، والمعياريَّ 

، باألردنربية الكرخ ة تمديريَّ بة لد  مدرا  المدارس اإلعداديَّ  التنظيميَّة الُهويَّةب التنظيميَّةال وة 
 ال وة بين ةطرديَّ  ارتباط عالقة وجود إلى ل المنهل الوصفي، وتوصَّ  الدِّراسةواستخدم  

 ,Myroslava) دراسة وتناول ، ةالمدارس اإلعداديَّ  مدرا  لد  التنظيميَّة الُهويَّةو  التنظيميَّة
Hladchenk, 2016 )ضح من رسالتهاكما تتَّ  ،ةللجامعا  األوكرانيَّ  التنظيميَّة الُهويَّة "

ة في مرحلة االنت ال ونظر ا ألن الجامعا  األوكرانيَّ    7027است الل أوكرانيا عا  بعد  ة  خاصَّ 
جامعة  76رسالة ي تحليل محتو  لبيانا  جر  أُ  السوفيتي إلى المست بل األوروبي من الماضي

رجم  في رسالتها وأهدافها ة تُ   األوكرانيَّ بالجامعا التنظيميَّة الُهويَّةإلى أن  ل وتوصَّ ، ةأوكرانيَّ 
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، وتعزيز النااط الدولي، وبالرغ  من ةالعلميَّ  التعلي  والبحث واالبتكارا  وهي ،ةاالستراتيجيَّ 
أوكرانيا في المجتم  األوروبي  اندماجانضما  أوكرانيا إلى االتحاد األوروبي إال أن مستو  

 ،محمد عبد الفتاح( أما دراسة ،التنظيميَّةجامعاتها ة ويَّ انعكس على هُ  يوالذ ،اكان منخفض  
ف د حاول  الكاف عن دور ال يادة الخادمة في تح يق التماثل ( 7026بو سيف،أمحمود و 

ل  مين، وتوصَّ من وجهة نظر المعلِّ  بمدارس التعلي  قبل الجامعي بمصرَ  التنظيميَّة الُهويَّةم  
يرتبط  ن أكما سين، ة لد  المدرِّ إيجابيَّ  ايخلق قيم   يميَّةالتنظ الُهويَّةل يإلى أن تمث الدِّراسة
سين لد  المدرِّ  الُهويَّةل مثِّ ن تُ ا  سة، و ب  في المؤسَّ ا بالنمط ال يادي المتَّ ا وجزئي  ا كلي  ارتباط  

 David 2016)دراسة  أما، لد  العاملين بها ز ورضا وظيفية وتميل يمنح المدرسة استمراريَّ 
Brewer, )التنظيميَّة الُهويَّةعلى العالقة بين أصحاب المصلحة، و  التعرلفاول  ف د ح ،

ن خالل الم ارنة بين م ةاألمريكيَّ الجامعا  رسالة  وانعكاسها على التنظيميَّةلصورة وا
ا  ز على األبحاث ومنح الدرجركِّ ة والتي تُ حدة األمريكيَّ ة بالواليا  المتَّ الجامعا  الوطنيَّ 

غا  واألدب لل ة كالرَّ صا  الحُ التخصل ز على ركِّ تُ والتي ة الفنون الليبراليَّ  عا جامو  ،ةالعلميَّ 
ا  ة وكليَّ إلى عد  وجود فرق بين الجامعا  الوطنيَّ  الدِّراسةل  ، وتوصَّ والفلسفة وعل  النفس

ز التميل عد التركيز على بُ  ، كما ت َّ التنظيميَّةتها ويَّ ة حول طرق اإلعالن عن هُ الفنون الليبراليَّ 
دراسة  أما، ةلد  الجامعا  الوطنيَّ  سةوجعل  جوهر المؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةك حد أبعاد 

أثر تكنولوجيا االتصال الحديثة في على  التعرلفف د حاول  ( 7022،نورهان الدين برهان)
 (ورقلة)بجامعة  ة التكنولوجيا الحديثة للمعلوما  واالتصالكليَّ  لد  التنظيميَّة الُهويَّةتاكيل 

 الدِّراسةة األساتذة الباحثين، واعتمد  ويَّ على مد  ت ثير هذل الوسائل في هُ  التعرلفمن خالل 
 عضو هيئة التدريس استخدا ن أالبرهنة على  الدِّراسةعلى المنهل الوصفي، وقد استطاع  

سه  في يُ والبحث العلمي  التعليميَّةة ر العلمي في العمليَّ لوسائل التكنولوجيا ومحاكات  للتطول 
را  الحديثة، وقد حاول  دراسة للتغيل  ةة ذا  طاب  معاصر ومواكبة تنظيميَّ ويَّ إعادة إنتاج هُ 

لد   التنظيميَّة الُهويَّةة ببنا  ا  المهنيَّ على عالقة األخالقيَّ  التعرلف( 7022 ،بتسا  مار إ)
وجود : هاأهمل  ،ة نتائلإلى عدَّ  راسةالدِّ ل  وصَّ وتبسكرة،  (محمد خيضر)األساتذة بجامعة 

لد   التنظيميَّة الُهويَّةة وبنا  ة في أدا  الواجبا  المهنيَّ ة ذا  داللة إحصائيَّ عالقة ارتباطيَّ 
ا  المهنة يحرصون ا من أخالقيَّ بسكرة، وأن األساتذة انطالق   (محمد خيضر)أساتذة جامعة 

ة عند ال يا  بمزاولة ة واالست الليَّ د الموضوعيَّ ف   ب العالقا  التي قد تبدو أنها تُ على تجنل 
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 اهتما  على د أكَّ ف د  Tuba, Bozaykut et al , 2017)) دراسة أماة، الواجبا  المهنيَّ 
وذلك  ،كوسيلة لإلعالن عن برامجها التنظيميَّةتها ويَّ بهُ  زةالمتميِّ  ةاألمريكيَّ  الكثير من الجامعا 
لمناورا  هذل المحتو   تحليل على الدِّراسةواعتمد  ، ةاإللكترونيَّ من خالل مواقعها 

 التيالموضوعا   أن الدِّراسةوكاف  نتائل  ،على مواقعها على ابكة اإلنترن  الجامعا 
: هي ،خمسة موضوعا  التنظيميَّةتها ويَّ عالنها عن هُ إ فيز  عليها هذل الجامعا  ركَّ 

 سوزان) كما حاول  دراسة ، ة، والتنول عيَّ ز، والمااركة المجتمالتعلي ، والبحث، والتميل 
بين  التنظيميَّة الُهويَّةدراسة االتجاها  نحو أساليب إدارة االنطبا  وأثرها على  (7022،بكر

وجود : الدِّراسةل  إليها النتائل التي توصَّ  ومن أه ِّ  العاملين اإلداريين في جامعة األزهر،
اإلطرا  وت دير ) :ة بين أساليب إدارة االنطبا يَّ اللة إحصائة ذا  د  عالقة ارتباط طرديَّ 

ظهار الحاجة للمساعدة، و اآلخرين،  ، ووجود التنظيميَّة الُهويَّةو  ،( تد  ب نموذج يُ وجود و ا 
دراسة ، وتناول  التنظيميَّة الُهويَّةو ( أو التهديد اإلجبار)ة بين أسلوب عالقة ارتباط عكسيَّ 

(Lukasz Murkowski,2019)  َّبين  ة االندماجعمليَّ طار إللجامعة في  التنظيميَّة ةالُهوي
، والتي يمكن أن تتخذ التنظيميَّة الُهويَّةة في إلى إحداث تغييرا  جذريَّ  يتؤدِّ حيث   الجامعا 

  إذا انصهر  جامعة أضعف م  جامعة أقو ، فهناك فرصة حيث إن ا،أو سلبي   اإيجابي   اكال  
في الهيكل التنظيمي للجامعا   ن أن يكون هناك كيان مست ل  لزيادة مكانتها، لكن من الممك

ة لعوامل الث افيَّ امراعاة ة على أهميَّ  الدِّراسة د أكَّ ، كذلك ة ب ة خاصَّ ا  داخليَّ نائ استراتيجيَّ يُ 
ل  إلى أن موظفي الجامعة الذين يكتسبون مكانة في االندماج، كما توصَّ  يةعند ال يا  بعمل

الجامعي سيجدون أن  من األسهل قبوله  وسيسعون جاهدين لالندماج باروط مل ة الدَّ عمليَّ 
 .الاريك

 ف د هدف  دراسةمعايريها،  همُّأو العامليَّةراسات اليت تناولت التصنيفات بالدِّ حملور الثاني يهتمُّا 
(Pei-yu Liao, 2012 Kuang-hua Chen & ) : ة لتصنيفا  الجامعيَّ ام ارنة إلى

 وذلك من خالل بحث، ةراسا  الببليومتريَّ من خالل االعتماد على أسلوب الدِّ  ــــ العالميَّة
ة داخل أنظمة التصنيف، كذلك العالقة المتبادلة بين أنظمة التصنيف المختلفة، والعالقة البينيَّ 

كبير الستخدا  فهارس االستاهادا  المختلفة في نتائل  ت ثيرعد  وجود  عن الدِّراسةكاف  
 William Vat                        واستهدف  دراسة ،جامعة 700 فضلألالتصنيف 

Wai Lo ,2012) )في تايوان العاليفي التعلي   العالميَّةالتصنيفا   ت ثيرعلى  التعرلف، 
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في سياق العولمة،  العاليتدويل التعلي   إلىل والتحول  لهاة ا  الوطنيَّ على االستراتيجيَّ  ثيرها وت
بضرورة عد   الدِّراسة وأوص ، ةالحالة للجامعا  التايوانيَّ  على منهل دراسة راسةالدِّ واعتمد  
 األقلل و  اتح يق التعاون بين الجامعا  األعلى تصنيف  بترتيب الجامعا  ف ط ولكن االهتما  ب

عند  اإلقليميعد ومراعاة البُ  ،ز على العمال ركِّ يُ  ،األبعادد ، وعمل تصنيف متعدِّ اتصنيف  
ر م ترح لالرت ا  وض  تصول  ف د هدف  إلى(: 7026ا،البنَّ  حمدأ)، أما دراسة يفالتصن

سه  في تحسين ة بحيث تُ ة والجامعيَّ األكاديميَّ  اإللكترونيَّةبمستو  جودة محتو  المواق  
على  الدِّراسة، ولتح يق ذلك الهدف اعتمد  العالميَّةفي التصنيفا   المصريَّةترتيب الجامعا  

ر م ترح لالرت ا  بمستو  جودة المواق  ل  إلى وض  تصول ، وتوصَّ لوصفي التحليليالمنهل ا
ة، ة، والموضوعيَّ حداثة المعلوما ، التغطية، الدقَّ  :هي ،ة معاييرواعتمد على عدَّ  ،اإللكترونيَّة

مول في مواق  ة التي يمكن من خاللها تح يق معيار الال را  العامَّ وامول  لعدد من المؤاِّ 
ف ونار ة من خالل تحديد اس  المؤلِّ لطة الفكريَّ ة، والسل ا  والجامعا  واألقسا  األكاديميَّ ليَّ الك

محمد ) ، وهدف  دراسة، ومعيار مال مة المعلوما  المعروضة على الموق العلميالمحتو  
للجامعا  والمعايير المستخدمة  العالميَّةالتصنيفا   ه ِّ أعلى  التعرلف إلى(: 7026ناصف،

في التصنيف، وتحليل خبرة تايوان في تطوير جامعاتها، وتحسين مراكزها في التصنيفا  
البديل األول يعتمد على إعادة هيكلة  ،منها :ة بدائلعدَّ  الدِّراسة، وقد وضع  العالميَّة

 من خالل ت سي  الجامعة الواحدة إلى جامعتين أو ثالثة حسب ال طا  المصريَّةالجامعا  
 المصريَّةالجامعا  هندسة ل في إعادة أما البديل الثاني فيتمثَّ  ،(األدبي ـــلعلمي ا ـــالطبي )

أما البديل الثالث في و   ،ة أو معهدحيث يكون لكل قس  علمي كليَّ   على أساس ال س  العلمي
عائاة )وهدف  دراسة ، كما هو دون تغيير المصريَّةعلى استمرار الوض  الحالي للجامعا  

ر م ترح لتدويل التعلي  الجامعي المصري في ضو  المعايير إلى ت دي  تصول ( 7026، يمغاور 
تحديث منظومة ال وانين ضرورة  إلى الدِّراسةل  وتوصَّ  ،لتصنيف الجامعا  العالميَّة

ة ة تدويل التعلي  الجامعي، وتنمية الموارد الباريَّ والتاريعا  واللوائح الحاكمة إلدارة عمليَّ 
تحليل واق   (:7022الزهراني، جمال السيسي، إبراهي )وقد حاول  دراسة  ،ةلتحتيَّ ودع  البنية ا

وت دي  نموذج م ترح لالرت ا  بال درة  ،العالميَّةة في ضو  التصنيفا  ترتيب الجامعا  العربيَّ 
قائ  على مدخل إعادة هندسة و  العالميَّةة في ضو  التصنيفا  ة للجامعا  العربيَّ التنافسيَّ 

طوا  ة ي و  على الخُ إلى وض  نموذج لالرت ا  بال درة التنافسيَّ  الدِّراسةل  وتوصَّ  ،ا يَّ العمل
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ا  ت وي  ذاتي للجامعا  خالل إجرا  عمليَّ  يئة مناإلعداد والته: وهي ،التالية لتنفيذل
 وهي ،ث  مرحلة التحديد ،نفسه أسي عن طريق أعضا  الجامعا  ا  المؤسَّ لتاخيص الدَّ 

ينبغي الوصول  الذير لألدا  ة التي تستوجب التغيير، ث  وض  تصول مجاال  العامَّ عنى بالتُ 
ا  من خالل طرح البدائل المتاحة واختيار البديل و بنا  العمليَّ ألي ، ث  مرحلة إعادة تصمي  إ

ر الم ترح موض  التنفيذ وتذليل وض  التصول  يوتعن ،لمرحلة التحول  األمثل من بينها، ث َّ 
دما  ة للخ  ة م ترحة لرف  ال درة التنافسيَّ ة وض  استراتيجيَّ كيفيَّ  ، وعن  التي تعترض الع با

 عفاف فرغلي،)دراسة  هدف ف د  ،المصريَّةللجامعا   العالميَّةفي ضو  التصنيفا   التعليميَّة
من خالل تحليل وض  الجامعا   التعليميَّةدما  ة لتحسين الخ  إلى وض  استراتيجيَّ  (:7022

 الدِّراسةللجامعا ، واعتمد   العالميَّةمة في التصنيفا  لمنافسة له  باحتالله  مراكز مت دِّ ا
ل  إلى مجموعة من على المنهل الوصفي التحليلي، والمنهل االستارافي المست بلي، وتوصَّ 

: وهي ،العالميَّةفي ضو  معايير التصنيف  التعليميَّةدما  ة الخ  ق تنافسيَّ ح ِّ األهداف التي تُ 
كساب الموارد الباريَّ المصريَّةبالجامعا   التعليميَّةإعادة هيكلة المناهل والبرامل  ة ، وا 

ة التعلي  الجامعي، واالهتما  بالنهو  بمنظومة البحث زمة في تح يق تنافسيَّ المهارا  الالَّ 
التعلي  ة ت و  على بنا  مجتم  المعرفة، وتفعيل نظا  العلمي في مصر وبنا  ميزا  تنافسيَّ 

قامة جسر تواصل بين ال طاعا   المصريَّةاإللكتروني بالجامعا   وتفعيل التعلي  اإللكتروني، وا 
 المصريَّة،ة سا  الجامعيَّ ايدة للمؤسَّ ، والحوكمة الرَّ العاليسا  التعلي  ة ومؤسَّ اإلنتاجيَّ 

 .اإللكترونيَّةم  تحسين المواق   الدولي العلميوتاجي  النار 
  َّأنهابالجامعا   التنظيميَّة الُهويَّة التي تناول  ابقةراسات السَّعرض الدِّضح من يت 

ما  للسِّ  إدراكه ، ومد  أجل نائ  من أُ  الذيدراك العاملين بالجامعة للغر  إمد   يتعن
بين  التنظيميق التماثل ح ِّ زة للجامعة عن غيرها من الجامعا  األخر ، بما يُ ة والمميِّ العامَّ 

البرامل  ية، وتعنمعياريَّ : سا للمؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةن من ين هناك نوعأ، و فرادهاوأالجامعة 
بتح يق الجانب  تهت ل  وهي ،ةمها الجامعة لطالبها، ونفعيَّ  دِّ را  التي تُ ة والم رَّ راسيَّ الدِّ 

 وهى ة هجينةويَّ ما الجامعة فلديها هُ أة، واالستااريَّ  التعليميَّةدما  من ت دي  الخ   االقتصادي
دراك العاملين لديها لرسالة إعن  الُهويَّةر عبِّ تُ وكما ة، ة والمعياريَّ النفعيَّ  الُهويَّةخليط بين 

وهناك ولة، اها الدَّ للجامعة ولفلسفة التي تتبنَّ  السياسيبالمحيط  رتت ثَّ كذلك  فإنهاسة المؤسَّ 
المميز  الجامعة واعارها لنا ة اريخيالترد السَّ  :مثل ،تهاويَّ ر بها الجامعة عن هُ عبِّ طرق تُ 
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تها من ويَّ التعبير كذلك عن هُ  ويت ل  ،وال ي  التي توجد لديها ،اهاوالسياسا  التي تتبنَّ  ،لها
س  كذلك تتَّ  فإنها  للجامعة بالثبا  التنظيميَّة الُهويَّةس  ، وكما تتَّ اإللكترونيخالل موقعها 

 راسا  التي تناول أما الدِّ  ،ة من حولهارا  المجتمعيَّ يل بالمرونة وهو قابليتها للتعامل م  التغ
دخول في ال إلى  الجامعا  مد  توجل  اهتمامها على ف د انصبَّ  العالميَّةمعايير التصنيف 

حيث أصبح  الجامعا    وغيرها را  العولمة والتدويلة والذ  فرضت  متغيِّ سباق التنافسيَّ 
 العالميَّةلهذا السباق والذ  ظهر في التصنيفا   خولمرها في الدل أليس  في خيار من 

والتي تبحث  ،ول نفسهاالدل  أنظار   الجامعا  ف ط بل محطَّ ااهتم ل  يعد محطَّ  الذيللجامعا  
اهر هذل أن أ  هذل التصنيفا  غير وحيث تتنوَّ  ،لديها العاليالتعلي  مؤسسا  عن تجويد 

علمائها ونار  ب بحاثعا  ومعدل االستاهادا  للجام البحثيز على الجانب التصنيفا  تركِّ 
ة وعدد وعدد الباحثين الحاصلين على جوائز عالميَّ  ،ة مرموقةعالميَّ في مجال   أبحاثه 

الوافدين لد   الطلالبوعدد  والبحثي التعليميز على الجانب ركِّ ا ما يُ هومن ،برا ا  االخترا 
تاحتهالد  الجامعة  كترونيَّةاإللق بجودة المواق  ما يتعلَّ  الجامعة، ومنها بلغا   ألبحاثها وا 

فق تَّ وت ،وابط المختلفةاألخر  باالستاهاد بها من خالل الرَّ  المؤسَّسا مختلفة ومد  استعانة 
للجامعا  ومد   التنظيميَّة الُهويَّةاهتمامها بدراسة  راسا  الساب ة فيالحالية م  الدِّ  الدِّراسة

في تح يق  الُهويَّة إسها ، ومد  ليهاإة جامعته  التي ينتمون ويَّ دراك العاملين بالجامعة لهُ إ
وأعضا  هيئة التدريس  الطلالبللجامعة من خالل امتالكها لجوانب قوة تجذب  تنافسيمركز 

ليا  تدعي  َّ إلىل تحاول التوصل  أنهااب ة في راسا  السَّ الحالية عن الدِّ  الدِّراسةلها، وتختلف 
سه  في دخولها لمجال تصنيف الجامعا  واحتالل بما يُ  ،بني سويفلجامعة  يَّةالتنظيم الُهويَّة

ن  في حدود عل  الباحث ال توجد دراسا  عالج  كيفية تدعي  الهوية أ، كما مة في مراكز مت دِّ 
  . التنظيمية للجامعا  المصرية في ضو  معايير التصنيفا  العالمية
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 منهج البحث وأدواته: 
أكثر  عدل الذي يُ  Descriptive Methodالمنهل الوصفي لحالي على يعتمد البحث ا 

د لدراسة مثل هذا النو  من الموضوعا   حيث إن  ال ي ف عند مجرَّ  ة مال مة  المناهل البحثيَّ 
نما يعتمد على الفَ  ال ياس والتحليل  ه  والتفسير ومن ث َّ جم  البيانا  وتبويبها، وا 

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

بالجامعا ، وكذلك عر   ومتطلبا  تدعيمهاوأبعادها،  التنظيميَّة الُهويَّة نماطأو تها، وخصائصها وأهميَّ 
تها ، وأنواعها ونماذجها، أهميَّ و أهدافها للجامعا  ومعاييرها من حيث  لميَّةالعالمحور التصنيفا  

تدعيمها فى ضو  معايير التصنيف ومتطلَّبا  رصد واق  الهوية التنظيمية بجامعة بنى سويف و 
 بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعي م ترحة  َّليا  وض  ل إلىللتوصل  ا، تمهيد  العالميَّة
ال يادا   ى   علبِّ وفى هذا اعتمد البحث على استبانة طُ  ،العالميَّةو  معايير التصنيف في ض

ا  وعمدائها، باإلضافة إلى مديري المكاتب ليَّ األقسا ، ووكال  الكُ  رؤسا : ة بالجامعةاألكاديميَّ 
  ةمديري إدارة الماروعا  بالجامع التابعين لمركز تطوير التعلي  الجامعي، باإلضافة إلى

خول للتصنيفا  تفعيل دورها في الدل  ومتطلَّبا للجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةف على واق  للتعرل 
 .العالميَّة

 أقسام البحث : 

 :أقسا  رئيسة  بيانها على النحو التالي ة  البحث الحالي على أربع  يتوزَّ في ضو  ما ت دَّ 
 اإلطار العا  للبحث: األول. 
 للجامعا  وأبعادها  التنظيميَّة الُهويَّةللبحث حول  ظرياإلطار الن: الثاني. 
 للجامعا   التنظيميَّة الُهويَّةللجامعا ، وانعكاسها على  العالميَّةمعايير التصنيفا  : الثالث

 .المصريَّة
  تدعيمها في ضو  معايير  ومتطلَّبا ، بني سويفلجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةواق   :الراب

 .يَّةالعالمالتصنيفا  
 في ضو  معايير  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعي اآلليا  الم ترحة : الخامس

 .العالميَّةالتصنيف 
 :ة لألقسا  من الثاني حتى الخامسوفيما يلي معالجة تفصيليَّ  
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 :الثانيالقسم  

 .(ينظر إطار) وأبعادها لجامعاتل التنظيميَّة اهُلويَّة

وديناميا  الهوية التنظيمية ومراحل تطورها،  نا ةالبحث الراهن هذا ال س  من  يعالل
، ومتطلبا  وأبعادهابالجامعا   وأنماطها، وأهميتهاالهوية التنظيمية بالجامعا  وخصائصها، 

  . تدعيمها
 : رهاومراحل تطوُّ التنظيميَّة اهُلويَّةنشأة : اأوًل

  ةا  العلو  اإلداريَّ في أدبيَّ والتي ظهر  ة من المفاهي  الحديث التنظيميَّة الُهويَّة عدل تُ  
  هذل تبنَّ  ف دة، االجتماعيَّ  الُهويَّةة   نظريَّ قدَّ  الذيستوحاة من عل  االجتما  م نهاإحيث 
هذل  تطويربعلما  اإلدارة ث  قا  لفرد والجماعة، تجال اة ة واجتماعيَّ ة وجهة نظر نفسيَّ النظريَّ 
 ت َّ كما  ،التنظيميَّةة ويَّ تكوين مفهو  للهُ  وذلك من خالل ،اإلدارةفي مجال  ة واستخدامهاالنظريَّ 
ة وحمايتها من خالل ت كيد ت  الاخصيَّ هويَّ  ىك الفرد للحفاظ علن  مثلما يتحرَّ أعلى  الت كيد
للحفاظ علي  يلت كيد ذاتها من خالل العمل باكل حذر  ــــ اأيض  ــــ  ىسة تسعن المؤسَّ إف ،ذات 

 .(Ashforth, B., & Male. F, 2004:19) .ةهويتها ال ائم
واحدة من أولى األعمال التي  (رجل عل  النفس)بعنوان ( 2272تولمان )وتعتبر م الة   

أن الاخص على  (تولمان)د حيث أكَّ   ق بالمجموعا فيما يتعلَّ  مباارة   الُهويَّةتحديد  تناول 
نما يهت ل بتطوير نفس  ف ط و  ق ال يهت ل التفول  إلىيسعى  الذي بتطوير أدا  الجماعة التي  ا 
( 2220هول وَّخرون )من  د كل  كَّ أوحيث  ،(Tolman, E. ,1941: 207).ليهاإ يينتم

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

Schneider, B., & Nygren, H. T. ,1970:190). 
ا  اإلدارة في محاولة لتح يق فه  أكبر للهيكل ر نظريَّ تطول على ( .222ردينل )د أكَّ و  

ة، طر الفكريَّ ا  التنظي  خالل الع د الماضي ظهور العديد من األُ التنظيمي، كما اهد  نظريَّ 
وقد نما ، التنظيميَّةواهر للظَّ  اأكثر وضوح   اة الجديدة بغر  تح يق فهم  والمفاهي  النظريَّ 

  ا يخالل فترة الثمانين( Organizational Identity Concept) التنظيميَّة الُهويَّةمفهو  
ورقة عمل  Albert and whetten 1985))                        من   كل  حيث قدَّ 
 الُهويَّةر  ن طة البداية لألبحاث التي أثبت  فوائد بنا  ب  ، والتي اعتُ ةالتنظيميَّ  الُهويَّةحول 
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 . Foreman) التنظيميَّةة سه  في توضيح أبعاد النظريَّ لتُ   عةمتنوِّ وطرق  ساليب بوتوظيفها 
P. & Whetten . D:625)،  ة الجديدة جذب التسعينيا  وبداية األلفيَّ كذلك في فترة و

لطبيعة عمل  اهتما  العديد من الباحثين لت دي  تفسيرا  أكثر اموال   ظيميَّةالتن الُهويَّةمفهو  
 .(Ravasi, D & Rekom,J, 2003:131) العاملين فيها، أعضائهاوسلوك  المؤسَّسا 
ر  ب  إسهاما  المااركين علي صفحا  العدد ا  وحيث يعتبر المؤتمر العلمي الذي نُ  

مفهو  إعادة اكتااف ( (Academy of Management Reviewة الخاص من دوريَّ 
، بمثابة الحجر الذي المؤسَّسا أدا   ىثارها علَّداتها و محدَّ  ىعل التعرلف، و التنظيميَّة الُهويَّة

الباحثين في العديد من المجتمعا   اهتما في هذا المؤتمر  طَ اكد، ف د ناَّ ك الما  الرَّ حرَّ 
 أن ىة لهذا العدد إلالم اال  االفتتاحيَّ  إحد في  (بركسون) أاار، كما ا المفهو ة بهذالغربيَّ 

 ىتفاق الباحثين علا  كبير مد حد   إلىر  في هذا المؤتمر تظهر ا  راسا  التي نُ األبحاث والدِّ 
 ,Brickson, S) . المعاصرة المؤسَّسا  أدا  ىفي الت ثير عل التنظيميَّة الُهويَّةة أهميَّ 

ي  في جر  تلك التي أُ  على التنظيميَّة الُهويَّةول  ت تصر دراسا  وبحوث  ،(2000:92
عة مثل المملكة ة متنوِّ المجتم  األمريكي بل ظهر  العديد من البحوث في مجتمعا  أوروبيَّ 

يطالياأوكذلك  ،وهولندا ،حدة، وفرنساالمتَّ   .(Stensaker. Bjorn, 2014: 105) لمانيا وا 
كان  في عل   التنظيميَّة لُهويَّةان بدايا  االهتما  بمفهو  أضح مما سبق ويتَّ  

سة مثلها مثل الفرد ن المؤسَّ أد تؤكِّ  وهي ،ةاالجتماعيَّ  الُهويَّةة االجتما  من خالل بروز نظريَّ 
 حيث إنو   المؤسَّسا ديد بين سباق التنافس الاَّ  فيتحاول الحفاظ على هويتها وتداف  عنها 

ة ويَّ م دار التماثل والتجانس بين هُ  فينما يكمن إ ا التحديَّ مواجهة هذل  في الُهويَّةة معيار قوَّ 
 التنظيميَّة الُهويَّةراسا  والبحوث بسة وعد  تعارضهما، وحيث اهتم  الدِّ ة المؤسَّ ويَّ الفرد وهُ 

  .أجلهامن  نائ أُ  التيسبيل تح يق رسالتها  يلما ت و  ب  من دور ف
 : امعاتباجل التنظيميَّة اهُلويَّةديناميات : اثانًي

تكون  أند ما تريد الرؤية تحدِّ  نإحيث   تهاويَّ سة وهُ يربط البع  بين رؤية المؤسَّ  
تستند  أنسة، وحيث يجب ة للمؤسَّ واألهداف الرئيسيَّ  ،والمها  ،سة في المست بلعلي  المؤسَّ 
للعاملين  ةاإليجابيَّ  تامل ال ي  الُهويَّةن إوكذلك فمة، ة المنظَّ ويَّ سة إلى ث افة وهُ رؤية المؤسَّ 
ة سه  في عر  الصورة اإليجابيَّ وخارجها، وتُ  المؤسَّسة نارها داخل يت َّ  أن التي تستحقل 

حيث   وهويتها وث افتها المؤسَّسةرابط بين رؤية توضيح عالقة التَّ  سة، ويمكن أن يت َّ للمؤسَّ 
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رابط بين ا  من خالل التَّ سة، وتنة للمؤسَّ على ال ي  األساسيَّ  الُهويَّةو  التنظيميَّةتستند الث افة 
ح ويوضِّ  ،(Gleibs et al 177 :2013,) .ألفرادهاة والم صودة ة التل ائيَّ األعمال الجماعيَّ 

 :وث افتهاوصورتها  المؤسَّسةة ويَّ بين هُ  التالي العالقةالاكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التنظيميَّة الُهويَّةيوضح ديناميات  (2)شكل 

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

والصورة حيث تعنى الهوية  ،أن هناك عالقة بين الهويةلسابق يتضح من الاكل ا 
مد  ادراك العاملين داخل المؤسسة للسما  العامة والمميزة لها عن غيرها من 

الصورة فتعنى انطباعا  أصحاب المصلحة واألطراف المعنية عن  أماالمؤسسا  األخر ، 
سه  ذلك في أ لهويتها مرتفعا  المؤسسة  أفرادكلما كان ادراك ومن ث   ،المؤسسة

استعداداته  للتعبير عنها بصورة إيجابية ورس  صورة جيدة عنها لد  األطراف المعنية، 
المؤسسة والتي تؤثر في انطباعاته  عن  أفراد أيدولوجيا فتعنى  ةالث افة التنظيمي أما

في هويتها  األفرادالتي أنا ها  المؤسَّسةصورة  التنظيميَّةحيث تعكس الث افة مؤسسته ، 
 .إنااؤها في البيئة بهويتها التي ت َّ  المؤسَّسة، حيث يربط هذا االنعكاس صورة التنظيميَّة

 الثقافة الصورة لهويةا 

 

الهوية تعكس صورة 

 المؤسسة لآلخرين

 

الهوية تعبر عن فهم 

 الثقافة

 

 في متجذرة تصبح الهوية

 المؤسسة

 

الثقافة تعبر عن أيدلوجية 

 األفراد 
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يجب التفريق بينها وبين الصورة  التنظيميَّة الُهويَّةمفهو  مناقاة  وبالتالي فعند 
، المؤسَّسةباعا  أصحاب المصلحة عن انط التنظيميَّةالصورة  يحيث تعن  التنظيميَّة
ن الصورة إف  َّ الصورة المرغوبة، ومن ثَ  أوعة ة الموسَّ طلق عليها الصورة الخارجيَّ وحيث يُ 

ت و  على رؤية  الُهويَّة أنسة في حين تعتمد على الت يي  الخارجي للمؤسَّ  التنظيميَّة
 إلنجازى الطريق السلي  نها تسير عل وانطباعاته  عنها ب المؤسَّسةالعاملين داخل 

 (Christophe Lejeune et al , 2015:83) .أجلهامن  ت سيسها ة التي ت َّ المهمَّ 
 : اآلتيةاالستخداما   ل فيتتمثَّ  فهيبالجامعا   التنظيميَّة الُهويَّةعن استخداما   أما

، وف  ا للرأي لتنظيميَّةا الُهويَّةيمكن اعتبار  :ة للجامعةة واخلارجيَّرات الداخليَّفهم التغيُّ( 1)
 وهيداخل الجامعة،  اإلداري النظا  وتح يق االست رار لفه وسيلة  الكالسيكي

دة طري ة جيِّ  فهي وكذلك ،طري ة لتحديد موق  الجامعة بالنسبة للجامعا  األخر 
 أنها، كما إناائهامن  الرئيسيلتفسير المعلوما  حول ماهية الجامعة والغر  

التي  ةة والخارجيَّ را  الداخليَّ التدريس والعاملين في فه  التغيل  تساعد أعضا  هيئة
ة ومستمرة ومتميزة هي سمة مركزيَّ  التنظيميَّة الُهويَّةذا كان  ا  و  ،بالجامعة تحدث

ضو  في  بها يت ل الجديدة  األحداثفي أي جامعة، فإن النتيجة هي أن تفسير 
 الُهويَّةرا  الجديدة بربط التطول  حيث سيت ل   خصائص الجامعة في السنوا  الساب ة

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

2006:99) 
 ،التنظيميَّةة ويَّ تيجي للهُ ه  االستراضح من الفَ كما يتَّ  :ة للجامعةاخلارجيَّ صورةبراز الإ( 7)  

 للجامعا  يت ل  التنظيميَّةا  ويَّ تدعو للتساؤل عما إذا كان  الهُ  اهناك أسباب   فإن
من داخل  سردها والتي يت ل  ف ط،ة ا من خالل العوامل التاريخيَّ بناؤها حصري  

ا عن الصور  ي هي ا التنظيميَّة الُهويَّة بالت كيدولكن الجامعة،  ة مختلف تمام 
 .Brown, T) .الخارجر نفسها من صوِّ ما  أن تُ أي كيف تريد المنظَّ   التنظيميَّة

J., et all ,2006:102). َة الصورة الخارجيَّ  إبرازفي  الُهويَّةستخد  تُ   َّ ، ومن ث
ة للجامعة، باإلضافة ا للصورة الخارجيَّ ل أساس ا مركزي  اكِّ تُ  أنهاللجامعة من خالل 

 التنظيميَّة الُهويَّةة للجامعة غير متطاب ة م  ورة الخارجيَّ ن  لو كان  الصأ إلى
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سا  ألن معظ  مؤسَّ   ك للتغيير داخل الجامعةكبر محرِّ أ عدل ن ذلك يُ إة بها فالخاصَّ 
ة للجامعة لو تطاب   الصورة الخارجيَّ  أمااآلخرون،  يراهاالتعلي  العالي تدرك كيف 

حداثي ذلك إلى االست رار سيؤدِّ  ة بهاالخاصَّ  التنظيميَّة الُهويَّةم   بع   وا 
 ,.Stensaker. B) .م  مرور الوق  التنظيميَّة الُهويَّةة في التغييرا  التدريجيَّ 

2004:208.) 
 .Stensaker. B :210)أظهر  دراسة  :واإلبداع داخل اجلامعة االبتكارتشجيع ( 3)

س  بال درة الكبيرة على تَّ زة تة والمتميِّ ال ويَّ  الُهويَّةأن الجامعا  ذا  ( 2004,
ا  الضعيفة ت ضي ويَّ الجامعا  ذا  الهُ  أن إلىذلك يرج   ولعلَّ  ،واإلبدا االبتكار 

را  للمنافسة والتوتل  تكون مجاال   أنها، كما ة بديلةوض  هويَّ وقت ا أطول في 
ة ر على الصور ا يؤثِّ لطة ممَّ ة، وقد يحدث بها صراعا  مختلفة من أجل السل الداخليَّ 

زة، قد تكون هذل ة والمميِّ ا  ال ويَّ ويَّ في الجامعا  ذا  الهُ  أماة للجامعة، المست بليَّ 
عبة ف م  المواقف الجديدة والصَّ االختالفا  نادرة دون الحاجة إلى التكيل 

هياكل وجود ة على األرجح تعكس ال ويَّ  التنظيميَّةا  ويَّ ومعالجتها، كما أن الهُ 
 .معةجاة للة قويَّ تنظيميَّ 

عا  المها  والتوقل  قتح ل قد : حتدث داخل اجلامعة اليتوجهات النظر  يف التكامل إحداث( 7)
ة سيَّ ها بين ال يادة المؤسَّ را  وصراعا  داخلها، أقلل هة للجامعا  توتل الجديدة الموجَّ 

ا سي  دور ا رئي التنظيميَّة الُهويَّةقد تلعب   َّ ، ومن ثَ والطلالبوأعضا  هيئة التدريس 
 ةكاديميَّ األ ة تجعل ال يادا  ن التهديدا  الخارجيَّ إحيث   عالج هذل الماكال في 

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

ن إف وبالتالي، المجتم  فيتحدث  التيرا  ظر حول التغيل نَّ اكتمال وجها  ال
ا بال ضايا  ق مااركة  تخلُ  التنظيميَّة الُهويَّةالمناقاا  حول   التنظيميَّةواهتمام 

 ، (Smerek.R, 2011 :(80 .ة التي تواج  الجامعا واالستراتيجيَّ 
 :هي ،المؤسَّسةة في أساسيَّ وظائف  ي ثالثتؤدِّ  التنظيميَّة الُهويَّةكما ير  البع  أن   

(Robert,G & Holcman.F, 2006:220) : 
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حيث تجعل األفراد يحافظون على معرفة  :لذاته  المؤسَّسة ألفراد لي السَّ  اإلدراك( أ)
ي إلى حدوث أزما  ا  يؤدِّ فانعدا  أو ان طا  معنى الذَّ   فون اآلخرين بهاعرِّ ذواته ، ويُ 

 . المؤسَّسةس اط  على إ ، وهذا نفس  يت ل الُهويَّة
ف الفرد م  إلى تح يق تكيل  الُهويَّة ىحيث تسع: المؤسَّسةالفرد م   تكيفتح يق ( ب)

 .ناتهاراعي الواق  الذي تست ي مكوِّ فهي تُ   محيط 
 المؤسَّسةحيث تسعى : والمجتم  المحيط بها المؤسَّسةتح يق التوافق بين قي  ( ج)

ن يسودها قي  أيجب   َّ ومن ثَ  ،ة بها ذا  قيمةة خاصَّ هويَّ لة  في أفرادها إلى تكوين ممثِّ 
 .فق وقي  المجتم  المحيط بهاتتَّ 
 لها  في تح يق مركز مت دِّ  لتتمثَّ ذا كان  رؤية الجامعة إن  أا سبق ضح ممَّ ويتَّ      

ة ة قويَّ ة تنظيميَّ ل  هو وجود هويَّ ن وسيلة تح يق هذا الحُ إف العالميَّةفي التصنيفا  
من خالل نار ال ي   لد  الجامعة يت ل  التنظيميَّة الُهويَّةتدعي   حيث إنو   ست رة لديهاوم

ن نجاح ا  و  واإلخالص في العمل، فانيالتَّ ة بين أعضا  هيئة التدريس مثل اإليجابيَّ 
من  يبذلون تمد على مد  ما نما يعإ العالميَّةز في التصنيفا  الجامعة واغلها موق  متميِّ 

 الُهويَّةن تدعي  أ كما ،في سبيل تح يق هذا الهدفة ة ومجتمعيَّ ة وتعليميَّ جهود بحثيَّ 
 الطلالبكبر عدد من أة للجامعة وجذب الصورة اإليجابيَّ  إبرازسه  في للجامعة يُ  التنظيميَّة

راكة والاَّ  التوأمةالوافدين واألساتذة من الجامعا  المرموقة لهذل الجامعة وع د اتفاقا  
لد   الوظيفيضا تح يق الرِّ بلد  الجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةسه  است رار ث يُ وحي  معها

حداث ،سه  في زيادة عدد برا ا  االخترا لديها بما يُ  والطلالبأعضا  هيئة الدريس   وا 
بالجامعة وأعضا  هيئة التدريس لديها  ةاألكاديميَّ التكامل بين وجها  نظر ال يادا  

  .  للجامعةوتح يق مركز مت دِّ  العالميَّةالتصنيفا   ة دخول معتركب هميَّ 
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 :باجلامعات تهاوأهميَّ التنظيميَّة اهُلويَّةخصائص : اثالًث 

 تهاوأهميَّ  ،بالجامعا  التنظيميَّةة ويَّ ة للهُ الخصائص الرئيسيَّ  يعالل هذا المحور     
 .بيان ذلك تفصيال   يلي، وفيما لديها

 :باجلامعات ظيميَّةالتن اهُلويَّةخصائص ( 1)

تحديد  علىالمعاصرة يجب أن تعمل  المؤسَّسا أن  ((Hatch and Schultzد أكَّ  
هويتها لتكون بمثابة الرابط أو حل ة الوصل بين الوض  الخارجي لها في السوق العالمي 

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

 اموجب   ايرتبط ارتباط  ل وهذا بدور  ،ة العاملين فيهابهويَّ  اا موجب  مة ترتبطان ارتباط  للمنظَّ 
  .(Dukerich, et al, 2002:47) . ا  تعاونه  في العملبسلوكيَّ 

 ،التنظيميَّة الُهويَّةة ح عناصر قوَّ يوضِّ  اذج  نمو  (Barone. J., 2004)  وقد قدَّ  
  :هي ،ةيَّ ل في أربعة عناصر رئيسالتي تتمثَّ و 
 .هاتُ واضحة ألعضائها زاد  قوَّ  المؤسَّسةة ن  كلما كان  هويَّ أويعني : الوضوح( أ)
 دما لخ  باق دة تتعلَّ زة في سما  محدَّ مركَّ  المؤسَّسةة ما كان  هويَّ أن  كلَّ  يويعن: التركيز( ب)

 .تهاة هويَّ زيادة قوَّ  إلى  ذلك ما أدَّ ة التي تتبعها كلَّ واألساليب اإلداريَّ  ،مهات دِّ  التي
زها عن غيرها من واحتو  على صفا  تميل  المؤسَّسةة ز  هويَّ ما تميَّ أن  كلَّ  يويعن: زالتميل ( ج)

 .تهازيادة قوَّ  إلىي ذلك أدَّ  المؤسَّسا 
من  التنظيميَّة الُهويَّةبا  بمتطلِّ  المؤسَّسةيعني ذلك أن التزا  أعضا  و : بها درجة االلتزا ( د)

 .لديه  التنظيميَّة الُهويَّةسوف يدع  من قوة  دةمحدَّ  ةة وسلوكيَّ ممارسا  إداريَّ 
ل في للجامعة تتمثَّ  التنظيميَّةة ويَّ زة للهُ ن الخصائص المميِّ  ا سبق يمكن ال ول بوممَّ 

أعضا  هيئة التدريس والعاملين بالجامعة  إدراكا حل ة الوصل بين  انهإحيث  :تهامد  قوَّ 
ل في للجامعة تتمثَّ  التنظيميَّة الُهويَّة ةوعناصر قوَّ عنها،  الم خوذةة وبين الصورة الخارجيَّ لها، 

ة دراك أعضا  هيئة التدريس والعاملين بها لرسالتها وأهدافها االستراتيجيَّ ا  و  يمد  وع
زها عن غيرها من الجامعا  ة لها والمزايا التي تميل ما  العامَّ ، ووضوح السِّ ةيَّ التاغيلططها وخُ 

طار العا  عد  الخروج عن اإلو  ،ة الجامعةاألخر ، ومد  التزا  العاملين بالجامعة بهويَّ 
  .لجامعته  وحفاظه  على قيمها
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 : للجامعات التنظيميَّة اهُلويَّةة أهميَّ( 0) 

 األفرادعلى قرارا   ت ثيرها مد في  المؤسَّسا ب التنظيميَّة الُهويَّةديد تح ةأهميَّ ل تتمثَّ   
حيث   أسلوب فرق العمل إلى يل من النظا  البيروقراطمن خالل التحول  المؤسَّسةداخل 

ة صبحون أكثر ع النيَّ يُ  المؤسَّسةداخل  األفراد أنة، كما سيَّ أكثر مؤسَّ  األسلوبهذا  نإ
فضل األساليب إلعادة الهيكلة أهي  التنظيميَّة الُهويَّة نإوحيث ، في سلوكه  التنظيمي

 المؤسَّسةف ب ي  ت  من التزا  الموظَّ قوَّ  وهو النظا  الذي يستمدل  المؤسَّسةداخل  التنظيميَّة
 إلىيميلون  المؤسَّسة أفرادن إف التنظيميَّة الُهويَّةتحديد  عندما يت ل كذلك  ،وهويتها
من  ،( (Schelble, Randy, 2002: 23 .لعمل على تح يق أهدافهاليها واإاالنتما  

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

وه  يدعمون  ،فق م  الجوانب البارزة لهوياته األفراد إلى اختيار األناطة التي تتوا
 Jeiran Mohammadi & Adeleh. ا ويَّ د تلك الهُ جسِّ التي تُ  المؤسَّسا 

Salimifard, 2016:27).) 
 المؤسَّسةة قرارا  نوعيَّ  علىفي الت ثير  امهم   ادور   التنظيميَّة الُهويَّةلعب ت  َّ ومن ثَ  
بالوض  ؤ يمكن التنبل  التنظيميَّة الُهويَّة  من خالل نأ، كما هانجاح  َّ ومن ثَ  ،وسلوكها

ة في صورة فلسفيَّ  التنظيميَّة الُهويَّةاألخر ، وقد تظهر  المؤسَّسا سة بين لمؤسَّ المست بلي ل
من  ر بكلِّ تت ثَّ  ـــ اأيض  ــ وأفرادها ال يعلمون ذلك، وهي  ،المؤسَّسةرسالة في صورة أو 

النجاح   َّ اته ، ومن ثَ قراراته  وسلوكيَّ  علىر ؤثِّ وتُ  ،لأفراد ومدركا التنظي  أيديولوجيا 
است رار التنظي  داخل وخارج  علىذلك  مست رة دلَّ  التنظيميَّة الُهويَّةما كان  فكلَّ  ،التنظيمي
 . (.2: .700بكر،  مصطفى أبو) .المؤسَّسة
الموارد لد   ر أه ل نها تعتبإحيث   ةغاية في األهميَّ و  احتمي   اكذلك فهي تعتبر أمر   

دارتها باكل فعَّ  علىالناجحة، والتي تعمل  المؤسَّسة ينعكس ، بما التحسين تخطيطها وا 
د الب ا  ناُ تَ  المؤسَّسا جمي   أن لي ، باعتبارإالنجاح المراد الوصول  علىبكل ت كيد 

نعكاس ل درة إدارة وهو ا ،س  بالتغيير والتجديديتَّ  الذييادة في عال  األعمال والرِّ  ،روالتطول 
ة نستطي  من خاللها قويَّ  الُهويَّةما كان  كلَّ  لذلك  ل في التعامل واالستجابة  المؤسَّسة
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: 7022،محمد هياور، هاا  سبــ ) .النتائل في تح يق األهداف أفضل إلىالوصول 
606). 

هذا ال  وكلل  ،عمالئهابويتها ه ارتباط مد  فييكمن  المؤسَّسةنجاح  حيث إنو  
الة هي الفعَّ  التنظيميَّة الُهويَّةتح يق أهداف ، وبالتالي فعلى لتنظي  ا قدرةإال بمد   يحدث
 المؤسَّسةس  بطاب  المرونة والتجديد وفق حاجة ق النجاح للتنظيما ، والتي تتَّ ح ِّ التي تُ 

ة واحدة نحو هويَّ  :التي تعكس في األصل حاجة المجتم  الذي نا  ألجل  تح  اعار
 (.6.: 7002، بولس جان حبيب، كميل) .ة الماتركةالعامَّ  الخدمة
باعتبار  اازداد االهتما  به سة، ف دوالمؤسَّ للفرد  التنظيميَّة الُهويَّةة عن أهميَّ  أما 

سلوك العاملين  علىفي الت ثير و  ،ونجاحها المؤسَّسا ة في زيادة فعاليَّ  اكبير   ادور   اله أن
مجموعة من  التنظيميَّة الُهويَّةق ح ِّ ومن هنا تُ  ،ة أخر من جه المؤسَّسةوأدا   من جهة

محمد : )كاالتىوهى  ككلِّ  المؤسَّسةذات  وعلى  ثار على الفرد في حدِّ الوظائف واآل
 .(.7: 7027 حمادا ،

 : بالنسبة للفرد تهاأهميَّ( أ)

 حيثو ،  ستقدرة الفرد على االرتباط الوثيق بمؤسَّ من  التنظيميَّة الُهويَّةز عزِّ تُ  
وهو ما  المؤسَّسة  التضحية من أجل  دِّ يُ يجعل  ما ب، اتيَّةالذَّ يتجاوز الفرد مصالح  

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

ز وترف  من ا ن الفرد عزِّ تُ  التنظيميَّة الُهويَّةن أ، كما سةللمؤسَّ ل أن يكون للعامل قب
ب قصى الجهود   ، وزيادة الجهد واإلنجاز ودفع  لل ياالمؤسَّسة نحوات  وترف  من معنويَّ 

 (73: 7027وسلي  مراد، ،عبد اهلل جميل) .واإلمكانيا  المالئمة لتح يق النجاح
 :سةلمؤسَّبالنسبة ل تهاأهميَّ( ب 

زيد من تُ و  ،في زيادة روح االنتما  لد  األفراد والتعاون التنظيميَّة الُهويَّةسه  تُ  
ة الجوهريَّ  ما السِّ ز من عزِّ المااركة الفاعلة والت ليل من ضغوط العمل، وهو ما يُ 

ة للميزة التنافسيَّ  امصدر   عدل تُ  أنها، كما المؤسَّسا عن غيرها من  زهاوتميل  ،مةللمنظَّ 
والتماثل  ،واعور العاملين بروح االنتما  التنظيميَّة الُهويَّةة قوَّ  حيث إنو   سةللمؤسَّ 

وبالتالي  ،تجاوز األزما  التي تواجهها علىاإلدارة ككل  يساعدالتنظيمي م  مرور الزمن 
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ال يا  بالمحافظة على  أنأدائها، كما   وزيادة مستو  ،المؤسَّسةسه  في نجاح إدارة تُ 
سون األوائل ن حصل تغيير في المؤسِّ أو  المؤسَّسةس  ألجلها سِّ ة التي أُ اف المركزيَّ األهد
وزيادة أرباحها واستمرار  المؤسَّسة أناطةعلى التركيز على  واإلب ا ، مة أو بعضهاللمنظَّ 

 في ظلِّ  التنظيميَّةتضمن تناسق ال رارا  وتواف ها م  األهداف وال ي  وكذلك وجودها، 
ة لتح يق األفراد عندما تكون دوافعه  قويَّ  أنة على األفراد، كما قابة خارجيَّ عد  وجود ر 

 في العمل فضال   اكبير   ا، ويبذلون جهد  ايكون رضاه  الوظيفي عالي   التنظيميَّةاألهداف 
ة التي تتطلبها أدواره ، وذلك دون اإلضافيَّ  المها نه  يااركون في المزيد من أ على

أنه  يكونون بمثابة  إلىة ما يبذلون  من جهود إضافيَّ  علىار المطالبة بتعوي  مبا
: 7003رايد، مازن ) .يدافعون عنها وعن سمعتها خارج العمل ساته لمؤسَّ فرا  سُ 

...) 
حيث   بالنسبة للجامعا  امهم   اتلعب دور   التنظيميَّة الُهويَّة أنضح مما سبق ويتَّ  

بين أعضا  هيئة التدريس في ال يا  أو ين سه  في زيادة التعاون سوا  بين العاملتُ 
و في الماروعا  أة سوا  في األبحاث العلميَّ  الفرديَّةمن الجهود  بعمل الفريق بدال  

سه  ، كما تُ العالميَّة  التصنيفا  لَّ سه  في االرت ا  بالجامعة في سُ والتي تُ  ،ةالتنافسيَّ 
ة بإعادة الهيكلة لديها ودمل ا  الخاصَّ لد  الجامعة في اتخاذ ال رار  التنظيميَّة الُهويَّة

 الذيسه  في تح يق الهدف كما تُ بما ينعكس على أدائها،   ا  والوحدا  المتاابهةليَّ الكُ 
را  يادة والمرونة في االستجابة للمتغيِّ ر والرِّ جامعة وهو الب ا  والتطول  أيلي  إتسعى 
واالندماج لد   التنظيميالتماثل  إحداثسه  في كما تُ  من حولها، والدوليَّة المحليَّة

  .العاملين بالجامعة، وزيادة االنتما  لد  العاملين بها
 : وأبعادهابالجامعا   التنظيميَّة الُهويَّة أنماط: ارابع  
تها، قوَّ و  زهاحسب معيار تميل  التنظيميَّة الُهويَّة أنماطتصنيف  يعالل هذا المحور   

 :تفصيال  بيان ذلك  يلي، وفيما أبعادهاو  المؤسَّسةالغر  من إناا  وحسب 
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 :التنظيميَّة اهُلويَّة مناطأ( 1) 

 : هي ،ة أنماطعدَّ  إلىتصنيفها  حيث ت َّ   التنظيميَّةة ويَّ دة للهُ هناك أنماط متعدِّ    
  :اهلوية حسب نوع( أ)

 نإ حيث  ةومست بليَّ  ،حالية :الُهويَّةن من يإلى نوع النو حسب  الُهويَّةوتصنف      
 التنظيميَّة الُهويَّة أما، ةالحاليَّ  التنظيميَّةما  السِّ  :ية تعنالحالي التنظيميَّة الُهويَّة

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

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

Freberg,2015:40 ).) 
 :هما ،مستويين رئيسين إلى التنظيميَّة الُهويَّةيمكن تصنيف : اهلوية قوة حسب (ب) 
 التنظيميَّة الُهويَّةة بف المعنيَّ حيث يكون اعور األطرا: ةال ويَّ  التنظيميَّة الُهويَّة -2

األخر ، فم   المؤسَّسا عن غيرها من  المؤسَّسةز ميِّ ة تُ ة عند وجود سما  جوهريَّ ال ويَّ 
عكس  على المؤسَّسة  في   وتترسَّ ما  ال تتغير بل تثبُ تلك السِّ  علىمرور الزمن 

االتفاق  ة التي يت ل ال ويَّ  ميَّةالتنظي الُهويَّةن إد، وبالتالي فما  التي تزول أو تتجدَّ السِّ 
سه  في ي األزما  التي قد تواجهها، وتُ على ماهيتها، وأبعادها تساعد اإلدارة على تخطِّ 

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

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

 الُهويَّةة بالمعنيَّ أصحاب المصالح حيث يكون اعور : الضعيفة التنظيميَّة اهُلويَّة -7
 ة إال أن  ل  يم   ما  الجوهريَّ السِّ  رتتوفَّ    قدأننتيجة ، ضئيال   سةللمؤسَّ  ةالتنظيميَّ 
ة عور، وكما قد تتغير هويَّ لتعميق هذا الال ( ةعامل االستمراريَّ )الكافي  الوق 

را  أو تغيل   ة أخر ب بروز هويَّ لوك الجديدة مما يتطلَّ ي أنماط السل نتيجة لتبنِّ  المؤسَّسة
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علي  وق   يمرَّ  ىحت اسيكون ضعيف   الُهويَّةسائدة لكن هذا التغيير في ال الُهويَّةفي 
 ,Albert, & David)  .ةة األطراف المعنيَّ   في أذهان كافَّ طويل لكي يترسَّ 

2006: 92). 
د ة على إمكانية تعدل ة والتطبي يَّ راسا  النظريَّ د  الدِّ حيث أكَّ  :املؤسَّسة إنشاءلغرض من ا حسب( ج) 

 المؤسَّسةة لهويَّ  اتصنيف  ( Albert and Whetten :1985)حيث قد    لمؤسَّسةاة هويَّ 
  :تيكاآل الُهويَّةيمكن من خالل  التمييز بين نوعين من 

  نةمعايير معيَّ  علىز عملها ونااطها ركِّ التي تُ  الُهويَّةوهي تلك : ةاملعياريَّ اهُلويَّة-1
 وث افي،أساس أيديولوجي  علىة، ويعمل هذا النو  يَّ والدين ،ةوالتعليميَّ  ،ةكاألناطة الث افيَّ 

 اتخاذ علىزه  يديولوجي يخد  المبادئ المثلي للعاملين، ويحفِّ وهذا النسيل الث افي األ
ة المعايير هي المصدر األساسي ف وَّ   المؤسَّسةفي مصلحة  تصبل  التية اليوميَّ  ال رارا 

 (.26: 7023العنزي، سعد ) .العاملين علىلإلاراف 
من خالل اهتماما  اإلدارة بتح يق المكاسب  الُهويَّةل هذل وتتاكَّ  :ةالنفعيَّ اهُلويَّة -0

بصرف النظر عن أية اعتبارا   اتيَّةالذَّ ة وتعظي  األرباح وتح يق المصالح االقتصاديَّ 
ص ذا  التخصل  المؤسَّسا ة كبيرة في أغلب ألطراف أخر ، ويكتسب هذا النو  أهميَّ 

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

ة الجهد وم دار ونوعيَّ   ككل، وبمد المؤسَّسةذات  أو  سوا  الفرد في حدِّ  الذاتيَّةوالمنفعة 
 .(22: 7023العنزي، سعد ) .التنافس وزيادة لكسب الزبون والعمال  بذول في ظلِّ الم

نظامين من ال ي   التعليميَّة المؤسَّسا واج  تحيث  :(اهلجينة) دةاملتعدِّ اهُلويَّة -3
 ويهت ل  ،موزالت اليد والعادا  والرل  علىز ركِّ النظا  المعياري الذي يُ  :المتعارضة، وهما

ة، والنظا  النفعي الذي يتصف الدينيَّ  المؤسَّسا ليا مثل العائلة و وال ي  العُ  ،ا باأليدولوجيَّ 
 Foreman ,P) األعمال  آمثل منا الذاتيَّةبح والمصلحة اد االقتصادي وتعظي  الرِّ بالرل 

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

ة، أهميَّ  األقلِّ  الُهويَّةحذف  دة يمكنالمتعدِّ  الُهويَّةوللتعامل م  األخر ، منها  ل كل  تكمِّ  أو
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. بةة مركَّ ، أو دمجها لتاكيل هويَّ دةمحدَّ  ا ألولويَّ ا  المتضاربة وف  ا تجمي  الهويَّ  أو
2006: 99) Corley, K. G., et al, ) 

الهجينة لد   الُهويَّةأسباب وجود  (Albert & David,2006:78)من  ُيرج   كل  و  
  :هي ،ة أسبابعدَّ  إلى المؤسَّسا 

 جعلها  باكل سري  المؤسَّسةفيها تعمل  التيالبيئة ر تغيل  نإحيث  :البيئةد تعقُّ -1
 الُهويَّة ذا  المؤسَّسةا  والمخاطر، فإن الفرص والتهديد بين ادة تفرز خلط  مع َّ  بيئة

 .ة الجديدةروف البيئيَّ االستفادة من الظل  علىف والعمل التكيل  على  ب درتها المزدوجة تتمتَّ 
ما تلك سيَّ  وال المؤسَّسا لبع   قد يكون من الضروري :ةاالزدواجيَّ إىلاالضطرار  -0

نها أصبح  إذ إ  ةة تنظيمي  من هويَّ التي تعمل في ال طا  الحكومي أن تكون لها أكثر 
 .األخر  المؤسَّسا التي ال ت و  بت ديتها  األمور لل يا  بكلِّ  امستودع  

ة خالل بداية عمل ة تنظيميَّ هويَّ  علىمن السهل الحصول : اإلجباريل التحوُّ -3
فبعد   خصائص جديدة إلىال ديمة  الُهويَّةعب تغيير خصائص ولكن من الصَّ  المؤسَّسة

 .ة خالل مرحلة االنت ال التدريجيب األمر وجود أكثر من هويَّ قد يتطلَّ  ذلك
خر َّن قد يجعلها تدخل في مجال في مجال معيَّ  المؤسَّسةإن نجاح  :املؤسَّسةجناح  -4

كبيرة قد  اق أرباح  تح ِّ  التي المؤسَّسا فبع    ة مزدوجةوجود هويَّ  يا يعنمن النااط ممَّ 
صبح لها أكثر من وبهذا تُ  ،ر في مجال دع  الفنون أو الرياضة مثال  ال يا  بدو  إلى ىدعتُ 

 .ةهويَّ 
ة ة تنظيميَّ هويَّ  إلىتن س   ،حسب نوعها التنظيميَّة الُهويَّةن أنماط أضح مما سبق ويتَّ  

 الُهويَّةما أ، ان لديهوة للجامعة والتي يدركها العاملالحاليَّ  التنظيميَّةما  السِّ  يوتعن ،ةحاليَّ 
  بها في ن تتمتَّ أن بالجامعة وى العاملما  التي يتمنَّ السِّ  ية فتعنالمست بليَّ  تنظيميَّةال

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

يل ، وتمفرادها بها كبيرأحيث يكون اعور   ةة قويَّ ة تنظيميَّ هويَّ  إلىحسب قوتها فتن س  
زما  التي تواجهها الجامعة، مواجهة األ  قدرتها على سه  فيوتُ  ،لالستمرار م  مرور الزمن

ة بها، وحسب ما  العامَّ ة غير متوفر للسِّ عد االستمراريَّ ن بُ إالضعيفة ف التنظيميَّة الُهويَّةما أ
ة المعياريَّ  الُهويَّةل من ينها مز إ إي  ة هجينن الجامعة لها هويَّ إناا  الجامعة فإالغر  من 
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تح يق الربح  إلىنة وتتخذ ال رارا  في ضوئها ونفعية تهدف معايير معيَّ الى التي تستند 
  .البمة للطل الم دَّ  التعليميَّةة وتحسين خدماتها التحتيَّ  بنيتهاللصرف على 

 : التنظيميَّة اهُلويَّة أبعاد( 0)

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

ة، فإنها ترتبط ة والخارجيَّ ة الداخليَّ ي احتياجا  األطراف المعنيَّ لبِّ تُ  التنظيميَّة الُهويَّةبما أن 
 ل  يت َّ  الُهويَّةن إة، وبالتالي ف، بغ  النظر عن ماهية هذل المهمَّ المؤسَّسةفي الغالب بمهمة 

 .سةسَّ سين للمؤ أو المؤسِّ  يادا  العليانها تعتمد على ال إحيث   تاكيلها باكل عاوائي
1996:20). (Ashforth and Meal،  َما  العامة واألفكار ة السِّ المركزيَّ  يتعن  َّ ومن ث

سه  في فه  الغر  والتي تُ  ،المؤسَّسةفق عليها كل أعضا  والمعت دا  الماتركة والتي اتَّ 
ما  العامة ن السِّ أوير  البع  ة، ومهمتها األساسيَّ  المؤسَّسة إناا  ت َّ  أجل من  الذي
بحيث  ة،األقل مركزيَّ  إلىة ما  تتراوح من المركزيِّ متصلة من السِّ  سلسلةسة ت   على للمؤسَّ 

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

مثل  ةل في الموروثا  الماديَّ األخر  وتتمثَّ  المؤسَّسا زها عن غيرها من تميل و  المؤسَّسة
 والث افةل في نظ  وقوانين العمل، والتي تتمثَّ ة والموروثا  المعنويَّ س المال وغيرل، أالمباني ور 
تاج هي ن   سةة للمؤسَّ ة العامَّ الاخصيَّ  أنكما ، التنظيميَّة، والبيئة التنظيميناخ ، والمُ التنظيميَّة

 ((Booz, alien ,2002:67: هي ،رب  مجموعا أ
بما يضمن  أسفل إلىعلى أمن  لطة وانسيابهاسل السل ح تسلُ وهو يوضِّ : التنظيمي الهيكل-2

 . اتيف  الذَّ تسير بنظا  الدَّ  فهي  حد قادتهاأب ائها واستمراريتها بصرف النظر عن غياب 
 . على اتخاذ ال رارا  وصالحيات  في ذلك ال رارذ قدرة متخ يوهو يعن: اتخاذ ال رار ح وق-7
 .فراد التنظي أعلى اكتساب المعلوما  ون لها بين  المؤسَّسةقدرة  يوتعن: المعلوما -3
ا يزيد من مثل الحوافز والترقيا  ممَّ  باألفراد ة ل في وسائل التحفيز المتعلِّ ويتمثَّ : التحفيز-7

 . سةه  للمؤسَّ ئانتما
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ة   عند نار ال ي  اإليجابيَّ حيث إن  المؤسَّسةة ال ي  السائدة في مركزيَّ  صد بالكذلك يُ 
 التفانيومن هذل ال ي   ،المؤسَّسةفراد أ ة من جمي  نها تحظى بال بول والثِّ إف المؤسَّسةفي 

وقي  المبادرة    على االبتكاراجِّ وكذلك انتاار ال ي  التي تُ  ، وااللتزا خرفي العمل، واحترا  اآل
، واحترا  وت دير الفرد س  بالتغييرفي بيئا  تتَّ  تماد أساليب العمل ال ائ  على الفريقواع

ة بين العاملين والتي ت و  وتاجي  المنافسة الموضوعيَّ ائمة له ، وت دي  الرعاية والعناية الدَّ 
 powell, Alex). التنظيميَّةدراك العدالة ا  ، و ي  الوظيفعلى تكافؤ فرص الترقية والت دل 

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

 37) .ةاالستراتيجيَّ  المؤسَّسةتوجها   أوللمجتم  الخارجي من خالل توضيح سياساتها 
Hickey .Suzanne M ,2012:)  

 : زالتميُّ( ب)

 المؤسَّسا من خالل ع د الم ارنا  بينها وبين  المؤسَّسةز الحك  على تميل  يت ل  
ت سيسها من أجل  على إنجاز مهمتها، والتي ت َّ  المؤسَّسةقدرة  ي  يعنحيث إن  األخر 

  المنافسة لها المؤسَّسا م ارنتها م   ن  يت ل إف المؤسَّسةز ك  على تميل تح ي ها، وللحُ 
نها على الطريق  سة بإعطا  ضو  إيجابي للمؤسَّ    من خالل هذل الم ارنا  يت ل حيث إن
سة ز بالنسبة للمؤسَّ والتميل  ،Ashforth. B. E., & Mael. F 1996: 19))السلي  

 المؤسَّسةز لد  ميل الت نإحيث   رسالتها إنجازالوحيدة ال ادرة على  المؤسَّسة أنها ييعن
المجال لصياغة  ية في المنافسة م  المنافسين المباارين، ويعطمصالحها الداخليَّ يخد  
سة ليس  للمؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةن إز فعد التميل لبُ  ان  وف   إف  َّ ، ومن ثَ المؤسَّسةرسالة 
نمامطل ة  أوثابتة   المؤسَّسا بغيرها من  ةالمؤسَّسلم ارنة  يس  بالمرونة بما يكفتتَّ  وا 
 (.Tyworth, Michael , 2014 :75). األخر 

ون عدل لون المست بل ويُ ز بالجامعة من خالل وجود قادة ياكِّ ويمكن تح يق التميل 
تح يق النجاح  إلىعون بالمرونة، ويسعون حتذ  من حيث ال ي  واألخالق، ويتمتَّ تُ  انماذج  

وض  السياسا   إلىباإلضافة  المصلحة،ى أصحاب ة تركز علووجود استراتيجيَّ المستمر، 
من قيمة  المؤسَّسة يعلكما تُ ة، ا  ونارها لتنفيذ االستراتيجيَّ هداف والعمليَّ طط واألوالخُ 
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كما  ،والمكاف ةد على العدالة والمساواة والتواصل ر من قدراته  وتؤكِّ العاملين بها وتطول 
دارة الاَّ   (223: 7022ياسر عباس،) .ةراكا  الخارجيَّ ت و  بتخطيط وا 

 (3: 7023سيد جاد الرب،): هما ،عدانل  بُ  سيالمؤسَّ ز التميل  أنوير  البع  
ر المست بلي، وبنا  ل والتصول السبق وال درة على التخيل  يويعن: ال ياديز التميل  -2

والمطلوب في  الضرورينحو خلق التغيير االستراتيجي  اآلخرينالمرونة ودع  
بينها وبين المباارة  االتصاال ة الباب المفتوح ودع  استراتيجيَّ  يوتبنِّ  ،المؤسَّسة

ة بين سهيل انسياب األفكار االبتكاريَّ ت، و المؤسَّسةة في العمل داخل ، والالمركزيَّ األفراد
 . ةليا مباارة دون حواجز بيروقراطيَّ العاملين وال يادة العُ 

الئ  توقعاته  دما  التي تُ د العمال  الخ  يج عندما ال: ز في ت دي  الخدمةالتميل  -7
يجب وض  العميل في االعتبار   َّ المنافسين للتعامل معه ، ومن ثَ  إلىون  نه  يلجإف

عف لديها، والتواصل م  ون اط الضَّ  المؤسَّسةعلى إمكانا   التعرلفبالدرجة األولى، و 
  .ليه إالعمال  واالستما  

 : ةاالستمراريَّ( ج)

ن تغيير إحيث   ةاتصافها بسمة االستمراريَّ  التنظيميَّة الُهويَّةصائص خ ه ِّ أمن  
ألن  قد ينطوي على   المؤسَّسةي او  من أعضا   الفرديَّة الُهويَّةمثل  التنظيميَّة الُهويَّة

را  ب تغيير تصول سة يتطلَّ للمؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةتغيير  نإبع  الخسائر، وحيث 
، وتنب  (:He, H., & Baruch, Y. 2009 : 575) .المؤسَّسةة أعضائها حول طبيع

طاب   يضفيُ  ي، والذالمؤسَّسةمن التفاعال  التي تحدث داخل  الُهويَّةة استمراريَّ 
عند اتخاذه  لل رارا   الُهويَّةيستحضرون  المؤسَّسةأعضا   حيث إن  عليهااالستمرار 

 يوتعن ،التنظيميَّةة ويَّ ة للهُ ة زمنيَّ استدام يا يعطممَّ ، اآلخرينوفى تعامالته  م  
ة خاصة سما  عامَّ  إلى لتتحوَّ والتي  التنظيميَّةنها منتل للنجاحا  أة االستمراريَّ 

عد ة هذا البُ على أهميَّ  ا يدلل ة، وممَّ ة من استراتيجياتها التاغيليَّ مستمدَّ  وهيسة، بالمؤسَّ 
 . الُهويَّةعرف ب زمة حدوث ما يُ  إلى يواست رارها يؤدِّ  الُهويَّةن عد  استمرار أ

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

و جامعة أة الجامعة من حيث كونها جامعة بحثيَّ س  بها التي تتَّ ما  العامة السِّ  ييعن
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ة من وظائفها ة مستمدَّ س  بسما  عامَّ الجامعة تتَّ بالرغ  من ذلك فإن لكن ة و تكنولوجيَّ 
وينعكس ذلك في السياسا  العامة  ،، وخدمة المجتم العلميالتعلي ، والبحث : ةالثالث
وخدمة المجتم ، وحيث تجم   العلميوالبحث  الطلالبفي مجاال  التعلي  وائون  لديها

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

ليها من حيث إ الطلالبسه  في جذب عن غيرها من الجامعا  األخر  تُ  ةزا  تنافسيَّ لميِّ 
، ونتيجة استمرار هذل المزايا وتلبيتها الحتياجا  سوق العمل ،التعليميَّةجودة برامجها 

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

ق ز والتفول لتح يق لها التميل تعمل الجامعة على تنفيذها باستمرار  ةتاغيليَّ  ا وأولويَّ 
  .العالميَّةزة بين الجامعا  في التصنيفا  وتح يق مرتبة متميِّ 

 : معاتباجلا التنظيميَّة اهُلويَّة تدعيم متطلَّبات: اخامًس

  التفكير عنصر: هي ،نا مكوِّ  ةمن ثالث سةمؤسَّ  يأل التنظيميَّة الُهويَّةن تتكوَّ  
 أما (من نحن كمنظمة؟)ق بالسؤال معت داته  فيما يتعلَّ أفكاره  و ياارك األعضا  حيث 

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

 ،(Gasman. M., & Tndico. C.:234) .والنظر في جوانبها المختلفةسة للمؤسَّ 
  :اآلتيل في بالجامعا  تتمثَّ  التنظيميَّة الُهويَّةتدعي   متطلَّبا ل تتمثَّ و 
 :وتنمية إحساسهم باالنتماء هلا سةالعاملني باملؤسَّ ةتكوين هويَّ( 1)

حيث يصبح   لديها العاملينة ة بنا  هويَّ سة عمليَّ مؤسَّ  أيعاتق  علىي    
د جسَّ ت، وهذا ال يعني ب ن مضمون التكوين يله ة لمسارا  المهنيَّ لبنا   التكوين عاملَ 

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

 (.23 :7020 ،يمحمد المهد) .سة التي يعمل فيهاللمؤسَّ 
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ا  أو هناك العديد من التناقضا  التي تواج  العاملين أثنا  العمل، إما إثبا  الذَّ و  
را  التنظيمي ل الصِّ ما يؤجِّ  وهذا ،أخر  علىة ة اجتماعيَّ فر  هويَّ ومن   ،ةالاخصيَّ 

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

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

 .(.2: 7020، يمحمد المهد) .مجال تنظيمي
 : التنظيميَّةتها تفعيل طرق تعبري اجلامعة عن هويَّ( 0)

 تهاعلى دورها في ارح هويَّ  لد  الجامعة ميواصل التنظية التَّ تعتمد أهميَّ  
غة ن اللل إوحيث   زها م ارنة  باآلخرين في هذا المجالتعكس تميل والتي  ،التنظيميَّة
، كما أن الخطاب الُهويَّةتعتبر أداة لتحليل  التنظيميَّة الُهويَّةمة عند التعبير عن المستخدَ 
ن أمة، كما ل  المنظَّ مثِّ د ما تُ حدِّ يُ  حيثة األهميَّ أمر بالغ  الُهويَّة في التعبير عن  المستخدَ 

، ويمكن التعبير المؤسَّسا عن غيرها من  المؤسَّسةز ح ما يميِّ مة توضِّ غة المستخدَ اللل 
لمحتو  موقعها على اإلنترن ،  هامن خالل عرض للجامعة التنظيميَّة الُهويَّةعن 
 ،ةارا  اإلخباريَّ واصل االجتماعي، والنَّ التَّ  ة الصادرة عنها، ومناورا ارا  اإلخباريَّ والنَّ 

 (Fiol, C. M, 2002: 653)."وما إلى ذلك واإلعالنا عارا  وكذلك من خالل الاِّ 
اختيارها لالتصال التفاعلي ومااركة المعلوما   موق  الجامعة قناة يت ل  عدل يُ   َّ ومن ثَ 

ل مثِّ ة تُ ويَّ الرسمي كبطاقة هُ  يعمل الموق ذلك  إلىباإلضافة واكتساب اهتما  الجمهور، 
ة الجامعة ورؤيتها وال ي  الحاكمة مهمَّ  حيث يامل  وجود ا للجامعة عبر اإلنترن 

ة وغير ة الماديَّ ن إلى جانب ميزاتها التنافسيَّ فين اإلدارييِّ سين وال ادة والموظَّ والمؤسِّ 
  الجامعة ليس ف ط ت دِّ ، كذلك للجمهورت ديمها جميع ا في الموق   ة والتي يت ل الماديَّ 

اـــ وضعها الحالي ولكن  تراثها التاريخي من خالل موقعها على اإلنترن ، باإلضافة  ــــ أيض 
كبر عدد من أل موق  الجامعة وصول سهِّ إلى عر  محفوظا  الجامعة، وحيث يُ 

 اقدر  ر كما أنها توفِّ  ،على مدار الساعة وطوال أيا  األسبو  ن  متاح  أ، كما الجمهور ل 
 ,Esrock, Stuart .L & Leichty .ة وذا  الصلةة المهمَّ من المعلوما  النصيَّ  اكبير  

Greg B, 2000: 330).) 
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لجامعا  المنا ة ما  اأا ا خاص  ي  تحد التنظيميَّةتها ويَّ ل تعبير الجامعة عن هُ مثِّ ويُ  
 :أسئلة مثل نع   أن تكون غير قادرة على اإلجابة باكل كاف  حيث من المتوقَّ   حديث ا

كما يمكن  ،(؟وأعضا  هيئة التدريس الطلالبما يعرضون  لجذب كل من )و  (؟ن ه مَ )
 Steiner) .ة والتسويقة من خالل مكاتب العالقا  العامَّ واصل م  األطراف الخارجيَّ التَّ 

et al ,2013:405.) 
  :اجلامعةرد التارخيي لتاريخ السَّ( 3) 

وتحليل تاري  الجامعة وث افتها  اريخي للجامعةر التمن خالل عر  للتطول  
 . Steiner et al, 2013: 430). )التنظيميَّةاتها واستراتيجيَّ  التنظيميَّة

  :التنظيميَّة اهُلويَّةيف حتديد  ةات اجلامعيَّدور القيادتفعيل ( 4) 

ديد ن اط ساتها وتحلمؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةفي تحديد  امهم   اتلعب ال يادة دور   
 الُهويَّةفي تحديد  ان تلعب دور  أ المؤسَّسةاألخر ، ويمكن ل يادة  المؤسَّسا ها عن ز  تميل 

ي ، والذ  يمكن أن يؤدِّ المؤسَّسةتعبير ال ائد عن رؤية : سة من خاللمؤسَّ لل التنظيميَّة
 هاهاموم وأهدافها، المؤسَّسة ي  وسين بؤ وتعريف المر  ،تهاويَّ ذلك إلى تحديد أفضل لهُ 

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

 ,.Hogg et al. ) ة بين ال ائد وأعضا  المجموعة وتزيد من انتمائه  للمجموعةالثِّ 
2004 :276 .) 

ن ن طة االنطالق إف للجامعة التنظيميَّة الُهويَّةن  لتدعي  أومما سبق يمكن ال ول  
ما  والسِّ  إناائهامن  األساسيدراك العاملين بالجامعة لهويتها والغر  إهي تنمية 

 وتح يق التوافق بين ،س  بها، وتنمية انتما  العاملين بالجامعةتتَّ زة التي ة والمميِّ العامَّ 
وي   على   بينها، جامعته  حتى ال يحدث تعارُ  وأهدافة العاملين الاخصيَّ  أهداف

دراك العاملين إة بالجامعة ال يا  بذلك، وبعد تنمية واإلداريَّ  ةاألكاديميَّ عاتق ال يادا  
 الُهويَّةتعريف  ، يت ل له  الوظيفيللجامعة وتح يق االندماج والتماثل  التنظيميَّة الُهويَّةب
ة  ح ناوضِّ خطاب يُ  ية من خالل تبنِّ ة واألطراف المعنيَّ للجامعة للجها  الخارجيَّ  تنظيميَّةال

فضل أ، و ة التي تمتلكهاوالميزا  التنافسيَّ ، التعليميَّةالجامعة ورسالتها وأهدافها وبرامجها 
دائمة ة ويَّ بطاقة هُ  عدل للجامعة والذ  يُ  اإللكترونيوسيلة لتح يق هذا الهدف هو الموق  
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ة ة بالمزايا التنافسيَّ ، وتعريف ال يادا  لألطراف المعنيَّ وق  أيليها في إيمكن الوصول 
  .ة وملت يا  التوظيفدوا  العامَّ التي تمتلكها الجامعة من خالل المؤتمرا  والنَّ 

 لقسم الثالثا

 عاتوانعكاساتها على اهلوية التنظيمية للجام للجامعات العامليَّةالتصنيفات معايري 

 (إطار نظري)

 العالميَّةللتصنيفا   ةسس النظريَّ ن ال س  الحالي من أقسا  البحث األُ يتضمَّ  
وأنوا   وأهميَّتها،للجامعا   العالميَّةالتصنيفا  أهداف عر  ومعاييرها من خالل 

  .تصنيفا  الجامعا  ونماذجها
 : تهاوأهميَّللجامعات  العامليَّةالتصنيفات  أهداف: اأوًل

 ي، وفيما يلتهاوأهميَّ للجامعا ،  العالميَّةالتصنيفا   أهداف هذا المحور يعر 
  :منها عر  لكل  

 : للجامعات العامليَّةأهداف التصنيفات ( 1)

 من ، وذلك 7003 عا  بدأ  حيث  انسبي   ظاهرة جديدة الجامعا  تصنيف يعتبر 
 ز كل  يفا  والتي ركَّ ، ث  توال  العديد من التصنShanghai Jiao Tongجامعة  خالل

  الحالي نحو تدويل ن التوجل إوحيث   نة لت يي  الجامعا منها على وض  معايير معيَّ 
ة تبادل من عمليَّ ل وأمة بين الجامعا  المختلفة قد سهَّ التعلي  الجامعي وع د اتفاقا  التَّ 

، صا والتخصل  ا الجامع ز على م ارنةركِّ   الحديث يُ ن التوجل أواألساتذة، كما  الطلالب
وحيث يرج  الكثير  وأوليا  األمور وأرباب العمل والمستثمرين، الطلالبعلى َّرا   التعرلفو 

 نأ اكَّ  وال راسة،للدِّ  الجامعة اختيار يت ل  عندما لهذل ال وائ  األمور وأوليا  الطلالبمن 
محمد ) .زوالتميل  ،والمال ،معةوالسل  هرةالال  :عوامل ثالثة ف للجامعةيوظِّ  العالمي التصنيف

 (.202: 7027،قاس 
يسعى تصنيف الجامعا  إلى تح يق التنافس اإليجابي بين الجامعا ،   َّ ومن ثَ  

الخبرا  حول  يأخذ ر أعلى تطوير نفسها باستمرار، واستخدا  م اييس الجودة و  وتاجيعها
  التدريس لاللتحاق وأعضا  هيئ الطلالبمة بالجامعا ، واست طاب دما  الم دَّ جودة الخ  

دراك أهميَّ  ا علىبالجامعا ، وقياس جودة المخرجا  اعتماد   عد التمويلي ة البُ المدخال ، وا 
 .(Seema, Joshi .O ,2012: 12) الجامعا  ةفي موازن
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، وحيث وضع  العالميَّةة في سياق المعرفة وحيث أصبح  التصنيفا  أداة مهمَّ  
، وأصبح العالميَّةتحسين مراكز جامعاتها في التصنيفا  جل أطط من ول الخُ الكثير من الدل 
 العالميَّةتهدف التصنيفا    َّ ول، ومن ثَ في هذل الدل  التعليميَّةا  السياسة ذلك من أولويَّ 

  :للجامعا  إلى تح يق األهداف التالية
حيث نتل عن هذل : إحداث تغيير جوهري في سياسا  التعلي  العالي وتطويرها (أ)
را  سوا  قام  بإحداث تغيل  امي على حد    والنَّ فا  أن معظ  دول العال  المت دِّ التصني
عادة هيكلة للمراحل ةجذريَّ  تكفل  ةي سياسا  طموحوتبنِّ  ،في التعلي  العالي التعليميَّة، وا 

 .   لهذل الجامعا  في التصنيفا  المختلفةتح يق مركز مت دِّ 
 العالميَّة  التصنيفا  حيث أدَّ : بحث العلميإعطا  المزيد من التركيز على ال (ب)

ول في مجال البحث العلمي، وذلك من منطلق أن البحث ة المنافسة بين الدل إلى احتدا  حدَّ 
د  التصنيفا  أن البحث ة المضافة ألدا  الجامعة، وحيث أكَّ ل ال يمة الح ي يَّ مثِّ العلمي يُ 

ملة وذلك ألن المعرفة هي العُ   جامعةة في وظائف الالعلمي هو العنصر األكثر أهميَّ 
 .ل التي من خاللها تتعامل الجامعا  م  بعضها البع الماتركة، وهي وسيلة التبادُ 

 (20: 7027سعيد الصدي ي،)
حيث تستخد  التصنيفا  : توفير قاعدل من المعلوما  والبيانا  عن الجامعا  (ج)

ر التصنيف وحيث يؤثِّ  ،العال  في إتاحة المزيد من المعلوما  عن الكثير من جامعا 
كما أن التصنيفا   ،ولين عن التعلي  العاليئأو غير مباار على المس امباار   ات ثير  
  الجامعا  اجِّ ض  غياب المعلوما  عن كثير من الجامعا ، باإلضافة إلى أنها تُ عوَّ 

  .معةة وتطبيق معايير الجودة في التعلي  وتغيير ث اف  الجاعلى تح يق الافافيَّ 
للجامعا   العالميَّةصبح للتصنيفا  أحيث : سي للجامعا تحسين األدا  المؤسَّ  (د)

التعلي  العالي، وعلى ضو  ذلك دما  خ  ت ثير كبير في توجها  السوق من خالل تسويق 
ال  من حيث عف ال درا  والمؤهِّ عف جامعاتها وكذلك ضَ ول ضَ درك  كثير من الدل أ

نحو االستعانة  ة  السوق التجاري ب و وأن توجل  ة  عالمي خاصَّ ة في السوق الالتنافسيَّ 
  ((Kehm. Barbara M,2014: 8 .فةيجي الجامعا  المصنَّ بخرِّ 

  .ة التصنيف العاملي للجامعاتأهميَّ( 0)
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ضح تَّ تة، كما هناك اهتما  متزايد في جمي  أنحا  العال  بالتصنيفا  الجامعيَّ  
نارها، وعدد  ة التي يت ل دد المتزايد من التصنيفا  السنويَّ ة هذل التصنيفا  من العهميَّ أ

ع د حول هذا الموضو ، ويرج  االهتما  بهذل التصنيفا  المؤتمرا  وورش العمل التي تُ 
ا م  غيرها من عولمة التعلي  العالي التي قد تتنافس فيها الجامعة دولي   إلى  إلى التوجل 

سا  التعلي  العالي هذل ة، كما تستخد  مؤسَّ والباريَّ  ةالجامعا  على الموارد االقتصاديَّ 
وحيث يستخدمها   قها التعليمي أو البحثي أو التجاريالتصنيفا  ك داة ترويل ُتظهر تفول 

ن ة كدليل الختيار أي الجامعا  التي يتعيَّ راسيَّ نح الدِّ حين للم  المراَّ  الطلالبالعديد من 
ي التمويل التعليمي وتوظيف علما  ة تل ِّ ى زيادة إمكانيَّ   إليها، باإلضافة إلعليه  الت دل 

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

 :  اط التاليةل في النِّ للجامعا  تتمثَّ  العالميَّةة التصنيفا  كما ير  البع  أن أهميَّ 
على موقعها بين الجامعا  على  التعرلفة للجامعا  من خالل رة التنافسيَّ تحسين ال د (أ)

وما الذي ل  يتح ق حتى تصل إلى  ،قالمستويين اإلقليمي والعالمي، وبيان ما الذي تح َّ 
 .يادةالرِّ  مصافِّ 

على أفضل  التعرلففي الخارج من خالل  الدِّراسةالب الراغبين بت دي  خدمة للطل  (ب)
ون من خالل  إلى خير دليل يطمئنل  العالميَّةلذا فه  يجدون في التصنيفا    الجامعا 

 . بهذل الجامعا  االلتحاقصحة اختياره ، نظير ما يدفعون  من أموال نظير 
عامة ل دُ مثِّ والتي تُ  ،سا  التعلي  الجامعيمخرجا  مؤسَّ  ةة جودالبحث في إاكاليَّ  (ج) 

 .مةلدان النامية والمت دِّ ة في البُ ة واالجتماعيَّ ة لتح يق ال يمة االقتصاديَّ أساسيَّ 
سا  ا  ترويل مخرجا  البحث العلمي وتسوي   لمختلف مؤسَّ دع  وتفعيل عمليَّ  (د) 

 .اودولي   االتعلي  الجامعي محلي  
حيث   الطلالبة للجامعة، ومد  قدرتها على است طاب معة األكاديميَّ الت ثير على السل  (ه) 

ي احتياجاته ، كما لبِّ ليها الختيار الجامعة التي تُ إالمعلوما  التي يحتاجون  ر له توفِّ 
ول الدل  ف  بها للوصول إلى مصافِّ ة للجامعا  والدَّ ي النتائل إلى زيادة ال درة التنافسيَّ تؤدِّ 

 ،أحمد هالل) .البرامل وتطوير جودل األدا  ةوتاجيعها على تحسين نوعي العالميَّة
702. :22) 
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 هي العالميَّةالتصنيفا   فين طة االنطالق  أنضو  ما سبق يمكن ال ول  يفو  
 الجامعيرا  تدويل التعلي  متغيِّ  ظلِّ  فيليها إ الطلالبجذب  فيالتنافس بين الجامعا  

 اإليجابيتح يق التنافس  إلى العالميَّةتهدف التصنيفا   وبالتالي، الدولي البيالطل والحراك 
سياساتها  في الجوهريمن خالل التغيير  ألدائهاوير الجامعا  بين الجامعا ، وتط

تطوير  فيسه  ل  من قيمة مضافة تُ مثِّ لما يُ  البحثي، واالهتما  بالجانب التعليميَّة
رسل تُ  التيول نها تفيد الدل أكما ، العالميَّةالمعرفة  إلى واإلضافةماكالت   المجتم  وحلِّ 

  .العالميَّةا للتصنيفا  فضل الجامعا  وف   أ أبنائها في بعثا  للخارج الختيار
 : أنواع تصنيفات اجلامعات ومناذجها: اثانًي

وض   يوهي تعن الدوليَّةالتصنيفا  : وهما ،هناك نوعان من التصنيفا  للجامعا    
التي ت و  بهذا النو  من  المؤسَّسا اهر أترتيب للجامعا  على المستو  العالمي، ومن 

التي  المحليَّةمعهد التعلي  العالي بالصين، والنو  الثاني هو التصنيفا   التصنيف الدولي
ول ف ط ترتيب الجامعا  داخل الدل  حيث يت ل   ت و  بترتيب الجامعا  على المستو  المحلي

ة الموجودة في دول البحثيَّ  المؤسَّسا دون أن يتطرق هذا التطبيق إلى الجامعا  أو 
ف د يكون   أو تتناول   يتغطِّ  الذيللمجال    الجامعا  طب  اا أن هناك تصنيفاأخر ، كم

 ال هو أكثر أنوا  التصنيفا  ايوع  ام، فالتطبيق الاَّ اأو مختلط   أو اامال   صنيف جزئي االت
جم   نة، ويت ل را  الت وي  درجة معيَّ ر من مؤاِّ إعطا  كل مؤاِّ  بين الجامعا ، وفي  يت ل 

 استخراج يت ل   َّ ة، ثُ ة وتطبق األوزان النسبيَّ ة حسابيَّ ليَّ هذل الدرجا  بحيث تخض  لعم
ول التي تستخد  هذل الطري ة في ة، ومن الدل ة أو البحثيَّ سة العلميَّ ة للمؤسَّ النتيجة الكليَّ 

 .(722 :7026عائاة مغاور ،). أمريكا، و كندا :التصنيف
ن في أحد فرو  برنامل أو مجال معيَّ  علىز ركِّ أما التصنيف الجزئي فهو يُ  

ا لهذا البرنامل، وقد يامل هذا التصنيف المستويا  تصنيف الجامعا  وف    المعرفة، ويت ل 
تطبيق  ليا، ويت ل راسا  العُ أو الدِّ  ىة األولرجة الجامعيَّ المختلفة للتعلي  العالي، سوا  الدَّ 

ما فهو نادر ا  ينما التصنيف المختلط،هذا النو  من التصنيف في ألمانيا وبريطانيا، ب
را  والمعايير التي يصعب جم  المؤاِّ  علىحيث يعتمد   يستخد  في تصنيف الجامعا 

 .(62: 7007نادر أبو خلف،) .فصلها أو دمجها تح  طائفة واحدة
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نتار على المستو  العالمي اللجامعا  ف د  العالميَّةأما عن نماذج التصنيفا   
رتيب عالمي للجامعا ، تصدر عن جها  مختلفة، ت علىالعديد من ال وائ  التي ااتمل  

را  التي تتبعها في الت يي ، وتلك ال وائ  أو وتتباين فيما بينها في المعايير والمؤاِّ 
را  ت يس جودة الجامعا  من النواحي التصنيفا  تض  مجموعة من المعايير والمؤاِّ 

للجامعا ، كما ت يس جودة  فهي ت يس جودة وكفا ة اإلنتاج العلمي  ةة والكيفيَّ الكميَّ 
ة والرسائل والت ارير دوا  العلميَّ ة ومساهمة الجامعا  في المؤتمرا  والنَّ األبحاث العلميَّ 

 : عر  لكل منها ية، وفيما يلالعلميَّ 
 : ARWUتصنيف جامعة شنغهاي ( 1) 

 Shanghai Jiao Tang International ينيالصِّ  انغهاي يعتبر تصنيف 
Ranking، ترتيب ينار تصنيف لأوَّ  ، وهوالعالميَّة للجامعا  تصنيف األكاديميال هو 
 من  7003عا  التصنيف لهذا إصدار لأوَّ  صدر وقد ،العال  دول مختلف في الجامعا 

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

 ةواإلنتاجيَّ  العلمي والبحث األكاديمي األدا  حيث من مةالعال  المت دِّ  دول في نظيراتها
 قا  دراسة عن عبارة التصنيف بداية هذا وكان  ،التدريس هيئة ألعضا  والبحثيَّة ةالعلميَّ 
 بجامعة اانجهاي، الُعليا راسا للدِّ  يةالترب ةكليَّ  في التدريس هيئة أعضا  من ثالثة بها

 الجامعا  مستو  وما هو ،ةالصينيَّ  الجامعا  في التعلي  العالي مستو  معرفة بهدف
 2000 من أكثر فحص على التصنيف هذا وي و  ؟العال  م ارنة  بجامعا  ةالصينيَّ 
 عبر ا ع كل من سبتمبر اهر في جامعة 00. ب فضل قائمة العال ، وُتنار حول جامعة

 ووسائل والحكوما  من الجامعا  االهتما  من اكبير   اقدر   التصنيف است طب ف د اإلنترن ،
  معايير التصنيف تح يق جاهدة   الجامعا  جمي  وحاول  ،العال  أنحا  جمي  في اإلعال 
 (. 232: 7023وَّخرون،  بوطب  الهد  نور) .الجامعا  بين عالمي ترتيب لها ليصبح

 ولىأُ  بترتيب ةالخاصَّ  النتائل بنار 7002 عا  منذ سنوي   وباكل التصنيف هذا بدأ وقد 
 Shanghai Rankingسةمؤسَّ  بلق   من العالمي المستو  الجامعا  على

Consultancy  (Saskatchewan, 2013, 3 - 1)،  ُمن التصنيف هذا عتبروي 
اال األكثر وهو متغيرات ، قياس مجموعة في ة  دقَّ  التصنيفا  أكثر  ةالمنهجيَّ  باتبا  تزام 
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 ،حمدي إيمان) الجامعا  النسبي لنتائل االست رار في سه يُ  اممَّ   الوق  كل نفسها
 ) جيوتونغ( لجامعة التاب  العالي التعلي  معهد ، وي و (270: 7027

 ألحسن الئحة بنار سنة كلَّ  بالصين University Shanghai Tio Tongبانغهاي
ا العال  في جامعة خمسمائة  فريق بلق   من مست ل   وباكل ةمعايير موضوعيَّ  على اعتماد 

 غر  ودون مصادر المعهد خارج مالي دع  أي دون ةأكاديميَّ  لغايا  للمعهد تاب 
 ة ب صدالصينيَّ  الجامعا  مركز تحديد في التصنيف لهذا األصلي الهدف لويتمثَّ  تجاري،
 سع  لذلك  العالميَّة خبةالنل  بجامعا  ىسمَّ يُ  ما وبين بينها الفجوة تضييق على العمل
 خبة،النل  جامعا  وفق ةاالستراتيجيَّ  أهدافها صياغة إلى ةالصينيَّ  من الجامعا  الكثير
 :7027،الصدي ي سعيد) .ةاألكاديميَّ  التصنيفا  ضمن مختلف ترتيبها تحسين بهدف
22) 
 Academic Ranking) :ح الجدول التالي معايير تصنيف انغهاي للجامعا ويوضِّ  

Word Universities ,2019) 
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 للجامعات معايير تصنيف شنغهاى( 2)جدول

 الوزن الرمز رالمؤش   المعيار

 

 جودة التعليم

ن على جوائز نوبل ويجو الجامعة الحاصلخر  

 .المجاالت واألوسمة من ميداليات في كل  
 %24 الخريجون

 

جودة أعضاء 

 هيئة التدريس

ن ولتدريس في الجامعات الحاصلأعضاء هيئة ا

 .جوائز نوبل أو أوسمة في المجاالت المختلفة على
 %14 منح جائزة

 12 نسبة عالية من استشهاد الباحثين بأبحاثه في

ًصا( 12)فئة من الموضوعات   .اعلميً  تخصُّ
Hi Ci 14% 

 

 

 

اإلنتاج والبحث 

 العلمي

 & natureاألبحاث المنشورة في مجلتي 

scince وم والطبيعة الواردة في دليل النشر العل

ع وفق آخر خمس سنوات تسبق سنة العلمي الموسَّ 

 .التصنيف

N&S 14% 

 ssieاألبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي 

ودليل النشر  ssciة ودليل النشر للعلوم االجتماعيَّ 

 التيوفق السنة  ahciة للفنون والعلوم اإلنسانيَّ 

 .تسبق التصنيف

PUB 14% 

 

اإلنجاز 

األكاديمي مقارنة 

 المؤسَّسةبحجم 

 .ةالعلميَّ 

حسابه من خالل  ويتمُّ  ،ر األداء األكاديميمؤش  

الدرجات التي تحصل عليها الجامعة في المعايير 

ة في عدد الكوادر األكاديميَّ  إلىنسبة  ىالثالثة األول

وإذا  ،البحث العلمي علىالجامعة وإنفاق الجامعة 

ر معلومات من الجامعة عن ذلك المؤش   ر جمعتعذَّ 

 .راتباقي المؤش   علىتوزيع درجته  يتمُّ 

PCP 24% 

 %244  المجموع الكلي

 : للتصنيف السابق ال معايير تصنيف انغهاي وف   تتمثَّ   َّ ومن ثَ 
يجين من قياس  من خالل أعداد الخرِّ  ويت ل (: جودة التعلي )المعيار النوعي للتعلي  ( أ)

صا ، ة ممن فازو بجائزة نوبل أو ميداليا  وجوائز مرموقة في مختلف التخصل الجامع
  .%(20)ص ل  خصَّ ويُ 
 اس بعدد األعضا  الحاليين ممن فازو ويُ : المعيار النوعي ألعضا  هيئة التدريس( ب)

وكذلك عدد  ،%(70)ص ل  خصَّ ويُ  ،المختلفة العالميَّةصا  بجوائز نوبل وميداليا  التخصل 
 .%(70)ص لها خصَّ ة ويُ في إحد  وعارين قاعدة أبحاث علميَّ  اث األكثر وجود  البحو 

ا  مجلتي د من مجمل األبحاث المناورة في دوريَّ ويتحدَّ : ةمعيار المخرجا  البحثيَّ ( ج)
خر خمس سنوا  تسبق التصنيف، وكذلك عدد َّوذلك خالل  ،%(70)ة العلو  الطبيعيَّ 

، %(70)ة للبحوث األساسيَّ  العالميَّةة جامعة في األدلَّ  الم اال  والبحوث المذكورة لكلِّ 
 .وتعتمد البحوث في السنة التي تسبق التصنيف
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من خالل الدرجا  التي تحصل عليها   حساب ويت ل : معيار مستو  األدا  العا  للجامعة( د)
امعة، ة في الجنسبة إلى عدد الكوادر األكاديميَّ  ىالجامعة في المعايير الثالثة األول

ة باريَّ   ين وقو رة للجامعة من أعضا  هيئة التدريس واإلداريِّ ة المتوافِّ واإلمكانا  الباريَّ 
ة، والمعامل والمالعب، راسيَّ لة في المباني الدِّ ة المتمثِّ الماديَّ  اإلمكانا  إلىأخر ، باإلضافة 

 .%(20)ص ل  نسبة خصَّ احة للجامعة ويُ وجمي  اإلمكانا  المت
ز في معايير ت ييم  للجامعا  على جودة ركِّ يُ  (يانغها)تصنيف  أنا سبق ضح ممَّ ويتَّ  
ة مرموقة والنار في مجال  علميَّ  ،ةل االستاهادا  العلميَّ بالجامعا  ومعدَّ  العلميالبحث 

ن  أة للتصنيف ا أعطى مصداقيَّ وممَّ  العالميَّة،الجوائز وحصول أعضا  هيئة التدريس على 
ولكن من عيوب  التركيز   ةها  سياسيَّ عن أي توجل  اي  باكل موضوعي بعيد  ة الت يي و  بعمليَّ 

همالف ط  يملعلى جانب البحث الع الفجوة بين  يراعن  ال يُ أالوظائف األخر  للجامعة، كما  وا 
ول الجامعا  األخر  في الدل  نعلى مأالتي يكون تمويلها  ةواألوروبيَّ  ةاألمريكيَّ الجامعا  

ن وجود هذا التصنيف هو أداة تستطي  الجامعة من خالل  الحك  إغ  من ذلك فالنامية، وبالر 
  .على أدائها والعمل على تطويرل

  QS World university Ranking: العامليَّة للجامعات الربيطاني التاميز تصنيف( 0)

 Times Higher Education-Quacquarelli) ةالبريطانيَّ  المؤسَّسة صدرتُ    
Symonds)  َّفصنِّ تُ  اسنوي   اير  ر ت  ةمهنيَّ  ةتعليميَّ  اركة وهي  ،2220 عا  س التي ت س 

 عرفتُ  ةوعلميَّ  ةأكاديميَّ  معايير حسب بةمرتَّ  حول العال  جامعة ) 30000 (من أكثر في 
 Times higher Education Supplement International التايمز بتصنيف

Ranking، العالميَّة المعايير  مستو  رف  إلى من  تهدف عملها  من جز  التصنيف وهذا 
في  ة  وخاصَّ  الجامعا  مختلف في الدِّراسة برامل عن معلوما  على والحصول العالي، للتعلي 
 للجامعا  دليل إلصدار جامعة، ) 00. (ألكبر م ارنة وعمل والت نية، العلو  صا تخصل 
 ،الدوليَّة الجامعا  أفضل معرفة على ةمهنيَّ ال ركا الاَّ  وكذلك وأوليا  األمور الطلالب يساعد
 عا  خالل صدر  السادسة ال ائمة إصدار وكان أحدث  ،7007 عا  قائمة أول وصدر 
 سا مؤسَّ  بين ةدوليَّ  هرةاُ  للجامعا  العالمي (إس كيو التايمز) تصنيف قوقد ح َّ ،  7002
 .(.66 ،7023 ،راألمي عبد وند الرازق،  عبد إيهاب) .العلمي والبحث التعلي 
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معلوما   علىللتعلي  العالي، والحصول  العالميَّةالمعايير   رف  مستو  إلىويهدف  
صا  العلو  والت نية وعمل م ارنة في تخصل  ة  في مختلف الجامعا  وخاصَّ  الدِّراسةعن برامل 

 بالطلالجامعة إلصدار دليل الجامعا  يساعد ( 30000)جامعة بين أكثر من ( 00.)ألكبر 
 . .700ة، وصدر  أول قائمة لهذا التصنيف عا  ركا  المهنيَّ وكذلك الاَّ  وأوليا  األمور

 العالمي للتصنيف جديدة معايير العالي للتعلي  ةالبريطانيَّ  التايمز مجلة وقد اعتمد  
 وتوازن امول تعكس افرعي   ار  مؤاِّ  (23)و معايير خمسة تامل وهي جامعة، 700 ألفضل
 والبحث التدريس مجاال  في أي ةواالجتماعيَّ  والبحثيَّة ةجوانبها األكاديميَّ  في  الجامعا نااط
 السياسا  وواضعي الطلالب لد  ةمصداقيَّ  يعطيها وما الدوليَّة معةوالسل  المعرفة ون ل ،العلمي

 أخر  ةتفصيليَّ  جوانب على ةاألساسيَّ  هذل المعايير من كل   ويحتوي ،ال رار ومتخذي التعليميَّة
 إلى الدكتورال حملة يجيخرِّ  ونسبة عدد الجامعة، تمنحها التي الدكتورال اهادا  عدد  :مثل

 عبد إيهاب). التدريس هيئة أعضا  عدد إلى المناورة األبحاث عدد ونسبة البكالوريوس،
 (.662، 7023األمير،  عبد وند الرازق، 
 Qs Top)إس  لتصنيف كيو هاوأوزان ةاألساسيَّ  را المؤاِّ  التالي الجدول ظهرويُ  

universities Ranking kings: 2019 ): 
 .العالمي للجامعات (كيو إس)ة تصنيف ح منهجيَّ يوض  ( 1)جدول 

 التفسيـــــر الوزن رالمؤش  

البحث 

 العلمي

04% 

 من أكثر لمث  يُ  الذي ةاألكاديميَّ  معةالسُّ  استبيان على حسابها ويعتمد

 بعين آخذين العالم مستوى على اءالعلم من استبيان 01444

 .ةالعلميَّ  صاتالتخصُّ  في والتنويع الجغرافي االعتبار التوزيع

14% 

 في العاملين األساتذة بلق   من ةالعلميَّ  المنشورات من االقتباس

 هذه من آخرين باحثين اقتباس مرات بعدد قاسحيث تُ  ؛الجامعة

 .األخيرة الخمس مدار السنوات على البحوث

ظيف تو

 يجينالخر  
24% 

 العمل أصحاب إلى يطلب بحيث التوظيف وجهات العمل أرباب تقييم

 من وذلك مؤسساتهم في للعمل خريجيها يفضل التي الجامعة بيان

 الطُّالب جاذبية مدى المؤشر هذا العالم ويعكس أنحاء جميع

 .المختلفة المؤسَّسات في للتوظيف

جودة 

 التعليم
 .طالب لكل   دريسالت هيئة عضو نسبة 14%

النظرة 

 العالميَّة

1% 
 مع راكةالشَّ  وكذلك أخرى دول من الجامعة في األساتذة نسبة

 .الدولي العلمي والتعاون البحوث برامج خالل ة مندوليَّ  جامعات

 .بالجامعة الملتحقين األجانب الطُّالب نسبة 1%
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 األناطةالتوازن بين  إحداثهذا التصنيف يحاول  أنضح من الجدول السابق ويتَّ  
 إلىوخدمة المجتم ، وحيث يهدف  العلميجانب التعلي  والبحث  وهي ،ة للجامعةالرئيسيَّ 

 التيول الدل  أما  األفضلووض  قوائ  الجامعا  للتصنيف،  العالميَّةت ا  بجودة المعايير ر اال 
بالجامعا   أبناؤه حق يلت أنالذين يريدون  األمور وأوليا راسة بالخارج، للدِّ  أبنائهارسل تُ 

ولكن  ة ز على الوظائف الثالثركِّ تصنيف التايمز يُ  أنالحظ من معايير الت يي  المرموقة، ويُ 
من  أنكما   األخر للجوانب  والباقي ،%60على  العلميحيث يحصل البحث   بنسب متفاوتة

والتركيز  ،ةالتعليميَّ المصالح حول جودة المخرجا   أصحاب رأ خذ أمميزات  التركيز على 
 .للجامعة التنظيميَّة الُهويَّةتاج بالطب  ن   وهية للجامعة معة األكاديميَّ على السل 

 :سبانياإل Web metrics مرتيكس ويبو تصنيف( 3)
 على العال  جامعا  بترتيب جامعة، وي و  2600  بتصنيف 7007بدأ هذل التصنيف سنة   

وتنار  ،بمدريد للبحوث الوطني المركز نيفالتص هذا إعداد على وي و ، اإلنترن  ابكة
في  األولعمل هذا التصنيف  مة الويبو متركس تصنيفها مرتين في السنة الواحدة، ويت ل منظَّ 

هذا  علىال ائمون   ة، وير اهر يناير، والتصنيف الثاني في اهر يوليو من كل سنة ميالديَّ 
في نار الجانب  متمثال   اعالمي   ام  كاديمي يجب أن يصاحب  ت دل التصنيف أن الت يي  األ 

ة، ة وبحوث وم اال  علميَّ اإللكتروني الذي يعكس ما يدور داخل الجامعة من نااطا  أكاديميَّ 
يدا  ذلك الناتل العلمي في محرِّ   علىوكذلك توفير تلك الم اال  وملخصاتها  ،googleك وا 

 .ا واإلاارة إليها عند الحاجةا  يستطي  الطالب والباحث وغيره  االستفادة منهاكل ملفَّ 
  (26 :7027الصدي ى، سعيد)

 قياس أدا  مجال في ةاألكاديميَّ  التصنيفا  أاهر من التصنيف هذا ـــ اأيض   ـــ عدل يُ  كما 
 مختبر ال ياس ب  ي و  ما هو اإلطالق على وأاملها ،اإللكترونيَّة مواقعها خالل من الجامعا 
 يعتبر الذي CISC العلمي للبحث األعلى للمركز التاب  Cyber Matrics Lab االفتراضي

 ثاب  أحمد) .اإلسبانية التعلي  لوزارة تاب  مركز سبانيا، وهوإ في بحث سةمؤسَّ  أكبر
 اإللكترونيَّة الصفحا  حج  قياس على التصنيف هذا اهتما  وينصبل  ،(6: .702إبراهي ،

 ةالعلميَّ  المخرجا  على تركيزال م  الجامعا ، تنارها التي Web Pages  ووضوحها
 يحضرون والذين العاملين واألاخاص واعبها وفرقها المؤسَّسة عن ةوالمعلوما  العامَّ 

 (.22: 7027عمر خليل،) .الجامعا  ت دمها التي المدعمة دما روس والخ  الدل 
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 المعايير ضمن اإللكترونيَّة مواقعها خالل من الجامعا  أدا  قياس على ويعتمد 
 ((Web metrics Rankings,2019 :ليةالتا

  :Sizeاحلجم ( أ)

ة المناورة بالموق  اإللكتروني ر عن حج  ونوعية المادة العلميَّ عبر هذا المؤاِّ ويُ  
نارها  ة التي يت ل ب ي خذ في اعتبارل حج  المادة العلميَّ للجامعة، وذلك في صورة معيار مركَّ 

 تها، ويت ل ة وأهميَّ ى درجة وضوح هذل المادة العلميَّ من خالل عدد صفحا  الموق ، باإلضافة إل
 Bingو ،Google ،yahoo: وهي ،كا  بحثمحرِّ  ةحساب هذا المعيار باستخدا  ثالث

search ِّعلىجم  ال ي  للحصول  لل يمة األعلى ث  يت ل ( 2)إعطا   ك يت ل ، ولكل محر 
 .ئيمن المجمو  النها% 70الت يي ، وي خذ هذا المعيار نسبة 

 المواق  أدا   يت ي من %0. رالمؤاِّ  هذا منح حيث  Visibility :الوضوح( ب)
 بنا  الجامعة موق  محتويا  جودة ت ثير على رالمؤاِّ  هذا واعتمد للجامعا ، اإللكترونيَّة

 التي External In links ةالخارجيَّ  الروابط حساب خالل من افتراضي، على استفتا 
 بالمكانة ااعتراف   ةالخارجيَّ  الروابط هذل لمثِّ وتُ ، أخر  مواق  من كترونياإلل الموق  يست بلها
 المواق  يف بحسب إدراجها دما الخ   وفائدة المعلوما ، وقيمة األكاديمي، واألدا  ة،يَّ المؤسَّس

 ويت ل  .،العال  أنحا  من جمي  اإلنترن  ابكة ريمحرِّ  من ماليين معايير على بنا    اإللكترونيَّة
 .هذل المعلوما  ميم دِّ  أه ِّ  من ثنينا من الرابط وضوح بيانا  م ج

 :Rich Files باملوقع الغنية اتعدد امللفَّ( ج)
طلق عليها ا  داخل الموق  يُ نة من الملفَّ وجود مجموعة معيَّ  إلىاير هذا المعيار ويُ 

 , and doc، ppt) وهي ،ا ة، وتامل هذل المجموعة أربعة أنوا  من الملفَّ ا  الغنيَّ الملفَّ 
pdf , PS)،  ك البحث جوجل ا  من خالل محرِّ حساب عدد هذل الملفَّ  ويت لGoogle،  وي خذ

 .من المجمو  النهائي% .2هذا المعيار نسبة 
ز على ت يي  أدا  الجامعا  من يركِّ  (ويبومتركس)تصنيف  أنضح مما سبق ويتَّ  

ائمة الدَّ  التنظيميَّة الُهويَّةهو بطاقة  لكترونياإل حيث يعتبر الموق    اإللكترونيخاللها موقعها 
 الك الجامعا  يوازن بين  ألدا وفى ت ييم  وق ،  أيليها في إوالتي يمكن الوصول  ،للجامعة

ة   المادة العلميَّ من حيث عدد األبحاث المناورة على موق  الجامعة، والكيف من حيث تنول 
 اإللكترونية التي يست بلها الموق  لروابط الخارجيَّ ز التصنيف على اركِّ المناورة، وكذلك يُ 
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 ة المواد المناورة علي ، كما يهت ل هميَّ أة الموق  و على أهميَّ  ا يدلل ممَّ   أخر للجامعة من مواق  
 wordا  ا  الموجودة على الموق  وعد  اقتصارها على ملفَّ   في أنوا  الملفَّ التصنيف بالتنول 

تاحة األبحاث ال   .تي ي و  بها أعضا  هيئة التدريس بلغا  مختلفة على الموق ف ط، وا 
 القسم الرابع

لتصنيفات تدعيمها فى ضوء ابات ومتطلَّ بين سويفجبامعة  التنظيميَّة اهُلويَّةواقع 

  .العامليَّة

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

، وفيما يلى عر  العالميَّةخول للتصنيفا  با  تفعيل دورها في الدل ومتطلَّ  بني سويفبجامعة 
 : منها لكل  
 : العامليَّةت خول للتصنيفاوجهودها يف الدُّ بين سويفجبامعة  التنظيميَّة اهُلويَّة: اأوًل

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

 . العالميَّة
 :بين سويفنبذة عن جامعة ( 1)

بني فر   وقد است لَّ  ،ال اهرة كفر  لجامعة  2222عا   بني سويفنا   جامعة  
ويتكون اعار  ، .700لسنة  23لل رار الجمهوري رق   اعن جامعة ال اهرة وف    سويف

ل اكِّ ويُ  ،ة ال ديمةز إلى الحضارة الفرعونيَّ رمُ ويَ  ،هر  ميدو  ينا  همكوِّ  ةربعأالجامعة من 
وسنبلة ال مح  ،الحياة في مصرريان ل اُ مثِّ يُ  الذيحد المعال  البارزة للمحافظة، ونهر النيل أ

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

تعلي  وتحديث ال وانين واللوائح والبرامل العالمي ولتح يق هذا الهدف فإنها ت و  باالرت ا  بال
 ـــ ، الت رير السنويبني سويفجامعة ). العالميَّةز لمعايير الجودة والتميل  ارا  وف   والم رَّ 

 (. 07.: 7022-7026عا  إنجازا  فاق  التوقل 
ل من جامعة ناقلة للمعارف إلى جامعة منتجة لها، سعى الجامعة إلى التحول  وفى ظلِّ  

ة تها االستراتيجيَّ طَّ عبر عن طموحاتها في خُ ليُ  (ةنحو جامعة بحثيَّ ) اتخذ  الجامعة اعارف د 
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ة رائدة نحو جامعة بحثيَّ : )ل  رؤية الجامعة في الرؤية التاليةوحيث تمثَّ    7070/.702
" :ل فيتمثَّ ما رسالة الجامعة فتأ ،(ةوتخد  مجتمعها بفاعليَّ  ،امتميز   ا  تعليم  ت دِّ  اودولي   اإقليمي  

سه  في ة بما يُ الماكال  المجتمعيَّ  ة وتوجيهها نحو حلِّ ة والتعليميَّ ة البحثيَّ االرت ا  بالعمليَّ 
قليمي   اتنمية المجتم  محلي   -.702ة ة االستراتيجيَّ طَّ ، الخُ بني سويفجامعة ) " اوعالمي   اوا 

7070 :223 .) 
مة على المضي ب وة للدخول في عاز  أنها رؤية ورسالة الجامعة منومما سبق يتضح 

جامعة بحثية نحو سباق التصنيفا  العالمية وتح يق مركز مت د  بها من خالل تبنى اعار 
من خالل االهتما  بالبحث العلمي، والدع  المالي والمعنوي للباحثين وأعضا  هيئة التدريس 

  .  لديها لنار البحوث العلمية في مجال  علمية مرموقة
 :بين سويفجبامعة  التنظيميَّة ويَّةاهُلأبعاد ( 0)

ة من حيث السياسا  العامَّ  بني سويفة بجامعة عد المركزيَّ ويتناول المحور التالي بُ  
ة للجامعة، وفيما ا  التاغيليَّ ميزها عن الجامعا  األخر ، واالستراتيجيَّ للجامعة، والمزايا التي تُ 

  :منها لي عر  لكل  ي
 : بين سويفمعة ة جباعد املركزيَُّب( أ)

ى الجامعة سياسا  واضحة تعكس رؤيتها حيث تتبنَّ   ل في سياسا  الجامعةويتمثَّ 
ة، وال درة على اإلدارة زيادة المرونة المؤسسيَّ  إلىوهدف  من وض  هذل السياسا   ،ورسالتها
اا  ة من خالل إنل هذل السياسا  في دع  وتطوير وتحديث البنية األساسيَّ مثِّ ، وتُ الذاتيَّة

  ة للجامعة، ودع  التوجل ة جديدة لزيادة ال درة التنافسيَّ   خدميَّ آة ومناا  ومراكز بحثيَّ كليَّ 
ا  ة واألخالقيَّ ، وترسي  ال ي  األكاديميَّ التعليميَّةدما  لتحسين الخ   اإللكترونيَّةنحو اإلدارة 

ة لجامعة وربطها ة البحثيَّ في اإلدارة، وتدعي  ال در  ية، واالعتماد على الفكر المنظومالمهنيَّ 
  (..22: 7070-.702ة طة االستراتيجيَّ ، الخُ بني سويفجامعة ) .باالبتكار واإلبدا 

ل تمثَّ والتي ت  ة للجامعةة مجموعة من األهداف االستراتيجيَّ وينبثق من السياسا  العامَّ 
من خالل  لعالميَّةاا  ليا والبحوث لمواكبة المستجدَّ راسا  العُ في تطوير سياسا  قطا  الدِّ 

 ة بإجرا ا  قبول وجذب ليا والبحوث، وتطوير السياسا  المتعلِّ راسا  العُ تطوير سياسا  الدِّ 
ة، أما ليا بمعايير عالميَّ ليا من الوافدين، واستحداث برامل دراسا  عُ راسا  العُ طالب الدِّ 

  دي  مركز مت دِّ ة بتحسين تصنيف الجامعة ووضعها التنافسي من خالل ت األهداف الخاصَّ 
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ة ة في المرحلة الجامعيَّ وت دي  برامل أكاديميَّ  اوعالمي   اقليمي  إللجامعا  في ترتيب الجامعا  
 ة واألهداف المتعلِّ  العالميَّة،را  المعاصرة والتطول  التحديَّا واكب االحتياجا  وتُ  يلبِّ األولى تُ 

 ،احتياجا  سوق العمل يلبِّ ز يُ يل متميِّ خرِّ ل في إعداد وتتمثَّ  والطلالببتطوير قطا  التعلي  
المتميزين  الطلالبة وعمل نظا  الكتااف ورعاية وتطوير المناهل والبرامل األكاديميَّ 

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

  (..72: 7070-.702ة ة االستراتيجيَّ طَّ ، الخُ سويف
 : بين سويفز جبامعة عد التميُُّب( ب)

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

قامة النَّ  ة ووجود مستافى جامعي ضخ ، وارتفا  نسبة إنتاجيَّ  ،ةا  التث فيَّ دوا  والفعاليَّ وا 
، واستحداث العالميَّةة المدرجة في قواعد البيانا  أعضا  هيئة التدريس من األوراق العلميَّ 

ة ذا  نوعية جديدة، وحماس ال يادا  وأعضا  هيئة التدريس في ا  وبرامل دراسيَّ كليَّ 
ة طة االستراتيجيَّ ، الخُ بني سويفجامعة ) .زالوصول بالجامعة إلى تح يق مركز متميِّ 

702.-7070 :2.). 
 : بين سويفة جبامعة عد االستمراريَُّب( ج)

ة ة والماديَّ ها بالموارد الماليَّ ة التي وضعتها الجامعة في ارتباطا  التاغيليَّ ل األولويَّ تتمثَّ 
ة للجامعة في األناطة التي ا  التاغيليَّ ل األولويَّ تتمثَّ   َّ الفجوا  الحالية، ومن ثَ  ة وسدِّ والباريَّ 

ناا  برامل وتخصل ق ت هيل كليَّ ح ِّ تُ  صا  جديدة ا  الجامعة للت د  لالعتماد االكاديمي وا 
  في استخدا  التعلي  اإللكتروني، العمل، والتوسل تستجيب الحتياجا  األطراف المعنية وسوق 

ة، وتسويق خدما  االحتياجا  الخاصَّ  يرين وذو قين والمتعثِّ المتفوِّ  الطلالبظ  رعاية ودع  نُ 
واالهتما  بالتدريب المستمر  ،واالهتما  ب ضايا البيئة والمجتم  ،والبحثيَّةة الجامعة االستااريَّ 

بني جامعة ). ا ليَّ ة للجامعة والكُ ريس، وتحسين البنية التحتيَّ لل يادا  وأعضا  هيئة التد
 (722-726: 7070-.702ة ة االستراتيجيَّ طَّ ، الخُ سويف

الجامعة تعمل على ترسي  بعد المركزية لديها من خالل تبنى  أنويتضح مما سبق 
وفى نفس لد  أعضائها،  األكاديميةتتج  نحو التنافسية العالمية، وترسي  ال ي  سياسا  
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وكذلك من خالل  والعالمية،لالستجابة للتحديا  المحلية الوق  تحرص على تح يق المرونة 
العلو   مجالي، وخاصة في بعد التميز من خالل تح يق مركز مت د  في التصنيفا  العالمية

بعد  أماوالرياضيا ، ووجود كليا  فريدة من نوعها وت دي  خدما  للمجتم  المحلى لديها، 
كلياتها للحصول على االعتماد بما ينعكس على  ت هيلتمرارية فيتمثل في محاولة الجامعة االس

   . لد  طالبها واإلبدا تاجي  االبتكار  إلىباإلضافة  7030أدائها وتواف ها م  رؤية مصر 
 : العامليَّةبالنسبة للتصنيفات  بين سويفموقع جامعة ( 3)

من خالل  العالميَّة  في التصنيفا  ز مت دِّ اتجه  الجامعة إلى محاولة تح يق مرك 
ق علي  في ذلك طل  أُ و  76/6/7027س بتاري  ت سَّ  يإناا  مركز تطوير األدا  الجامعي والذ

ل مها  المركز في مساعدة الجامعة في أدا  وتتمثَّ  ،وحدة تطوير البحث العلمي :الوق 
ة، ودع  االبتكار ومراكز قا  الخارجيَّ التعاون الدولي والعال:   وذلك من خاللةرسالتها العلميَّ 

ز وبرا ا  االخترا ، واالستاارا  وربط البحوث بالصناعة، والنار العلمي وجوائز التميل 
رف  ال درة  إلىويهدف المركز  ،ة والمؤتمرا الجامعة، ودع  وتمويل الماروعا  البحثيَّ 

ة، وتعزيز الروابط بين البحوث يَّ ة والتطوير ة كتابة الماروعا  البحثيَّ ة لكيفيَّ التنافسيَّ 
ة ة االستراتيجيَّ طَّ لة باس  الجامعة، وتطوير الخُ والصناعة، وزيادة برا ا  االخترا  المسجَّ 

ذا  معامل الت ثير  الدوليَّة  للبحث العلمي بالجامعة، وتنايط النار الدولي في المجالَّ 
قليميَّ سا  محليَّ يئا  ومؤسَّ لة من هة مموَّ المرتف ، وتعزيز ال يا  بماروعا  بحثيَّ   .ةة وا 

-2 :دليل وحدة تطوير البحث العلمي: .702ليا،راسا  العُ ، قطا  الدِّ بني سويفجامعة )
27)  

م  الجامعة في ترتيبها في التصنيفا ، ونتيجة جهود الجامعة في هذا المجال ف د ت دَّ 
، والمرتبة  7022ا عا  لمي  عا 202بة   الجامعة المرتَّ حيث احتلَّ   (يانغها)ومنها تصنيف 

في علو  الصيدلة،  302و ،ةفي العلو  البيطريَّ  702ا  في نفس العا ، وفي الرياضيَّ  702
في المركز األول على مستو  جامعا   بني سويفأما في تصنيف التايمز ف د جا   جامعة 

 202، وةوالمركز العاار على المنط ة العربيَّ  ، 7022 /  7022مصر للعا  الجامعي 
في  702و ،ول الناائةا  الدل في اقتصاديَّ  اعالمي   2.0ابة، وعلى الجامعا  الاَّ  اعالمي  

في العلو   602ص علو  الحياة، وفي تخصل  602تح يق أهداف التنمية المستدامة، و
ا مَّ أة، في العلو  الفيزيائيَّ  302في ال طا  الهندسي والتكنولوجي، و 302ة، وة والطبيَّ الصحيَّ 
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على  22ة، وابعة على مستو  الجمهوريَّ ف د جا   الجامعة في المرتبة السَّ  Qsفي تصنيف 
نارة صادرة حول  ،، المركز اإلعالمي7022، بني سويفجامعة ) .ةمستو  المنط ة العربيَّ 

  (.اعالمي   بني سويفتصنيفا  جامعة 
 :ةامليدانيَّ الدِّراسة: اثانًي
 بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةاهن رصد واق  لرَّ يعالل هذا ال س  من البحث ا 

  ال س  على أربعة وفى هذا يتوزَّ  ،العالميَّةبا  تفعيل دورها في الدخول للتصنيفا  ومتطلَّ 
نة ، والمجتم  األصلي وعيِّ الدِّراسةة، وبنا  أداة الميدانيَّ  الدِّراسةأهداف : هي ،ةيَّ محاور رئيس

 . ةالميدانيَّ  الدِّراسةة، وتحليل نتائل ا  اإلحصائيَّ ، والمعالجالدِّراسة
 : بيان تفصيلي لتلك المحاور يليوفيما 

 : أهداف الدراسة امليدانية( 1)
 بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةعلى واق   التعرلفة إلى الميدانيَّ  الدِّراسةهدف   
 إلىة كمدخل لدخول الجامعة ة الزمنيَّ راريَّ ز، واالستمة، والتميل المركزيَّ  :ةالثالث ب بعادها

لتدعي  م ترحة اليا  سه  في وض  ذلك بما يُ  متطلَّبا على  التعرلفو  العالميَّةالتصنيفا  
 .العالميَّةفي ضو  معايير التصنيفا   للجامعةالهوية التنظيمية 

 : الدِّراسةوصف أداة  (0)
ة من عر  النظريَّ  الدِّراسةل  إلي  ا توصَّ في ضو  م الدِّراسةال يا  ببنا  أداة  ت َّ  

رها، ودينامياتها واستخداماتها من حيث نا تها ومراحل تطول  التنظيميَّةة ويَّ ة للهُ سس النظريَّ لألُ 
 ومتطلبا  تدعيمهاوأبعادها،  التنظيميَّة الُهويَّةتها، وأنوا  بالجامعا ، وخصائصها وأهميَّ 

تها للجامعا  ومعاييرها من حيث أهميَّ  العالميَّةنيفا  بالجامعا ، وكذلك عر  لمحور التص
واق  الهوية التنظيمية بالجامعة بابعادها الثالث، وموقعها وأهدافها، وأنواعها ونماذجها، و 

على استبانة في صورة أسئلة مغل ة  الدِّراسةولذا اعتمد    بالنسبة للتصنيفا  العالمية
( عبارة.6) ةر ، وكان  تامل في صورتها المبدئيَّ تنتهي بسؤال مفتوح لت دي  م ترحا  أخ

 الُهويَّةبا  تفعيل دور ومتطلَّ  ،بالجامعا  التنظيميَّة الُهويَّةواق  أبعاد : هما ،محورينفي 
ة عر  االستبانة في صورتها المبدئيَّ  ، وت َّ العالميَّةلدخول الجامعة للتصنيفا   التنظيميَّة

لإلفادة من توجيهاته ، ( التعليميَّةمن أساتذة اإلدارة ( 22)مين على مجموعة من المحكِّ 
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جرا  التعديال  عليها في ضو  َّرائه ، حتى وصل  إلى صورتها النهائيَّ   ة التي تض ل وا 
 :حها الجدول التاليومحاور االستبانة يوضِّ  ،(عبارة2.)

 (1)جدول 

 محاور االستبانة وعدد العبارات الموجودة بكل محور

 هموضوع المحور
عدد 

 العبارات

 02 .بالجامعات التنظيميَّة الُهويَّةواقع أبعاد  األول

 الثاني
لدخول الجامعة للتصنيفات  التنظيميَّة الُهويَّةتفعيل دور  متطلَّبات

 .العالميَّة
21 

 11 اإلجمالي

 :الدِّراسةنة اجملتمع األصلي وعيِّ (3)
بواق   ،ة ومعهدكليَّ  32حوالى ويفبني سا  والمعاهد بجامعة ليَّ بلغ إجمالي عدد الكُ  

 ،ا  الجامعةليَّ ة بكُ راسة ال يادا  األكاديميَّ ن المجتم  األصلي للدِّ معاهد، ويتضمَّ 3ة وليَّ كُ  72
المكاتب التابعة لمركز  مديري إلىباإلضافة  ،ا  وعمدائهاليَّ ووكال  الكُ  ،وه  رؤسا  األقسا 

 الدِّراسة، واستهدف  (3.7)عا  وعدده  إدارة المارو  يتطوير األدا  الجامعي، ومدير 
 727الحصول على  استبانة، وعند تجميعها ت َّ ( 372)توزي   صلي، وت َّ المجتم  األ

ل  وبذلك تمثَّ   استبانة( 72)استبعاد  استبانة، وت َّ ( 37)حيث بلغ  نسبة الفاقد   استبانة
ح المجتم  ول التالي يوضِّ والجد ،%2.57ة ، وذلك بنسبة مئويَّ (762)في الدِّراسةنة عيِّ 

  :ةوالنسبة المئويَّ  الدِّراسةنة األصلي وعيِّ 
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 (0)جدول 

ةالميدانيَّ  الد راسةنة المجتمع األصلي وعي  
(2)*

 

 الفئة م
المجتمع 

 األصلي
 نةالعي  

نة نسبة العي  

إلى المجتمع 

 األصلي

 %1401 11 12 .مداء الكلياتعُ  (2)

 %1101 11 11 .اتليَّ وكالء الكُ  (1)

 %1101 211 140 .رؤساء األقسام (1)

المكاتب التابعة لمركز تطوير األداء  ومدير (0)

 .الجامعي

11 10 1101% 

 %1100 111 110 اإلجمالي (1)

 

ا  الجامعة ومعاهدها ليَّ التطبيق في جمي  كُ  ضح من الجدول السابق أن  ت َّ يتَّ      
دائها، باإلضافة إلى مديري المكاتب التابعة لمركز ا  وعمليَّ على رؤسا  األقسا  ووكال  الكُ 

ل  ، وتمثَّ (ة ومديرقيادة أكاديميَّ  3.7)تطوير األدا  الجامعي، وكان عدد المجتم  األصلي 
ا  بالجامعة ليَّ حيث بلغ إجمالي عمدا  الكُ   %2.57ة ، بنسبة مئويَّ (762)في الدِّراسةنة عيِّ 
، في حين بلغ إجمالي عدد وكال  %2053بنسبةمنه   72التطبيق على  ت َّ  اعميد   32
، وقد %.235منه  بنسبة  22التطبيق على  ، ت َّ وكيال   23ابعة للجامعة ا  والمعاهد التَّ ليَّ الكُ 

 وا مدير مَّ أ، %6752منه  بنسبة  272التطبيق على  ت َّ  ،707بلغ عدد رؤسا  األقسا  
 وبلغ الذين ت َّ  ،امدير   76بلغ عدده  ف د    الجامعيالمكاتب التابعة لمركز تطوير األدا

من  762 ق عليه طبَّ وبالتالي بلغ إجمالي عدد المُ  ،%2753بنسبة  77التطبيق عليه  
تطوير األدا  إجمالي بنسبة ة بالجامعة ومدير مكتب تاب  لمركز كاديميَّ أقيادة  3.7
2.57% . 

                                                 

تةةةةةةةة  الةةةةةةةة      تةةةةةةةةاا    /http://www.bsu.edu.egالم قةةةةةةةة  الا ةةةةةةةةم  ل جامعةةةةةةةةي  ،جامعةةةةةةةةي   ةةةةةةةة   ةةةةةةةة    *
81/88/2980   
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 *(: 1)ةاملعاجلات اإلحصائيَّ (4)

وذلك   نةة في التحليل اإلحصائي الستجابا  العيِّ واألوزان النسبيَّ  استخد  البحث التكرارا  
ا تبع ا ترتيبها ترتيب ا تنازلي   عبارة ت َّ  ة لكلِّ ، وبعد تحديد األوزان النسبيَّ SPSSباستخدا  برنامل 

ة يَّ ر عــن درجة المواف ة، ولتحليل نتائل االستبانة استخدم  الجداول التكرار سبي المعبِّ للوزن النِّ 
محور وترتيبها حسب معدالتها، ولتحديد درجة  عبارة تح  كلِّ  ة لكلِّ لحساب النسبة المئويَّ 

ة للم ياس ذي الدرجا  عبارة من العبارا  استخدم  طري ة األوزان النسبيَّ  المواف ة على كلِّ 
 :الثالثة طب  ا للجدول التالي

 (1)جـدول 

 مستوى الموافقة ومداها لالستبانة

 وذلك بعر   ،(مينصدق المحكِّ )حساب الصدق الظاهري  ت َّ  :حساب الصدق والثبات
ة على عر  االستبانة في صورتها المبدئيَّ  حيث ت َّ   المجالصين باالستبانة على المتخصِّ 

د من أن ، للت كل لإلفادة من توجيهاته ( التعليميَّةمن أساتذة اإلدارة 22)مين مجموعة من المحكِّ 
تعديل االستبانة في ضو  مالحظاته ، وبعدها  ع  من أجل ، وت َّ ض  االستبانة ت يس ما وُ 

ة ليَّ عد والدرجة الكُ بُ  ة لكلِّ ليَّ معامال  االرتباط بين الدرجة الكُ     االستبانة وحساب قي ُطبِّ 
قي  معامال  االرتباط مرتفعة ودالة عند مستو  داللة  ضح منها أن جمي لالستبانة، ويتَّ 

 .د صدق االستبانةا يؤكِّ ممَّ   0،02

                                                 

 .SPSSت  معالجي ال  ا ات إحصائً ا  ا ت  ا   ا امج  *

 موافقةمستوى ال
درجة 

 الموافقة

 المدى

 إلى من

 2011 2 ضعيفة ةقليلة األهميَّ  /قليلة

 1011 2011 متوسطة ةمتوسطة األهميَّ  / متوسطة

 1 1011 كبيرة ةشديدة األهميَّ / كبيرة 
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 (1)جدول 

 ة لالستبانةليَّ محور والدرجة الكُ  معامل االرتباط بين درجة كل  

وهي دالة عند  ،(0،27)ها أكبر من ضح من الجدول السابق أن معامال  االرتباط كلَّ يتَّ 
حساب ثبا  االستبانة باستخدا   د صدق االستبانة، وت َّ ا يؤكِّ   ممَّ (0،02)مستو  داللة 

ضح من الجدول معامل ألفا كرونباخ، وقد كان  جمي  قي  معامال  الثبا  مرتفعة، كما يتَّ 
 :التالي

 (1)جــدول 

 قيمة الثبات بطريقة ألفا لمحاور االستبانة

ويمكن االعتماد عليها، وبالتالي  ،كان  جمي  قي  معامال  الثبا  مرتفعة ومرضية 
ا ت يس ن محاور االستبانة جميع  إأي )  امحاورهبجمي   الدِّراسةضح مما سبق صدق أداة يتَّ 

في نتائل  ان هناك اتساق  إأي )  محاورهابجمي   الدِّراسة، وكذلك ثبا  أداة (ع  ل ياس ض  ما وُ 
 (.عطي نفس النتائلة مرا  سيُ عيد تطبي   عدَّ ن  إذا أُ إ  أي الدِّراسةأداة 

 :ةامليدانّي الدِّراسةحتليل نتائج  (5)

 محوريعلى  الدِّراسة عيِّنةة في تحليل استجابا  الميدانيَّ  راسةالدِّ ل  نتائل تمثَّ   
 :وفيما يلي عر  لهذل النتائل االستبانة،

 المحور م
معامل 

 االرتباط

 ,114 .بالجامعات التنظيميَّة الُهويَّةواقع أبعاد  2

لدخول الجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةتفعيل دور  متطلَّبات 1

 .العالميَّةللتصنيفات 

111, 

 معامل الثبات المحور م

 4،14 .بالجامعات التنظيميَّة ةالُهويَّ واقع أبعاد  2

لدخول  التنظيميَّة الُهويَّةتفعيل دور  متطلَّبات 1

 .العالميَّةالجامعة للتصنيفات 
4،11 

 4،12 اإلجمالي 1
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  :باجلامعات التنظيميَّة اهُلويَّةواقع أبعاد  (أ)
بعاد أنة حول واق  على استجابا  أفراد العيِّ  التعرلفيسعى هذا المحور إلى  :المركزيَّة ُبعد-2

والتي تعني المزايا أو السِّما  العامَّة التي ُينظر إليها  بني سويفبجامعة  تنظيميَّةال الُهويَّة
، على أنها جوهر الجامعة، ويت ل التعبير عنها في سياساتها أو أساليب وطرق التاغيل لديها

  :حة في الجدول التاليكما هي موضَّ 
 (1)جــدول 

بني بجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةة كأحد أبعاد المركزيَّ ق بواقع نة فيما يتعلَّ فراد العي  أاستجابات 

 :سويف

 العبارة م

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

2.  
نها جامعة أسم الجامعة بتتَّ 

ة تسعى لتقديم تعليم بحثيَّ 

 .زةة متمي  وخدمة مجتمعيَّ 

 متوسطة 1024 1101 11 1101 11 1101 241

1.  
ي أفكار مبتكرة لتطوير تبن  

البحث العلمي وإسهاماته في 

 .هوض بتصنيف الجامعةالنُّ 

 متوسطة 1041 1401 12 1101 11 1102 11

1.  

ة إعداد بنك للمشكالت البحثيَّ 

المجتمع  متطلَّباتمن  مشتق  

 المؤسَّساتواحتياجات 

ة ة والتطوعيَّ الخدميَّ 

  .ةة القوميَّ واإلنتاجيَّ 

 ضعيفة 2011 1101 210 1201 11 1204 11

0.  
ة ة مستقلَّ إعداد موازنة بحثيَّ 

للجامعة عن موازنة التعليم 

 .والبحث العلمي

 ضعيفة 2011 1204 211 2102 12 2101 11

إنشاء مركز لتطوير البحوث   .1

ة وزيادة النشر العلمي العلميَّ 

بما  ،ةفي مجالت عالميَّ 

سهم في تحسين تصنيف يُ 

  .اعالميً  الجامعة 

 ضعيفة 2010 1101 211 1201 11 1204 11

ل بين األنشطة وجود تكامُ   .1

ات ليَّ ة للجامعة والكُ البحثيَّ 

 ة بهاوالمراكز البحثيَّ 

 ضعيفة 2012 1101 214 2101 14 1201 11

اإلعالن عن السياسات   .1

مة والتشريعات المنظ  

لوظائف الجامعة وأنشطتها 

 .ووضوحها

11 
1101 

 
11 

1101 

 
240 

1104 

 

2014 

 
 متوسطة

ات واضحة لدى وجود آليَّ   .1

اتها للتعامل مع ليَّ الجامعة وكُ 

كاوى والمقترحات بهدف الشَّ 

 ضعيفة 2011 1102 211 1204 11 1204 11
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 العبارة م

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

 .معة الجامعةالحفاظ على سُ 

ة المعلومات عن نشر كافَّ   .1

ات ليَّ مة بكُ البرامج المقدَّ 

الجامعة وشروط االلتحاق 

قع اإللكتروني بها على المو

 .للجامعة

 ضعيفة 2011 1004 212 2102 01 2101 11

تعديل سياسات الجامعة وفق   .24

روف المستجدات والظُّ 

 ضعيفة 2011 1101 211 2101 01 1401 10 .العالميَّةو المحليَّةة البيئيَّ 

ة علن الجامعة القواعد العامَّ تُ   .22

م العمل داخل نظ  التي تُ 

 ضعيفة 2014 1204 211 2101 01 1201 11 . هاالجامعة لجميع العاملين ب

ة معلنة لتنمية طَّ وجود خُ   .21

البيئة وخدمة المجتمع وفق 

 . ةاالحتياجات المجتمعيَّ 
 متوسطة 1021 1104 11 1101 11 1101 241

ز رسالة الجامعة على رك  تُ   .21

ة بما ة البحثيَّ االرتقاء بالعمليَّ 

سهم في تنمية المجتمع يُ 

 . اوعالميً   اوإقليميً   امحليً  

 متوسطة 1041 1101 11 1101 11 1101 10

ة ترسيخ القيم األكاديميَّ   .20

ة ات المهنيَّ واألخالقيَّ 

لرفعة  ابالجامعة تحقيقً 

 . واستقرار المجتمع الجامعي

 متوسطة 2014 1101 241 1101 11 1101 11

ن بين مخرجات وازُ التَّ   .21

الجامعة واحتياجات سوق 

 راتالعمل وفق المتغي  

 . العالميَّةو المحليَّة

11 1204 

 

 

11 

 ضعيفة 2010 1101 211 1102

قة وجود سياسات موثَّ   .21

ومعتمدة ومعلنة على موقع 

الجامعة اإللكتروني لقبول 

وتحويلهم داخل  الطُّالب

 .ات الجامعةليَّ كُ 

 ضعيفة 2012 1401 212 2104 01 1201 11

للموارد  التطوير المستمرُّ   .21

 ينإداري  ) :ةة بالجامعالبشريَّ 

لتعزيز الكفاءات ( ينأكاديمي  -

 ضعيفة 2014 1401 211 2102 12 1401 10
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 العبارة م

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

 . ةالبشريَّ 

ة مع تدعيم العالقات الثقافيَّ   .21

ة العلميَّ  المؤسَّساتالهيئات و

داخل مصر  والبحثيَّة

 .وخارجها

 ضعيفة 2011 1102 211 1101 11 2102 11

عقد شراكات مع الجامعات تُ   .21

ة بهدف األجنبيَّ  المؤسَّساتو

تحقيق رؤية الجامعة 

 .ورسالتها

 متوسطة 2011 1001 11 1101 11 11 11

( للعباراتمتوسط الوزن النسبي )اإلجمالي   متوسطة 2011 

 

   َّممارستها  يت ل ة عد المركزيَّ  ة ببُ ن الممارسا  المتعلِّ أضح من الجدول السابق يت
 إلىتزال تفت ر  ال بني سويفن جامعة أعلى  لل ا يدممَّ   (.252) ينسببدرجة متوسطة بوزن 

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

 .المجتم احتياجا   يلبِّ ة تُ ة ومجتمعيَّ ة وبحثيَّ ة تعليميَّ في ت دي  خدم المصريَّةالجامعا  
 يتراوح بين  يجا   بع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة متوسطة وبوزن نسب

تها في هويَّ  البحثين اهتما  الجامعة بالجانب أعلى  د ذلكؤكِّ ما يُ وربَّ ، (2520، 7523)
ر طوِّ ا  في اقتراح األفكار التي تُ ليَّ ا  الكُ ضعف ماارك إلى، باإلضافة ايزال ضعيف   ال التنظيميَّة

 ة المتعلِّ ة بالجامعة دراك العاملين للسياسا  الخاصَّ إة وقلَّ بالجامعة،  يملمن البحث الع
وجود فجوة بين ر على ا يؤثِّ ممَّ   ، والتعلي ، وخدمة المجتم العلميالبحث : ةالثبوظائفها الثَّ 

المرغوبة، وضعف التماثل  التنظيميَّة الُهويَّةوال يادا  و  ،لينالحالية للعام التنظيميَّة الُهويَّة
ضعف سياسا  ع د  إلىهذا باإلضافة  ،بين العاملين بالجامعة وبين جامعته  الوظيفي

المرموقة ذا  المرتبة األعلى في  العالميَّةة م  الجامعا  فا  االستراتيجيَّ راكا  والتحالُ الاَّ 
 .العالميَّةالتصنيفا  
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    بين يتراوح  يبع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة ضعيفة وبوزن نسب جا
ن  بالرغ  من جهود الجامعة في عمل بنك للماكال  أ علىد ذلك ، ويؤكِّ (..25، 2567)

وبالرغ  من الجهود  ا،يزال ضعيف   ا  بها الليَّ ن التزا  الكُ أال إة للجامعة ة بحثيَّ طَّ خُ ة و البحثيَّ 
ثارل بالنسبة َّن أال إمحاولة رف  ترتيب الجامعة ل الجامعي األدا  التي يبذلها مركز تطوير

ويظهر ذلك في ضعف االستاهادا  بالبحوث المناورة في  ،اة ال يزال ضعيف  ا  النظريَّ ليَّ للكُ 
العاملين بالجامعة وال يادا   ية وعباإلضافة ل لَّ ة، ة واالجتماعيَّ مجال العلو  اإلنسانيَّ 

مخرجا   بينر العمل بها، ووجود فجوة سيِّ ة التي تُ لجامعة وال واعد العامَّ ة لسياسا  العامَّ بال
في السياسا  التي وضعتها الجامعة  افت ار إلىبا  سوق العمل، باإلضافة الجامعة ومتطلَّ 

بالرغ  من سعيها ، العالميَّةو  المحليَّةللمرونة في التعامل م  المستجدا  ة تها االستراتيجيَّ طَّ خُ 
 . ة بهاوضعف سياسا  وبرامل تنمية الموارد الباريَّ لك الهدف لتح يق ذ
  ُاضعيف   اا نسبي  خذ  وزن  أة بالجامعة عد المركزيَّ ن العبارا  التي ت يس واق  بُ أالحظ ي  

ن  بالرغ  من الجهود المبذولة التي ت و  بها الجامعة أنة على فراد العيِّ أد على اتفاق ا يؤكِّ ممَّ 
زها ميِّ ة لها تُ من ضعف وجود سما  عامَّ  يعاننها تُ أال إ  العالميَّةتصنيفا  ال إلىخول في الدل 

دراك العاملين داخل الجامعة بسياساتها وأهدافها إعن غيرها من الجامعا  األخر ، وضعف 
لد   الوظيفي واالندماج التنظيمير على التماثل ا يؤثِّ ممَّ   ة التي تريد تح ي هااالستراتيجيَّ 
هيئة أعضا  ا ينعكس على ممَّ   بها ةاألكاديميَّ وضعف جهود ترسي  ال ي  ، ابه العاملين
ة المرونة في سياسا  الجامعة قلَّ  إلىباإلضافة  ،التنظيميَّةتها وعلى هويَّ  التدريس

ن الجامعة ال ا أل نظر    ال  التي تحدث بالمجتم والتحول  العالميَّةو  المحليَّةا  واستجاباتها للتحديَّ 
منها دراسة   الساب ة راسا الدِّ فق م  نتائل وهو ما يتَّ . التحديَّا زل عن هذل تعمل بمع

)  ، ودراسة(7026بو سيف،أومحمود  ،محمد عبد الفتاح (، ودراسة (7022 ،بتسا  مار إ)
Myroslava Hladchenk, 2016)  التنظيميَّةة ويَّ دراك العاملين للهُ إة د  أهميَّ التي أكَّ و 

ال  التي جابة للتحول للجامعة واالست التنظيميَّة الُهويَّةة في ثير ال ي  األكاديميَّ ة بها، وت الخاصَّ 
 . داخل المجتم 

يسعى هذا المحور إلى التعرلف على استجابا  أفراد العيِّنة حول واق  : بعد التميز -7
ها من ُبعد التميلز بجامعة بني سويف، والتي تعني المزايا التي ُتميِّز الجامعة عن غير 

الجامعا  األخر ، والتي ُتعتبر مصدر فخر واعتزاز للجامعة، وهي ما يعت د العاملون 
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كما هي ، ب نها أمور جوهريَّة للجامعة ُتميِّز جامعته  عن غيرها من الجامعا  األخر 
حة في الجدول التالي  :موضَّ

 (1)جــدول 

بني بجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةد أبعاد ز كأحق بواقع التميُّ نة فيما يتعلَّ العي   أفراداستجابات 

 .سويف

 العبارة م 

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

وجود عدد كبير من  2

 التعليميَّةالبرامج 

عة والفريدة المتنو  

واكب بما يُ 

 العالميَّةالتوجهات 

 . المعاصرة

 متوسطة 1041 1104 11 0401 241 1101 11

م تحقيق مركز متقد   1

للجامعة من حيث 

ل االستشهادات معدَّ 

ة ألبحاث العلميَّ 

أعضاء التدريس 

 .لديها

24

4 
 متوسطة 1041 1101 11 1401 12 1101

تجذب الجامعة  1

زين من المتمي  

الوافدين وأعضاء 

هيئة التدريس من 

 .ليهاإالخارج 

 متوسطة 2011 1101 201 2100 01 1101 11

ز المركز المتمي   0

للجامعة من حيث 

متوسط أعداد 

البحوث المنشورة 

ة ت دوليَّ بمجالَّ  ادوليً  

فة ضمن مصنَّ 

قواعد البيانات 

 .العالميَّة

 ضعيفة 2012 1101 211 2101 11 1204 11

زيادة قيم جوائز  1

ز البحثي التميُّ 

لتشجيع الباحثين 

على اإلجادة من 

 . وليخالل النشر الد

 ضعيفة 2011 1101 211 2104 04 1201 11

تسيير العديد من  1

ة القوافل التطوعيَّ 

- ةهندسيَّ  – ةطبيَّ )

.. ةاجتماعيَّ 

لخدمة ( وغيرها

 ضعيفة 2011 1000 211 2102 12 2101 00
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 العبارة م 

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

 يالمجتمع المحل

 .المحيط بالجامعة

ل نحو التعليم التحوُّ  1

عد اإللكتروني عن بُ 

 ةكافَّ  يالب فلطُّ ا

 .التعليميَّةالبرامج 

 ضعيفة 2011 1102 211 1201 11 1401 11

وجود مركز  1

ة للعالقات الخارجيَّ 

يهدف إلى عقد 

ة وفي شراكات بحثيَّ 

ة مع برامج تعليميَّ 

ة جامعات عالميَّ 

 .ذات تصنيف مرتفع

 ضعيفة 2011 1004 212 2101 11 2102 01

ات الجامعة ليَّ ربط كُ  1

ة والمدينة الجامعيَّ 

شبكة معلومات ب

دة بأحدث مزوَّ 

 .دمات اإلنترنتخ  

24

1 
 متوسطة 1041 1401 11 1401 11 1101

2

4 

توافر المعامل 

ة واألدوات البحثيَّ 

التي تضمن للجامعة 

زها العلمي تميُّ 

 .والبحثي

 متوسطة 2010 1101 201 2101 11 1104 11

 متوسطة 2011 (متوسط الوزن النسبي للعبارات)اإلجمالي 

  َّممارستها بدرجة  ز يت ل عد التميل  ة ببُ ن الممارسا  المتعلِّ أح من الجدول السابق ضيت
ة التي تمتلكها الجامعة ما  التنافسيَّ ة السِّ قلَّ على  ا يدلل ممَّ   (.252) ينسببوزن و  ،متوسطة

 ن  بالرغ  من الجهود التي بذلتها وتبذلهاأ إلىما يرج  ذلك وربَّ  ،خر م ارنة بالجامعا  األ
ة  ن حداثة ناأال إة للجامعة ضافة المزايا التنافسيَّ اب ة إلة السَّ ة واإلداريَّ كاديميَّ ال يادا  األ 

 . ة مواردها قد تكون السبب في ذلكالجامعة ومحدوديَّ 
 يتراوح بين يوبوزن نسب ،جا   بع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة متوسطة 

  من امتالك الجامعة للعديد من المزايا والتي ن  بالرغأد ذلك يؤكِّ ما وربَّ  ،(2527، 7502)
ا  ليَّ   من الكُ األخر  كوجود عدد كبير ومتنوِّ  المصريَّةزها عن غيرها من الجامعا  تميِّ 

ليا راسا  العُ ة الدِّ وكليَّ  ،ة حاسبا  ومعلوما ليَّ ككُ   ا  فريدة من نوعهاوجود كليَّ  إلىباإلضافة 
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قا  التي تحول دون امتالك ن هناك بع  المعوِّ أيرون  العيِّنةفراد أن أال إمة، للعلو  المت دِّ 
ة وجود البرامل الجاذبة ومنها قلَّ  ،زها عن الجامعا  األخر ميِّ ة أخر  تُ الجامعة لميزا  تنافسيَّ 

واالستاهادا   يالب الوافدين، واقتصار النار الدولليا للطل راسا  العُ برامل الدِّ  ة  الب وخاصَّ للطل 
ا  ليَّ وغياب اب  تا  للكُ  البيطري بِّ ا  العلو  والصيدلة والطِّ ككليَّ   ا ليَّ على بع  الكُ  ةالعلميَّ 
الب وكثرة ماكال  مة للطل الم دَّ  التعليميَّةدما  رقمنة الخ   إلىة، وضعف التحول النظريَّ 

 .وصيانت  بالجامعة اإلنترن 
 تراوح بين ي يجا   بع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة ضعيفة وبوزن نسب

لد  الجامعة من حيث  التنظيميَّة الُهويَّةوجود فجوة في  د ذلك علىؤكِّ ويُ  ،(25.7، 2563)
ل نار ة المرغوبة لد  أعضا  هيئة التدريس من حيث معدَّ المثاليَّ  الُهويَّةة و الواقعيَّ  الُهويَّة

لجامعة لتحفيز أعضا    من االم دَّ  الماديضعف الم ابل  إلىذلك يرج   ، ولعلَّ االبحوث دولي  
كبر من موارد الجامعة على أ ك   نفاق إوالذ  قد يرج  الى  ي،هيئة التدريس لديها للنار الدول

عضا  هيئة التدريس لديها ضعف تحفيز الجامعة أل إلىا  جديدة، باإلضافة ليَّ كُ  إناا 
  .نترن ة متاحة على موقعها على اإل لكترونيَّ إرا  راته  في اكل م رَّ لتحويل م رَّ 
  ُبني بجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةز ك حد أبعاد التميل ن العبارا  التي ت يس واق  أالحظ ي
ن  بالرغ  من جهود أ على العيِّنةفراد أد على اتفاق ؤكِّ ا يُ ممَّ   اضعيف   اا نسبي  خذ  وزن  أ سويف

ا  كليَّ  كإناا   األخر  زها عن غيرها من الجامعا ميِّ ة تُ تنافسيَّ الجامعة في البحث عن مزايا 
ن أال إ ،األخر ا  ليَّ مة وغيرها من الكُ ليا للعلو  المت دِّ راسا  العُ ة الدِّ ليَّ فريدة من نوعها ككُ 

، وضرورة ع د سوق العمل متطلَّبا خذ بعين االعتبار ا  جديدة األناا  كليَّ إمن  األه َّ 
ن االندماج م  هذل الجامعا  بل البحث ع ي ة ذا  مستو  راقاراكا  م  جامعا  عالميَّ 

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

لي  في المست بل إوما تريد الوصول  ،ة التدريسهيئ ألعضا الجامعة ارح أوضاعها الحالية 
له  على النار في  األهداف، م  التاجي  المستمرِّ ة في تح يق هذل المسئوليَّ  ةوأهميَّ 
راسا  فق م  نتائل الدِّ وهو ما يتَّ  ،لذلك المادية مرموقة وزيادة الم ابل ا  علميَّ دوريَّ 
 Denice) ودراسة ،(7027،فاضل راضي، يعامر العطو )دراسة منها  ،اب ةالسَّ 

Katherine, 2010)،  الُهويَّةة تحديد أهميَّ  د أكَّ  والتي ،(7022،بكر سوزان)ودراسة 
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بما  الحالية للجامعة، التنظيميَّةة ويَّ للهُ  إدراكه  ةوأهميَّ  لد  أعضا  هيئة التدريس التنظيميَّة
 الُهويَّةالحالية  الُهويَّةبين لد  أعضا  هيئة التدريس بالجامعة  الُهويَّةل من فجوة  لِّ يُ 

تاجي   ةوأهميَّ ، التنظيميَّة الُهويَّة أبعاد ك حدز عد التميل ة التركيز على بُ هميَّ أو  المرغوبة،
 .أعضا  هيئة التدريس وتحفيزه  بما ينعكس على أدائه 

واق   يسعى هذا المحور إلى التعرلف على استجابا  أفراد العيِّنة حول: بعد االستمرارية -3
ُبعد االستمراريَّة بجامعة بني سويف، والتي تعني وجود مزايا قابلة لالستمرار م  مرور الوق ، 

حة في الجدول التالي ،كما تتمثَّل في أولويَّاتها التاغيليَّة  :كما هي موضَّ
 (24)جــدول 

بني بجامعة  التنظيميَّة ةالُهويَّ ة كأحد أبعاد ق بواقع االستمراريَّ فيما يتعلَّ  العي نةاستجابات أفراد 

 .سويف

 العبارة م

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

وجود هيكل تنظيمي  2

د المهام واضح ومحدَّ 

بما يضمن تحقيق 

رسالة الجامعة 

 .وأهدافها

 متوسطة 1041 1104 11 1101 244 1101 11

ة تيَّ توفير بنية تح 1

وتجهيزات وتقنيات 

ة التعليم مناسبة لعمليَّ 

  .والبحث العلمي

 ضعيفة 2001 1101 211 2104 04 2100 02

ات وجود استراتيجيَّ  1

داعمة تهدف إلى 

م الذاتي تنمية التعلُّ 

  .اتليَّ بعدد من الكُ 

 ضعيفة 2012 1101 211 2101 01 2101 01

ارتباط مجاالت البحث  0

العلمي بالجامعة 

 العالميَّةلتوجهات با

 .المعاصرة

 متوسطة 1041 1401 11 1401 11 1101 241

ز أعضاء هيئة تميُّ  1

ين التدريس واإلداري  

والتي تساعد الجامعة 

 .ز والجودةفي التميُّ 

 متوسطة 1041 1101 11 1101 11 1101 242

إنشاء برامج  1

صات جديدة وتخصُّ 

تستجيب الحتياجات 

ة األطراف المعنيَّ 

هات سوق وتوجُّ 

 متوسطة 1021 1104 11 1101 14 1101 241
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 العبارة م

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

 .العمل

استخدام أحدث  1

ات االستراتيجيَّ 

ة لتسويق التسويقيَّ 

دمات الجامعة خ  

 . والبحثيَّةة االستشاريَّ 

 ضعيفة 2014 1200 210 2101 01 1201 11

 التحسين المستمرُّ  1

ة للبنية التحتيَّ 

ات بالجامعة والكليَّ 

ل واالستثمار األمث

 . للموارد المتاحة

 ضعيفة 2011 1004 212 2101 11 2102 01

توفير مصادر بديلة  1

لتمويل البحوث 

ة بالجامعة بما العلميَّ 

 .ازه عالمي ً يضمن تمي  

 ضعيفة 2011 1101 211 2101 14 1201 11

فلسفة التحسين  يتبن   24

لمختلف  المستمر  

جوانب األداء لدى 

ا الجامعة وفقً 

 .العالميَّة هاتللتوجُّ 

 ضعيفة 2011 1401 212 1101 11 2102 01

االعتماد على القياس  22

المقارن باألفضل مع 

قت الجامعات التي حقَّ 

ا ا متميزً مركزً 

 .العالميَّةبالتصنيفات 

 متوسطة 1041 1404 14 1401 11 1101 241

اتي التقويم الذَّ  21

المستمر للجامعة 

بهدف تطوير األداء 

 .لديها

 ضعيفة 2011 1101 214 2102 01 1401 10

 

 (متوسط الوزن النسبي للعبارات)اإلجمالي )  

 

 

 متوسطة 2011

  َّممارستها  يت ل ة االستمراريَّ عد  ة ببُ الممارسا  المتعلِّ  أنضح من الجدول السابق يت
ة طَّ ة المنبث ة عن الخُ طط التنفيذيَّ الخُ  أنعلى  ا يدلل ممَّ   (.252) يبدرجة متوسطة بوزن نسب

وترجمة زة لها ة للجامعة والمميِّ ما  العامَّ من ضعف االهتما  بالسِّ  يعانة للجامعة تُ االستراتيجيَّ 
ة طَّ ا  للخُ ليَّ دراك العاملين بالكُ إضعف  إلىما يرج  ذلك وربَّ  ،لها ةتاغيليَّ ا  ذلك في أولويَّ 
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معة في الفترة الحالية وفى الجا ا أولويَّ  با نهاة للجامعة وضعف التواصل معه  االستراتيجيَّ 
  .المست بل
 يتراوح بين  يجا   بع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة متوسطة وبوزن نسب

ة للجامعة والتي باستمرارها ا  التاغيليَّ ن االستراتيجيَّ أعلى د ذلك ما يؤكِّ وربَّ  ،(7502، 7527)
عد   إلىوربما يرج  ذلك   ةال تزال ضعيفة لها ل إلى ميزا  دائمة للجامعة وسما  عامَّ تتحوَّ 

، العالميَّةو  المحليَّة التحديَّا را  و للتغيل  في استجابت للجامعة بالمرونة  ياتسا  الهيكل التنظيم
ة طَّ ة عند وض  الخُ األطراف المعنيَّ  َّرا  وبالرغ  من الجهود التي تبذلها الجامعة في استطال 

ة في في األبحاث العلميَّ  العالميَّةها  التوجل  يراعد ال تُ قنها أال إللجامعة  والبحثيَّةة االستراتيجيَّ 
 باألفضلة االعتماد على مدخل ال ياس الم ارن ة، وقلَّ ة واإلنسانيَّ ة مجاال  المعرفة الطبيعيَّ كافَّ 

   مراكز عالية في التصنيفا  التي ح َّ لد  الجامعا  من خالل دراسة عوامل النجاح 
  .التنظيميَّةبراتها في هذا المجال بما ينعكس على قوة الجامعة واالستفادة من خ العالميَّة
 يتراوح بين يجا   بع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة ضعيفة وبوزن نسب 

ا  الجامعة، وضعف برامل ليَّ ة لكُ ضعف البنية التحتيَّ د ذلك على ويؤكِّ  ،(2576، 2567)
مثل الوقف  ،ةلتمويل البحوث العلميَّ صيانتها، ورغ  من اتبا  الجامعة لتوفير وسائل جديدة 

عد  البحث  إلىوربما يرج  ذلك   تزال تكلفت  ضعيفة ة الالبحثي إال أن دع  األبحاث العلميَّ 
 يع  المالوالحصول على الدَّ  والبحثيَّة التعليميَّةعن موارد بديلة من خالل تسويق خدماتها 

 ،اتي المستمر للجامعةالت وي  الذَّ  وضعف برامل ةالالز  للبحوث والماروعا  التنافسيَّ 
رسال ز منه  أصحاب برا ا  االخترا  ودع  المتميِّ  الطلالبوتاجي   ة قصيرة ة علميَّ في مهمَّ  وا 

 .الخارج  إلى
  ُا  ل في األولويَّ ة بالجامعة والتي تتمثَّ االستمراريَّ العبارا  التي ت يس واق   أنالحظ ي
ت و   أنة أهميَّ  على العيِّنة أفرادد على اتفاق ا يؤكِّ ممَّ   اعيف  ض اا نسبي  وزن   أخذ  ةالتاغيليَّ 

ططها في مجاال  التعلي  والبحث إعالنها عن خُ من خالل  ةالتاغيليَّ اتها الجامعة بترتيب أولويَّ 
تاحة سياساتها طط، كل العاملين بالجامعة بهذل الخُ  ية ووعز والمااركة المجتمعيَّ والتميل  وا 
منها دراسة  ،اب ةراسا  السَّ فق م  نتائل الدِّ وهو ما يتَّ اإلنترن ، قعها على ططها على مو وخُ 
ورة ر ض د والتي أكَّ ، Tuba Bozaykut et all , 2017))، (7022،نورهان الدين برهان)
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واالستفادة من  نترن ،ة عبر موقعها على اإل ولوياتها التاغيليَّ أططها و عالن الجامعة عن خُ إ
  .لوجيا المعلوما  في هذا المجالت نيا  وأدوا  تكنو 

 : متطلَّبات تفعيل دور اهُلويَّة التنظيميَّة لدخول اجلامعة للتصنيفات العامليَّة( ب)

ويسعى هذا المحور الى التعرف على المتطلبا  الالزمة لتفعيل دور الهوية   
ح يق تح يق أهدافها في الدخول الى التصنيفا  العالمية، وتالتنظيمية وتدعيمها، ل

حة في الجدول التاليمرك مت د  بها،   :كما هي موضَّ
 (22)جدول 

 العالميَّةلدخول الجامعة للتصنيفات  التنظيميَّة الُهويَّةتفعيل دور  متطلَّبات

 العبارة م

 االستجابة
الوزن 

 النسبي

 درجـة

 الموافقة
 صغيــرة متوسطـة كبيـرة

 % ك % ك % ك

2.  

البحث عن بدائل 

لتمويل جديدة 

ة األنشطة البحثيَّ 

بالجامعات 

 .المصريَّة

 متوسطة 1041 1401 11 1401 11 1101 241

1.  

ة تطوير البنيَّ 

للجامعات  الرقميَّة

حاسبات المن 

ابات ة وبوَّ ليَّ اآل

ة وتقنيات لكترونيَّ إ

 .ةغير تقليديَّ 

 كبيرة 1،11 2101 10 2101 01 1400 211

1.  
ة ريَّ توافر الحُ 

اء ة ألعضاألكاديميَّ 

 .هيئة التدريس

 متوسطة 2011 1104 11 1401 11 1101 11

0.  

تدريب الكوادر 

ة من البشريَّ 

عضاء هيئة أ

التدريس 

ين على داري  واإل

استخدام 

  .التكنولوجيا

 كبيرة 1011 2102 11 2101 01 1101 211

زيادة المنح   .1

ة ات العلميَّ والمهمَّ 

ساتذة مة لألالمقدَّ 

جراء والباحثين إل

البحوث 

 يراسات فلد  وا

ول جامعات الدُّ 

 كبيرة 1011 2102 11 2102 01 1401 211
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  .مةالمتقد  

توفير الحوافز   .1

ة ة والمعنويَّ الماديَّ 

ع شج  تُ  التي

الباحثين على 

 إلىالعودة 

 .جامعاتهم

 كبيرة 1012 2201 14 2102 01 1101 210

ابتكار وتطوير   .1

زة صات متمي  تخصُّ 

 .اعالميً  
 كبيرة 1011 2201 14 2100 02 1100 211

فتح قنوات   .1

واصل مع للتَّ 

 العالميَّةالجامعات 

معة ذات السُّ 

زة من خالل المتمي  

عقد برامج 

مة معها أللتو

والتبادل العلمي 

راكات والشَّ 

  .ةالبحثيَّ 

 كبيرة 1011 2001 11 2102 01 1101 211

نشاء هيئة إ  .1

ة لرصد مستقلَّ 

موقع الجامعات 

من  المصريَّة

نيفات التص

ومراقبة  العالميَّة

 .تطبيق معاييرها

 متوسطة 1041 1101 14 1401 11 1101 11

إنشاء مراكز   .24

ة بالخارج ثقافيَّ 

لإلعالن عن 

البرامج التي 

تقدمها الجامعات 

  .المصريَّة

 كبيرة 1012 2101 01 2101 01 11،4 211

ابة تطوير البوَّ   .22

 اإللكترونيَّة

ة بكل الخاصَّ 

  .جامعة وتحديثها

 متوسطة 1040 1104 11 1404 14 1102 11

تطوير البرامج   .21

واألنشطة ذات 

 كبيرة 1011 2102 11 2102 01 1401 211 .ابع الدوليالطَّ 
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  َّالُهويَّةتفعيل دور  متطلَّبا على  العيِّنةفراد أمواف ة ضح من الجدول السابق يت 
 يدلل  ا، ممَّ (7572) يبوزن نسب كبيرةبدرجة  العالميَّةلدخول الجامعة للتصنيفا   التنظيميَّة

ن طة االنطالق لد  الجامعة للدخول  أن وهي ،با على هذل المتطلَّ  نةالعيِّ  أفرادمواف ة  على
 التنظيميَّةسمعتها  علىلها والتي تنعكس  التنظيميَّة الُهويَّةهي  العالميَّةالتصنيفا   إلى

  .العلميالمرموقة في مجاال  التعلي  والبحث 

عد إضافة البُ   .21

الدولي إلى 

 التعليميَّةاألنشطة 

 والبحثيَّة

 .بالجامعة

 كبيرة 1011 2102 11 2104 04 1201 211

وجود رؤية   .20

ة استراتيجيَّ 

وأهداف  ةعالميَّ 

للجامعات ذات 

 . ةصبغة عالميَّ 

 كبيرة 1011 2100 11 2102 11 1001 211

معة تحقيق سُ   .21

عالية للجامعة 

 يومعترف بها ف

 . البحث العلمي

 كبيرة 1010 100 11 2101 01 1100 211

معة تحقيق سُ   .21

 يمة فمتقد  

التدريس لجذب 

ليها من إ الطُّالب

 .ولكافة الدُّ 

 كبيرة 1011 2101 10 2102 01 1201 214

 رفع اإلنتاج  .21

البحثي العلمي 

على موقع 

الجامعة 

اإللكتروني 

غة وترجمته إلى اللُّ 

 .ةاإلنجليزيَّ 

 كبيرة 1011 1201 11 2101 14 1101 211

إنشاء الجامعات   .21

طط الجديدة وفق خُ 

دة الستيعاب محدَّ 

الطلب المتزايد 

على التعليم 

 .الجامعي

 متوسطة 1040 1102 11 1201 11 0201 224

 

(متوسط الوزن النسبي للعبارات)اإلجمالي   

 

 كبيرة 1002
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  7567)بين يتراوح  يوبوزن نسبكبيرة جا   بع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة ،
 اإللكترونيستعداد ة االيتف ون على أهميَّ  العيِّنة أفراد أند ذلك على ، وربما يؤكِّ (7532

، وذلك من ةسا  رقميَّ مؤسِّ  إلى المؤسَّسا ولة نحو تحويل ها  الدَّ للجامعة للتوافق م  توجل 
ت نيا  الحدث أرة، وتدريب أعضا  هيئة التدريس على ة متطوِّ خالل توفير بنية رقميَّ 

مة في األساتذة للجامعا  ذا  المرتبة المت دِّ  إيفاد إلىة الحديثة، باإلضافة التكنولوجيَّ 
 إلىباإلضافة اراكة معها،  اتفاقا ، ون ل خبرا  هذل الجامعا ، وع د العالميَّةالتصنيفا  

 احتياجا  يليها وفى نفس الوق  تراعإ الطلالبتجذب  ومميزةصا  جديدة استحداث تخصل 
في التسويق للبرامل والخدما  التي  الدوليَّةواستغالل المؤتمرا  والمعار  سوق العمل، 

 ططوالخُ عند وض  السياسا   الدوليعد بعين االعتبار البُ  واألخذت دمها الجامعة لطالبها، 
هيئة التدريس بها على موق   ألعضا ورف  األبحاث المتميزة ، والبحثيَّة التعليميَّةواألناطة 

  .من لغة ألكثرلجامعة وترجمتها ا
 بين يتراوح  يوبوزن نسبمتوسطة  جا   بع  عبارا  المحور بدرجة مواف ة

 ةاألكاديميَّ ة ريَّ ة توافر الحُ على أهميَّ  العيِّنة أفراد على اتفاقد ذلك ويؤكِّ  ،(7507، 7502)
، للبحوث والدوليَّة لميَّةالعاها  ة وفق التوجل العلميَّ  ب بحاثه هيئة التدريس في قيامه   ألعضا 
ناا  بالبحث في خبرا  الجامعا  ذا   ينع  مَ  الجامعيمكتب تاب  لمركز تطوير األدا   وا 

ناا ة االستفادة من خبراتها بالنسبة للجامعة، وكيفيَّ  العالميالتصنيف  ا  الجديدة ليَّ الكُ  وا 
  .با  سوق العملوفق الطلب ومتطلَّ 

  ُلدخول الجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةتفعيل دور  متطلَّبا  الحظ أن العبارا  التي ت يسي
ن أة أهميَّ على  العيِّنةد على اتفاق أفراد ؤكِّ ا يُ ممَّ   اكبير   اا نسبي  أخذ  وزن   العالميَّةللتصنيفا  

التي تحدث من حولها،  العالميَّةو  المحليَّةالتحوال   يراعتُ ة ة قويَّ ة تنظيميَّ يكون للجامعة هويَّ 
ا  الجامعة للجامعة واستغاللها، وترتيب أولويَّ  زةوالمميِّ ة ما  التنافسيَّ لتركيز على السِّ وا

ة داخل الجامعة واألخالقيَّ  ةاألكاديميَّ طط العاجلة لتنفيذها ونار ال ي  ووض  الخُ  ةالتاغيليَّ 
و نجاح ن نجاح الجامعة هأو  ،نوتنمية االنتما  للجامعة داخل أعضا  هيئة التدريس والعاملي

 . له 
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 القسم اخلامس

يف ضوء معايري التصنيف  املصريَّةللجامعات  التنظيميَّة اهُلويَّة لتدعيمات املقرتحة ليَّاآل

 .العامليَّة

 الُهويَّةة حول للبحث بما تضمن  من تحليال  نظريَّ  النظري طارا ورد باإلا ممَّ انطالق   
رها، ودينامياتها بالجامعا ، ومراحل تطول من حيث نا تها  وأبعادهاللجامعا   التنظيميَّة

با  متطلَّ بالجامعا  وأبعادها، و  هاأنماطتها بالجامعا ، و وأهميَّ  التنظيميَّة الُهويَّةائص خصو 
للجامعا   العالميَّةالتصنيفا  ة ، وفى ضو  ما عرض  البحث من أهميَّ بالجامعا  هاتدعيم

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

 يمكن وض  ـــ العالميَّةخول للتصنيفا  با  تفعيل دورها في الدل ومتطلَّ  التنظيميَّة الُهويَّة
في ضو  معايير التصنيف  بني سويفبجامعة  ةالتنظيميَّ  الُهويَّةلتدعي  زمة ا  الالَّ اآلليَّ 

 ـــز التميل  ـــة المركزيَّ ) :ةالثالث الُهويَّة أبعادفي  ا اآلليَّ استعرا  هذل  وسيت ل  ،العالميَّة
 ي توضيح لكل  ، وفيما يلب على ذلكبل التغلل قا  تنفيذها وسُ ، ث  عر  لمعوِّ (ةاالستمراريَّ 

  :منها
يف ضوء معايري التصنيف  بين سويفجبامعة  التنظيميَّة اهُلويَّةازمة لتحسني ات اللَّاآلليَّ: اوًلأ

 :العامليَّة

ة بجامعة ز، واالستمراريَّ ة، والتميل ا  تحسين أبعاد المركزيَّ ا  في َّليَّ ل هذل اآلليَّ وتتمثَّ  
 : ا  وخطوا  تطبي هاعر  لهذل اآلليَّ  ي، وفيما يلبني سويف

يف ضوء معايري  بين سويفجبامعة  التنظيميَّة اهُلويَّةبعاد أ كأحدة املركزيَّعد ات حتسني ُبآليَّ( 1)

 : العامليَّةالتصنيف 

ة واألطراف المعنيَّ  والطلالب، (ينداريِّ إأعضا  هيئة تدريس، ) تمكين العاملين بالجامعة( أ)
من خالل ع د  ة لد  الجامعةطط العامَّ وض  السياسا  والخُ  منوأصحاب المصالح 

 أصحاب المصالح ة  وذلك لتلبية احتياجاته  وخاصَّ   زمة لذلكدوا  وورش العمل الالَّ لنَّ ا
 .  واألطراف المعنية
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زة للجامعة ة والمميِّ ما  العامَّ ن وتعريفه  بالسِّ يد والمعيدللعاملين الجدل  التنظيميَّةالتهيئة ( ب)
ا  ليَّ ة بالكُ ادا  األكاديميَّ من خالل ع د ل ا ا  م  ال ي ةططها المست بليَّ وتاريخها وخُ 

 إلىة التي تسعى أهدافها االستراتيجيَّ  ه ِّ أوالجامعة للتعريف بتاري  الجامعة ورسالتها و 
 . تح ي ها

ة من عراف وقي  مستمدَّ أة للجامعة بما تضم  من قوانين و المعياريَّ  الُهويَّةالتوازن بين ( ج)
ة بما تضم  النفعيَّ  الُهويَّة، و (خدمة المجتم  ـــ العلميالبحث  ـــالتعلي  ): ةالثالث وظائفها

وذلك من خالل اتبا    ةة رايدة، وتخفي  التكاليف، وزيادة العوائد الماليَّ من قي  اقتصاديَّ 
مها المراكز  دِّ التي تُ  والبحثية التعليميَّةدما  واضحة لتسويق الخ   ةإجرائيَّ سياسا  

نارها في  ة التي يت ل ها على األبحاث العلميَّ من لإلنفاقوالوحدا  ذا  الطاب  الخاص 
 . ية الماهورة والمعتمدة من تصنيف انغها  العلميَّ المجالَّ 

مكاناتهاالجامعة  أهدافتح يق التوافق بين قي  واتجاها  العاملين وبين ( د) ب وذلك لتجنل   وا 
من خالل  ي ها تح إلىة وبين األهداف التي تسعى الجامعة الصرا  بين أهدافه  الاخصيَّ 

 . ةافافيَّ  أكثرالتجاهاته  وتصحيح المفاهي  الخاطئة لديه  بنحو  ال ياس المستمرِّ 
ة عن والعاملين واألطراف المعنيَّ  الطلالبلسياسا  وبرامل الجامعة من  الت يي  المستمرل ( ه)

من واست بال اقتراحاته  لعالج ما يظهر  طريق وض  استبانا  لذلك على موق  الجامعة
 . ماكال  وبحث تنفيذها

 . العالميَّةومعايير التصنيف  التنافسيالوض  ن رؤية الجامعة ورسالتها ن تتضمَّ أ( و)
المرموقة لتحسين قدرا   العالميَّةة م  الجامعا  ومراكز البحوث فا  استراتيجيَّ ع د تحالُ ( ح)

م  هذل الجامعا  تسمح  مةوأتوذلك من خالل ع د اتفاقا    والبحثيَّةة كاديميَّ الجامعة األ 
، ماتركةالة تنافسيَّ الماروعا  ، والببحوث الفريقوال يا   ،واألساتذة الطلالببتبادل 
  .الماترك على رسائل الماجستير والدكتورال واإلاراف

يادة والتعاون والرِّ  ،العلميد كالتفرل   ة لد  العاملين بالجامعةن تسود ال ي  اإليجابيَّ أ( ط) 
زمة من قبل إدارة الجامعة الالَّ  ا اآلليَّ ووض   واالبتكار واإلبدا ريق وااللتزا  وروح الف

ن تكون هذل ال يادا  قدوة للعاملين بالجامعة أو  ،لتاجي  هذل ال ي  والحرص على تواجدها
 الماديع  على ت دي  برا ا  االخترا  وت دي  الدَّ  الطلالب، وتاجي  في هذا المجال

 . له  والمعنوي
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سه  في استرجا  الخبرا  الساب ة عند مواجهة ماكال  ة للجامعة تُ عمل ذاكرة تنظيميَّ (  )
  .بالجامعةدع  ال رار ظ  قواعد البيانا  ونُ  إناا وذلك من خالل  ،جديدة

يف ضوء معايري  بين سويفجبامعة  التنظيميَّة اهُلويَّةبعاد أحد أز كات حتسني بعد التميُّآليَّ( 0)

 : امليَّةالعالتصنيف 

ليا راسا  العُ ة الدِّ كليَّ  :مثل ،الجديدة الغير موجودة بالجامعا  األخر  ا ليَّ تفعيل دور الكُ ( أ)
ة راسيَّ وذلك من خالل عر  برامجها الدِّ  ،ليهاإالوافدين  الطلالبمة في جذب للعلو  المت دِّ 

ا الملتح ين بها وف    طلالبالمن  عدد أكبره  في جذب سالب بما يُ مها للطل وخدماتها التي ت دِّ 
  .لتصنيف التايمز

وذلك  ،ة الصيدلة بالجامعةبكليَّ  ةاإلكلينيكيَّ يدلة لبرنامل الص الطلالبعدد من  أكبرجذب  (ب)
  .مها للملتح ين ب  من فرص عمل وغيرهامن خالل التعريف بالبرنامل والمزايا التي ي دِّ 

في تحسين  الجامعية ومركز تطوير األدا  حثيَّ المدينة الب إناا االستفادة من مارو  ( ج)
وذلك من خالل قيا  المركز بمكاتب  المختلفة في دراسة  ،الدوليترتيب الجامعة في التصنيف 

وت هيل أعضا  هيئة  (انغهاي)المعتمدة من تصنيف  العالميَّةو  المحليَّةمعايير الجوائز 
  .التدريس للحصول عليها

ليا بالجامعة لضرورة تحسين ترتيب الجامعة في العُ  ةاألكاديميَّ يادا  االستفادة من دع  ال  (د)
 ةواإلنسانيَّ ة ا  النظريَّ ليَّ وذلك من خالل تاجي  أعضا  هيئة التدريس بالكُ  ،تصنيف الجامعا 

عاب التي المرموقة وتذليل الصِّ  العالميَّة  لبحوثه  في المجالَّ  الدولي  للنار على الت دل 
 . يل تح يق ذلكتواجهه  في سب

ة طَّ وض  الخُ  :مثل  ةااتراك الجامعة في العديد من الماروعا  ال وميَّ  االستفادة من( ه)
ناا  صندوق ا  ، و ةناا  بنك للمعامل واألجهزة العلميَّ ا  ، و المصريَّةة للجامعا  ة ال وميَّ البحثيَّ 

هذل  كة فيزمة للماار س الخبرا  الالَّ كساب أعضا  هيئة التدريإفي  البحثيللوقف 
لتبادل  العالميَّةو  المصريَّةوذلك من خالل فتح قنوا  االتصال م  الجامعا   ،الماروعا 

 . ونار الخبرا 
ة ألبحاث أعضا    للجامعة من حيث معدل االستاهادا  العلميَّ تح يق مركز مت دِّ ( و)

ش العمل زمالئه  من خالل ع د ور  إلىن ل خبراته   ياالستعانة به  فو  التدريس لديها
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تصنيف  ي  المعتمدة فالمجالَّ  يف وخاصة  ، هيئة التدريس أعضا ودورا  تنمية قدرا  
 .nature & scinceمجلتي  مثل الدولي (يانغها)
لخدمة ( وغيرها ..ةاجتماعيَّ ـــ  ةهندسيَّ ـــ  ةطبيَّ ) :ةالعديد من ال وافل التطوعيَّ  تسيير( ز)

 .ذلك في األساتذةتفادة من خبرا  المحيط بالجامعة واالس يالمجتم  المحل
يف ضوء معايري  بين سويفجبامعة  التنظيميَّة اهُلويَّةبعاد أ كأحدة عد االستمراريَّات حتسني ُبآليَّ( 3)

 : العامليَّةالتصنيف 

ة راسيَّ ة وبرامجها الدِّ استخدا  م اط  الفيديو التي تسرد تاري  الجامعة وأهدافها االستراتيجيَّ ( أ)
  .اإللكترونيعلى موق  الجامعة  ة بهاالخاصَّ  الذاتيَّةراسا  والدِّ  التعليميَّةا وخدماته

نترن  واالستفادة ة على موق  اإل لسياسا  وبرامل الجامعة التنفيذيَّ  جرا  الت يي  المستمرِّ إ( ب)
صة وذلك من خالل استبانا  مخصَّ  ،و أصحاب المصلحةأ الطلالبمن نتائج  سوا  من 

 . اة الخروج بنتائل من هذل االستبانا  لتحسين أدا  الجامعةلذلك ومراع
التي  والبحثيَّة التعليميَّةدما  تسويق البرامل والخ  وض  سياسا  لع د ندوا  للترويل و ( ج)

  .ةسا  واألطراف المعنيَّ كبي  خبرة للمؤسَّ   مها الجامعة دِّ تُ 
  هذل ومراعاة تنول  الجامعة االهتما  بزيادة مناورا  الجامعة وحجمها على موق ( د)

 . (ويبو متركس)ي  تصنيف يوفق ت ( doc، ppt , pdf , and PS)المناورا  
ألكثر من لغة المناورة لد  أعضا  هيئة التدريس بالجامعة  الدوليَّةترجمة األبحاث ( ه)

تاحتها   للجامعة، ونار رسائل الماجستير والدكتورال على موق اإللكترونيعلى الموق   وا 
مكتب  إناا وذلك من خالل  ،ةتها الفكريَّ ولكن باكل يضمن حماية ح وق ملكيَّ   الجامعة

  .زةسائل المتميِّ تاب  للجامعة لترجمة األبحاث والرَّ 
وتكون تابعة لمركز تطوير األدا   ،ا ليَّ بالكُ  التنظيمية بالهيكل إناا  وحدا  بحثيَّ ( و)

هيئة التدريس وتذليل الع با  التي  أعضا  بلق   من انار البحوث دولي   الجامعي لمتابعة
 .ذلكتعترضه  في 

ة والحاسب اآللي واإلنترن  غة اإلنجليزيَّ ة ألعضا  هيئة التدريس في اللل إعداد حز  تدريبيَّ ( ح)
 اآلدابة ة بكليَّ غة اإلنجليزيَّ واالستفادة فيها من خبرا  أعضا  هيئة التدريس ب س  اللل 

تاحة محتواها على موق  الجامعةمةليا للعلو  المت دِّ راسا  العُ ة الدِّ ليَّ ، وكاأللسنة وكليَّ   ،، وا 
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عداد لذلك وتحفيز أعضا  هيئة التدريس الجتياز اختبارا  هذل  زمةالالَّ االختبارا   وا 
 .ورا الدَّ 

وعمل جوائز ت دمها  ،ذا  الت ثير المرتف  العالميَّة  زيادة مكاف ة النار في المجالَّ  (ط)
، وتاجي  أعضا  هيئة التدريس والباحثين زين في مجال النار الدوليجامعة للمتميِّ ال

وذلك من خالل تخصيص نسبة من عائد  ،الدوليَّةدوا  والمؤتمرا  على المااركة في النَّ 
 .ةاب  الخاص لحساب نار البحوث العلميَّ المراكز والوحدا  ذا  الطَّ 

ة عداد البحوث العلميَّ إة في كاديميَّ ة األ ريَّ ة والحُ يَّ منح أعضا  هيئة التدريس االست الل(  )
 .سه  في خدمة المجتم ة التي تُ جرا  البحوث التطبي يَّ إوتاجيعه  على 

ة صا  العلميَّ في التخصل  العالميَّةها  ا  ت خذ في اعتبارها التوجل ليَّ ة للكُ طط بحثيَّ وض  خُ  (ك)
 .المختلفة

في مجال تصمي  محتو   العالميَّةمة في التصنيفا    المت دِّ االستفادة من خبرا  الجامعا (ل)
 . طة لزيادة الروابط التي يست بلها موق  الجامعة من الخارجووض  خُ  ة،األكاديميَ المواق  

يف ضوء معايري التصنيف  بين سويفجبامعة  التنظيميَّة اهُلويَّةحتسني ات تنفيذ آليَّ قاتمعوِّ: اثانًي

 : ب عليهاالتغلُّ بلوُس :العامليَّة

العاملين  لد المدركة  التنظيميَّة الُهويَّةبين  لد  الجامعة التنظيميَّةة ويَّ فجوة للهُ  وجود -2
ب على ذلك التغلل  ويمكن ،ة والمرغوبةالمثاليَّ  الُهويَّةبالجامعة وأعضا  هيئة التدريس و 

زة لها والواق  ة المميِّ ما  العامَّ ة للجامعة والسِّ توضيح األهداف االستراتيجيَّ  من خالل
لي  باالعتماد إوما تريد الجامعة الوصول  ،عوبا  التي تواجههاالحالي للجامعة والصل 
 .لديهاالعاملين على كفا ا  وقدرا  

ة والتي تتعامل م  الجامعة وتستفيد لد  األطراف المعنيَّ  التنظيميَّةضعف الصورة  -7
زة ما  المميِّ براز السِّ إة جهودها في لديها وقلَّ  التنظيميَّة الُهويَّةبمخرجاتها نتيجة ضعف 

دوا  ع د النَّ  ب على ذلك من خاللويمكن التغلل  ،مهاالتي ت دِّ  التعليميَّةدماتها لديها وخ  
التي يمكن  والمجتمعيَّة التعليميَّةدماتها ة وخ  راسيَّ ة الجامعة وبرامجها الدِّ ة بهويَّ التعريفيَّ 

ة وسوق العمل لمواصفا  على احتياجا  األطراف المعنيَّ  فالتعرل وكذلك  ،ن ت دمهاأ
  .لديهاالخريل 
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لديها  ةالعامَّ ما  وتاريخها والسِّ  التنظيميَّةة الجامعة العاملين بالجامعة لهويَّ  يوعة قلَّ  -3
الخطاب  ب على ذلك من خاللويمكن التغلل  ،مصدر فخر لديه  عدل زة التي تُ ما  المميِّ والسِّ 
 إلىزة وواقعها وما تصبو ة والمميِّ الجامعة للعاملين لديها بسماتها العامَّ   من الموجَّ 

فراد ة األويَّ بين هُ  التنظيميمل على بذل الجهود لتح يق التماثل عوال ،أهدافتح ي   من 
  .تعارضهاة الجامعة وعد  وهويَّ 
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 املراجع

 :املراجع العربية

 عالقتها    اء الُه  َّي الت ظ م َّي ل ى أ اتذة جامعي  األ الق َّات المه  َّي(: 2982)ا ت ا  مشاى  .8
رسالة ماجستير غير محم    ضا   كاة  اا ي م  ا  َّي  ك  ي الع    اإل  ا  َّي  االجتماع َّي، 

 .، ك  َّي الع    اإل  ا  َّي  االجتماع َّي، جامعي محم    ضا،   كاة، الجزائامناورة
اؤ ي : اق  الجامعات العا  َّي  اإل الم َّي من التص  فات العالم َّي  (: 2982)أحم  ثا ت هال  كا    .2

مه  َّي لتصم     ض  معا  ا أكا  م َّي م حَّ ة لتص    الجامعات العا  َّي اإل الم َّي،  اقي عم  
تطوير التعلي  العالي في العال  العربي واإلسالمي في : ُق ِّمت ألعما  المؤتما ال  ل  األ   ح  

الم عق  ف  جامعي ال هضي  التعا ن م  جامعي  ال س مال ز ا، الم عق   العولمة والمعرفةعصر 
 .ف اا ا 22إل   24         ف  الفتاة من  - جامعي ال هضي 

ج  ة محت ى الم اق  اإللكتا   َّي األكا  م َّي م    لتح  ن التص    (: 2982)أحم  ع   اهلل ال  ا .3
 . ،   ا ا892، الع   22، جامعي   ها، المج   مجلة كليَّة التربيةي، العالم  ل جامعات المصا َّ 

،  اا الجامعي المؤاِّرا  في التعلي  الجامعي –الجودة الاَّاملة (: 2992)أشا  ال ع   أحم  .4
 .الج   ، اإل ك  ا ي

الع   ، مجلة الملت ي ح  ا تاات ج َّي فاع ي إلصالح التع    الجامع ، (: 2992)أشا  محم  ال    .2
 .الثالث

 تط  ا ف     اها الشام ي الج  ة إ ااة ،) 2983) كا   األم ا ع      ى ح  ن الاازق ع   إ هاب .2
 لضمان الثالث الدولي العربي للمؤتمر م د   حث العال ، التع    مؤ َّ ات ف  الم زة الت اف  َّي

 . األا ن ت نالز  أ ا  ،  جامعي 3 ةةةةة 8 من ةا الفت ، ف العالي التعلي  جودة
إعا ة ه   ي العم  َّات ف  الجامعات العا  َّي لالاتقاء  (:2982)جما  ال    ، إ ااه   الزهاا   .2

تص اها جمع ي الثقافي ، مجلة الث افة والتنمية،  ق اتها الت اف  َّي ع   ض ء التص  فات العالم َّي
 . ، ما  882، الع   82من أج  الت م ي، ال  ي 

الُخطَّة االستراتيجيَّة لجامعة بني سويف (: 2982)العا  َّي، جامعي          جمه ا َّي مصا  .1
7070. 

إنجازا  فاق   –تطوير جامعة بني سويف (: 2982)جمه ا َّي مصا العا  َّي، جامعي          .0
 . 2982/2982، التقا ا ال   ي التوقلعا 
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كم     الت ا س ه ئي ألعضاء ق يالتا  أهم َّي :(2983)الشاك   محم   عا   ماج ن  ال  ح  ن .89
 جودة لضمان الثالث الدولي العربي للمؤتمر مق َّ   حث ال    َّي، الجامعات ف  الج  ة لضمان
 .أ ا   3 – 8 من الفتاة  األا ن ف  الز ت  ي  جامعي الم عق العالي  التعلي 

شا  الت ز  ، عمان، ، ال ااق ل  الفكر التنظيمي في إدارة األعمال، (2983)الع زي  ع  ع    .88
 . األا ن

 التم ُّز،  ح  الطا ق :العالم  التص     تح ِّي العا  َّي الجامعات: )2984) الص  ق   ع   .82
 العا  َّي ،  ص اها ماكز اإلمااات ل  ِّاا ات  ال ح ث اال تاات ج َّي، اإلماااتاستراتيجيَّة مجلة رؤ 

 .المتح ة المج   الثا  ، الع   ال ا س، أ ا  
، نماذج نظرية وتطبي ية –التصنيفا  العالمية للجامعا  (: 2982)محم      احم  ماح  .83

 ل  شا  الت ز  ، القاهاة  العا  
 اا ي االتجاهات  ح  أ ال ب إ ااة اال ط اع  أثاها ع   الُه  َّي  (:2981) كا ال    فؤا    زان .84

ُتص اها الم ظَّمي لإلدارة،  العربيَّة جلةالمالت ظ م َّي   ن العام  ن اإل اا  ن ف  جامعي األزها، 
 . ،      المج َّ  الثامن  الثالث ن، الع   الثا  ، العا  َّي ل ت م ي اإل اا َّي

،  اا ال هضي العا  َّي ل ط اعي التنافسي والتميلز إدارة اإلبدا (: 2983)    محم  جا  الاب  .82
 .  ال شا، القاهاة

إدارة واستراتيجيَّة منظَّما  األعمال المتوسطة (: 2990)طاها مح ن م ص ا الغال    .82
 . ،  اا  ائ  ل  شا  الت ز  ، األا نوالصغيرة

 ف  الت ظ م َّي الُه  َّي فج ة تش  ص(: 2982)عاما ع   ح  ن العط ي، فاض  ااض  غ اش  .82
المؤتما  حث م ش ا ضمن  قائ  المؤ َّ ات التع  م َّي    ان تأث اها ف  ق    م ا اات التغ  ا، 

أهميَّة استراتيجيَّا  التعلي  العالي والبحث العلمي في تدعي  العمليَّة الع م  ال ا س  ع  ان 
 : متاح ع   الم ق  التال. ، ك  َّي اإل ااة  االقتصا ، جامعي ال صاةاإلنمائيَّة

ء تص ُّا مقتاح لت     التع    الجامع  المصاي ف  ض  (: 2982)عائشي ع   الفتاح مغا اي  .81
، 0، الع   22، المج َّ  مجلة كليَّة التربية، جامعة بنهامعا  ا العالم َّي لتص    الجامعات، 

 . أكت  ا
تط  ا الق اة الت اف  َّي ل جامعات المصا َّي ف  ض ء   اات (: 2989)ع   ال ا ط محم    اب  .80

اها  معاصرة في بعنوان اتج تجااب جامعات  عض ال ُّ   المتق ِّمي،  حث مق َّ  إل  مؤتما 
ف اا ا  ك  َّي التا  ي ةةةة جامعي      2ةةة  2الم عق  ف  الفتاة من  ،تطوير التعلي  في الوطن العربي

 .      التعا ن م  الجمع َّي المصا َّي ل تا  ي المقاا ي  اإل ااة التع  م َّي
 . ا  الت ز  ، عمان،  اا الم  اة ل  شالسلوك التنظيمي اإلداري(: 2988)ع   الفتاح    مج   .29
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أثا مماا ي أ الق َّات عم  إ ااات الم اا  ال شا َّي ع   (: 2984)ع   اهلل جم  ،       ماا   .28
مجلة دراسا  تحق ق اضا العام  ن،  اا ي م  ا  َّي ف  شاكات االتصاالت ال    َّي ف  األا ن 

 .، الع   الثا  48ي، المج   ، تص اها عما ة ال حث الع م  الجامعي األا   َّ العلو  اإلداريَّة
ا تاات ج َّي مقتاحي لاف  الق اة الت اف  َّي ل ِ  مات التع  م َّي ف  (: 2981)عفا  محم  جا   فاغ   .22

،  ص اها الماكز مجلة مست بل التربية العربيَّةض ء التص  فات العالم َّي ل جامعات المصا َّي، 
 .،    م ا 882 ، الع  22العا   ل تع     الت م ي، المج   

 المعايير  اقي عم  مق َّمي إل     ة الجامعات، لتق    ال  ل َّي المعا  ا :(2984)     عما     .23
أ   ط،  تاا    التع    الجامع ، جامعي تط  ا ماكزالم عق ة   الجامعا  لت يي  الدوليَّة

81/2/2984 . 
، الط عي الثا  ي، المؤ َّ ي التغيلر أخالقيَّا  األعمال في عال (: 2992)كم   ح  ب، جان   لس  .24

 .الح  ثي ل كتاب، طاا  س، ل  ان
الق ة الت ظ م َّي  عالقتها  الُه  َّي الت ظ م َّي ل ى م ااء الم ااس (: 2983)ماج ة ع   ال تاا .22

، جامعي  غ ا ، المج َّ  ال ا س مجلة كلية التربية الرياضيَّةاإلع ا  َّي ف  م  ا ي الكاخ األ ل ، 
 . العشا ن، الع   األ    
، مكت ي الم ك فه  ال ط  َّي ل  شا الُهويَّة التنظيميَّة والتماثل التنظيمي(. 2993)مازن فااس اش    .22

 .  الت ز  ، الا اض، ال ع   َّي
تص    الجامعات عالم ًّا ف  ك  من جمه ا َّي مصا (: 2982)محم  أحم  ح  ن  اص  .22

ةةةة تص اها الجمع ي المصا َّي ل تا  ي المقاا ي  مجلة التربية الم ارنة ي، العا  َّي  تا  ان ةةة  اا ي مقاا 
 .  اإل ااة التع  م َّي، ال  ي الثا  ي، الع   الاا  ، ف اا ا

عل  االجتما  التنظي  من سوسيولوجيَّة العمل إلى (: 2989)محم  المه ي  ن ع     .21
 .  ال شا، الجزائا، مط عي إم ا ال ت ل ط اعي سوسيولوجيَّة المؤسَّسة

السلوك التنظيمي والتحديَّا  المست بليَّة في المؤسَّسا   (:2982) محم  ح ن محم  حما ات .20
 .عمان .،  اا الحام  ل  شا  الت ز  التربويَّة

  ا الق ا ة ال ا مي ف  تحق ق (: 2982)محم  ز ن العا   ن ع   الفتاح، محم       أ       .39
مجلة ظ م َّي  م ااس التع    ق   الجامع   مصا من  جهي  ظا المع م ن، التماث  م  الُه  َّي الت 

، الع   الثا  ، 24، تص اها ك  َّي ال ِّاا ات الُع  ا ل تا  ي، جامعي القاهاة، المج   العلو  التربويَّة
 .أ ا  
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 االعتما  األكا  م   غ اب الجامعات العا  َّي عن التص   (: 2984)محم  قا   ع   قح ان .38
، تص اها الجمع ي المصا َّي ل قااءة  المعافي، ك  ي التا  ي، جامعي ، مجلة ال را ة والمعرفةالعالم 

 . 823ع ن شمس، الع   
م اهمي الثقافي الت   ا َّي ف    اء الُه  َّي الت ظ م َّي ف  (: 2988)محم  لم ن ه ش ا، هشا    ةة   .32

 مؤ َّ ي صام ك ل مشا  ات الغاز ي ةةة  ط  ، الم تق   المؤ َّ ي الص اع َّي ال اصي  اا ي م  ا  َّي
بجامعة   فم ا  22- 22الم عق  ف  الفتاة من  المجاال  االجتماعيَّة الت ليديَّةالثا   ح   

 .، الجزائاقاصدي مرباح ورقلة
 .،  اا الفجا، القاهاةالمعج  اإلعالمي(: 2994)محم  م  ا حجاب .33
ضع  الق اة الت اف  َّي (: 2989)ع   المج     الاحمنما ة  م ا حجازي، ع   الفتاح ع  .34

، تص اها ك  َّي المجلة المصريَّة للدراسا  التجاريَّةل جامعات المصا َّي  ال     إل   عمها، 
 . ، الع   الثا  34التجااة، جامعي الم ص اة، المج   

مصا ي ف  ي ل جامعات التص ا مقتاح ل ع  الم زة الت اف  (: 2981) آ ا نما ة مم  ح ع   اهلل  .32
تص اها ك  ي التا  ي، جامعي -مجلة كلية التربيةض ء معا  ا  عض التص  فات العالم ي، 

  . ،      24  ا ع  ، الع   
، ال اا الجامع َّي ل ت ز   التنظي  اإلداري في المجتمعا  المعاصرة(: 2992)مصطف  أ    كا .32

 . ال شا، اإل ك  ا َّي
 مق مي التعا    تص    الجامعات  اات اطه  ال  ع ي،  اقي عم  (:2994) ا ا أ       .32

، الم عق   إ ااة التا  ي  ا  ااة ض ط ال  ع ي ف  لمؤتمر النوعية في التعلي  الخاص الفلسطيني
 .  ل  ، جامعي الق س المفت حي 2ةةة  3الفتاة من 

ه  أ  حق قي،  اقي عم  مق مي إل  الق اة الت اف  َّي ل جامعات العا  َّي   ( 2981) ا  ي ح ن ال     .31
المؤتما ال  ل  العاشا  ال درة التنافسيَّة للجامعا  العربيَّة في ضو  مجتم  المعرفةمؤتما 

 .، القاهاة، المج   األ  ف اا ا 8 2ةةةةةةةةة 8 9ل ماكز العا   ل تع     الت م ي الم عق  ف  الفتاة من 
م ق  الجامعات العا  َّي من (: 2983)ن ز ان   ا اله ى   ط ي،  ا مي أ شن،  ا  مان   .30

الم عق  ف  الفتاة  الثالث لضمان جودة التعلي  العاليالتص  فات العالم َّي، المؤتما العا   ال  ل  
 . جامعي الز ت  ي، األا ن 4/4/2983ةةةةةة 2

ت ظ م َّي لأل تاذ أثا تك  ل ج ا االتصا  الح  ثي ف  تشك   الُه  َّي ال(: 2982)  اهان ال  ن  اهان .49
 اا ي م  ا  َّي ع   أ اتذة ك  ي التك  ل ج ا الح  ثي ل مع  مات  االتصا   جامعي  اق ي : ال احث

، ك  ي الع    اإل  ا  َّي  االجتماع َّي، جامعي قاص ي ما اح، رسالة ماجستير غير مناورة م ذًجا، 
 .  اق ي، الجزائا
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المجلة الدوليَّة ز المؤ َّ    الجامعات المصا َّي، تحق ق التم ُّ (: 2981) ا ا م م ن ع اس  .48
 . ، تص اها جامعي الزاقاء، األا ن، المج   األ  ، الع   الثا  لضمان الجودة

 :املراجع األجنبية
42. Albert. S, & David. A. (2006): Organizational Identity, Edited by Mary 

Jo Hatch and Majken Shultz. uk: oxford University press. 

43. Albert. S., & Whetten. D.A. (1985): Organizational Identity, Journal of 

Research in organizational behavior, Greenwich, CT: JAI Press, Vol. 7.  

44. Ashforth, B., & Male, f. (2004): Social Identity Theory And Organization. 

Administrator Social Sense, The Academy of Management Review, Vol. 

14, No. 1 

45. Ashforth. B. E., & Mael. F. (1996): Organizational Identity And 

Strategy As A context For The Individual. In J. A.C. Baum & J. E. 

Dutton (Eds.), Advances In Strategic Management, Greenwich, CT: JAI 

Press. 

46. Barone. J. (2004). Employing Identities In Organization Ecology. Journal 

of Industrial And Corporate Change, Vol 13, Issue 1, February. 

47. Booz, Alien (2002): When Everyone Agrees But Nothing Change: 

Aligning People, Incentives And Knowledge To Overcome Organizational 

Inertia. Business, Strategy Review. Retrieved from http://www.strategy-

business.com. 

48. Brewer, David Robert (2016): Stakeholders Take Holders, Organizational 

Identity , And Organizational Image In College And Niversity Mission 

Statement , Submitted In Partial fulfillment Of The Requirements For The 

Degree of Doctor of Philosophy In The Department of Communication 

And Information Sciences In The Graduate School of The University of 

Alabama. 

49. Brickson, S. (2000): The Impact of Identity Orientation Individual 

Organizational Outcomes In Demographically Diverse Setting,The 

Academy Of Management Review ,Vol ,25,No 1, January  

50. Brown, T. J., Dacin, P. A., Pratt, M. G., & Whetten, D. A. (2006). Identity, 

Intended Image, Construed Image And Reputation: An Interdisciplinary 

Framework and suggested terminology. Journal of the Academy of 

Marketing Science, Vol: 34, No 2. 

51. Christophe Lejeune, Majken Schultz,& Alain Vas(2015): How Does 

Accreditation Influence the Dynamics of Organizational Identity for 

Business Schools?, Journal of Management International, Vol .19,No.3 

52. David J. Weerts , Gwendolyn H. Freed , & Christopher C. Morphew ( 

2014): Organizational Identity in Higher Education: Conceptual and 

Empirical Perspectives, Published under the Sponsorship of the 

https://research.cbs.dk/en/persons/majken-schultz


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

- 2211 - 

Association for Institutional Research (AIR) and the Association for the 

Study of Higher Education (ASHE), Vol. 29 

53. Deborah M. & John .P (2005): Side- Theory And The Three Component 

Model Of Organization Community, Journal of vocational behavior, vol: 

160. 

54. Dill, D., & Soo, M. (2005): Academic Quality, league Tables And Public 

Policy: A Cross National Analy of University Ranking Systems. Journal 

of Higher Education, Vol. 49. 

55. Dukerich, Et al. (2002): Butey Is in the Eye of the Beholder The Impact Of 

Organization, Administrator Since Quietly, Sage Journal, Vol. 48, No. 1. 

56. Ellemers, N. (2001): Self and Social Identity, Annual Review of 

Psychology, Vol .53, No.1, February. 

57. Esrock, Stuart .L & Leichty, Greg B. (2000): Organization Of Corporate 

Web Pages: Publics And Functions, Public Relations Review Vol. 

26,No:3 

58. Fiol, C. M. (2002): Managing Culture As A competitive Resource: An 

Identity-Based View Of Sustainable Competitive Advantage, Journal of 

Management, Vol. 12, September 

59. Foreman . P. & Whetten . D.(2002) Members Identification With Multiple - 

Identity Organizations , Journal of Organization Science, Vol :13, N0 :6 

60. Gasman. M., & Tndico. C. (2008): Historically Black Colleges And 

Universities: Triumphs, Troubles, And Taboos. (Eds.). New York. NY: 

Palgrave Macmillan. 

61. Gleibs. I.H ,et al (2013). When What We Get Is Not What We Want The 

Role of Implemented Versus Desired Merger Patterns In Support for 

Mergers, Journal of Social Psychology, Vol .44, No.3. 

62. Griffith, Cameron (2016): Organizational Identity Dynamics: The 

Emergence of Micro-level Factors in Organizational Identity Processes For 

An Acquired Organization, Fulfillment of The Requirements For The 

Degree of Doctor of Education To The Faculty Of The Graduate School 

of Education and Human Development of The George Washington 

University In partial January. 

63. Hall, D. T., Schneider, B., & Nygren, H. T. (1970): Personal Factors In 

Organizational Identification, Journal of Administrative Science 

Quarterly, Vol. 15, No. 2. 

64. Hatch . M, & Schultz .M. (1997): Relation Between Organization Culture, 

Identity And Image, European journal Of Marking , Vol. 31, No. 6. 

65. Hatch M.J. & Schultz M. (2004). The Dynamics of Organizational 

Identity, In: M.J. Hatch, M. Schultz (eds.), Organizational Identity. A 

Reader, Oxford University Press,  

66. Hickey .Suzanne M. (2012): Understanding Catholic universities 

Organizational Identity: Perspectives from University Leaders, A 



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

- 2211 - 

Dissertation in Higher Education , The Graduate School College of 

Education , The Pennsylvania State University 

67. Hongwei. H & Baruch, Y. (2009  (:  Transforming Organizational Identity 

Under Institutional Change, Journal of Organizational Change 

Management, Vol. 22, No. 6.   

68. Hu. D., Zhang. B., & Wang. M. (2015): A Study on The Relationship 

Among Transformational Leadership, Organizational Identification And 

Voice Behavior, Journal of Service Science and Management Vol. 8, 

No. 1. 

69. Jeiran Mohammadi & Adeleh Salimifard (2016): The Effect Of Emotional 

And Cultural Intelligence On Innovation And Organizational Identity, 2nd 

international conferences on entrepreneurship and innovation, 21 

December, Shiraz. Iran  

70. Katherine, Denise Ross (2010): The Sweet Briar Way: The Search For 

Organizational Identity In Higher Education, A Dissertation To The 

Graduate Faculty In Partial Fulfillment Of The Requirements For The 

Degree of DOCTOR oF PHILOSOPHY, Iowa State University Ames, 

Iowa 

71. Kehm. Barbara M (2014): The Ranking Game European, Journal of 

Education, Vol. 49, No.1 

72. Kobayashi, Testuo (2010):The University Ranking of Asahi Shimbun 

Publications, Journal of International Higher Education, Vol. 3, No. 4 

73. Kuang-hua Chen & Pei-yu Liao, (2012): A comparative Study on World 

University Rankings: A Bibliometric Survey, journal of Scientometrics, 

Vol. 92,No. 1, July 

74. Kusdi Raharjo et al (2018):Dimensions of Identity Strength and 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) in Establishing Good 

University Governance and Performance of Religious Ideology-based 

Higher Educations, Journal of Applied Research in Higher Education, 

Vol. 11 ,No. 2, April  

75. Lukasz Sulkowski et al (2019): Organizational Identity of University in 

Merger Process, Economic and Social Development 37th International 

Scientific Conference on Economic and Social Development, Socio 

Economic Problems of Sustainable Development, Baku, 14-15 February  

76. Marope, P.J. Wells & E. Hazelkorn (2013): Unesco Publishing Rankings 

and Accountability in Higher Education Uses and Misuses, Published 

In 2013 By the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France 

77. Michael A. Hogg, Dominic Abrams, Sabine Otten & Steve Hinkle(2004): 

The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self-Conception, 

and Small Groups, Journal of Small Group Research, Vol. 35,No.3, 

June  

https://www.deepdyve.com/browse/journals/journal-of-applied-research-in-higher-education


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

- 2210 - 

78. Myroslava Hladchenko (2016): The organizational Identity of Ukrainian 

Universities As Claimed Through Their Mission Statements, Journal of 

Tertiary Education and Management, Vol. 22, No. 4, 

79. Nell C. Huang-Horowitz & Karen Freberg(2015): Bridging Organizational 

Identity And Reputation Messages Online A Conceptual Model, Corporate 

Communications: An International Journal, Vol: 24 ,No: 4 

80. Powell, Alex(2014): Organizational Identity in the History of the Longy 

School of Music, Submitted in partial fulfillment of the requirements for 

the degree of Doctor of Musical Arts, College of Fine  Arts, Boston 

University 

81. Ravasi, D, & Rekom,J. (2003): key issues Organizational identity and 

identification theory , Corporate Reputation Review, vol 6, No 2 

82. Robert,G & Holcman.F (2006): A stake holder Approach to organizational 

Identity, journal of Academy of management, Vol. 53. 

83. Schelble, Randy l M. (2002): Organizational Identification and The 

Development of professional Community A dissertation Submitted to The 

Faculty of The University of Utah in Partial Fulfillment of The 

Requirements for The Degree Doctor of Philosophy Department of 

Educational Leadership and Policy, University of Utah August 

84. Seema,Joshi .O (2012): Sustainable Development of the Higher Education 

Sector in India for catalyzing services Driven Growth, Working Paper 

No.1 the Maastricht school of management, Netherlands, January 

85. Smerek, R. (2011): Sense Making and Sense Giving: An Exploratory Study 

of Simultaneous ‘being’ and ‘Learning’ of New College and University 

Presidents. Journal of Leadership and organizational Studies, Vol. 18, 

No.1. 

86. Steiner. Lars, Agneta Sundström. C. & Sammalisto, Kaisu (2013): An 

Analytical Model for University Identity and Reputation Strategy Work. 

Journal of Higher Education, Vol. 65, No. 4. 

87. Stensaker. B. (2004). The Transformation of Organizational Identities. 

Enschede: Cheps/University of Twente. Available at 

https://research.utwente.nl 
88. Stensaker. Bjorn (2014):Organizational Identity As a Concept For 

Understanding, Journal Of Higher Education, Vol 69, Issue 1 

89. Tolman, E. C. (1941): Discrimination vs. learning and the Schematic 

Sowbug, journal of Psychological Review, Vol. 48, No.5. 

90. Tuba Bozaykut Bük et al (2017): The University Identity: Communication 

of Identity Themes, Journal of International Business and Accounting 

Research, Vol .1, No 2, August 

91. Tyworth, Michael (2014): Organizational Identity and Information Systems 

:How Organizational ICT Reflect Who An Organization Is , European, 

Journal of Information Systems ,Vol .23.No .2. 



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

- 2211 - 

92. William, v (2012): The Implications of University Rankings for Taiwan's 

Higher Education, A dissertation Submitted to the University of Bristol in 

Accordance with the Requirements for Award of the degree of Doctor of 

Philosophy in the Faculty of Social Sciences and Law School for Policy 

Studies, Marc 

 
 


