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 المقدمة . 1

أدت التغییرات التي نشأت منذ منتصف القرن العشرین إلى أطر مفاھیمیة جدیدة یُحكم  ):  2013تبدأ ھذه المقالة مع مراعاة سیالیا (قد یكون من المناسب أن    
عالم مترابط  تعتبر العولمة وعصر المعلومات من النماذج الرئیسیة التي تشیر حالیًا إلى المعاییر والمبادئ التوجیھیة التي یجب اتباعھا في   .من خاللھا العالم

 .) Azzolini, Ricciardi, & Gray, 2018(لقد ولّدت ھذه التغییرات تحدیات جدیدة للمھن الحالیة وعملیات التدریب الخاصة بھا  .بشكل متزاید

لموارد والمحتویات  یجب فھم ظاھرة اإلدارة التربویة ، كما یحدث مع العدید من أنواع المنظمات األخرى ، من منظور أوسع ، والذي یمكن أن یساھم في تعبئة ا  
اھم في تماسك أفضل ألعضائھا حول  وبالمثل ، یمكن أن تس . الثقافیة األخرى بطریقة أفضل ، فضالً عن تحقیق قدر أكبر من الترابط بین الثقافة واالستراتیجیة

 .المشروع التبشیري لمؤسسات التعلیم العالي

ات السائدة لتطویر لھذا ، في سیاق مؤسسات التعلیم العالي ، من الضروري تطویر استراتیجیات تساھم في تعزیز ثقافة إبداعیة ، تستجیب فیھا القیم والسلوكی  
 .ادالوظائف الموضوعیة للتدریب والبحث واإلرش

ھذا ، من خالل   .مثلمن ھذا المنظور ، تركز ھذه المقالة على دراسة الدور المھم للثقافة في المؤسسة ، وخاصة في قطاع التعلیم العالي ، من أجل األداء األ  
لة وتنظیم المھنة األكادیمیة ، بما یتوافق  وضع وتنفیذ نموذج تشخیص ثقافي یحدد العناصر الثقافیة التي تفضل أو تحد من تنفیذ استراتیجیة تنظیمیة إلعادة ھیك

 .كان مجال البحث المختار ھو جامعة بنغازي .مع الوظائف الموضوعیة للتدریس والبحث واإلرشاد

الثقافة التنظیمیة  في األول ، یتم تقدیم مراجعة األدبیات التي تأخذ في االعتبار بعض وجھات النظر النظریة المتعلقة بموضوع .تم تنظیم البحث في أربعة أقسام
 .في الثالث ، النتائج الرئیسیة التي تم العثور علیھا بفضلھ ، وفي الرابع ، االستنتاجات في الثانیة ، المنھجیة المطبقة ؛  ؛ 

 لثقافة التنظیمیة امراجعة األدب: وجھات نظر نظریة  2. 

بمفرده ، بطریقة الثقافة عبارة عن تكتل اجتماعي من األفكار المشتركة ، والتي یتم تأھیلھا بشكل شخصي من خالل مقیاس من القیم التي یحددھا المجتمع ،    
(أظھر ما یمكن أن یصبح علیھ   ھذا ، باإلضافة إلى ذلك ، یمكن أن یكون رد فعل (قدم وصفًا لما ھو المجتمع) أو استباقیًا .مصطلح الثقافة واسع جدا .معینة

لذین یشكلونھا ، وبدالً من المجتمع. لمقاربة دراسة التكتل المذكور ، من المالئم رؤیة الثقافة على أنھا انعكاس في مجموعة المعتقدات والمواقف والقیم لألفراد ا
انعكاًسا للمجتمع ، ال یمكن تجاھل األسئلة ذات الطبیعة الفلسفیة والعملیة ، وال  وبالتالي ، عند الحدیث عن الثقافة باعتبارھا   كونھا شیئًا محددًا یمكن أن تكون.  

 .)Brown et al., 2018( سیما مسائل مثل األخالق 

یشیر ، على سبیل المثال ، إلى   .ق محددة مرتبطة بطرق مختلفة بالمنظمات الموجودة فیھاتشیر األدبیات إلى أنواع مختلفة من الثقافة ، اعتمادًا على مناط  
أو الصینیة أو المایا أكثر تحدیدًا مثل الفرنسیة  ، باإلضافة إلى ثقافات  أو اآلسیویة  أو األوروبیة  ھذه الخصوصیات لیست عقبة أمام  .ثقافات مثل األمریكیة 

یبدو أن كل شيء ملفوف بخیط إرشادي معین منسوج من العالقات البشریة المتبادلة   .لبشر ویتفاعلون ، فإننا نجعل الثقافة عالمیةاالعتراف بأنھ بقدر ما یتواصل ا
 ) Chatterjee, Pereira, & Bates, 2018( .وھذا یزید من حاجة كل شعب إلى معرفة ثقافتھ الخاصة

حد من إمكانیة اتخاذ  وتجدر اإلشارة إلى أن طریقة حل المشكالت في الثقافة اللیبیة تعتمد عادة على القیادة األوتوقراطیة ، مما یقلل من مشاركة اآلخرین وی  
كل     .لطة وأولئك الذین ال یمتلكونھالذلك ، ھناك مفھوم للطبیعة البشریة یعزز تحدید المسافات المھمة بین أولئك الذین یمتلكون الس .قرارات جماعیة ومشتركة

في الثقافة ال یوجد نسخة ، ألن بنائھا یعني دائًما االبتكار ، والذي   .كلنا قادرون على امتالكھ ونقلھ وتجدیده .إنسان یشارك بطریقة أو بأخرى في إنتاج الثقافة
 .) Driskill, 2018(نھا یمكن أن یقود لیبیا إلى تجدید ثقافتھا بحیث تستفید من تحسین البالد وسكا
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التنظیمیة الذي یأخذ في  تم تطبیق نموذج تشخیص الثقافة   .كان مجال البحث لھذا العمل جامعة بنغازي، لیبیا
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) ، من أجل تحدید العناصر 1999) ، بناًء على عمل كامیرون وكوین (2010األداة المناسبة من قبل سانشیز (
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  .یوصى بتعدیل االقتراح وإضافة مرحلة أولیة من الوعي .تعیق العملیة ، عندما تفترض اإلدارة العلیا االلتزام
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من أجل إرساء العالقة بین الثقافة التنظیمیة والفعالیة ، قد یكون  .ثقافة السوق:4التسلسل الھرمي ،   :3 : ثقافة التشبع ، 2:العشیرة ،  1اربعة ابعاد تحدد الثقافة:  
یعتبر القادة  (2 .) األعضاء لدیھم روح المبادرة1ھذا یعني أن   .(" األدھوقراطیة ") من المناسب إنشاء ثقافة موجھة إلى الثانیة من ھذه الثقافة والمحافظة علیھا

 .الشركة المبادرة الفردیة) تشجع 3مبتكرین ومخاطرین ، و 

إذا كنت ترغب في إجراء تغییر ثقافي داخلي في    ،  Hellriegel and Slocum (2009) وفقًا لـ .، فإن الثقافة مسؤولة عن السلوكیات (2006) لغارسیا وفقًا
ثقافة العمل الجماعي  :2 : تحصل على ما تتحدث عنھ ؛ 1ھذه ھي:   .منظمة ، بناًء على ھذه السلوكیات ، فیجب مراعاة بعض اإلرشادات األساسیة في المنظمات

یجب أن یتم التحول نحو ثقافة تسمح    .: تتطلب المنظمات المتمكنة الثقة4ال یمكنك أن تمضي أسرع من خطوة واحدة في كل مرة ، و  :3 ھي انعكاس للقائد ؛ 
للمؤسسة الداخلیة  الدینامیكیات  مراعاة  مع  األداء  الخارج بتحسین  إلى  الداخل  من  القصص   .،  إیجاد طرق الستخدام  ھي   & ,Blouin, Tekian(المھمة 

Harris, 2019( . 

 .وظفین وفقًا لألغراض االستراتیجیةاألساطیر والتحف الثقافیة األخرى للتحرك والتأثیر على الم  

ال ، على تلك التي  ومن الممارسات الشائعة فیما یتعلق بھذا الجانب ، والمرتبط بثقافة المنظمات ، البحث عن حلول لتحسین األداء والقضاء ، على سبیل المث  
ن أحد ھذه "التفاحات" ، یظھر موظف آخر لدیھ أداء منخفض أیًضا ،  من المعتاد عند حدوث ھذه الظاھرة ومحاولة التخلص م ."یمكن اعتبارھا "تفاحات سیئة

لھذا السبب ، من الضروري اكتشاف وتحلیل وفھم  .ألن السلوك یتحدد بالسیاق ، من بین عوامل أخرى ولیس فقط من خالل الجوانب الفردیة لـ موضوع محدد
 .رجم إلى تحسین دائم ومستداموتحسین نظام األداء في ضوء السیاق الثقافي ، والذي یمكن أن یت

كل   .، من الضروري أن یتخذ أعضاؤھا موقفًا استباقیًا وأن یؤثروا على مصیر ھذه المؤسسة جامعة بنغازي لتحقیق أداء أفضل في سیاق محدد مثل سیاق   
ذا یمكن أن یؤدي إلى نتائج فعالة ولیس مجرد إطالق مبادرات  ھ . األداء على المدى الطویل تحسین منھم مطالب بمالئمة ثقافة تنظیمیة تمیل إلى االبتكار لتطویر

 .)Chen & Zhang, 2019(واعدة ال یتم تنفیذھا في الواقع 

ھذا یمكن أن یجعل موظفي  .وھي تتكون من المشاركة بطریقة بناءة وھادفة فیھا ، واإلبداع والبحث عن تجارب جدیدة .ھذا یعني تجاوز إعالن الوالء للمنظمة
 . الوجود المؤسسات راض عن من ھم وماذا یفعلون، والتي، بدورھا، یمكن أن تترجم إلى مزید جیدا

لھذا ، من المھم اقتراح  .ت الرسمیة التي ، بمرور الوقت ، تصبح جزًءا من الثقافة التنظیمیةقادًرا على إدارة العملیا  جامعة بنغازي یجب أن یكون اداریي وقادة  
وتفرض ھذه المسؤولیة انعكاًسا عمیقًا   .آلیات لتقییم ، على سبیل المثال ، تأثیر عملیات البحث في المجتمع التي تھدف إلى تقدیم تعلیم عاٍل متماسك ومناسب

 .)Eniola, 2019(، من حیث طرق الوجود والقیام بالتعلیم والبحث واإلرشاد والترابط   على أغراض التعلیم العالي

وجود خیار حقیقي لتحسین األداء ، فعاالً إال إذا كان مصحوبًا بتغییر ثقافي مستدام ، یتكون من ثالث مراحل: االختراق   لن یكون التغییر التنظیمي ، مع   
 .ییرالقیمة الممنوحة بواسطة البادئة "تلقائي" ھي اإلشارة إلى أن المؤسسة نفسھا ھي التي یتعین علیھا تحدید قدرتھا على التغ .والتعدیل الذاتي والدمج الذاتي

 بناًء على ما سبق وعلى المناھج المحددة في   

بناًء على ھذه  .المناسب  في األدبیات ، من الضروري إنشاء العناصر الثقافیة األساسیة التي یمكن أن تفید أو تعیق تنفیذ االستراتیجیة التنظیمیة وتحقیق األداء  
 .ذج تشخیصي للثقافة التنظیمیةاألفكار ، یتم تقدیم بعض االفتراضات التي تساھم في بناء نمو

 المنھجیة  .3 

أدوات واستراتیجیات متنوعة تسمح باالقتراب من موضوع البحث   ،  .یتطلب البناء المعقد مثل تحسین األداء التنظیمي  تستند ھذه الدراسة إلى    لھذا السبب 
 :ھذا یعني النظر في نھجین .منھجیة مختلطة تدمج ، وفقًا لتعریفھا ، النھج الكمي والنوعي

 .مجازي (نوعي): یستخدم الباحثون جوانب معینة من اللغة المحددة في الوثائق والتقاریر والقصص والمحادثات الكتشاف األنماط الثقافیة 

جامعة   البحث استكشافي ، حیث تم تشخیص الحالة الراھنة للثقافة التنظیمیة في .ركیز على االستفسار كماً ونوعاً من خالل العمل المیدانيوبالتالي ، فقد تم الت   
 .وبُذلت محاولة لتحدید ما إذا كانت تسھل أداء وظائفھا الموضوعیة أم ال  بنغازي 

معالجة المعلومات   (4 تطبیق األداة المختارة ؛  (3 اختیار وتصمیم األدوات ؛  (2 .خیص الثقافي) تصمیم نموذج التش 1تتكون عملیة البحث من ست مراحل:    
 .) تولید االستنتاجات والتوصیات6تحلیل النتائج ، و  (5 التي تم جمعھا ؛ 

 مجتمع الدراسة  .4  

٪  50٪ تقدًما بنسبة  31.2٪ حاصل على درجة البكالوریوس. أظھر  9.3٪ ذكور.  62.5٪ إناث و  37.5منھم    أستاذًا متفرًغا من جامعة بنغازي  ،   32عملنا مع   
 ٪ حاصلون على درجة الدكتوراه. 9.3٪ من دراسات الدكتوراه و 50٪ أكملوا 3.1٪ حاصلون على الدرجة العلمیة بالفعل. 40.6في دراسات الماجستیر و 

العلیا لـ جامعة بنغازي  ، ممثلین في مجلس اإلدارة. تتكون ھذه الھیئة من: رئیس الجامعة ، ووكیل الجامعة األكادیمي ، عملنا أیًضا مع موظفین من اإلدارة  
 العالقات بالجامعة. ونائب المدیر المالي ، ووكیل الجامعة الطالبیة ، وإدارة الموارد البشریة ، وقسم البحوث ، وإدارة تطویر التدریس ، وإدارة اإلرشاد و

 :  األدوات .5

التنظیمي واالفتراضات الضمنیة حول للتطویر  األساسیة  القیم  إنھ یعكس  التشخیص.  یفكر في نموذج  التنظیمي. ھذا  البعد  الكمي  المنھج  كیفیة عمل    تضمن 
. في ھذه األداة ،  9إلى    1المؤسسة فیما یتعلق بوظائفھا الجوھریة. تتكون األداة المستخدمة من عشرین مؤشًرا تم تقییمھا باستخدام مقیاس لیكرت یتراوح من  
الفعالیة التنظیمیة) أربعة یكون لكل مجال من المجاالت األربعة التي تشكل البعد التنظیمي (اإلدارة التنظیمیة ، والقیادة التنظیمیة ، والتركیز االستراتیجي ، و

اللتزام ، واالبتكار واإلبداع ، والمنافسة واإلنتاجیة ، والرقابة والكفاءة. من بدائل ، تمیل إلى تمییز المناھج المختلفة لبرنامج األمم المتحدة للسالم: المشاركة وا
إلى مؤسسة  أجل استخدام ھذه األداة ، كان ال مفر من النظر في المفاھیم والمصطلحات والمؤشرات التي تشیر إلى منظمة تعلیمیة ، على وجھ الخصوص ،  

).  1999) من العمل الذي قام بھ كامیرون وكوین (2011) ، والتي تم تكییفھا من قبل سانشیز (OCAIة التنظیمیة (التعلیم العالي. تم النظر في أداة تقییم الثقاف
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) اختباًرا تجریبیًا مع خمسة وعشرین دراسة استقصائیة. قام بحساب  2010الختبار موثوقیة وصالحیة األداة في سیاق مؤسسات التعلیم العالي ، أجرى سانشیز (
 . ھذه تظھر أن األداة لدیھا مؤشر موثوقیة مناسب. 2لكل ثقافة وحصل على النتائج الموضحة في الجدول  ألفا كرونباخ

 معامل كرونباخ الفا ابعاد الثقافة 

 0.837 المشاركة وااللتزام 

 0.706 االبتكار واإلبداع 

 0.873 المنافسة واإلنتاجیة 

 0.707 التحكم والكفاءة 

 
 النتائج .6

 
 

) خارجیة. ویسمح ذلك باكتشاف ما إذا كان التوصیف یتماشى  3) تنظیمیة ، و 2) جوھر ؛ 1فإن نموذج التشخیص الثقافي المقترح لھ ثالثة أبعاد:  كما یتضح ، 
. 2والبحثیة واإلرشادیة.    . البعد األساسي: احتراف المعلم في الوظائف الفنیة والتدریبیة 1مع الوظائف الفنیة لجامعة بنغازي. ویتضمن كل بُعد العناصر التالیة:  

، التماسك التنظیمي ، التركیز االستراتیجي والفعالیة التنظیمیة.   ، القیادة التنظیمیة  . البعد الخارجي: العناصر الخارجیة  3البعد التنظیمي: اإلدارة التنظیمیة 
)Sanchez, 2011 ( . 

اسیة  جراءات التشغیل القیتنتج العناصر الثقافیة الموجودة مع تطبیق األداة وعالقاتھا سلوًكا ممیًزا للمنظمة ، والذي یوجھ نحو اإلجراءات الرسمیة والقواعد وإ
د قوة لدى جامعة بنغازي  والتنسیق الھرمي الذي یؤدي إلى ثقافة بیروقراطیة. یھدف إلى القدرة على التنبؤ والكفاءة واالستقرار. وبھذه الطریقة ، ال یُالحظ وجو 

قھا االستراتیجیة. فیما یتعلق بالسلوكیات المشتركة ، ألن العامل الذي یمیز المنظمات عالیة األداء ھو تطابق األداء التنظیمي المتمرس مع األداء المعلن في وثائ
الدینامیكیة  ٪ من الموظفین یعیشون في الحرم الجامعي ، وھو ، بالمعنى المجازي ، مثل األسرة ؛ ومع ذلك ، فإن بیئة العمل تتأثر سلبًا أیًضا بھذه  87، وجد أن  

تفضیالت ولیس بناًء على األداء الفردي. في المقابل ، ھناك شعور قوي باألھداف المشتركة ٪ من الموظفین إلى أن المكافآت تُمنح من خالل ال67، حیث یشیر  
ت في تكامل ٪ من الموظفین یشاركون الفلسفة المؤسسیة ، أي المبادئ الممیزة لتعلیم السبتیین ، المستمدة من اإللھام الكتابي. تتجلى ھذه المعتقدا100، حیث أن  

، یطور كل معلم وجھة نظر كتابیة للعالم من المقرر الذي یدرسھ ، بحیث یتم نقل المبادئ الكتابیة وتطور القیم من كل فصل ، في اإلیمان بالتعلیم. من ھذا  
٪ من المخبرین قد حضروا دورات تنشیطیة وتدریب على منھج الكفاءات ، إال أن ذلك ال ینعكس في تصمیم وتنفیذ  92المنھج المصغر. على الرغم من أن  

٪ من األساتذة 92٪ فقط من المنتجات البحثیة التي یتم إنتاجھا سنویًا ، على الرغم من أن  0.3م المشاریع التي لھا تأثیر على المجتمع. یؤثر ھذا على  وتقیی
ئص التحدیث (بناًء على  یعملون بدوام كامل. تؤوي جامعة بنغازي  ھیئة تدریس مختلطة ، حیث تقترن الخصائص التقلیدیة (مثل التجریبیة في التدریس) بخصا

ویة نحو ھذه الوظیفة  منھجیة نھج قائم على الكفاءة). ھناك غلبة ألنشطة التدریس القائمة على تقلید تدریب الموارد البشریة. وینعكس ھذا في توجھھم ذي األول 
راسیة. نتیجة للدینامیات التي یمر بھا جامعة بنغازي   ٪ من وقت المعلمین مخصص للتدریس والتخطیط وتقییم الفصول الد90وإبعاد النشاط البحثي ، حیث إن  

ى عدم وجود أطر  ، تھدف العالقة بین البحث والتدریس إلى توفیر معرفة مقننة لنتائج البحث أو نقل خبرتھا في تطبیق أسالیب البحث العلمي. ویرجع ذلك إل
األكادیمي الذي یركز على النشاط التدریسي. باإلضافة إلى ما سبق ، یذھب األستاذ    أكادیمیة وإداریة ھیكلیة تعزز ھذا االرتباط ، خاصة بسبب توزیع العبء

الثقافة 
التنظیمیة
مالبس،
اللغة 

والطقوس 
واالحتفاالت

،
أشكال 
السلوك

اإلدارة ، 
القیادة ، 

التماسك ، 
التركیز 
ي االستراتیج
، الفعالیة

احتراف 
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الموضوعیة
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ا السبب ، تم تحقیق  لتدریس الفصول ، وبعد ذلك یعتبر أنھ ینھي عملھ ویغادر ، حیث ال یوجد ھیكل مادي أو أكادیمي یمكنھ أن یكرس نفسھ للبحث واإلرشاد. لھذ
الموضوعیة. وبالتالي ، یُالحظ أن الثقافة الحیة موجھة نحو السیطرة والكفاءة ، بینما الثقافة المعلنة في النموذج التعلیمي    ٪ في تطویر الوظائف 42االمتثال بنسبة  

 وفي األغراض الفلسفیة التي تدعمھا تركز أكثر على مشاركة والتزام األفراد ، مع وجود اتجاه قوي نحو االبتكار إنتاج المعرفة. 

ة  ثقافیة كجانب یعزز تنفیذ اقتراح التحسین ، حیث یتم اعتبار الملف المؤسسي أن جوانب المعاھد التي تعطي ھویة للمنظمة والتي ، باإلضافیتم تحدید الرموز ال
 ناء الشخصیة.ة لبإلى ذلك ، تساھم في عملیة تدریب الطالب ، ألنھا یمكن ، من بین أمور أخرى األشیاء والعمل وتطویر خبرتھم في العمل الیدوي كأداة مفید

 االستنتاجات   .7

واإلنتاجیة ، والقدرة التنافسیة ، والجودة واالبتكار الذي یتم من خاللھ تنفیذ األنشطة في المؤسسة تؤدي إلى إطالق عناصر لھا تأثیر   إن التحسین المستمر ،   
لذلك ، كمصدر یھا.  على رضا العمالء. ھذا ھو المكان الذي تتركز فیھ جھود منظمة ملتزمة بتولید قیمة للمجتمع حیث تكون منغمسة فیھ والتي یجب أن تتركز عل

في تدریب   -رھا النشط  للمعرفة ، یجب أن تدار الجامعة بمعاییر الكفاءة والفعالیة والفعالیة ، ألن وظیفة ھذه المؤسسة االجتماعیة لیست فقط التدریس ؛ في دو
في المجتمع مثل الشركة والحكومة وتوضیح الحلزون یجب أن تتعلم أیًضا العمل مع الجھات الفاعلة األخرى    -الموارد البشریة وإدارة مؤشرات اقتصاد المعرفة  

علن في وثائقھا االستراتیجیة.  الثالثي ، لصالح تنمیة المجتمع. لھذا ، یلزم وجود ثقافة تنظیمیة متطابقة ، أي أن األداء التنظیمي من ذوي الخبرة یتماشى مع ذلك الم
لدعم التخاذ القرار ، من خالل منھجیة تسمح باستكشاف واسع ومفصل لبرنامج جامعة بنغازي  یوفر نموذج التشخیص الثقافي الذي تم تناولھ في ھذا العمل ا

بالوظائف الموضوعیة   كنظام. تم التفكیر في الحاجة إلى دمج مرحلة أولیة مع اإلدارة العلیا في اقتراح التحسین. وسیتكون ھذا من مرحلة من الوعي فیما یتعلق
سیتعرض المدیرون لھذه الوظائف ، كمطلب أساسي للمجتمع. ویھدف ھذا إلى تصمیم السیاسات والھیكل الالزم بحیث یصبح لمؤسسة التعلیم العالي ، حیث  

ظیمیة توضح الوظائف  التدریب والبحث واإلرشاد حقیقة ملموسة في الدینامیات الیومیة لبرنامج الجامعة ، بھدف أن تتبنى اإلدارة العلیا وتعزز استراتیجیة تن 
 عیة ، مع استخدام اإلدارة والقیادة التي تمیل نحو االبتكار.  الموضو

اقتراح التحسین ، لن تكون ویؤدي ذلك إلى التزام الموظفین الواسع بأداء المھام الفنیة. لذلك ، یُقدر أنھ في حالة مراعاة العناصر المذكورة أعاله ، عند تنفیذ  
لتزام حقیقي ومشاركة نشطة من قبل اإلدارة العلیا خالل مرحلة التوعیة المتزایدة. وبعد ذلك ، في تنفیذ ھناك مقاومة أكبر من الموظفین ، طالما كان ھناك ا

یمیة ، یقود مدیري اإلجراءات الجدیدة. إن حقیقة االكتشاف في البحث أن الثقافات المختلفة تتعایش في جامعة بنغازي  ، تحت الطبقة السطحیة للثقافة التنظ
لعالي إلى إدراك الحاجة إلى تصمیم االستراتیجیات وبناء رؤیة مشتركة. بمعنى آخر ، یقودھم ذلك إلى المساھمة في بلورة صورة للمستقبل  مؤسسات التعلیم ا

من الممكن  سیكون  ترتكز على األھداف والقیم واألھداف والمھمة التي ، بحكم شرعیتھا وتوافقھا ، قادرة على توحید المجتمع التعلیمي حول ھویة. مع ھذا ،  
 أداء الوظائف األساسیة لمثل ھذا الكیان المھم للمجتمع واالقتصاد بمعاییر جودة عالیة. 
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