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Abstract: 

The world is witnessing a huge scientific revolution recently in all fields, this 

revolution carries with it many variables such as globalization, technological 

revolution, knowledge explosion, and technical progress, which cast a shadow on 

the nature of the lives of individuals, organizations and countries, and imposed 

certain mechanisms of work, and interest in improving The criterion of competition 

between countries. To improve its current situation, it requires the restoration 

of its management systems, its methods and methods of work, and its policy, 

in order to enable universities to face challenges and deal with them, and to 

achieve a balance between exploration and exploitation activities and their 

ability to adapt and change through creativity while continuing to perform in 

the short term.Based on the foregoing, The Current research aims to arrive at 

a set of basic requirements needed to achieve Ambidextrous Organization in 

Egyptian Universities. The research relied on the descriptive Methodology, 

and it implied following sections: the first one included  the theoretical bases 

of Ambidextrous Organization in  Universities, While the second one 

included the reality of achieving Ambidextrous Organization in Egyptian 

Universities and the challenges facing Egyptian Universities, the third and 

final one included the requirements achieve Ambidextrous Organization in 

Egyptian Universities effectively.   

KeyWords: Ambidextrous Organization – Egyptian Universities. 
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 : مقدمة

 (Learning Paradox)

1976,168) 

(Duncan,
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(Zacher & Wilden, 2014,815)

,2010)  (O'Reilly & Tushman

 

(BirkinShaw & Gupta, 2013)

(2015)Coleman 
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 مشكلة البحث:
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 وعلي ذلك, تتحدد مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية:

1-  
2-  
3-  

 أهداف البحث:
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1.  
2. 

 
3.  

 أهمية البحث:

 

 
 

 
 

 
 

 
 منهج البحث:
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 والً: املنظمة الببرعة ببجلبمعبت:أ

 طبيعة املنظمة الببرعة ببجلبمعبت:  .1
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. (Beer, Voelpel, Leibold & 

Tekie,2005, 446) 

 

 (Learning Paradox) ,

 1976,168) 

(Duncan, 
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James March,1991,71)) 

 (Zacher & Wilden, (2014,815). 
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 ,et 

al.,2018,1093) (Rialti . (Mc Donough & Leifer, ,1983, 730) 

أهداف املنظمة الببرعة ببجلبمعبت:  .2
 

(Deem, et al., 2007) ((Raisch & Birkinshaw,2008. 
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 خصبئص املنظمة الببرعة ببجلبمعبت: .3
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 أبعبد املنظمة الببرعة ببجلبمعبت: .4
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 (O
’
Reilly & Tushman, 2013, 

7-12) 

: 

 البراعة الييكلية أو اآلنية Simultaneous or Structural 

Ambidexterity 

 دلة  Sequential Ambidexterity البراعة المتتابعة أو المتدل

 دياقية  Contextual Ambidexterity البراعة ال

 البراعة القائمة علي الكيادة  Leadership based on Ambidexterity 

 Simultaneous or Structural البراعة الييكلية أو اآلنية  -1

Ambidexterity 

 

(Kraner,2018, 27)((Gschwantner &Martin,2016,374-375).  
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(Chang,et 

al., 2016, 8) .  

,2004,50-51) (Birkinshaw & Gibson 
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دلةالبراعة المتتابعة أو  -2  Sequential Ambidexterity المتدل
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دياقيةال -3  Contextual Ambidexterity براعة ال

 (Birkinshaw& Gibson,2004). 
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(Enger, et al., 2015)(Raisch& (Birkinshaw,2008,11-12) . 

 

 
 

 
 

(Birkinshaw & Gibson, 2004, 50-

51) 
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 (Birkinshaw & Gibson,2004,209) . 
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  Leadership based on Ambidexterity القائمة علي الكيادةالبراعة  -د

 

Rosing,2015,65) (Zacher & ,

 

 
ً
 بجلبمعبت املصرية:حتقيق املنظمة الببرعة بب: واقع ثبني
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ررية: -1  الهضع الحالي ألداء الجامعات الم
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أوليماا
وثانييماااا:
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ررية -2  :التحديات التي تهاجو الجامعات الم
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 (Edwards,2000,41) 
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ب: متطلببت حتقيق املنظمة الببرعة ببجلبمعبت املصرية:
ً
 ثبلث

(Reynolds, 2014)  

 ية وإداريةأواًل: متطلبات تنظيم
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 ثانًيا: متطلبات تذريعية:
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وىناك مجمهعة من التهصيات والمقترحات لتحقيق المنظمة البارعة 
ررية:  بالجامعات الم
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 املراجع:
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التعليم العالي والجامعي المقارن 
واستراتيجيات التطهير نحه مجتمع المعرفةحهل العالم جامعات المدتقبل 

دورة في تلبية التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي
متطلبات التنمية المدتدامة"

رسالة دكتهراه

ضمان جهدة مؤسدات التعليم العالي في 
 ضهء معايير ىيئات االعتماد الدولية

مجلة 
رادية بالجزائر الحكمة للدراسات االقت

ي في ضهء محهالت األدوار المدتقبلية للتعليم الجامع
 .األلفية الثالثة

التعليم الجامعي الخاص وتكافؤ الفرص 
التعليمية

(. القياداث البارعت في 2112صالح عبد الزضا رشيد, عاهز علي حسيي العطوى)

ليويت الدور التفاعلي للتعقيد السلوكي والتعقيد الثقافي. الوؤتوز العلوي الوؤسساث التع

. 44-1لبناى.  -الدولي. عولوت اإلدارة في عصز الوعزفت. جاهعت الجناى. طزابلس

15-11/12 

:
المجلة التربهية لكلية التربية بدهىاج
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ث مقدم إلي  المؤتمر بح
دياسية دياسية بالقاىرة ب الدنهي الثامن عذر للبحهث ال مركز البحهث والدراسات ال

دياسية راد والعلهم ال بكلية االقت

دكتهراهرسالة 

 

ث مقدم إلي  بح
دياسية  دياسية بمركز البحهث والدراسات ال ث عذر للبحهث ال المؤتمر الدنهي الثال

بالقاىرة

بجامعة بنيامجلة كلية التربية

ررية للتربية  مجلة اإلدارة التربهية بالجمعية الم
المقارنة واإلدارة التعليمية

رسالة دكتهراه
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رسالة دكتهراه

(. التجديد 2116يوسف حجين الطائي, عاهز عبد كزين الذبحاوي, علي حويد هندي العلي )
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