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 ملدص

ييدف البحث إلى تحديد متطمبات تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم النوعي 
استعراض مفيوم الميزة التنافسية من خالل متخذة من كمية التربية النوعية بالزقازيق نموذجًا 

الالزمة  واإلجراءاتبصفة خاصة التعميم النوعي في و بصفة عامة  يامجاالتيا و خصائصو 
وتطوره مع التركيز عمي كمية التربية واستعراض نشأة التعميم النوعي بات لتوفير تمك المتطم

  .النوعية بجامعة الزقازيق
، وعمى دراسة الحالة كأحد أساليبو  التحميمي الوصفيالبحث عمى المنيج  واعتمد
مجاالت الميزة التنافسية السبع عبارة( موزعة عمى  38)عدد عباراتيا  استبانةوتم تطبيق 

باألقسام العممية و النظرية بمغ عددىا )ستون عضوًا( عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس 
الميزة التنافسية المفيوم والخصائص والمجاالت والتعميم النوعي وتناول البحث بالكمية ، 

الرسالة و األىداف االستراتيجية لنشأة و التطور، و كمية التربية النوعية بالزقازيق الرؤية و ا
 .و مجاالت الميزة التنافسية بيا

أن واقع مؤسسات التعميم النوعي الحالي ال يسمح  وتوصل البحث لعدة نتائج منيا
بتحقيق مزايا تنافسية نتيجة لعدة عوامل منيا جمود بعض البرامج و المقررات و عدم 

 فيأتينافسية بكمية التربية النوعية بالزقازيق متيا لمعصر ،أماعن واقع مجاالت الميزة التئمال 
 تأتياالىتمام بمجالي خدمة المجتمع و جودة عمميتي التعميم و التعمم األكثر تحققا بينما 

مجاالت تدويل التعميم النوعي و تقديم الخدمات المتميزة و استثمار العنصر البشري األقل 
معظم مجاالت الميزة التنافسية ، ويقدم ل الكمية تحقيق  فيوجود قصور تحققا  مما يؤكد 

جراءات لتفعيل تمك المجاالت السبع ليا  بما يضمن النوعيبمؤسسات التعميم  البحث آليات وا 
  و القدرة عمى المنافسة المستدامة.  البقاء واالستمرار

 

 مؤسسات التعميم النوعي   –الميزة التنافسية  -: متطمبات  االفتتاحيةالكممات 
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Abstract: 

          The current research aims to define the requirements for achieving a 

competitive advantage for qualitative education institutions.  

          The research relied on the descriptive analytical approach and case 

study. A questionnaire that includes the seven feature areas was applied on a 

sample of the teaching staff in the faculty in the practical and theoretical 

departments. The research dealt with the competitive advantage through the 

concept, characteristics, fields, specific education in origin and development, 

the Faculty of Specific Education in Zagazig, the vision, mission, strategic 

goals and fields of competitive advantage in it. The researcher reached several 

results, including the current reality of specific educational institutions do not 

allow achieving competitive advantages as a result of several factors, including 

the rigidity of some programs and decisions and their inconvenience for the 

time. The fact of the competitive advantage fields in the Faculty of Specific 

Education in Zagazig comes to pay attention to the fields of community service 

and the quality of the processes of education and learning which most 

achieved. But, the fields of internationalization of quality education and the 

provision of distinguished services and investment of the human element are 

less achieved. This confirms the existence of a failure in the college to achieve 

most fields of competitive advantage. This requires activating these seven 

fields in specific educational institutions to ensure their survival, continuity and 

sustainable competitiveness. 

Key words: Requirement- competitive advantage - Specific education 

institutions. 
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 للبححأواًل: اإلطار العاو 

 مكدمة :

القهههههرن الحهههههاد  والعشهههههرين لم المختمفهههههة فهههههى العقهههههد الثهههههانى مهههههن تشهههههيد دول العههههها
غيههههر مسههههبوق بههههين الههههدول والشههههركات والمؤسسههههات فههههى كافههههة قطاعههههات ومجههههاالت  اً تنافسهههه

لدرجهههههة يمكهههههن مهههههن خالليهههها وصهههههف تمهههههك الفتهههههرة بعصهههههر التنافسهههههية ، مجتمههههع اإلنسهههههانى لا
باسههههههتيفاء  ولههههههذلك زاد اىتمههههههام دول العههههههالم وخاصههههههة المتقدمههههههة منيهههههها ، والتميههههههز والتفههههههرد

حيهههث ، متطمبهههات تحقيهههق التنافسهههية فهههى التعمهههيم عامهههة والتعمهههيم العهههالى والجهههامعى خاصهههة 
يعهههههد ذلهههههك قاعهههههدة اإلنطهههههالق لتحقيهههههق التميهههههز والتفهههههوق فهههههى كافهههههة المجهههههاالت االقتصهههههادية 

العمم والمعرفهههة والتخطهههيط العممهههى والمعرفيهههة والتكنولوجيهههة والسياسهههية مهههن خهههالل التسهههمح بههه
نجههههاز فههههى عمههههى درجههههات اإل والتصههههميم عمههههى تحقيههههق أرادة ار واإل المههههدروس واإلبههههداع واالبتكهههه

 .قل وقت وتكمفة ممكنو أ
مهههن ثهههم اصهههبح تحقيهههق التميهههز والتفهههرد فهههى التعمهههيم العهههالى ومنهههو التعمهههيم النهههوعى  

مهههن الفهههرد والمجتمههههع ، صهههبح ضههههرورة لكهههل ألهههيس نوعههها مهههن و التهههرف أو للههههوا تربويههها بهههل 
بداعيههههههة وزيههههههادة القههههههدرات لتحقيههههههق الجههههههودة والتنافسههههههية وتطههههههوير القههههههدرات البحثيههههههة واإل

مثهههل تحقيهههق الميهههزة التنافسهههية لممؤسسهههات التعميميهههة طهههوق النجهههاة يكمههها ،  (2)نتاجيهههة و اإل 
ليهههها ولممجتمعههههات االنسههههانية التههههى تضههههمن مههههن خالليهههها التفههههوق والتفههههرد ومههههن ثههههم البقههههاء 

ار والتلمهههب عمهههى المشهههكالت العديهههدة الداخميهههة والخارجيهههة الناجمهههة عهههن المتليهههرات واالسهههتمر 
ن أكافههههة مجههههاالت الحيههههاة والتههههى تؤكههههد دائمههههًا عمههههى السههههريعة والمتالحقههههة التههههى تشههههيدىا 

مهههن خهههالل البقهههاء لىقهههو  واألصهههمح القهههادر عمهههى المنافسهههة المسهههتمرة والتهههى لهههن تتحقهههق إال 
تبهههاع طهههرق وأسهههاليب غيهههر تقميديهههة مبنيهههة عمهههى االبتكهههار واالبهههداع  ممههها يحقهههق ليههها التميهههز إ

 .نسانية جمعاء ل فضل لو ولأعن اآلخر أيًا كان فردًا أو مجتمعًا وقيادتو لمستقبل 
ذا إفههههى مصهههر مهههن أحهههدث المؤسسهههات الجامعيههههة  النهههوعيوتعهههد مؤسسهههات التعمهههيم 

لتجههههارة واآلداب والعمههههوم واليندسههههة والطههههب مهههها قورنههههت بالتخصصههههات األخههههر  كههههالحقوق وا
وغيرىههههها حيهههههث تعهههههود نشهههههأتيا بالشهههههكل المتعهههههارف عميهههههو األن لنيايهههههة ثمانينيهههههات القهههههرن 
العشهههههرين وأن كانهههههت تمتهههههد بجهههههذورىا لمههههها قبهههههل ذلهههههك متمثمهههههة فهههههى كميهههههات التربيهههههة الفنيهههههة 

 .والتربية الموسيقية واإلقتصاد المنزلى بالجامعات المصرية وخاصة جامعة حموان 
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 فههههيبتركيههههزه عمههههى تخصصههههات غيههههر تقميديههههة تسههههيم  النههههوعيويتميههههز التعمههههيم    
بنهههههاء وتكهههههوين الشخصهههههية المتكاممهههههة لمتمميهههههذ وتعهههههالج قضهههههايا مجتمعيهههههة وتحهههههل مشهههههكالت 

التنافسهههية  بيئيهههة تعهههانى منيههها المجتمعهههات االنسهههانية محميههها وعالميهههًا لهههذا ينبلهههى غهههرس مبهههدأ
حتههههى يمكههههن احتالليهههها المكانههههو المناسههههبة  بصههههفة مسههههتمرة فههههى مؤسسههههات التعمههههيم النههههوعى

المتميهههزة بهههين مؤسسهههات التعمهههيم العهههالى عمهههى المسهههتويين المحمهههى والعربهههى ومهههن ثهههم اصهههبح 
   .تضمن بقاءىا واستمرارىا تحقيق الميزة التنافسية لتمك المؤسسات ضرورة حتمية

وخدمهههههة  عهههههداد المعمهههههم النهههههوعىإىميهههههة مؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعى فهههههى أورغهههههم 
عانهههههت منهههههذ نشهههههأتيا  مهههههن ومشهههههكالت عديهههههدة إداريهههههة نيههههها أالمجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة إال 

وصههههمت لدرجههههة إللههههاء بعههههض كمياتيهههها كمهههها حههههدث فههههي كميههههة التربيههههة النوعيههههة  (1)وماليههههةو
عهههادة فتحيههها بعهههد عهههدة وإوالتهههي تهههم  (8)و وضهههميا كأقسهههام نوعيهههة لكميهههات التربيهههةو بالعباسهههية
بضهههميا والهههدافع وراء صهههدور قهههرار  تكانههه تمهههك المشهههكالتعهههل ول (1)بقهههرار جميهههوريوسهههنوات 

 .(1)و لمجامعات المصرية كل في نطاق الموقع الجلرافي ليا
اء مؤسسههههات التعمههههيم نشههههكثههههر مههههن خمسههههة وعشههههرين عامهههها عمههههى إأر وبعههههد مههههرو  

الماجسهههههتير  يالرسهههههائل العمميهههههة لهههههدرجتو  األبحهههههاث عهههههداد الكثيهههههر مهههههنالنهههههوعى بمصهههههر وا  
وعقهههههد العديهههههد مهههههن المهههههؤتمرات والنهههههدوات وورش العمهههههل  يالتعمهههههيم النهههههوع يفههههه والهههههدكتوراه

..أصههههبح مههههن الصههههعب تنههههاول جميههههع تمههههك الدراسههههات إال  يلمناقشههههة قضههههايا التعمههههيم النههههوع
 أنو يمكن تناول البعض منيا بشكل موجز ومن ىذه الدراسات : 

ودة و ( : وأىههم المواصههفات القياسههية لضههمان الجهه 1882دراسههة إيميههل فيمههي شههنودة ) -
ىهههدفت الهههى تحديهههد  يوالتههه (6)االعتمهههاد فهههي التعمهههيم النهههوعي بمصهههر و العهههالم العربهههي و 

مههن خههالل تحسههين  يالتعمههيم النههوع يالمواصههفات القياسههية لضههمان الجههودة واالعتمههاد فهه
 يعمميهههات التعمهههيم والهههتعمم والبحهههث والمهههنيج والبهههرامج الدراسهههية وتحسهههين جهههودة خريجههه

وتوصهمت الدراسهة إلهى عهدة نتهائج منيها : ضهرورة تعهديل بعهض  يمؤسسات التعميم النهوع
ىههذه المؤسسههات لتحقيههق  يلهتالئم ظههروف آليههات العمههل فه يجوانهب وفمسههفة التعمههيم النههوع

أىههدافيا وضههرورة ضههد دم جديههد فييهها وتههوفير نظههام لممكافههأة والتشههجيع لمعههاممين فييهها ، 
دل الخبههرات والمعههارف وضههرورة خمههق بيئههة ثقافيههة سههميمة خاصههة بيهها تسههاعد عمههى تبهها

 جو صحى وبصورة مقبولة من الجميع . يالتربوية والنوعية ف
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( : والنظم العالمية و العربية في معايير 1882دراسة محمد شيرين فؤاد سعودي ) -
ىدفت الى التعرف عمى مد   ي: والت (2)ضمان الجودة و االعتماد في التعميم النوعيو 

لتيا من خالل تقديم خدمات ذات جودة عالية تمبى لرسا يأداء مؤسسات التعميم النوع
رغبات واحتياجات المستفيدين وتمكنيا من القدرة عمى المنافسة العالمية من خالل 

وتوصمت الدراسة الى عدم مالءمة نوعية وامكانات  ةتطبيق معايير ضمان الجود
احتياجات   يالخريجين لسوق العمل وعدم قدرة الخريج عمى مواكبة التلير المستمر ف

ومتطمبات سوق العمل مما يتطمب تحديث البرامج والموائح الدراسية واستحداث صيغ 
عممية التعميم  ي(  ف اإللكترونيتعميمية غير تقميدية ) نظم التعميم من بعد والتعميم 

 والتعمم ومتابعة تنفيذ القرارات والتعميمات الخاصة بتطبيق معايير الجودة .

(:و رؤية مستقبمية لمنيوض بكميات التربية النوعية  1882محمد عمي أحمد نصر)دراسة  -
، وتيدف إلى الكشف عن واقع جودة العممية التعميمية بكميات (3)بتوفير معايير الجودةو 

منيج الوصفي التربية النوعية وخاصة فيما يتعمق بإعداد المعمم استخدمت الدراسة ال
ىمية إصالح وتطوير برامج إعداد المعمم النوعي وتوفير أوتوصمت إلى عدة نتائج منيا 

المستويات المعيارية ليا والتلمب عمى ما تعاينو تمك الكميات من مشكالت وقدمت 
الدراسة رؤية مستقبمية لبرامج إعداد المعمم قائمة عمى تحديث فمسفة التعميم والتعمم 

 بتمك الكميات.

 االعتماد معايير( : و1884) السيد البيي احمد و الياللي الشربيني اليالليدراسة  -
 عمي الوقوف الي الدراسة وىدفت (4) والنوعي العالي التعميم مؤسسات في االكاديمي
 بتمك ليا مقترح تصور  تقديم و النوعي التعميم مؤسسات في االعتماد معايير

 المجال ىذا في الرائدة الدول بعض خبرات و تجارب من االستفادة ضوء في المؤسسات
 تحقيق في بالمنصورة النوعية التربية بكمية المؤسسية القدرة إسيام واقع توضح و

 االعتماد تناولت و الوصفي المنيج الدراسة استخدمت و،  األكاديمي االعتماد معايير
 و الفرنسي و البريطاني) النموذج و مستوياتو و اجراءاتو نشأتو و مفيومو االكاديمي
 دالة فروق وجود الي وتوصمت االكاديمي االعتماد في(  األردني و االمريكي و الياباني
 المؤسسية القدرة محوري في كمأمول األىمية درجة و كمواقع التوافر درجة بين إحصائيا

 ، (.81) مستوي عند األىمية درجة  لصالح التعميمية الفاعمية و
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 و الجودة ضمان  معوقات بعض( : و1884)  رمضان محمود جابر محمددراسة  -
 الكشف الي الدراسة وىدفت (28)(و ميدانية دراسة)  بقنا النوعية التربية  بكمية االعتماد

 و االعتماد عمي بقنا النوعية التربية كمية حصول دون تحول التي المعوقات عن
 أعضاء أراء عمي لمتعرف كأداة االستبيان و الوصفي المنيج عمي  الدراسة اعتمدت
 مشروع و ومبادئيا الجودة تطبيق  الدراسة وتناولت  المعوقات اىم عمي التدريس ىيئة
 نقص:  منيا نتائج عدة الي الدراسة وتوصمت بالكمية  لمجودة داخمي نظام انشاء

 و التكنولوجية الوسائل استثمار  قمة و العاممين بين التواصل فقدان و اإلدارية الكفاءات
 .عمييا التدريب

 لكميات المؤسسية القدرة تطوير( : و1828) الرسول عبد النور ابو محموددراسة  -
 الدراسة وىدفت (22)واالعتماد و لمتقويم القومية المعايير ضوء في بمصر النوعية التربية
 لتطويرىا مقترحات ووضع النوعية التربية لكميات المؤسسية القدرة واقع عن الكشف الي
 تناولت و الوصفي المنيج عمي الدراسة واعتمدت،  الكميات ىذه قيادات خالل من

 ضعف إلي الدراسة توصمت و  القومية معاييره و المؤسسي لالعتماد النظرية األسس
 الكميات تمك قيادات من المستمر الدعم تقديم رغم الدراسة عينة لمكميات المؤسسية القدرة

 أعمال في لممتميزين تحفيز يوجد ال و االداء تحسين الي تؤدي ال التقويم عممية ان و
 . الجودة

 التربية كميات في العممي البحث مشكالت( : و1826) الدسوقي صميدة مني دراسة -
 العممي البحث مشكالت واقع عمي التعرف الي الدراسة وىدفت (21)و بمصر النوعية
 البحث تناولت و الوصفي المنيج الدراسة استخدمت و بمصر النوعية التربية بكميات
 التمويل حيث من الباحثين تواجو التي المشكالت و اىدافو و فمسفتو و مفيومو العممي

 الدعم تقديم و الباحثين تواجو التي الصعوبات تذليل بضرورة أوصت و النشر أوعيو و
 . الالزم المعنوي و المادي

 في النوعي لممعمم المينية التنمية( : و1826) الجندي محمد السيد ديانادراسة  -
 أىم تحديد إلي الدراسة ىدفتو  (28)و مقترح تصور المجتمعية المتليرات بعض ضوء

 و ، مصر في النوعي لممعمم المينية التنمية عمى أثرىا و المعاصرة المجتمعية المتليرات
 إلي توصمت و كأداة االستبيان في استخدمت و الوصفي المنيج عمى الدراسة اعتمدت
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 القيام عن يعوقو مما بمصر النوعي المعمم اعداد في كبير قصور:  منيا ىامة نتائج
 الي باالضافة ، كيفا و كما الخدمة اثناء المعممين تدريب برامج قمة و ، المنشود بدوره
 .النوعي لممعمم المستدامة المينية التنمية تحقيق دون تحول عديدة معوقات وجود

التربية النوعية : الواقع و ( : و كمية 1822محمود أبو النور عبد الرسول ) دراسة  -
وىدفت الدراسة الى الكشف عن الواقع إعداد المعمم بكميات التربية النوعية  (21)المأمول و

بمصر و تقديم تصور مقترح لتطوير نظام إعداده ، واستخدمت الدراسة  المنيج 
مؤسسات الوصفي و تناولت اىم التحديات و المتليرات العالمية المعاصرة التي تواجو 

إعداد المعمم النوعي بمصر و فمسفو و مبررات و نشأة و تطور كميات التربية النوعية 
بمصر ثم واقع إعداد المعمم بكميات التربية النوعية بمصر و قد اوصت الدراسة بضرورة 
تفعيل ايجابية المناخ التنظيمي بتمك الكميات و تحسين دورىا في خدمة المجتمع و 

 سسية ليا  و تجنب الصراع التنظيمي .تصوير القدرة المؤ 
 إعداد في النفسية و التربوية المقررات أىمية(: و1822) آخران و نعيمة مزرارةدراسة  -

 من تقويمية دراسة بالجزائر( لىساتذة العميا المدارس) النوعية التربية بكميات المعممين
 المقررات إسيام مد  عمى التعرف الي الدراسة وىدفت (21)والمعممين الطمبة نظر وجية

 المنيج عمى الدراسة اعتمدت و الكميات بتمك  المعممين إعداد في النفسية و التربوية
 العموم نحو إيجابي اتجاه وجود:  منيا نتائج عدة ليإ توصمت و التحميمي الوصفي
 الطمبة بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم و تكوينيم و اعدادىم في النفسية و التربوية
 او الجنس لمتلير ترجع إعدادىم في النفسية و التربوية المقررات إسيام في المعممين
 تناوليا وقمة وتقميديتيا وقدميا المقررات بعض محتو  في قصور ووجود التخصص
 .وغيرىا االنضباط وعدم كالعنف المدارس معظم منيا تعاني التي لممشكالت

( : ودور  التعميم النوعي في تمبية احتياجات المجتمع 1823ميني غنايم )دراسة  -
العربي ، تصور مقترح لتحقيق المطالب في ضوء أبعاد و مجاالت التنمية المستدامةو 

لي وضع تصور مقترح لتمبية احتياجات المجتمع العربي من التعميم إوىدفت الدراسة  (26)
العالي النوعي في ضوء أبعاد ومجاالت التنمية المستدامة واستخدمت الدراسة الوصفي 
وتناولت مالمح التعميم العالي النوعي والتنمية المستدامة أبعادىا ومجاالتيا وتوصمت 
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ة عمي عالج نقاط الضعف والقصور وتعزيز لي تقديم رؤية استراتيجية  قائمإالدراسة 
 وتدعيم نقاط القوة بمؤسسات التعميم النوعي .

في ضوء ما سبق يتضح مد  اىتمام الباحثين بقضايا التعميم النوعي والذي تمثل      
في تعدد وتنوع الدراسات فمنيا ما يتعمق بمناقشة مشكالت التعميم النوعي التي تعوقو 

تناول موضوع  ام اولى من ظيوره ومنية في السنوات األ ىدافو وخاصأعن تحقيق 
تناول دور تمك المؤسسات  ام اضمان الجودة ومعايير االعتماد بتمك المؤسسات ومني

ومنيا ما تناول إعداد المعمم النوعي  في إعداد وبناء االنسان وخدمة وتنمية المجتمع ،
يث المنيج واألدوات واإلطار ومن المالحظ وجود تشابو كبير في معظم الدراسات من ح،

دورىا المنشود بتمك المؤسسات  نيوض النظري والنتائج  التي تم التوصل إلييا في سبيل
في تحقيق التنمية الشاممة والمستدامة لمجتمعنا المصري مما يؤكد ضرورة اتخاذ 
ن االجراءات الالزمة والمطموبة لمساعدة  تمك المؤسسات عمى تحقيق مزايا تنافسية تضم

 ليا البقاء واالستمرارية .
الدراسهههات والبحهههوث والرسهههائل فهههى مجهههال  جميهههع ونظهههرا لصهههعوبة حصهههر وتنهههاول   

القهههدرة والميهههزة التنافسهههية فهههى التعمهههيم الجهههامعى والعهههالى فسهههوف يهههتم االقتصهههار عمهههى تنهههاول 
بعههههض الدراسههههات الخاصههههة بههههالميزة التنافسههههية فههههى التعمههههيم العههههالى خههههالل السههههنوات األخيههههرة 

 : ياومن 1821بتداء من عام إ
بنههههههاء الميههههههزة ( و  1821) عثمههههههان بههههههن عبههههههد ا  بههههههن محمههههههد الصههههههالحدراسههههههة  -

التعههههرف عمههههى  ىههههدفت الدراسههههة إلههههىو  (22)و   التنافسههههية فههههى الجامعههههات الحكوميههههة السههههعودية
الجامعهههههههات الحكوميهههههههة  زة التنافسهههههههية فهههههههىاء الميهههههههمفهههههههاىيم ومجهههههههاالت واسهههههههتراتيجيات بنههههههه

 مت الدراسههههههة المههههههنيج الوصههههههفىخدتسهههههه، وا  السههههههعودية وأىههههههم المتطمبههههههات لتحقيههههههق ذلههههههك
 سعضهههاء مجهههالأوجهههود وعهههى لهههد  :  ة منيهههايهههدعدنتهههائج وتوصهههمت إلهههى  التحميمهههي المسهههحي

ن مجهههههاالت البحهههههث العممهههههى والتعميمهههههى أو ، الجامعهههههات بمفيهههههوم التنافسهههههية بصهههههورة مرتفعهههههة 
ن اسهههههتراتيجيات أىميهههههة فهههههى بنهههههاء الميهههههزة التنافسهههههية و أة األكثهههههر فهههههر عنتهههههاج الما  والتقنيهههههة و 

، ىميههههة فههههى بنههههاء الميههههزة التنافسههههية أاألكثههههر ىههههي المرجعيههههة والتحالفههههات ة التمههههايز والمقارنهههه
فهههراد الدراسهههة فهههى متطمبهههات المجهههاالت ومتطمبهههات االسهههتراتيجيات وفقهههًا أووجهههود فهههروق بهههين 

 . م القر ألمتلير الجامعة لصالح جامعة 
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تنافسهههههية مؤسسهههههات التعمهههههيم ( و  1821)  عثمهههههان بهههههن عبهههههد ا  الصهههههالحدراسهههههة  -
التعههههرف عمههههى واقههههع التنافسههههية بالجامعههههات  إلههههىىههههدف البحههههث و  (23)و  العههههالى إطههههار مقتههههرح

واعتمههههد البحههههث عمههههى المههههنيج ، الحكوميهههة السههههعودية ووضههههع تصههههور مقتههههرح لتحقيهههق ذلههههك 
وجههههود صههههعوبات عديههههدة تعههههوق تمههههك الجامعههههات عههههن  :الوصههههفى وتوصههههل لعههههدة نتههههائج منيهههها

و االدارة والعمميههههههة التعميميههههههة أتحقيههههههق قههههههدرتيا التنافسههههههية منيهههههها مهههههها يتعمههههههق بالفمسههههههفة 
ممهههها يحههههتم ضههههرورة بنهههاء ميههههزة تنافسههههية ليهههها تسهههيم فههههى رفههههع مكانتيهههها العمميههههة ، والبحثيهههة 

لجامعههههات والبحثيههههة وتمكنيهههها مههههن عقههههد شههههراكة محميههههة وعالميههههة مههههع المجتمههههع المههههدنى وا
 المتميزة عالميًا .

 االسهتراتيجية( : اإلدارة 1821) , Huang, Hsun & Feilee ة ىهانج وفهايمىدراس -
ىهدف و ( 24)تهايوان ،  فهي المينهيوالتعمهيم  العهالي التقنهيلمميزة التنافسهية  دراسهة حالهة  لمتعمهيم 

نظهرًا  والمينهي التقني العاليالبحث إلى وضع نموذج لتحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم 
 التهيوقام البحث بتحديهد أىهم التحهديات المحميهة والعالميهة ، بيما  االلتحاق نإلحجام الطالب ع
االسهتبيان كهأداة طبقهت  اسهتخداموتهم  الوصهفيواعتمد البحهث عمهى المهنيج ، تواجو ىذا التعميم 

عميهو خاصهة بالنسهبة  أسهباب ذلهك واآلثهار المترتبهة فيعمى بعض القيادات لمتعرف عمى آرائيم 
متنوعههة  اسههتراتيجياتوتوصههل البحههث إلههى عههدة نتههائج منيهها : أن تبنههى ، لممؤسسههات الصههناعية 
اإلنتهاج يحقهق لتمهك المؤسسهات مزايها تنافسهية ، مهع  فيوتميزًا  األداء فييمكن أن يحقق تفوقًا 

 واسههتثمارالبشههرية  اإلدارة وتنميههة المههوارد فههي االسههتراتيجيالتأكيههد عمههى أىميههة األخههذ بههالتخطيط 
  متطمبات رئيسية إلنقاذ تمك المؤسسات والقضهاء عمهى عهزوف الطهالب عهنكاإلمكانات المادية 
 االلتحاق بيا .

س المهههههال أ( و متطمبهههههات تطهههههوير ر  1828بهههههراىيم ) إدراسهههههة محمهههههد عبهههههد الهههههرازق  -
 إلههههى بحههههثىههههدف الو  (18)و  لمجامعههههات ، دراسههههة ميدانيههههة الفكههههر  لتحقيههههق الميههههزة التنافسههههية

س المههههال الفكههههر  بجامعههههة بنيهههها مههههن وجيههههة رأالكشههههف عههههن مههههد  تههههوافر متطمبههههات تطههههوير 
المههههههنيج  لبحههههههثاواسههههههتخدم  ،عضههههههاء ىيئههههههة التههههههدريس لتحقيههههههق الميههههههزة التنافسههههههيةأنظههههههر 

أن متطمبهههههات :  إلهههههى عهههههدة نتهههههائج منيههههها بحهههههثوتوصهههههل ال،  لمتعهههههرف عمهههههى ذلهههههكالوصهههههفى 
 ةوجهههود مشهههاريع بحثيهههو ، جامعهههة بنيههها تحقيهههق الميهههزة التنافسهههية تتهههوافر بدرجهههة متوسهههطة ب
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تشهههههههجيع البهههههههاحثين أن و ، م واالدارة يالتعمههههههه عمميتهههههههيواالعتمهههههههاد عمهههههههى التكنولوجيههههههها فهههههههى 
 .واالستفادة من خبرات األخرين ىو الطريق االمثل لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعة 

( و تحقيهههههههق ميهههههههزة  1828) Bisaria Gauraw جهههههههراوا ييسهههههههار بدراسهههههههة   -
لههههههى إالبحههههههث  ىههههههدفو  (12)و الجامعههههههات الخاصههههههة و إدارة الكميههههههات أتنافسههههههية مههههههن خههههههالل 

نواعيهههها و متطمبههههات تحقيقيهههها مههههن وجيههههة نظههههر رؤسههههاء أالتعههههرف عمههههى الميههههزة التنافسههههية و 
وطبهههق اسهههتبيان عمهههى  الوصهههفيالبحهههث عمهههى المهههنيج  واعتمهههد،  الكميهههاتالجامعهههات وعمهههداء 
: وتوصههههل البحههههث لعههههدة نتههههائج منيهههها ، أسههههتاذًا  18وعههههددىا  القيههههادات عينههههة عشههههوائية مههههن

 المههههههاديومقارنههههههة الوضههههههع  المسههههههتمر والتطههههههوير والتحسههههههين الههههههذاتي ن الجههههههودة والتحميههههههلأ
ساسهههههية لتحقيهههههق الميهههههزة التنافسهههههية أمتطمبهههههات تعهههههد المتنافسهههههة  لممؤسسهههههات واالسهههههتراتيجي

 بالكمية والجامعة.
لتحقيههق  سههتو سههيجما و تطبيههق اسههتراتيجية ( 1821دراسههة عمههى عبههد ربههو حسههين ) -

البحهث إلهى تحديهد ىهدف و  (11)و الميزة التنافسية لمدراسات العميا بكمية التربية جامعة المنصهورة 
ووضههع ، االطههار المفههاىيمى النظههر  لالسههتراتيجية ومكونههات الميههزة التنافسههية بالدراسههات العميهها 

عمههى البحههث ، واعتمههد  بالدراسههات العميهها بالكميههةرؤيههة مسههتقبمية لتطبيههق اسههتراتيجية سههيجما 
أن تحقيق الميزة التنافسية بالدراسات العميها مهن :  المنيج الوصفى وتوصل إلى عدة نتائج منيا

بهداع واالبتكهار وبنهاء نتهاج خهريج مرتفهع الجهودة وتشهجيع اإلا  خالل تقديم برامج تعميميهة مميهزة و 
ات والبيانههات بطريقههة سههيمة وجذابههة ممهها يعههزز نظههام معمومههات متطههور يههوفر لمجميههع االحصههاء

 ويرفع مكانة الكمية التنافسية.
إلدارة االبهههداع  ةاسهههتراتيجية مقترحههه( و  1821)محمهههود عبهههد المجيهههد عسهههاف دراسهههة  -

لهى الكشهف إالبحهث  ىهدفو  (18)و كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية فهى مؤسسهات التعمهيم العهالى 
مؤسسههات التعمههيم العههالى مههن ب تحقيههق الميههزة التنافسههية  فههي ودورىهها باإلبههداععههن واقههع االدارة 

عمهى  تالتحميمهى واالسهتبيان كهأداة طبقه المنيج الوصهفى ستخدم البحث، واوجية نظر العاممين 
ن وعههى العههاممين بههإدارة االبههداع أ :إلههى عههدة نتههائج منيهها البحههث ، وتوصههل عينههة مههن العههاممين

والتطههوير والتحسهين المسههتمر ، لتحقيهق الميهزة التنافسههية تعتمهد عمهى المههوارد البشهرية والماديهة 
خيهرًا أىميهة تبنهى اإلسهتراتيجية القائمهة عمهى المهوارد التهى تمتمكيها أو ، والجودة واالبتكار والتميز 

 . المؤسسة حتى تتمكن من تحقيق الميزة التنافسية
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اسهههتراتيجيات ومتطمبهههات تحقيهههق ميهههزة ( و  1822)رضههها محمهههد حسهههن ىاشهههم دراسهههة  -
لههى إالبحههث ىههدف و  (11)و تنافسههية بجامعههة الههدمام مههن وجيههة نظههر القيههادات العميهها بالجامعههة 

الكشف عن متطمبات تحقيق الميزة التنافسية لجامعة الدمام فى مجاالت الهتعمم والتعمهيم والبحهث 
دمهة المقدمهة وتهدويل التعمهيم مهن التميهز فهى الخو دارة الموارد البشرية ا  العممى وخدمة المجتمع و 

تحميهههل الميهههزة التنافسهههية ل المهههنيج الوصهههفى سهههتخدم البحهههث، وا جيهههة نظهههر قياداتيههها العميهههاو 
ن مفيهوم الميهزة التنافسهية الهذ  يجهب أ :، وتوصل إلهى عهدة نتهائج منيها واستراتيجيات تحقيقيا

مكانههات الماديههة والبشههرية لههدييا لتقههديم الجامعههة عمههى اسههتثمار اإلن تتبنههاه الجامعههة ىههو قههدرة أ
وجهاء الهتعمم والتعمهيم فهى الترتيهب األول لمجهاالت تحقيهق ، خدمة متميزة عن الجامعات األخهر  

يمييهها ، جههاءت اسههتراتيجية التمههايز واالخههتالف عههن الجامعههات المنافسههة  ثههم، الميههزة التنافسههية 
ىميهة جميهع المتطمبهات المهذكورة أاتفقت نسبة كبيرة مهن العينهة عمهى و ، التحالفات االستراتيجية 

 .  الترتيب فين اختمفت ا  لتحقيق ميزة تنافسية لجامعة الدمام بدرجة كبيرة و 
( و بطاقهة األداء المتهوازن لتحقيهق ميهزة تنافسهية  1822مهين)أحمهد أدراسة مصهطفى  -

 عمهههى كيفيهههة اسهههتخدام بطاقهههة األداءلهههى التعهههرف إىهههدفت الدراسهههة و  (11)لمجامعهههات المصهههرية و 
 المهنيج الوصهفى المتوازن فى تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات المصرية ، واستخدمت الدراسة

ات مبهههرر بعادىههها و أالمتهههوازن و  ءوبطاقهههة األدا، لتحميهههل مفيهههوم الميهههزة التنافسهههية وخصائصهههيا 
: يتضهمن عهدة محهاور منيهاوضع تصور مقتهرح إلى  ت الدراسةتوصم وفى ضوء ذلك، تطبيقيا 
جهل أداء المتوازن فى الجامعهات مهن والتنظيمى واإلجرائى والمعموماتى إلستخدام بطاقة األ الفني

 . تحقيق ميزة تنافسية ليا
النسبى ألبعاد القيادة االسهتراتيجية فهى  االسيام ( و  1823)ياسر محمد خميل دراسة  -

طهر إلقهاء الضهوء عمهى األأ لهى إالبحهث  ىهدفو  (16)و تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات المصهرية 
عمههى  البحههث ، واعتمههداالسههتراتيجية والميههزة التنافسههية ورصههد العالقههة بينيمهها  ةالنظريههة لمقيههاد

، عضهاء ىيئهة التهدريس ومعهاونييم أطبقت عمى عينة مهن  استبانةوتم بناء ،  الوصفيالمنيج 
توصهل وبعهد تطبيهق معادلهة الميهزة التنافسهية  ، عاد الميهزة التنافسهية وخصائصهياأبوحدد البحث 

جهاء فهى الصهدارة يميهو البعهد األخالقهى ثهم البعهد  الثقهافين البعهد أ: لى عدة نتائج منيها إالبحث 
، وفى ضوء ذلك تهم تحديهد بعهض اآلليهات التهى  التحويميخيرا البعد أو  اإلداريم البعد ثالسياسى 

 لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعات المصرية. يمكن من خالليا تفعيل القيادة االستراتيجية
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سههات العميهها فههى تحقيههق الميههزة درا( و دور ال 1823سههماعيل سههكيك )إدراسههة سههامية  -
لههى التعههرف عمههى إىههدف البحههث و  (12)دراسههة حالههةو  –التنافسههية لمجامعههات الفمسههطينية نموذجههًا 

ليههات تحقيههق الميههزة التنافسههية بيهها آ الجامعههات الفمسههطينية وتحديههد فههيواقههع الدراسههات العميهها 
دب واعتمهد البحهث عمهى المهنيج الوصهفى حيهث تهم مراجعهة األ، ووضع تصور مقترح لتدعيميا 

وتنههاول ،  1821/1821لعههام  العههاليالتربههو  المتعمههق بالدراسههة ودليههل وزارة التربيههة والتعمههيم 
ا ومعوقاتيهها ، وفههى ضههوء البحهث الميههزة التنافسههية وخصائصههيا ومصههادرىا والعوامهل المههؤثرة فييهه

رئيسههية لتحقيههق الميههزة التنافسههية لمدراسههات العميهها مههن خههالل عههدة ذلههك تههم وضههع تصههور لبههدائل 
وتحقيهههق التهههوازن بهههين ، تنفيهههذ بهههرامج التميههز ، تطهههوير رؤيهههة ورسهههالة الجامعههة : ليههات منيههها آ

رد  والفكهر  والنقهد  التدريس والبحث العممى ، وتدبير الموارد المالية وتوفير برامج لالبداع الفه
 ودعم البنية التحتية.

المزايهها التنافسههية لمجامعههات ( و  1823)عبههد الههرحمن بههن سههميمان الشالشههل  دراسههة -
ف شههلهى الكإالبحهث  ىهدفو  (13)و  والكميهات األىميهة بالمممكهة العربيهة السهعودية وسهبل تحسهينيا

نقههاط القههوة والضههعف والفههرص والتيديههدات فههى الجامعههات و عههن واقههع البيئههة الداخميههة والخارجيههة 
وتنههاول البحههث مفيههوم المزايهها ،  SWOTوالكميههات األىميههة بالمممكههة مههن خههالل تطبيههق تحميههل 

نهواع التنافسهية أتعهدد  : إلى عدة نتائج منيابحث ال، وتوصل  تياانواعيا واستراتيجيأالتنافسية و 
ن المزايا التنافسية تعنى قهدرة الجامعهة عمهى أالمنظمة و و أو القطاع أسواء عمى مستو  الدولة 

ن المزايها التنافسهية نهاتج مهن عوامهل داخميهة مثهل وجهود أتحقيق تفهوق سهوقى عمهى الجامعهات و 
وصهى البحهث أوفهى ضهوء ذلهك ، و مبدعة وعوامل خارجية والقدرة عمى استثمارىا أقدرات مميزة 

بهد مهن العمهل الجهاد وفهق خطهة اسهتراتيجية بعيهدة الو  ،بأىميهة نشهر ثقافهة التنافسهية ومتطمباتيها
دارة إخههذ بمههدخل خيههرا األأوتقويههة االنظمههة والجوانههب التقنيههة ومنيهها نظههام المعمومههات و  ،المههد 

 . الجودة الشاممة بكافة تطبيقاتو
الجامعهات العربيهة واكتسهاب الميهزة التنافسهية ( و  1823دراسة محمد محمهد اليهاد  ) -

ىههم ألهى التعهرف عمهى واقهع التعمهيم الجهامعى العربهى و إالبحهث ىهدف و  (14)و فهى مجتمهع المعرفهة 
ومناقشهة ، والعشرين ومد  ارتباطهو بمجتمهع المعرفهة التحديات التى تواجية فى القرن الحاد  

تنههاول البحههث التعمههيم العههالى و ، الجههامعيبعههاد الميههزة التنافسههية المسههتدامة وارتباطيهها بههالتعميم أ
، عضههاء ىيئههة التههدريس أودعههم ،  القياسههيفيههو والتوحيههد  الحديثههةواقعههو واالتجاىههات  العربههى
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تواجههو التعمههيم  التههيوالتحههديات ، والشههراكة وتوظيههف تكنولوجيهها المعمومههات ،  الطالبههيوالحههراك 
تحديههد ثمانيههة شههروط لقيههادة الميههزة التنافسههية لمجامعههات وىههى إلههى البحههث ، وتوصههل الجههامعى 

جماليهة ، روض اإلعهة ، القيمة الفكرية ، نظهم الهدعم ، قنهوات االمهداد ، توسهيع الالكفاءة االداري
، خيههرا حمههول المعرفههة المنقولههة أعضههاء ىيئههة التههدريس و أاالخههتالف والتبههاين ، تنميههة الطههالب و 

   .طار المقترح لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمجامعةوفى ضوء ذلك تم وضع اإل
ضههوء  فههيرة التنافسههية لكميههات التربيههة دالقهه( و  1823)صههالح الههدين عرفههة دراسههة  -

لهى التعهرف عمهى جوانهب القهوة والضهعف إالبحهث  ىهدفو  (88)و األداء  فهيبحوث الجودة والتميز 
 ولتحقيههق ذلههك العربههي ،والتحههديات والتيديههدات والفههرص المتاحههة بكميههات التربيههة بمصههر والعههالم 

حيههث تههم تحديههد نقههاط القههوة ومنيهها :  SWOTبههدال مههن تحميههل  SCOTاسههتخدم البحههث تحميههل 
التكهههاممى  عضهههاء ىيئهههة التهههدريس ورغبهههتيم فهههى التطهههوير الجهههاد والجمهههع بهههين النظهههامينأتهههوافر 

كمههها تهههم تحديهههد ،  اإلداريكميهههات التربيهههة ، تحهههديث المهههوائح والنظهههام  فهههيوالتتهههابعى ، والتوسهههع 
 روح المبهههادأةوضهههعف ،  الثقهههافيوتهههدنى المسهههتو   ، تهههدنى مسهههتو  الخهههريج: فهههى  الصهههعوبات
، وقمههة المههوارد وخضههوع تعيههين القيههادات لمقههرارات السياسههية  ، والقههدرات االبتكاريههة، والمبههادرة 

عمههى الشههعب التخصصههية عمههى  التوزيههع فههيواالعتمههاد ، لمقبههول وعههدم وجههود معههايير محههددة 
اليب سهأوقصهور ، مية التربيهة العمميهة وشهك، وقصهور عمميهة االعهداد  ، مجموع الثانويهة العامهة

كميههات ىميههة دور أزيههادة الههوعى ب: ، ومههن الفههرص المتاحههة  وروتينيههة الجيههاز اإلداري ، التقههويم
جنبيهههة ، ساسهههية لهههبعض الكميهههات واالسهههتفادة بهههبعض الخبهههرات األاسهههتكمال البنيهههة األالتربيهههة و 

عهداد أالتوسهع فهى : مهن التيديهدات  خيراً أو ، ساتذة والتكنولوجيا الحديثة االستفادة من خبرات األ
وعههدم رغبههة معظههم الممتحقههين فههى العمههل ، والبطالههة بههين خريجييهها ، المقبههولين بكميههات التربيههة 

 ة .يوغياب المحاسب، ة المستقبمية بين كميات التربية تنافسيوضعف القدرة ال، بمينة التدريس 
ي القهرن الحهادي والعشهرين ( و متطمبهات الجامعهة فه1824دراسة رضا محمد البدوي ) -

لكههى  12ىههدف البحههث إلههى التعههرف عمههى أىههم متطمبههات جامعههة القههرن و  (82)لمكانههو متميههزة و 
وتوصههل إلههى عههدة ، مكانههو متميههزة وجههذب الطههالب مههن مختمههف دول العههالم  احههتاللتههتمكن مههن 

 األكهاديميوتحسهين الترتيهب ، نتائج منيا: وجود عدة عوامل لتحقيق ذلك كتطوير نظام الدراسة 
، المتاحههههة والمتميههههزة  دد البههههرامجعههههالتكمفههههة الماديههههة وت وانخفههههاض الجلرافههههيوأىميههههة الموقههههع 

وأخيههرًا أجمههع معظههم الطههالب عمههى أن الحصههول عمههى شههيادة ، والتخصههص الدراسههي المطمههوب 
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تؤىمههو لسههوق العمههل أو تمكنههو مههن القيههام بعمههل خههاص ىههي مههن أىههم متطمبههات جامعههة القههرن 
 . الحادي والعشرين

ىميههههة تحقيههههق الميههههزة أ الدراسههههات عمههههىتكههههاد تتفههههق معظههههم فههههى ضههههوء مهههها سههههبق 
التنافسهههية لمؤسسهههات التعمهههيم العهههالى والجهههامعى حيهههث يمكهههن وصهههف العصهههر الحهههالى بعصهههر 

تتمتهههع بيههها مهههن  التنافسهههية عامهههة والميهههزة التنافسهههية خاصهههة حيهههث تضهههمن المؤسسهههات التهههى
صهههبح تحقيقيهههها فهههرض عهههين عمههههى أالبقهههاء واالسهههتمرار والتفههههوق والتميهههز والريهههادة ومههههن ثهههم 

نظهههر  تنيههها لفتهههأويحسهههب لتمهههك الدراسهههات  ، ثانويهههاً  مهههراً أو أو كميهههة ولهههيس ترفههها أكهههل جامعهههة 
التنافسههههههية  وتحقيهههههق متطمبههههههاتخهههههذ بمعطيههههههات العصههههههر ىميههههههة األحثين والمسههههههئولين ألاالبههههه

معظهههههم تمهههههك  شهههههابوكمههههها تت ، ماديههههها وأميههههها موجهههههود فييههههها لمضهههههعفاء ع ال التهههههيالشهههههديدة 
ىميههههة تههههوفير أوالنتههههائج التههههى تؤكههههد عمههههى  طههههار النظههههر دوات واإلالدراسههههات فههههى المههههنيج واأل

بههههههداع واالبتكههههههار والتميههههههز والريههههههادة البيئههههههة الداخميههههههة و الخارجيههههههة المناسههههههبة والمحفههههههزة لل
 .و فرد أو جماعة أو مؤسسة ألو و كان د ياً أخر والتفوق عمى اآل

مههههن الدراسههههات السههههابقة الميههههزة التنافسههههية لمؤسسههههات التعمههههيم  أيً كمهههها لههههم تتنههههاول 
عهههداد وتكهههوين الشخصهههية المتكاممهههة إفهههى  ودوره المنشهههود  تهههوىميأالنهههوعى فهههى مصهههر رغهههم 

و حداثهههة نشهههأتو أوقهههد يرجهههع ذلهههك لقمهههة الهههوعى بهههدور التعمهههيم النهههوعى ،  المصهههرينسهههان لل 
ثههههرت سههههمبا عمههههى العمميههههة التعميميههههة بههههو وعمههههى مكانتههههو أو معاناتههههو مههههن مشههههكالت عديههههدة أ

ممههها يقمهههل مهههن قدرتهههو عمهههى المنافسهههة وييهههدد بقهههاءه ، بهههين التخصصهههات الجامعيهههة األخهههر  
 النههههوعييحههههتم دراسههههة متطمبههههات تحقيههههق الميههههزة التنافسههههية لمؤسسههههات التعمههههيم ، و واسههههتمراره 

 و .وىو ما يحاول البحث الحالى دراست
 

 معهلة البحح :

ىميهههههة التعمهههههيم الجهههههامعى عامهههههة والتعمهههههيم النهههههوعى أفهههههى ضهههههوء مههههها سهههههبق يتضهههههح 
جتماعيهههههة شهههههاممة ومسهههههتدامة ا  قتصهههههادية و إتنميهههههة  ساسهههههية لتحقيهههههقأداة أخاصهههههة بوصهههههفيا 

مممهههوس  عممهههيلهههى واقهههع إمهههال وطموحهههات األفهههراد والشهههعوب المتنوعهههة والمتجهههددة آوتحويهههل 
 نسان المعاصر .عمى حياة اإل  باإليجابينعكس 

لهههههى إالدراسهههههات والبحهههههوث والمهههههؤتمرات العديهههههدة الخاصهههههة بهههههالتعميم النهههههوعى  وتشهههههير
ألىههههدافيا والقيهههههام بهههههدورىا  ووجههههود العديهههههد مههههن المشهههههكالت التههههى تعهههههوق تحقيههههق مؤسسهههههات
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عههههدم قههههدرتيا عمههههى المنافسههههة والتميههههز إلههههي د  أوالمعقههههود عمييهههها ممهههها المنشههههود والمثههههالى 
تعيههههد الحكومههههة  والتههههي أكههههدت عمههههي 1888، وتماشههههيًا مههههع رؤيههههة مصههههر  محميهههها وعالميهههها

المصههههرية بالعمهههههل عمههههي بنهههههاء جامعهههههات رياديههههة قائمهههههة عمهههههي االبتكههههار والبحهههههث العممهههههي ، 
ويتحقهههق ذلهههك مهههن خهههالل منظومهههة وطنيهههة متكاممهههة لمبحهههث العممهههي والتكنولوجيههها واالبتكهههار ، 

عنصهههر بشهههري قهههادر عمهههي التجديهههد وبنيهههة بحثيهههة وتشهههريعية لمبحهههث العممهههي عاليهههة الجهههودة و 
ىهههداف أالحاجهههة الماسهههة لتبنهههى رؤ  جديهههدة و كهههد عمهههي كهههل ذلهههك يؤ  ، (81)و الريهههادي واالبهههداع

ائبة لعهههالج جوانهههب جهههراءات سهههريعو وصهههإاسهههبة واتخهههاذ متنوعهههة واسهههتراتيجيات مسهههتقبمية من
والتعامههههل مههههع المخههههاطر وتفادييهههها واسههههتثمار الفههههرص  يجابيههههةالقصههههور وتعزيههههز الجوانههههب اإل
لتحقيههههق الميههههزة التنافسههههية لمؤسسههههات التعمههههيم النههههوعى والتفههههوق المتاحههههة االسههههتثمار األمثههههل 

والريههههادة بمهههها يضههههمن ليهههها البقههههاء واالسههههتمرار والقههههدرة عمههههى التحسههههين والتطههههوير المسههههتمر 
لوصههههههول لمرحمههههههة وخاصههههههة بعههههههد اجتيههههههاز مؤسسههههههات التعمههههههيم النههههههوعى مرحمههههههة النشههههههأة وا

وفهههى ضهههوء ذلهههك يمكهههن تحديهههد ، االسهههتقرار باكتمهههال معظهههم عناصهههر العمميهههة التعميميهههة بيههها 
 التالى : يالرئيس مشكمة البحث فى السؤال

 تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم النوعى بمصر ؟ ما أىم متطمبات -
 سئمة منيا :أويتفرع منو عدة 

وأبعهههههاد الميهههههزة التنافسهههههية بمؤسسهههههات  ومصهههههادر ومؤشهههههرات قيهههههاس مههههها خصهههههائص -2
 التعميم العالي؟

 ما التطور التاريخى لنشأة مؤسسات التعميم النوعى بمصر؟ -1
ما أىم المعوقات التى تحهول دون تحقيهق الميهزة التنافسهية لمؤسسهات التعمهيم النهوعى  -8

 بمصر ؟
 ؟ ازيقبكمية التربية النوعية بجامعة الزقتحقيق الميزة التنافسية  مجاالتما واقع  -1
جههههراءات التههههى يمكههههن مههههن خالليهههها تحقيههههق الميههههزة التنافسههههية ليههههات واإلىههههم اآلأمهههها  -1

 ؟بكمية التربية النوعية بجامعة الزقازيق 
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 أٍداف البحح :

تحديههههد متطمبهههات تحقيههههق الميههههزة التنافسهههية بمؤسسههههات التعمههههيم الههههى  الحهههاليييهههدف البحههههث 
 من خالل : وتقديم تصور لتفعيل مجاالت تحقيق الميزة التنافسية النوعي
 التعرف عمى مفيوم الميزة التنافسية وخصائصيا وأسسيا ومقوماتيا. -
 فى مصر . النوعينشأة وتطور التعميم التعرف عمى  -
الكشههههههف عههههههن اىهههههههم المعوقههههههات التههههههي تحهههههههول دون تحقيههههههق الميههههههزة التنافسهههههههية  -

 .بمؤسسات التعميم النوعى فى مصر 
ت تحقيهههههق الميهههههزة التنافسهههههية بكميهههههة التربيهههههة النوعيهههههة مجهههههاالواقهههههع الكشهههههف عهههههن  -

 جامعة الزقازيق.
ينبلهههى اتخاذىههها لتحسهههين وتطهههوير منظومهههة  التهههياىهههم االليهههات واالجهههراءات تحديهههد  -

 التعميم النوعى لتحقيق الميزة التنافسية لمؤسساتو .
 أٍنية البحح :  

 :  أنو قد يسيم في فييستمد البحث الحالي أىميتو  
نشههههر ثقافههههة التميههههز والتفههههوق والريههههادة بههههين أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس ومعههههاونييم  -

والعههههاممين والطههههالب بمؤسسههههات التعمههههيم النهههههوعى باعتبارىهههها مههههنيج حيههههاة وطهههههوق 
 نجاة من المشكالت التى تعانى منيا تمك المؤسسات .

 فهى خدمهة المجتمهع فراد المجتمع بأىمية دور مؤسسات التعمهيم النهوعىأتوعية جميع  -
 وتنمية البيئة وتعظيم المشاركة بينيا وبين مؤسسات المجتمع المدنى .

تحقيههههق قيمههههة مضههههافة عظيمههههة لنههههواتج التعمههههيم النههههوعى ممهههها يزيههههد مههههن قههههدرتيا  -
لمكانههههة المناسههههبة بههههين االتنافسههههية عمههههى المسههههتويين المحمههههى والعربههههى واختالليهههها 

 التخصصات الجامعية.
يتمهههههين بهههههالتعميم النهههههوعى عمهههههى المسهههههاىمة فهههههى رفهههههع حهههههث جميهههههع العهههههاممين والم -

مسههههههتو  جههههههودة العمميههههههة التعميميههههههة والمشههههههاركة بفاعميههههههة فههههههى تحقيههههههق الميههههههزة 
 التنافسية لمؤسسات التعميم النوعى .

التعمههههيم العههههالى وخاصههههة النههههوعى باالنفتههههاح عمههههى عههههن مسههههئولين الو القيههههادات حههههث  -
طهههههار تهههههدويل التعمهههههيم إ فهههههيالجامعهههههات العالميهههههة بعقهههههد االتفاقيهههههات والبروتوكهههههوالت 
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ووضهههههع مؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعى عمهههههى خريطهههههة الكميهههههات والجامعهههههات  العهههههالي
 المتميزة محميا وعربيا وعالميا .

ألىميههههة تخصههههيص محههههور العههههالي توجيههههو نظههههر المسههههئولين عههههن التخطههههيط لمتعمههههيم  -
 .  النوعيبحثي ضمن الخطط البحثية لمؤسسات التعميم 

 :وأداتُميَج البحح 

رئيسهههههى بمههههها يتضهههههمنو مهههههن المهههههنيج الوصهههههفى كمهههههنيج  الحهههههالييسهههههتخدم البحهههههث 
الميهههههزة التنافسهههههية بمؤسسهههههات مجهههههالت وتحميهههههل وتفسهههههير لواقهههههع مهههههنظم خطهههههوات وصهههههف 

سهههههاليب أسهههههموب دراسهههههة الحالهههههة كأحهههههد أو ، التعمهههههيم النهههههوعى بمصهههههر ومتطمبهههههات تحقيقيههههها 
دراسهههههة الميهههههزة التنافسهههههية ومههههها يهههههرتبط بيههههها مهههههن  المهههههنيج الوصهههههفى بيهههههدف التعمهههههق فهههههى

 وحيهههث يتميهههز أسهههموب دراسهههة الحالهههة بأنهههو و ذ النهههوعيمتليهههرات بإحهههد  مؤسسهههات التعمهههيم 
طبيعهههة كيفيهههة فعهههن طريهههق الوصهههف المفظهههي يكشهههف عهههن ثهههروة مهههن المعمومهههات القيمهههة التهههي 

ان ياسهههتب كمههها تهههم تطبيهههق، (88)قهههد ال يكهههون فهههي مقهههدور الدراسهههات الكميهههة التوصهههل إلييهههاو 
عمهههى أعضهههاء جامعهههة الزقهههازيق بكميهههة التربيهههة النوعيهههة التنافسهههية تضهههمن مجهههاالت الميهههزة ي

 فهههيىيئهههة التهههدريس بالكميهههة فهههى التخصصهههات النوعيهههة المختمفهههة ، وىهههو مههها سهههيتم تناولهههو 
 ة.ميدانيدراسة الال

 :  حدود البحح

مكانيهههة تحقهههق الميهههزة التنافسهههية بكميهههة إيقتصهههر البحهههث الحهههالى عمهههى تنهههاول مهههد  
التربيهههههة النوعيهههههة جامعهههههة الزقهههههازيق ألنيههههها مهههههن أقهههههدم مؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعى بمصهههههر 

الميهههزة ن تكهههون دراسهههة أومهههن ثهههم يمكهههن  ،عهههدد الطهههالب البهههرامج و مهههن حيهههث  كبرىههها حجمهههاً أو 
النههههوعى التعمههههيم  لواقههههع الميههههزة التنافسههههية بمؤسسههههات ممثمههههة تمثههههيال حقيقيههههاالتنافسههههيو بيهههها 

 فى مصر .
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 مصطلحات البحح :

 :التاليةتحديد المصطمحات  مكنيفى ضوء عنوان البحث 
 :(The competitive Advantage): التيافصية امليسة -

ىهههههم المفههههاىيم التههههى شههههاع اسههههتخداميا فهههههى أالتنافسههههية مههههن  الميههههزةيعههههد مفيههههوم 
عهههههرف لمههههها مجهههههال االدارة واالقتصهههههاد وجهههههاء ذلهههههك نتيجهههههة منطقيهههههة  السهههههنوات األخيهههههرة فهههههى

المعنهههى ليهههات السهههوق، وبلهههض النظهههر عهههن آبالعولمهههة االقتصهههادية حيهههث يهههتحكم فييههها دائمههها 
و قهههدرة المؤسسهههة عمهههى اسهههتخدام :نيههها أالتنافسهههية ب ةتعهههرف الميهههز الملهههو  لمميهههزة التنافسهههية 

كمههههها يقصهههههد بيههههها فهههههى ( 81)ود و االمكانيهههههات مهههههن معرفهههههة وميهههههارات لتحقيهههههق التقهههههدم المنشههههه
حههههد أ و تميههههز وتفههههرد الجامعههههة عههههن بههههاقى الجامعههههات المنافسههههة ليهههها فههههىالجههههامعي:التعمههههيم 

و أنشههههطة البحثيههههة األ  وأالههههتعمم والتعمههههيم  فههههيو أمجههههاالت التنههههافس كههههالجودة فههههى الخدمههههة 
 .(81)و غيرىا من المجاالتو أقل و التكمفة األأخدمة المجتمع  في

ويخهههتمط بمفيهههوم الميهههزة التنافسهههية مفهههاىيم عديهههدة منيههها القهههدرة التنافسهههية والميهههزة 
ن مصههههطمح أالنسههههبية والتفههههوق والريههههادة ودون الخههههوض فههههى الفههههرق بيههههنيم يمكههههن القههههول 

سهههس التحميهههل أنهههو و يقهههوم عمهههى أالميهههزة التنافسهههية يمتهههاز عهههن غيهههره مهههن المصهههطمحات فهههى 
ول مههههن أويعههههد اليابههههانيون  (86)كههههن اكتسههههابيا و فههههالميزة التنافسههههية تصههههنع ويم الههههديناميكي

 كد ذلك .أ
نيههها قهههدرة أجرائيههها إفهههى ضهههوء مههها سهههبق يقصهههد بهههالميزة التنافسهههية فهههى ىهههذا البحهههث 

فهههههى تحقيهههههق  مكاناتيههههها الماديهههههة و البشهههههريةإمؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعى عمهههههى اسهههههتثمار 
والبحههههث  االسههههتراتيجيةواإلدارة خههههر فههههى مجههههاالت التعمههههيم والههههتعمم التميههههز والتفههههوق عمههههى اآل

والخههههدمات المتميههههزة واسههههتثمار العنصههههر البشههههر  وخدمههههة المجتمههههع وتنميههههة البيئههههة  العممههههي
ولههههى لتحقيههههق التفههههرد والريههههادة أعمههههى المسههههتويين المحمههههى والعربههههى كخطههههوة وتههههدويل التعمههههيم 

 .  العالميعمى المستو 
 (Specific Educations Institutions): اليوعيمؤشصات التعليه 

ذا مهههها إتعههههد مؤسسههههات التعمههههيم النههههوعى مههههن المؤسسههههات الجامعيههههة حديثههههة النشههههأة 
و كميههههات التربيههههة النوعيههههة مراكههههز لخدمههههة  رنههههت بالمؤسسههههات الجامعيههههة األخههههر  حيههههث أنقو 

التعمهههيم النهههوعي ولممشهههتلمين بهههو فهههي مصهههر والهههوطن العربهههي وفهههى ميهههدان التهههدريب الميهههداني 
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و فكميههههات التربيههههة النوعيههههة باإلضههههافة لمهههها سههههبق لمتعمههههيم النههههوعي ودراسههههاتو العميهههها وال غههههر 
مؤسسههههههات عمميههههههة وبحثيههههههو تخههههههرج أجيههههههال مههههههن المعممههههههين النههههههوعيين فههههههي التخصصههههههات 
المختمفههههة وتههههدعم البحههههث العممههههي والتربههههوي النههههوعي وتعههههزز مههههن قيمههههو وتقاليههههده وتسههههيم 

 .(82)بالدور الفعال والحيوي في تييئة مناخ الخمق واالبتكار واالبداع و
ىهههههذا البحهههههث كميهههههات التربيهههههة  فهههههيبمؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعي إجرائيهههههًا ويقصهههههد 
 2846نيايهههة ثمانينيهههات القهههرن العشهههرين بهههالقرار الهههوزار  رقهههم  فهههيأنشهههئت والنوعيهههة التهههى 

تعهههههد امتهههههدادا لمتخصصهههههات النوعيهههههة بالكميهههههات األم بالجامعهههههات  والتهههههي( 83) و2433لسهههههنة 
تمههههههك ضههههههمن تتو ،  المنزلههههههيالمصههههههرية كالتربيههههههة الموسههههههيقية والتربيههههههة الفنيههههههة واالقتصههههههاد 

بهههههرامج التربيهههههة الفنيهههههة والموسهههههيقية واالقتصهههههاد المنزلهههههى ومعمهههههم الحاسهههههب اآللهههههى الكميهههههات 
تعمهههههيم المجتمعهههههى ومعمهههههم الملهههههة عهههههالم التربهههههو  ومعمهههههم الفصهههههل والوتكنولوجيههههها التعمهههههيم واإل
 .األساسياالنجميزية لمرحمة التعميم 

 

 (Requirements: ) متطلبات
جمههههع ، اسههههم مفعههههول  (متطمبههههات)يرجههههع المعنههههى الملههههوي لكممههههة متطمبههههات إلههههى أن 

 (84)وتطمهههب األمههههر كهههذا : احتههههاج إليههههوو مهههن الفعههههل تطمههههب مشههههتقة ووىهههي ، لكممهههة متطمههههب 
: ومهههههن ثهههههم فهههههإن متطمبهههههات الحيهههههاة ، دعيتيقتضهههههي ويسهههههتمزم ويسههههه ل تطمهههههب يعنهههههيعهههههالفو 

شههههيئًا أساسههههيًا ال ويعههههد تطمههههب تحقيقههههو ممقتضههههياتيا وحاجاتيهههها وتعنههههي أي أمههههر أو عمههههل 
اآلليهههات : فهههي ضهههوء ذلهههك يقصهههد بالمتطمبهههات إجرائيهههًاها فهههي ىهههذا البحهههث أنيههها  ،غنهههى عنهههو

لكميهههههة التربيهههههة النوعيهههههة واإلجهههههراءات التهههههي يمكهههههن مهههههن خالليههههها تحقيهههههق الميهههههزة التنافسهههههية 
 جامعة الزقازيق.
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 إجراءات البحح :  

 البحث وفقًا للجراءات التالية:  ايتم ىذ
ىههههداف البحههههث أمشههههكمة البحههههث والدراسههههات السههههابقة و اإلطههههار العههههام لمبحههههث ويتنههههاول : أوالً 
 .ىميتو ومنيجو ومصطمحاتو أو 

 :  ثالث محاور وىي وتناول اإلطار النظري : ثانياً 
  النشهههههأة والتطهههههور ، المفيهههههوم ، فهههههي مؤسسهههههات التعمهههههيم العهههههالي الميهههههزة التنافسهههههية

أبعادىههههها ، الميهههههزة التنافسهههههية لمؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعي : مصهههههادر، الاألىميهههههة ، 
 يا ، مؤشرات قياسيا ، معوقات تحقيقيا.صخصائ

 نشأتو ومراحل تطوره. بمصر  يالتعميم النوع : 
  الزقهههههههازيق : رؤيتيههههههها ، رسهههههههالتيا ، أىهههههههدافيا التربيهههههههة النوعيهههههههة بجامعهههههههة كميهههههههة

 .بيا االستراتيجية ، مجاالت الميزة التنافسية
الميهههزة التنافسههههية بكميهههة التربيههههة  مجههههاالت تحقيهههقواقهههع وتتنهههاول الدراسهههة الميدانيههههة  : ثالثهههاً 

 النوعية جامعة الزقازيق.
جهههراءات تحقيهههق نتهههائج :  رابعهههااهً  الميهههزة التنافسهههية البحهههث ومقترحاتهههو متمثمهههة فهههى آليهههات وا 

 و.  بمؤسسات التعميم النوعى و نوعية الزقازيق نموذجاً 
 

 ثاىيًا: اإلطار اليظري للبحح

 سة التيافصية يف التعليه العالياملي :احملول األول

يعد تحقيق التميز في التعميم الجامعي والعهالي فهي الوقهت الحاضهر أمهر حتميهًا ال مفهر 
كافههة المجههاالت حتههى تضههمن بقههاء الجامعههات والكميههات منههو تفرضههو التحههديات المعاصههرة فههي 

واسههتمرارىا ، حيههث يعههد ذلههك العامههل الرئيسههي لتحقيههق أىههدافيا المنشههودة والتههي تتطمههب تلييههرا 
جذريا في فمسفات ورؤ  واسهتراتيجيات مؤسسهات التعمهيم العهالي لتهتالءم مهع متطمبهات العصهر 

صههادية والتكنولوجيههة والعسههكرية ، وأن يكههون الحههالي الههذي ال يههؤمن إال بههالقوة المعرفيههة واالقت
 البقاء فيو لىصمح والمتميز.

وتكريسهههها لفمسههههفة التميههههز وتحويميهههها لواقههههع عممههههي مممههههوس فههههي التعمههههيم الجههههامعي 
والعهههالي و ظيهههرت عمههههى السهههاحة اإلداريهههة نمههههاذج تحهههاول تأصهههيل مفههههاىيم وعناصهههر التميههههز 
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الههههدول المتقدمههههة ومههههن أبرزىهههها وتضههههع ليهههها أسسههههًا ومعههههاييرا محههههددة كانههههت لجيههههود خبههههراء 
والواليهههههات المتحهههههدة األمريكيهههههة واليابهههههان واسهههههتراليا الهههههذين قهههههاموا ببنهههههاء  األوروبهههههي االتحهههههاد

نمهههاذج لمتميهههز تسهههتخدم كهههأداة عمميهههة تعنهههى بهههالتقويم الهههذاتي مهههن أجهههل تطهههوير المؤسسهههات 
، ومههههن ثههههم أصههههبحت التنافسههههية ىههههدفا ومحصههههمة لمعالقههههات (18)عمومهههها ومنيهههها التعميميههههة و 

 االسههههتثماربههههين الههههدول والشههههركات والمؤسسههههات ومنيهههها الجامعههههات والكميههههات لههههذا أصههههبح و 
فههههي التعمههههيم والتميههههز فيههههو احههههد التوجييههههات الحديثههههة والميمههههة فههههي التعمههههيم العههههالي لتحقيههههق 

ضهههههمان مخرجهههههات الميهههههزة التنافسهههههية واسهههههتدامتيا عمهههههى مسهههههتو  المهههههدخالت والعمميهههههات و 
 . (12)منسجمة مع المعايير المحددة بما فييا متطمبات سوق العمل التنافسية و 

 ىعأة وتطور امليسة التيافصية. -1

تعهههد التنافسهههية كظهههاىرة وسهههمة قديمهههة قهههدم اإلنسهههانية حيهههث الزمهههت اإلنسهههان منهههذ 
وجههههوده عمههههى كوكههههب األرض وىههههى ظههههاىرة إيجابيههههة لممجتمعههههات اإلنسههههانية وسههههمة مميههههزة 

خصهههية المعاصهههرة إذا مههها وظفهههت جيهههدًا ، وىهههي تختمهههف مهههن حيهههث الدرجهههة والنهههوع ومهههن لمش
مجتمهههع آلخهههر ومهههن فهههرد آلخهههر داخهههل المجتمهههع الواحهههد ومهههن فتهههرة زمنيهههة آلخهههري ، وتهههزداد 

 االنتشهههاروتطهههور ومهههن ثهههم نتوقهههع ليههها المزيهههد مهههن  اإلنسهههانيحهههدتيا كممههها تقهههدم المجتمهههع 
مجتمعهههات اإلنسهههانية إنسهههانيتيا وييهههدد أمنيههها والقهههوة قهههد تصهههل لدرجهههة الصهههراع ممههها يفقهههد ال

 .واستقرارىا
ويمكههههههن التههههههأريد لمفيههههههوم التنافسههههههية ابتههههههداء مههههههن منتصههههههف سههههههبعينيات القههههههرن 

نتيجهههههة لتراجهههههع مبيعهههههات  األمريكهههههيالعشهههههرين حينمههههها حهههههدث خمهههههل فهههههي الميهههههزان التجهههههاري 
دتيههههها المنتجهههههات األمريكيهههههة أمهههههام المنتجهههههات اليابانيهههههة فهههههي األسهههههواق العالميهههههة نظهههههرًا لجو 

وانخفههههاض أسههههعارىا ، ممهههها دفههههع بالواليههههات المتحههههدة األمريكيههههة إلنشههههاء مجمههههس لسياسههههة 
التنافسهههههية ، ومهههههن ثهههههم أصهههههبح التحهههههدي الرئيسهههههي الهههههذي يواجهههههو رجهههههال اإلدارة واالقتصهههههاد 
والتعمههههيم وخاصههههة الجههههامعي فههههي دول العههههالم المختمفههههة ىههههو : كيفيههههة التحههههول مههههن الميههههزة 

البههههاحثين والميتمههههين  اىتمههههامع نيايههههة الثمانينيههههات زاد النسههههبية إلههههى الميههههزة التنافسههههية ومهههه
فههههي مجههههال االقتصههههاد والتجههههارة العالميههههة بتحقيههههق الميههههزة التنافسههههية حيههههث أصههههبحت ىههههدفًا 
أساسهههيًا تسههههعى لتحقيقههههو الههههدول والشههههركات و المؤسسههههات مههههن أجههههل زيههههادة الههههدخل القههههومي 
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معيشهههة و تحقيهههق وتهههوفير حيهههاة كريمهههة لمعظهههم أفهههراد المجتمهههع مهههن خهههالل رفهههع مسهههتو  ال
 الرفاىية والسعادة ليم.

ويعهههد مايكهههل بهههورتر مهههن أوائهههل العممهههاء الهههذين اسهههتخدموا مفيهههوم الميهههزة التنافسهههية 
و سمسههههمة القيمههههة ، :وحيههههث تمثههههل كتاباتههههو  فههههي مجههههال المشههههروعات اإلنتاجيههههة والصههههناعية

الميههههزة االسههههتراتيجيات العامههههة لمتنههههافس ، ونمههههوذج القههههو  الخمههههس خطههههوة متطههههورة لدراسههههة 
والههههههذي أكههههههد عمههههههى أن تحقيههههههق الميههههههزة  (11)التنافسههههههية فههههههي ثمانينيههههههات القههههههرن الماضههههههيو

مكانيههههات  التنافسههههية يتطمههههب عههههدة محههههددات منيهههها شههههروط وخصههههائص وعناصههههر اإلنتههههاج وا 
وخصههههههائص المؤسسههههههة ومههههههد  تحقيقيهههههها ألىههههههدافيا وقههههههدرتيا عمههههههى المنافسههههههة الحاليههههههة 

 ة .والمستقبمية بما يضمن ليا البقاء واالستمراري
أضهههههاف بهههههورتر لنظريتهههههو وجيهههههًا آخهههههر و ومهههههع بدايهههههة تسهههههعينيات القهههههرن العشهههههرين

والقههههوانين والتشههههريعات مرتبطههههًا بالتههههأثير الحكههههومي والتشههههريعات المنظمههههة حيههههث أن القههههرارات 
الحكوميههههة ال يمكههههن إىماليهههها والتلاضههههي عنيهههها مههههن خههههالل تطههههوير اسههههتراتيجيات تنافسههههية 

 .(18)ولمجامعات القائمة 
اسهههههتخدام مفيهههههوم الميهههههزة التنافسههههية فهههههي معظهههههم دول العهههههالم وخاصهههههة شهههههاع وقههههد 

المتقدمهههههة منيههههها واللنيهههههة وجهههههاء ذلهههههك نتيجهههههة منطقيهههههة لمههههها شهههههيده العهههههالم مهههههن عولمهههههة 
ومهههن ثهههم أصهههبح البقهههاء  ،اقتصهههادية وتطبيهههق آليهههات اقتصهههاديات السهههوق الحهههر بهههين الهههدول

الكتشههههاف المههههوارد  واالسههههتمرار لمههههن يمتمههههك ميههههزة تنافسههههية عههههن غيههههره ، ممهههها دفههههع بالههههدول
الطبيعيهههههة والبشهههههرية واسهههههتثمارىا االسهههههتثمار األمثهههههل مهههههن خهههههالل دعهههههم االبتكهههههار وتشهههههجيع 
اإلبههههداع ورفههههع اإلنتاجيههههة وزيههههادة الصههههادرات وتقميههههل الههههواردات واحههههتالل الههههدول والشههههركات 
والمؤسسههههات مكانههههة متميههههزة ومرموقههههة مههههن خههههالل إنتههههاج سههههمع جيههههدة بأسههههعار منخفضههههة 

ومتطمبهههههات  احتياجهههههاتم خههههدمات متميهههههزة وتسهههههييالت عديههههدة تمبهههههى مقارنههههو بهههههاآلخر وتقهههههدي
 السوق محميًا وعالميًا.

، تتمثهههل  (11)ومهههن ثهههم مهههرت الميهههزة التنافسهههية تاريخيههها و بهههثالث مراحهههل أساسهههية و 
 :فههههي: الميههههزة المطمقههههة التههههي تههههرتبط بتههههوفير عوامههههل اقتصههههادية نههههادرة لههههد  اآلخههههرين منيهههها

مههههوارد ومههههواد خههههام نههههادرة وتكنولوجيهههها فائقههههة وموقههههع اسههههتراتيجي خههههاص وقيههههادات  امههههتالك
والثانيههههههة : الميههههههزة النسهههههبية وىههههههى التهههههي تتههههههوافر عنههههههد ، وعهههههاممين ذو  قههههههدرات إبداعيهههههة 
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والثالثههههة : الميههههزة التنافسههههية وتههههرتبط بالدرجههههة  ،اآلخههههرين ولكههههن بههههدرجات متفاوتههههة ومختمفههههة
لمنافسهههة البشهههرية وىهههذا النهههوع مهههن المزايههها وىهههو مههها األولهههى بكهههل مهههن المنافسهههة اإلداريهههة وا

 تسعى إليو المؤسسات المعاصرة لمواجية التحديات ضمانا لمتفوق التنافسي .
ويضههههاف لتمههههك المراحههههل مهههها أكههههده و بههههورتر بههههأن الميههههزة التنافسههههية تمههههر بمراحههههل 
أربعههههة وذلههههك وفقهههها لمهههها يتههههوفر مههههن محههههددات ىههههذه الميههههزة ومههههد  التههههرابط والتشههههابك بيههههنيم 
ولهههيس مهههن الضهههروري أن تمهههر الدولهههة بيهههذه المراحهههل وىهههى : مرحمهههة قيهههادة عوامهههل اإلنتهههاج 

 .(11)ومرحمة قيادة االستثمار ، ومرحمة قيادة االبتكار ، ومرحمة تراكم الثروةو
مهههههع بدايهههههة القهههههرن الحهههههادي والعشهههههرين وزيهههههادة االىتمهههههام بهههههالتميز فهههههي التعمهههههيم 

أن التميههههز فههههي قمههههة أولويههههات  :منيههههاالجههههامعي والعههههالي والههههذ  تمثههههل فههههي عههههدة مظههههاىر 
، وظيهههههور التصهههههنيفات العالميهههههة لمجامعهههههات ، الهههههدول المختمفهههههة نتيجهههههة لزيهههههادة المنافسهههههة 

مكانههههة الصههههادرة بههههين الجامعههههات األكثههههر تميههههزا  بههههاحتاللوتههههدويل التعمههههيم العههههالي والمطالبههههة 
  القهههههدرات المتميهههههزة مهههههن الطهههههالب وأعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس يمحميههههها وعالميهههههًا لجهههههذب ذو 

 والعاممين المتميزين عمميًا وخمقيًا وماديًا.
كمههها نهههتج عهههن شهههيوع التصهههنيفات العالميهههة لمجامعهههات بلهههض النظهههر عمههها ليههها ومههها 
عمييهههها خاصههههة فيمهههها يتعمههههق بمعاييرىهههها وتسههههويقيا بطريقههههة مباللههههًا فييهههها إال أنيهههها و فرضههههت 
ة عمهههههى كهههههل جامعهههههة العمهههههل عمهههههى صهههههياغة اسهههههتراتيجيات تنافسهههههية لبنهههههاء واسهههههتدامة ميهههههز 

 . (16)تنافسية في قطاع التعميم العاليو 

ونتيجهههههة لهههههذلك ركهههههزت الجامعهههههات فهههههي بدايهههههة العقهههههد األول مهههههن القهههههرن الحهههههادي 
و األول ىهههو قهههدرة  :ا تحقيهههق الميهههزة التنافسهههيةمهههوالعشهههرين عمهههى بعهههدين تضهههمن مهههن خاللي

التميهههز عمهههى الجامعهههات المنافسهههة فهههي مجهههاالت حيويهههة مثهههل البهههرامج الدراسهههية وخصهههائص 
أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس والمكتبهههات والقاعهههات والتجييهههزات الدراسهههية والبحثيهههة وابتكهههار نظهههم  
وبهههرامج تأىيهههل جديهههدة ، أمههها الثهههاني فيهههو القهههدرة عمهههى جهههذب واسهههتقطاب الطهههالب والطالبهههات 

وال شههههك أن النجههههاح فههههي الشههههق الثههههاني يتوقههههف عمههههى ،المحميههههة والخارجيههههة مههههن السههههوق 
 .(12)النجاح في الشق األول و 

العشهههههرين والهههههذي شهههههيد تنافسهههههًا غيهههههر و ومهههههع العقهههههد الثهههههاني مهههههن القهههههرن الحهههههادي 
مسههههبوق بههههين الجامعههههات حيههههث اعتمههههدت معظههههم تصههههنيفات الجامعههههات عمههههى معههههايير غيههههر 
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المختمفههههة ، كمهههها تيههههدف معظههههم تمههههك التصههههنيفات  متههههوافرة  لكههههل الجامعههههات فههههي دول العههههالم
إلهههى اإلعهههالن والتسهههويق لجامعهههات بعينيههها فهههي دول معينهههة حيهههث تيهههدف لمربحيهههة وسهههيطرة 
الجانهههههب المهههههادي والمهههههردود االقتصهههههادي عمهههههى فمسهههههفة التعمهههههيم الجهههههامعي ، ممههههها قمهههههل مهههههن 

بصههههورة أدت إلههههى فجههههوات اقتصههههادية واجتماعيههههة وثقافيههههة  واإلنسههههانيالمههههردود االجتمههههاعي 
كبيهههرة بهههين أبنهههاء المجتمهههع الواحهههد وبهههين المجتمعهههات المختمفهههة ، ممههها قهههد يهههؤد  إلهههى تفكهههك 
تمهههك المجتمعهههات وقيهههام الثهههورات الشهههعبية لمطالبهههة الحكومهههات بتهههوفير حيهههاة إنسهههانية كريمهههة 

 يسودىا العدل والمساواة .
بهههههاحثين فهههههي مجهههههال االقتصهههههاد واإلدارة والقهههههيم كمههههها أد  ذلهههههك لمطالبهههههة بعهههههض ال

اإلنسههههانية بإضههههافة بعههههد جديههههد لمميههههزة التنافسههههية لعههههالج الماديههههة المتطرفههههة التههههي سههههيطرت 
عمههههى ىههههذا المفيههههوم لعشههههرات السههههنين ممهههها ىههههدد أمههههن المجتمههههع واسههههتقراره ويههههتمخص ىههههذا 

ة الجامعهههات واالجتمهههاعي لمميهههزة التنافسهههية حيهههث و أن تنافسهههي اإلنسهههانيالبعهههد فهههي الجانهههب 
التههههي نتطمههههع إلييهههها لبنههههاء عههههالم جديههههد يميههههق بكرامههههة اإلنسههههان ومسههههتقبل اإلنسههههانية ، ىههههي 
تنافسهههههية ال تنحصهههههر فقهههههط فهههههي معهههههايير النشهههههر العممهههههي وكثافهههههة البحهههههوث وكفهههههاءة األداء 
وفعاليهههة البههههرامج المرتبطهههة بيهههها ، أو االبتكههههارات العمميهههة التههههي تسهههجميا الجامعههههات ) محميهههها 

قهههههات مهههههع الحكومهههههة والصهههههناعة وفهههههى مجهههههال التعهههههاون الهههههدولي والعهههههالمي وعالميهههههًا( والعال
والتوظيهههف لخريجييههها فهههي جميهههع أنحهههاء العهههالم ، فهههاألكثر مهههن ذلهههك أىميهههة يتعمهههق بإمكانيهههة 
الهههههدخول إلهههههى مسهههههرح التنافسهههههية العالميهههههة بأبجهههههديات جديهههههدة تتعمهههههق باللايهههههات النيائيهههههة 

 .(13)ود اإلنسانيو لمحياة عمى كوكب األرض والتي تتمثل في حقيقة الوج
فههههي ضههههوء مهههها سههههبق يتضههههح أن الميههههزة التنافسههههية اعتمههههدت عمههههى مفههههاىيم سههههابقة 
ليههها كهههالميزة المطمقهههة والميهههزة النسهههبية والقهههدرة التنافسهههية ومفهههاىيم الحقهههة كهههالتفرد والتفهههوق 
والريهههادة كمههها أنيههها مهههرت بمراحهههل عديهههدة منهههذ ظيورىههها حيهههث بهههدأت مهههن المجهههاالت اإلنتاجيهههة 

قتصههههاد والتجههههارة ثههههم اإلدارة والتعمههههيم وخاصههههة الجههههامعي والعههههالي كمهههها انتقمههههت كالصههههناعة واال
مههههن التركيههههز عمههههى الربحيههههة والعائههههد المههههادي إلههههى التأكيههههد عمههههى ضههههرورة االىتمههههام بالجانههههب 

ثهههورات الجيهههاع ، وأكبهههر دليهههل و والمهههردود االجتمهههاعي منعهههًا لالنتفاضهههات الشهههعبية  اإلنسهههاني
مهههن ثهههورات واضهههطرابات اعتراضههها عمهههى األوضهههاع  عمهههى ذلهههك مههها تشهههيده بعهههض الهههدول اآلن

االقتصهههادية واالجتماعيهههة المترديهههة ومهههن ثهههم يمكهههن التأكيهههد عمهههى أن القهههادم القريهههب سهههوف 
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يعتمهههد عمهههى تنافسهههية اجتماعيهههة وقيميهههة وخمقيهههة بهههين مؤسسهههات التعمهههيم العهههالي لمههها لهههذلك 
نية ، لهههذلك مهههن مهههردود مباشهههر وحقيقهههي عمهههى تهههرابط وتماسهههك وانسهههجام المجتمعهههات اإلنسههها

يجههههب التحههههذير مههههن خطههههورة الملههههاالة والتوجههههو الصههههريح نحههههو خصخصههههة التعمههههيم العههههالي 
وفههههتح العديههههد مههههن الجامعههههات الخاصههههة واألجنبيههههة دون وضههههع الضههههمانات الالزمههههة لحقههههوق 
أبنهههههاء الفقهههههراء وعجهههههز الجامعهههههات الحكوميهههههة عهههههن المنافسهههههة نتيجهههههة لهههههنقص اإلمكانهههههات 

تبهههاع  أسهههاليب إداريهههة عقيمهههة ووضهههع العراقيهههل أمهههام تطويرىههها الماديهههة والبشهههرية المتميهههزة وا 
ممههها ييهههدد بقائيههها سهههواء كهههان ذلهههك عمهههى مسهههتو  الكميهههات أو األقسهههام العمميهههة أو البهههرامج 
الدراسهههههية ممههههها يفهههههرض عمييههههها التطهههههوير والتحسهههههين المسهههههتمر لكافهههههة  عناصهههههر العمميهههههة 

التعمهههيم العهههالي  التعميميهههة وتحقيهههق مزايههها تنافسهههية تضهههمن مهههن خالليههها البقهههاء عمهههى خريطهههة
 محميًا وعالميًا .

 مفَوو امليسة التيافصية. -2

يعههههههد مفيههههههوم التنافسههههههية مههههههن أكثههههههر المفههههههاىيم اسههههههتخداما فههههههي القههههههرن الحههههههادي 
والعشهههههرين فهههههي مجهههههال الدراسهههههات االقتصهههههادية واإلداريهههههة واإلنسهههههانية ، و ويهههههزداد مفيهههههوم 

د التحههههول فههههي التنافسههههية ترسههههخا فههههي التعمههههيم العههههالي ومؤسسههههاتو فههههي العقههههد الحههههالي بعهههه
النظههههر إلههههى الجامعههههة كصههههناعة ومنتجههههو لممعرفههههة وفههههق آليههههات اقتصههههاد المعرفههههة  وىههههذا مهههها 
يحههههول الجامعههههة إلههههى مؤسسههههة اقتصههههادية تتنههههافس مههههع غيرىهههها مههههن الجامعههههات وتسههههيم فههههي 

كمهههها تتميههههز مرحمههههة  ،(14)تطههههوير نسههههيجيا االقتصههههادي وزيههههادة قيمههههة مميزاتيهههها التنافسههههية و 
التعمههههيم الجههههامعي عههههن المراحههههل التعميميههههة بأنيهههها المرحمههههة التههههي تسههههمح بالتنههههافس حيههههث 
يأخههههذ التنههههافس بههههين الجامعههههات والكميههههات اشههههكااًل متعههههددة حيههههث يههههتم التنههههافس عمههههى جههههذب 
الطهههههالب وأعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس والعهههههاممين المتميهههههزين والمهههههوارد الماليهههههة  المسهههههتدامة 

 لتمويل المتنوعة .وجيات الرعاية وا
ويهههههرتبط مفيهههههوم الميهههههزة التنافسهههههية بعهههههدة مفهههههاىيم متداخمهههههة ومتشهههههابكة كهههههالتميز 
والقهههدرة التنافسهههية والميهههزة النسهههبية ، حيهههث يعهههد مفيهههوم التميهههز فهههي األداء وتحقيهههق أىهههداف 
المؤسسههههة األسههههاس الههههذي بنههههي عميههههو معظههههم المصههههطمحات فههههي مجههههال اقتصههههاديات التعمههههيم 

مؤسسههههي فههههي مجههههال جههههودة التعمههههيم عمههههى وجودتههههو وتسههههويقو حيههههث يركههههز مفيههههوم التميههههز ال
محههههورين أساسههههيين ىمهههها : التقيههههيم الههههذاتي لممؤسسههههة لموقههههوف عمههههى درجههههة االنجههههاز التههههي 
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تحققهههت فهههي ضهههوء المعهههايير المحهههددة سهههمفا لهههدعم االيجابيهههات وعهههالج السهههمبيات مهههن أجهههل 
تحقيههههق التميههههز والتفههههوق عمههههى المنههههافس ، أمهههها المحههههور الثههههاني : فيتمثههههل فههههي المقارنههههة 

اريههههة مههههع المنههههافس مههههن أجههههل االسههههتفادة القصههههو  مههههن الممارسههههات المتميههههزة لديههههو المعي
 لتحقيق التفرد والتفوق عمى اآلخر.

ولعهههل ذلهههك كهههان  الهههدافع الرئيسهههي وراء اتجهههاه معظهههم جامعهههات العهههالم المتقهههدم إلهههى 
تحقيههههق التميههههز فههههي كافههههة عناصههههر العمميههههة التعميميههههة والبحههههث العممههههي وخدمههههة المجتمههههع 

ىهههههههههوبين والمبهههههههههدعين وتهههههههههوجيييم لمتخصصهههههههههات الحديثهههههههههة واسهههههههههتثمارىم واكتشهههههههههاف المو 
االسههههتثمار األمثههههل وتههههوفير بيئههههة تعميميههههة مناسههههبة ومحفههههزة ليههههم مههههن أجههههل تحقيههههق أعمههههى 

 جودة وقدرة تنافسية مع اآلخر عمى المستويين المحمى والعالمي .
أمههههها عهههههن القهههههدرة التنافسهههههية فقهههههد تعهههههددت تعريفاتيههههها تبعههههها لممجهههههال أو التخصهههههص 

تعههههرف بصههههفة عامههههة تجاريهههها بأنيهههها و قههههدرة الدولههههة عمههههى اختههههراق األسههههواق الخارجيههههة حيههههث 
بيههههدف إيجههههاد فههههرص لزيههههادة صههههادراتيا وتقميههههل وارداتيهههها وذلههههك عمههههى المههههد  القصهههههير و 
الطويهههل وذلهههك بيهههدف رفهههع مسهههتو  المعيشهههة وتحقيهههق الرفاىيهههة االقتصهههادية لىفهههراد داخهههل 

إنتهههاج السهههمع ´ؤسسهههي قهههدرة المؤسسهههة عمهههى كمههها يقصهههد بيههها عمهههى المسهههتو  الم (18)الدولهههةو
و الخهههههدمات بالنوعيهههههة الجيهههههدة وبالسهههههعر المناسهههههب وفهههههى الوقهههههت المناسهههههب بشهههههكل أكثهههههر 

بمهههها يحقههههق لممؤسسههههة أو الشههههركة أو الجامعههههة أو الكميههههة أو  (12)كفههههاءة مههههن المنافسههههين و 
 القسم ميزة تنافسية عن غيره في مجال تخصصو .
رة التنافسهههية مجموعهههة العوامهههل التهههي تسهههاعد أمههها فهههي مجهههال التعمهههيم فيقصهههد بالقهههد

الجامعههههههة أو الكميههههههة أو القسههههههم عمههههههى و التنافسههههههية وىههههههى مجموعههههههة المههههههوارد واألصههههههول 
والميهههارات التهههي يمكهههن الهههتحكم والسهههيطرة عمييههها ومزجيههها وتنسهههيقيا واسهههتثمارىا بمههها يحقهههق 

باسهههتمرار منفعهههة وقيمهههة أفضهههل لمطمبهههة وتحقهههق تميهههزًا وتفوقهههًا عمهههى بقيهههة الجامعهههات وتسهههمح 
 . (11)النجاح في ظل المنافسة المحمية والعالميةو 

أمههههها مفيهههههوم الميهههههزة النسهههههبية فيطمهههههق عمهههههى اإلمكانهههههات والمهههههوارد الطبيعيهههههة التهههههي 
تتههههوفر فههههي دولههههة مهههها وحسههههن اسههههتثمارىا فههههي تنميههههة اإلنسههههان وتههههوفير الحمايههههة لمصههههناعات 

النسهههههبية عمهههههى  والمنتجهههههات المحميهههههة ودعميههههها وتشهههههجيع البحهههههث العممهههههي وتعتمهههههد الميهههههزة
التحميههههل السههههاكن عمههههى عكههههس الميههههزة التنافسههههية التههههي تعتمههههد عمههههى التحميههههل الههههديناميكي 
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باسهههههتثمار اإلمكانهههههات والمهههههوارد الماديهههههة والبشهههههرية االسهههههتثمار األمثهههههل بمههههها يحقهههههق لمدولهههههة 
 التميز والتفوق في قطاع أو مجال أو نشاط أو منتج معين عن غيرىا من الدول .

التنافسية وىو المتلير الرئيسي ليذا البحث فقد تعهددت وتنوعهت  أما عن مفيوم الميزة
تعريفاتيا حيث قصد بالميزة التنافسية و قدرة المؤسسة عمى إنتهاج خهدمات أو منتجهات يعطييها 

 (18)المستفيدون قيمة أكبر وتكمفة اقل من تمك التهي تقهدميا المؤسسهات المماثمهة والمنافسهة و 
، كمهها تعههرف الميههزة التنافسههية ألي مؤسسههة تعميميههة بأنيهها و قههدرة المؤسسههة عمههى تقههديم خدمههة 
تعميميهههة وبحثيهههة عاليهههة الجهههودة ممههها يهههنعكس إيجابهههًا عمهههى مسهههتو  خريجييههها وأعضهههاء ىيئهههة 

سوق العمل بمستوياتو المختمفهة  فيالتدريس فييا ، األمر الذي يكسبيم قدرات ومزايا تنافسية 
ا يقصد بالميزة التنافسية أيضا بأنيا و مجموعة الخصهائص أو العناصهر أو السهمات ، كم (11)و 

التهي تنفهرد بيها المؤسسهة ممها يهؤد  لتميزىهها وتفوقيها عمهى غيرىها ، وتحهتفظ بيها لفتهرة طويمههة 
نتههاج خههريجين متميههزين بمهها يمكنيهها مههن التفههوق عمههى  لعههدم قههدرة اآلخههر عمههى محاكاتيهها ، وا 

ا يقصههد بيهها أيضههًا فههي التعمههيم الجههامعي القههدرة عمههى و التوظيههف األمثههل ، كمهه ( 11)المنافسههينو 
اإلمكانههات الجامعههة وخبراتيهها ومواردىهها  المختمفههة فههي إنجههاز أنشههتطيا ببراعههة وبأفضههل فاعميههة 

 (16)وأقل تكمفة وبشكل يحقهق منهافع متنوعهة وقيمهة مضهافة لمخرجاتيها نسهبة إلهى منافسهييا و 
ة مسهتمرة وبشهكل يهتالءم مهع متطمبهات العصهر المتجهددة ، أمها بما يكسهبيا ثقهة المجتمهع بصهف

عمى مستو  الكميات فيقصد بيا و قدرة الكمية عمهى أداء أنشهتطيا بصهورة أكثهر كفهاءة وفاعميهة 
بشكل يجعميا منفردة ومتميزة عن الكميات األخر  مهن حيهث قهدرتيا عمهى جهذب الطهالب وتقهديم 

كسههابيم قههدرات  وميههارات ومزايهها تمكههنيم مههن المنافسههة فههي سههوق خدمههة عاليههة الجههودة ليههم وا 
 . (12)العملو 

فههي ضههوء مهها سههبق يتضههح أن معظههم تعريفههات الميههزة التنافسههية تركههز عمههى االسههتثمار 
األمثهههل للمكانهههات والمهههوارد ، فهههالميزات التنافسهههية ال تعتمهههد عمهههى المهههوارد الممنوحهههة الطبيعيهههة 

نمههها تعتمههد بالدرجهههة األولههى عمهههى األف كههار المسهههتحدثة واآلراء المسههتنتجة والمهههوارد والبشههرية وا 
المبتكههرة والمميههزة ، وأن التعريفههات تختمههف بههاختالف التخصههص أو المجههال أو موضههوع الدراسههة 
أو الخدمات والسهمع التهي تنتجيها المؤسسهة ودرجهة الطمهوح واالنجهاز ومسهتو  المنافسهة التهي 

 ن والفترات الزمنية التي تمر بيا .ترغب المؤسسة في الوصول إلييا ، وأخيرا اختالف الباحثي
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ومن ىنا يمكن القول أن مفيوم الميزة التنافسية مفيوم متلير ومهرن ومتجهدد بصهفة  
مسهتمرة لدرجههة يصهعب معيهها تحديهد مفيههوم واحهد وثابههت ومحهدد لمميههزة التنافسهية ، ورغههم ذلههك 

ة تمهك الكميهات عمهى يمكن تعريف الميزة التنافسية في مؤسسات التعميم النوعي بمصر بأنيا قدر 
عهههالج السهههمبيات والقضهههاء عمهههى جوانهههب القصهههور ودعهههم االيجابيهههات واسهههتثمار جوانهههب القهههوة 
والتعامههل الجيههد مههع التيديههدات والتقميههل منيهها وخمههق الفههرص واغتناميهها واسههتثمارىا االسههتثمار 

االت األمثل من خالل إتبهاع طهرق وأسهاليب غيهر تقميديهة قائمهة عمهى اإلبهداع واالبتكهار فهي مجه
الميهههزة التنافسهههية السهههبع : التعمهههيم والهههتعمم ، اإلدارة االسهههتراتيجية ، والبحهههث العممهههي ، وخدمهههة 

العنصر البشر  ، وتهدويل التعمهيم بتمهك  واستثمار المجتمع وتنمية البيئة ، والخدمات المتميزة ،
ى المؤسسههات بمهها يحقههق ليهها التميههز والتفههوق عمههى اآلخههر فههي نطههاق التخصصههات النوعيههة عمهه

 .المستويات المحمية والعربية والدولية
 مصادر امليسة التيافصية ملؤشصات التعليه -3

يعههد تحقيههق ميههزة أو مزايهها تنافسههية لممؤسسههات ىههدفًا أسههمى تسههعى إليههو المؤسسههة 
إنتاجية كانت أو تعميمية ولكي يتحقق ذلك البد من تحديهد وتهأمين المصهادر التهي تسهتمد منيها 

رؤيههة مسههتقبمية واضههحةً  وأىههداف محههددة ومههن ثههم تتعههدد وتختمههف تمههك المزايهها والتههي تتطمههب 
مصههادر الميههزة التنافسههية مههن مؤسسههة ألخههر  تبعههًا لنههوع النشههاط ومجههال التخصههص ومههن فتههرة 
زمنية ألخر  لممؤسسة الواحدة تبعا لنوع القيادة والعاممين بيا ودرجهة طموحهاتيم ، وفهى ضهوء 

يهزة التنافسهية يمكهن تقسهيميا إلهى عهدة أنهواع منيها ما تم تناولو من أدبيات خاصة بمصادر الم
:- 
مكانهات ماديهة وكفهاءات -1 المصادر الداخمية والتي تتمثل فيما تممكو المؤسسهة مهن مهوارد وا 

بشرية حيث تعد األساس لمعممية اإلنتاجية أو التعميمية وتنقسم تمك المهوارد إلهى و نهوعين 
 ( ٍنا :58)و 

واد األولية والموارد المالية و معدات اإلنتهاج والمهدرجات الموارد الكمية : وتشمل جميع الم - أ
حصاءات يهتم فهي  والمعامل والورش والمعارض وغيرىا و التي يمكن أن تترجم إلى أرقام وا 
ضوئيا وضع خطط التطوير والتحسين المسهتمر لممؤسسهة بمها يتهيح الفرصهة لخمهق قيمهة 

 مضافة لممستفيدين منيا .
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حصههاءات ولكههن المههوارد الكيفيههة : وتشههمل ج - ب ميههع المههوارد التههي يصههعب تحويميهها ألرقههام وا 
يسهههتدل عمييههها وتقهههاس بطهههرق وأسهههاليب كيفيهههة كاإلمكانهههات البشهههرية والكفهههاءات العمميهههة 
واإلدارية واإلنتاجية وطرق التحفيز والتعزيز ومردود البحث العممهي والتقنيهات التكنولوجيهة 

عمهههى جهههودة المنهههتج وتميهههزه  والمعهههارف والمعمومهههات الخاصهههة بالمؤسسهههة ومهههد  حرصهههيا
 واعتماده عمى اإلبداع واالبتكار في إنتاج خريج متميز أو منتج جديد متفرد .

العوامهل والقهو  والمتليهرات التهي ال دخهل لممؤسسهة و المصادر الخارجية والتهي تتمثهل فهي  -1
نمهها تفههرض عمييهها ممهها يتطمههب التعامههل معيهها بمرونههة وتطويعيهها واسههتثمارىا   (14)وفييهها وا 

بتجنب المخاطر واغتنام الفرص المتاحة بل وأحيانها خمقيها ، وتتجسهد المصهادر الخارجيهة 
في البيئة الخارجية لممؤسسهة محميها وعالميها كتليهر احتياجهات السهوق وزيهادة المعهروض 

نطههاق التخصههص أو حههدوث تليههرات اجتماعيههة أو  ووجههود منافسههين أقويههاء متميههزين فههي
 مستجدات سياسية أو مستحدثات تكنولوجية أو غيرىا.

اإلدارة االسههههتراتيجية بشههههقييا التفكيههههري والمصههههادر االسههههتراتيجية : والتههههي تتبمههههور فههههي   -8
لتحقيههههق مزايهههها تنافسههههية عههههن اآلخههههر  (68)ووالتطبيقههههي واختيههههار االسههههتراتيجية المناسههههبة

فههههي مجهههههال التخصههههص مهههههن بههههين عهههههدة اسههههتراتيجيات ، كاسهههههتراتيجية التميههههز : التهههههي 
تعتمهههد عمهههى التفهههوق عمهههى اآلخهههر فهههي جهههودة المنهههتج وانخفهههاض سهههعره وتقهههديم خهههدمات 
أفضهههههل لممسهههههتيمك ، واسهههههتراتيجية القيهههههادة : التهههههي تعتمهههههد عمهههههى األسهههههاليب اإلداريهههههة 

المنهههتج واسهههتراتيجية التركيهههز : التهههي تعتمهههد عمهههى بنهههاء ميهههزة المتطهههورة وخفهههض تكمفهههة 
تنافسهههية لممؤسسهههة بهههاحتالل مكانهههة أفضهههل مهههن اآلخهههر فهههي السهههوق مهههن خهههالل تمبيهههة 
شههههباع حاجههههات المسههههتفيدين مههههن الخدمههههة التعميميههههة أو البحثيههههة أو اإلنتاجيههههة فهههههي  وا 

 مكان أو موقع محدد ونشاط أو مجال متفرد .
وتنوع المصادر التي تعتمد عمييا المؤسسهات التعميميهة في ضوء ما سبق يتضح تعدد 

أو اإلنتاجية في تحقيق الميزة التنافسية ليا مما يتطمب عهالج نهواحي القصهور وتهدعيم جوانهب 
القههههوة وتفههههاد  المخههههاطر وخمههههق واسههههتثمار الفههههرص والتركيههههز عمههههى جههههودة المنههههتج واختيههههار 

تركيهههز عمهههى منهههتج أو جانهههب معهههين االسهههتراتيجية المالئمهههة إلمكانهههات وظهههروف المؤسسهههة وال
ولمنطقههة محههددة تضههمن مههن خالليهها البقههاء واالسههتمرار والتميههز والتفههرد عمههى اآلخههر أيههًا كههان 

 موقعو أو ىويتو أو إمكاناتو.
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 تيافصية يف مؤشصات التعليه اليوعي.امليسة ال -4
 أىمية تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم النوعي. - أ

يعهههد تحقيهههق التميهههز فهههي الوقهههت الحاضهههر ىهههدفًا أساسهههيا تسهههعى إليهههو معظهههم الهههدول 
والمؤسسههههات والشههههركات والمصههههانع إنتاجيههههة كانههههت أو تعميميههههة أو خدميههههة ومههههن خههههالل مهههها 
أكدتههههههو معظههههههم الدراسههههههات والبحههههههوث التههههههي تناولههههههت القههههههدرة التنافسههههههية والميههههههزة المطمقههههههة 

 (62) وميههههههة تحقيههههههق الميههههههزة التنافسههههههيةأىووالنسههههههبية والميههههههزة التنافسههههههية ، يمكههههههن بمههههههورة 
 -لمؤسسات التعميم النوعي بمصر في عدة نقاط تتمثل في أنيا :

 االسهتراتيجياتلمتعمهيم النهوعي مهن خهالل تبنهى  االسهتراتيجيةالطريق األمثل لتحقيق الميزة  -
التنافسههية المناسههبة التههي ترسههم الرؤيههة المسههتقبمية ليهها بحههل المشههكالت وتقههديم الخههدمات 
وتمبية رغبهات المسهتفيدين منيها بهالكم والكيهف المناسهبين بمها يجعميها طهوق نجهاة يضهمن 

 بقاءىا واستمرارىا.
أفضل أداة تشخيصهية لتحديهد جوانهب القصهور ومسهاحة الفجهوة الموجهودة بهين مؤسسهات  -

النوعي وبينيا وبهين غيرىها مهن المؤسسهات الجامعيهة فهي نطهاق التخصهص محميها التعميم 
 وعالميًا.

تتيح فرص عمل جديدة ومتنوعة لخريجهي التعمهيم النهوعي بمها يهتالءم مهع الحهراك المينهي   -
 السريع وبما يسيم في تقدم المجتمع ورقيو .

وخدمههة المجتمههع  تضههمن األخههذ بالتحسههين والتطههوير المسههتمر لههىداء التدريسههي والبحثههي -
وتنميههة البيئههة وحههل مشههكالتيا المتنوعههة ممهها يسههيم فههي تفعيههل دور التعمههيم النههوعي فههي 

 تحقيق التنمية الشاممة والمستدامة لممجتمع اإلنساني .
تحههتم اسههتثمار التكنولوجيهها المتطههورة فههي نظههم التعمههيم وبرامجههو وأسههاليبو فههي بنههاء نظههم  -

قههة ووافيههة تمكههن المسههئولين مههن حههل المشههكالت لممعمومههات حديثههة وقواعههد لمبيانههات دقي
 ووضع الرؤ  المستقبمية عمى أسس عممية وبيانات سميمة.

تعههد معيههارا حقيقيههًا وموضههوعيا لمحكههم عمههى مههد  نجههاح المؤسسههات النوعيههة فههي تحقيههق  -
 أىدافيا وتأدية رسالتيا عمى الوجو األكمل.
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العالميههة لمجامعههات حيههث تأقاههوم أحههد المعههايير اليامههة التههي يبنههى عمييهها معظههم التصههنيفات  -
الجامعههات دائمهها فههي ضههوء مهها تقدمههو مههن بههرامج متطههورة وبحههث عممههي متميههز وخدمههة 

 المجتمع عمميًا ومستداًم .
تأعمههى مههن قيمههة اإلنسههان حيههث تركههز عمههى إعههداد وتكههوين وتأىيههل العنصههر البشههر  ورفههع  -

لعناصههر العمميههة مسههتو  كفاءتههو وجودتههو بوصههفو العنصههر األساسههي والمحههرك الرئيسههي 
اإلنتاجية والتعميمية بالمؤسسات النوعية بحيث يهتمكن اإلنسهان مهن القهدرة عمهى التخطهيط 
نجازه بأعمى جودة وأقل تكمفة وأسرع وقهت  تقان العمل وا  السميم واتخاذ القرارات المناسبة وا 

 ممكن .
النوعيهة تمثل أحهد الحمهول الناجعهة لمتلمهب عمهى معظهم التحهديات التهي تواجهو المؤسسهات  -

حيههث تفههرض عمييهها قيههادة التلييههر وتوجييههو لمصههمحة المؤسسههة بمهها يمكنيهها مههن التميههز 
 والتفرد عن اآلخر.

تعد العامل األساسهي فهي مواجيهة التحهديات االقتصهادية الناتجهة عهن العولمهة االقتصهادية  -
 بتمكين تمك المؤسسات من التفاعل والتكيف مع متطمبات سوق العمل المتجددة والمتليهرة

 بصفة مستمرة .
تهههوفر بيئهههة ومنهههاخ مناسهههب يسهههمح بالتنهههافس الشهههريف والمشهههروع الهههذي يمنهههع االحتكهههار  -

والسههيطرة حيههث ال بقههاء إال لىصههمح واألجههود واألقههل سههعرًا والههذي يحتههرم الفههرد والمجتمههع 
 ويحقق السعادة والرفاىية ليما .

ؤسسههي لممؤسسههات تؤكههد عمههى أىميههة تشههجيع اإلبههداع واالبتكههار الفههردي والجمههاعي والم -
النوعيههة بمهها يمكنيهها مههن القههدرة التنافسههية والتفههوق والتفههرد عههن غيرىهها مههن المؤسسههات 

 وقيادتيا وتوجيييا لمصمحتيا.
اإلسههيام  فههي تحسههين الصههورة الذىنيههة لمتعمههيم النههوعي ودورة فههي تنميههة الحههس الجمههالي  -

شهباع الجوانهب الروحيهة و الوجدانيهة واإلنسهانية لهد  طالبهو والعهاممين بهو  والذوق العام وا 
 ومعظم أفراد المجتمع اإلنساني .

تتههيح الفرصههة لههربط التعمههيم النههوعي بمؤسسههات المجتمههع المههدني و المؤسسههات التعميميههة  -
والشركات والمصانع بعقد االتفاقيات والبروتوكوالت وخاصة في مجاالت التلذيهة والمالبهس 

 ة المتبادلة بينيم .والفنون وتكنولوجيا التعميم وغيرىا في إطار المنفع
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تفرض عمى مؤسسات التعمهيم النهوعي اسهتحداث بهرامج وتخصصهات حديثهة تهالءم العصهر  -
ومسهههتجداتو بمههها يؤىهههل تمهههك المؤسسهههات لممشهههاركة فهههي التصهههنيفات العالميهههة لمجامعهههات 

 والكميات والحصول عمى ترتيب مناسب محميًا وعالميًا .
عات التنافسهههية كمصهههدر لمتمويهههل تحهههتم عمهههى مؤسسهههات التعمهههيم النهههوعي تبنهههى المشهههرو  -

وتشههههجيع التطههههور الههههذاتي لمعمميههههة التعميميههههة وتحسههههين القههههدرات األكاديميههههة والبحثيههههة 
 والمجتمعية ليا .

فهي ضههوء مها سههبق يتضهح أىميههة تحقيههق الميهزة التنافسههية لمؤسسهات التعمههيم النههوعي 
مؤسسههات تفوقههًا بمصههر حيههث تمثههل قاعههدة االنطههالق لمتفههرد والريههادة والعالميههة ومههنح تمههك ال

وأفضههمية عههن اآلخههرين مههن خههالل نتههائج أفضههل وأداء متميههز وقههدرة عمههى المنافسههة المسههتمرة 
والمستدامة مهع المنافسهين بمها يمكهن مؤسسهات التعمهيم النهوعي مهن احهتالل مكانهة متميهزة فهي 

 نطاق التخصصات النوعية عمى المستويين العربي والعالمي .
 تيافصية ملؤشصات التعليه اليوعي .أبعاد امليسة ال -ب      

في ضوء مصادر الميزة التنافسية لمؤسسهات التعمهيم النهوعي والتهي تسهيم فهي تحقيهق 
المؤسسات ألىدافيا ، يمكن تحديد أبعاد الميزة التنافسية لتمك المؤسسات فهي بعهدين أساسهيين 

منافسهين فهي معظهم ىما: حجم الميهزة التنافسهية متمهثاًل فهي تميهز المؤسسهة عمهى غيرىها مهن ال
المجهههاالت مثهههل البهههرامج التعميميهههة ، والتخصصهههات المتميهههزة ،واألنمهههاط اإلداريهههة المعاصهههرة ، 
وأسهههاليب الهههتعمم النشهههطة ، وجهههودة المعامهههل والهههورش والمرافهههق ، وأسهههاليب التقهههويم المتنوعهههة 

لتههي والموضههوعية ، مههع تقههديم المؤسسههة لكههل مهها سههبق بالتكمفههة األقههل ، والجههودة األعمههى ، وا
يجههاد فههرص عمههل مجزيههة ، أمهها البعههد  تتجسههد فههي إنتههاج خههريج متميههز قههادر عمههى المنافسههة وا 
الثاني : فيتمثل في السوق المتاح والمستيدف والذي يركز عمهى جهذب أعضهاء ىيئهة التهدريس 
والعاممين المتميزين والراغبين في تحسين األداء بصهفة مسهتمرة ومسهتدامة واسهتقطاب الطهالب 

العقمية والمادية واالجتماعية المرتفعة والحفاظ عمييم واستثمارىم في جهذب طهالب ذو  القدرات 
ويشههتق مههن البعههدين السههابقين لمميههزة التنافسههية لمؤسسههات التعمههيم عههدة و. جههدد فههي المسههتقبل

 منيا: (61)وأبعاد
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بعد التكمفة : يعد خفض التكمفة وترشيد اإلنفاق ىدفًا تسعى إليو المؤسسهات إنتاجيهة كانهت  -
أو تعميمية من خالل استثمار إمكاناتيها الماديهة والبشهرية االسهتثمار األمثهل بمها يحقهق ليها 

 ميزة تنافسية عن غيرىا من المؤسسات .
بعد الجودة : ترتبط الميزة التنافسية ارتباطا وثيقا بمستو  جودة المنتج التعميمي مهن خهالل  -

جرائيههها بطريقهههة  صهههحيحة وصهههواًل لمخرجهههات متميهههزة انتقهههاء المهههدخالت وضهههبط العمميهههات وا 
مستوفية لمعظم المعايير التعميمية واإلنتاجية التهي تهتالءم مهع متطمبهات المجتمهع المعاصهر 

. 
بعد الزمن والتسميم : يعد عامل الوقت وتسميم المنتج في الوقت المحدد سمفا من أىهم أبعهاد  -

للنتهاج وتقهديم المنهتج أو الميزة التنافسية لممؤسسة مما يحتم عمييا خفهض الفتهرة الزمنيهة 
 الخدمة في أقل وقت ممكن مقارنة بالمنافسين في نطاق التخصص.

بعههد المرونههة : ويتمثههل ذلههك فههي مههد  قههدرة المؤسسههة عمههى االسههتجابة السههريعة لممتليههرات  -
والمسههتجدات الطارئههة فههي البيئههة الداخميههة لممؤسسههة والبيئههة الخارجيههة المحيطههة بيهها ، ممهها 

المنههتج وتلييههر مواصههفاتو بمهها يههتالءم مههع حاجههات المسههتفيدين مههن  يفههرض عمييهها تنويههع
 الخدمة .

بعههههد اإلبههههداع : ويتمثههههل ذلههههك فههههي تبنههههى أفكههههار جديههههدة وحمههههول غيههههر تقميديههههة لممشههههكالت  -
داخههههل المؤسسههههة وخارجيهههها وتحويميهههها لواقههههع عممههههي مممههههوس ، ويعههههد اإلبههههداع العامههههل 

التنافسهههية والتفهههرد وقيهههادة اآلخهههر الحاسهههم والمميهههز بهههين المؤسسهههات فهههي تحقيهههق الميهههزة 
 مما يحتم عمى المؤسسات األخذ بو إذا ما أرادات التفوق عمى المنافس .

بعهههد خدمهههة المجتمهههع وتنميتهههو : ويتمثهههل ذلهههك فهههي الهههدور المجتمعهههي لمؤسسهههات التعمهههيم  -
النهههههوعي ويعهههههد ذلهههههك ىهههههدفًا رئيسهههههيًا تسهههههعى إليهههههو تمهههههك المؤسسهههههات بحكهههههم تخصصهههههاتيا 

ئههههههة المحميههههههة حيههههههث يعههههههول عمههههههى تمههههههك المؤسسههههههات القيههههههام األقههههههرب لممجتمههههههع والبي
والصههههههههحي  واالجتمههههههههاعيبالمسههههههههئولية االجتماعيههههههههة فههههههههي تنميههههههههة الههههههههوعي الثقههههههههافي 

ألفههههههراد المجتمههههههع والمحافظههههههة عمههههههى نظافههههههة المجتمههههههع وحمايههههههة البيئههههههة  واالقتصههههههادي
 وتحقيق األمن والسالمة العامة .

نهوعي بمصهر أن تحقهق مزايها في ضهوء مها سهبق  يتضهح أنهو ال يمكهن لمؤسسهات التعمهيم ال
تنافسههية إال إذا تههم اسههتيفاء األبعههاد السههابقة وتههوفير اإلمكانههات الماديههة والبشههرية المطموبههة 
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مناسههبة وأنمههاط إداريههة معاصههرة وكههوادر بحثيههة وعمميههة  واسههتراتيجياتوتبنههى رؤ  تنافسههية 
لمنشهودة التهي ينبلهي متميزة تأخذ بمؤسسات التعميم النوعي إلى المكانة المتميزة والالئقهة وا

 أن يصبوا إلييا جميع المسئولين والعاممين بمؤسسات التعميم النوعي بمصر .
 

 .خصائص الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم النوعي  -جه
فههي ضههوء مهها تهههم تناولههو مههن مصهههادر وأبعههاد لمميههزة التنافسهههية يتضههح تمتعيهها بعهههدة 

لتنافسهية والميهزة النسهبية والميهزة المطمقهة خصائص عن غيرىا من المفاىيم المتداخمهة معيها كا
والقدرة التنافسية مما يحتم عمهى المؤسسهات اإلنتاجيهة والتعميميهة األخهذ بيها والمحافظهة عمييها 
في إطهار تنافسهية غيهر مسهبوقة فهي كافهة المجهاالت لضهمان البقهاء واالسهتمرار وتحقيهق التفهرد 

 :(68)وأىم تمك الخصائصووالتفوق عمى المنافسين ، ومن 
التجديهههد والمعاصهههرة : مهههن خهههالل امهههتالك المؤسسهههة كفهههاءات بشهههرية نهههادرة قهههادرة عمهههى  -

التحسين والتطوير و االبتكار واإلبداع في األفكار والمنتجات بما يحقهق لممؤسسهة التفهوق 
والريههادة عمههي المنافسههين فههي عههالم المههال و األعمههال الههذي ال يعتههرف إال بههالمنتج األجههود 

 كثر تنوعًا والممبي لمعظم احتياجات العميل.واألقل سعرًا و األ 
األفضمية عن اآلخر : من خالل إصرار وحرص المؤسسة عمى وجود ميزه أو مزايها تحقهق  -

ليهها التفههرد والتفههوق عمههى اآلخههر بمهها يجههذب المسههتفيدين مههن الخدمههة ويزيههد مههن أعههدادىم 
 وتنوعيم.

خهتالف كقاعهدة أساسهية تنطمهق االختالف وليس التشابو : تعتمد الميزة التنافسية عمهى اال -
منيهها المؤسسههة لمتفههوق والريههادة ممهها يحههتم عمييهها االخههتالف عههن المنههافس فههي المنههتج 

 وجودتو وسعره والعميل المتمقي لمخدمة .
االسهههتمرارية واالسهههتدامة : بحيهههث تحهههتفظ المؤسسهههة بمههها أنجزتهههو مهههن تميهههز وسهههبق عهههن  -

م زوال المزايهها التنافسههية بسههرعة المنافسههين ألطههول فتههرة ممكنههو مسههتفيدة مههن خاصههية عههد
 وقابميتيا لمتطوير والبناء عمييا ، مما يحقق ليا المصداقية و الثقة من اآلخرين.

النسبية والقابمية لممقارنة : حيث تعتمد الميزة التنافسية عمهى المقارنهة بهاآلخر سهواء كهان  -
خهالل فتهرات  مؤسسة أو منتج في مجال التخصص أو النشاط الهذي  تعمهل فيهو والمقارنهة

زمنية مختمفة لممؤسسة الواحدة أو المنهتج الواحهد لموقهوف عمهى مهد  التحسهن والمالئمهة 
 لمعصر والقدرة عمى المنافسة والبقاء .
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التوافقية والمالئمهة : مهن خهالل تناسهب المزايها التنافسهية لممؤسسهة مهع األىهداف الحاليهة  -
المههوارد واإلمكانههات الحاليههة والمسههتقبمية التههي ترغههب المؤسسههة فههي تحقيقيهها فههي ضههوء 
 والمستقبمية المتوقعة باستثمار الفرص المتاحة والمتوقعة .

المرونة : والتي تعد شرطًا أساسيًا الستمرارية المزايا التنافسهية لممؤسسهة ومهن ثهم ينبلهي  -
أن تستجيب وتتكيف المزايا بسيولة ويسر مهع المتليهرات الداخميهة والمسهتجدات الخارجيهة 

استحداث مزايا جديدة تحل مكان المزايا القديمة لتواكب وتتالءم مع احتياجهات مما يتطمب 
 سوق العمل المتجددة والمتنوعة .

: مههن خههالل خفههض التكمفههة وزيههادة العائههد بالحههد مههن  (61)والمههردود و القيمههة المضههافةو  -
و اليدر وتعظيم استثمار الموارد ورضها المسهتفيد مهن الخدمهة عهن ىهذا المنهتج وعهدم قدرته

 عن االستلناء عنو مما يمثل قيمة مضافة لممؤسسة أو المنتج.
في ضوء مها سهبق يتضهح أىميهة تمتهع المزايها التنافسهية بالتجديهد و المعاصهرة واألفضهمية 
عههن اآلخههر واالخههتالف عنههو واالسههتدامة والنسههبية والقابميههة لممقارنههة والتوافقيههة والمالئمههة 

تههوافر أكبههر عههدد منيهها كممهها زاد العائههد مههن الميههزة والمرونههة والقيمههة المضههافة وأنههو كممهها 
 التنافسية وحققت أىدافيا وضمنت لممنتج أو المؤسسة البقاء والتفوق.

 اليوعي.مؤظرات قياط امليسة التيافصية ملؤشصات التعليه  -د 

يعههد تحديههد مؤشههرات قيههاس الميههزة التنافسههية العامههل الرئيسههي والحاسههم لمتقيههيم والحكههم 
أي مؤسسة في تحقيهق أىهدافيا وفهى مقهدمتيا تمتعيها بمزايها تنافسهية متعهددة  عمى مد  نجاح

ومتنوعههة وتختمههف مؤشههرات قيههاس المزايهها التنافسههية مههن مؤسسههة ألخههر  تبعههًا لنههوع النشههاط 
والمنتج وبيئة العمل ونمط اإلدارة المتبهع والربحيهة المسهتيدفة ، لهذا فهإن قيهاس المخرجهات فهي 

وأدق وأسرع من قياس المخرجات فهي المؤسسهات التعميميهة ومنيها المؤسسات اإلنتاجية أسيل 
النوعية ، حيث أن المردود والعائد منيا متنوع ومتجدد ويصهعب قياسهو ولكهن يسهتدل عميهو مهن 
مؤشرات كيفية وكميهة ، ورغهم صهعوبة قيهاس بعهض المزايها التنافسهية لممؤسسهات التعميميهة إال 

نتاجية يطبهق عمييها أنو يوجد اتجاه عالمي لمتعامل مع الجا معات والكميات ككيانات اقتصادية وا 
ما يطبق عمى تمك الكيانات من طرق وأساليب ومؤشهرات قيهاس مهع مراعهاة الطبيعهة اإلنسهانية 

 كاسههتراتيجيات:  (61)و متنوعههة اسههتراتيجياتتبنههى و لممؤسسههات التعميميههة ، ممهها يحههتم عمييهها 
التخصههص حيههث تركههز المؤسسههة عمههى إنتههاج أو تخههريج خههريج متميههز فههي تخصههص أو أكثههر 
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لمنطقهههة أو أكثهههر يصهههعب عمهههى اآلخهههر إنتاجهههو نظهههرًا الرتفهههاع جودتهههو وانخفهههاض سهههعره ، أو 
التمايز حيهث تركهز المؤسسهة عمهى إنتهاج أو تقهديم خدمهة متفهردة عهن المنافسهين ،  استراتيجية

ث تركههز عمههى انتقههاء المههدخالت وترشههيد العمميههات وتحسههين خفههض التكمفههة حيهه اسههتراتيجيةأو 
المخرجات ويتجسد ذلك في إنتاج أو تقديم خدمة متميزة بأقل كمفة وسعر مقارنة بهاآلخرين فهي 

 مجال النشاط أو التخصص.
مؤشههرات قيههاس التنافسههية بصههفة عامههة والميههزة التنافسههية و وفههى ضههوء مهها كتههب عههن 
 منيا : (66)و اتخاصة يمكن تحديدىا في عدة مؤشر 

المؤشهههرات الداخميهههة والتهههي تتمثهههل فهههي عناصهههر العمميهههة اإلنتاجيهههة أو التعميميهههة داخهههل  -
المؤسسهههههة كحجهههههم المؤسسهههههة مهههههن حيهههههث عهههههدد الطهههههالب وأعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس 
والبههههرامج التعميميههههة والجيههههاز اإلداري وكههههم ونههههوع الرسههههائل العمميههههة ومسههههتو  جودتيهههها 

 والخريجين كما وكيفًا.
لخارجيههة وتتمثههل فههي قههدرة المؤسسههة التعميميههة عمههى إنتههاج المعرفههة ونشههرىا المؤشههرات ا -

واستثمار التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الفائقة والتعامل والتفاعل بإيجابية مهع المتليهرات 
والمسههتجدات المحيطههة بيهها وتقههديم الحمههول العمميههة لممشههكالت االجتماعيههة واالقتصههادية 

المجتمههع وتنميههة الههوعي الثقههافي والبيئههي ألفههراد المجتمههع  والسياسههية التههي يعههانى منيهها
 المحمى.

الهذي تمارسهو أو  االقتصهاديالمؤشرات التخصصهية : وتتمثهل فهي نهوع النشهاط أو القطهاع  -
تتخصص فيو المؤسسهة إنتاجيهة كانهت أو تعميميهة مقارنهة بالمؤسسهات األخهر  فهي نفهس 
النشههاط عمههى المسههتويين المحمههى أو العههالمي ويتطمههب اسههتيفاء تمههك المؤشههرات اسههتحداث 
المؤسسات النوعية برامج أو تخصصات أو أقسام عممية جديهدة تسهيم فهي تحقيهق الميهزة 

 التنافسية ليا .
لمؤشههرات المعموماتيههة والتكنولوجيههة وتتمثههل فههي قههدرة المؤسسههة عمههى امههتالك المعمومههات ا -

والبيانههات التههي تمكنيهها مههن إعههداد قاعههدة بيانههات دقيقههة ووافيههة مسههتفيدة مههن التقنيههات 
التكنولوجيههة الحديثههة والمتطههورة مقارنههة بالمؤسسههات األخههر  المنافسههة بحيههث تسههيم فههي 

عة ذات جهودة عاليهة وبسهرعة فائقهة وبتكمفهة أقهل ممها يعهزز تقديم خدمات معموماتية متنو 
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مههن قيمههة وفائههدة المزايهها التنافسههية ليهها ويعظههم مههن دورىهها فههي تحقيههق التنميههة الشههاممة 
 لمجتمعيا والمجتمع اإلنساني.

المؤشههرات المحههدودة : وتتمثههل فههي تركيههز المؤسسههة عمههى تحقيههق الههربح المههادي السههريع  -
عهههداد أبهههات تحقيقههو سهههواء كهههان بتقمهههيص المهههدخالت أو والقريههب بلهههض النظهههر عهههن متطم

 العاممين أو عدم مراعاة الجوانب االجتماعية واإلنسانية لمعاممين بالمؤسسة.
المؤشهههرات الموسهههعة : وتتمثهههل فهههي عوامهههل اإلنتهههاج الرئيسهههية والتهههي تحقهههق لممؤسسهههة  -

األفضههههمية عههههن المنههههافس والجاذبيههههة مههههن قبههههل المسههههتفيدين مههههن الخدمههههة وقههههد أوجههههز 
لبنهههههك الهههههدولي و تمهههههك العوامهههههل فهههههي اإلنجهههههاز اإلجمهههههالي والديناميهههههة الكميهههههة وديناميهههههة ا

السهههههوق والديناميهههههة الماليهههههة والبنيهههههة التحتيهههههة ومنهههههاخ االسهههههتثمار وأخيهههههرًا رأس المهههههال 
 .( 62)البشر  والفكريو 

في ضوء ما سبق يتضح وجود اختالف كبير في مؤشرات قياس الميهزة التنافسهية بهين 
تاجيههة والخدميههة والمؤسسههات التعميميههة ومنيهها مؤسسههات التعمههيم النههوعي ممهها المؤسسههات اإلن

يتطمهههب حسهههن اختيهههار المؤشهههرات المناسهههبة والمالئمهههة كميهههة كانهههت أو كيفيهههة لطبيعهههة العمميهههة 
التعميميههة ومخرجاتيهها حيههث يمكههن أن يسههتدل عمييهها ولههيس قياسههيا بدقههة كمهها ىههو الحههال فههي 

لهو أثنهاء مجهاالت الميهزة التنافسهية بكميهة التربيهة النوعيهة المصانع والشركات وىو ما سهيتم تناو 
 بالزقازيق كنموذج ومثال لمؤسسات التعميم النوعي بمصر .

 تيافصية مبؤشصات التعليه اليوعي.معوقات حتكيل امليسة ال -ٍـ 

فهههي ضهههوء مههها تهههم تناولهههو مهههن أدبيهههات وأبحهههاث خاصهههة بهههالميزة التنافسهههية والتعمهههيم 
النههههوعي ومهههها تالحظههههو وتعايشههههو الباحثههههة داخههههل إحههههد  مؤسسههههات التعمههههيم النههههوعي بمصههههر 

المعوقهههههات التهههههي تحهههههول دون تحقيهههههق تمهههههك المؤسسهههههات ألىهههههدافيا و يمكهههههن تحديهههههد بعهههههض 
 -ومن ىذه المعوقات : (63)وافسيةبالصورة المثالية المطموبة وخاصة تمتعيا بمزايا تن

حداثههههههة نشههههههأة مؤسسههههههات التعمههههههيم النههههههوعي إذا مهههههها قورنههههههت بالمؤسسههههههات الجامعيههههههة  -
األخهههر  حيهههث يعهههود بدايهههة ظيورىههها لنيايهههة ثمانينيهههات القهههرن العشهههرين ومههها صهههاحبيا 

 من مشكالت عديدة أثرت بالسمب عمى العممية التعميمية.
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دارتيهههها فههههي  حههههدوث - مشههههكالت إداريههههة عديههههدة بتمههههك المؤسسههههات حيههههث تههههولى قيادتيهههها وا 
معظهههههم األحيهههههان أسهههههاتذة ليسهههههوا مهههههن أبنائيههههها خاصهههههة فهههههي فتهههههرة تسهههههعينيات القهههههرن 

 العشرين مما أثر بالسمب عمى سير العممية التعميمية واإلدارية.
 غيهههههاب البيئهههههة التعميميهههههة العصهههههرية التهههههي تشهههههجع عمهههههى العمهههههل واإلنتهههههاج واإلبهههههداع -

 واالبتكار والتميز والتفوق في مجاالت التعميم النوعي.
إتبههههاع معظههههم تمههههك المؤسسههههات ألسههههاليب إداريههههة عقيمههههة وغيههههر مالئمههههة لمعصههههر تنفههههذ  -

 قوانين ولوائح قديمة وجامدة تقاوم التطوير والتحديث .
وجههههود فجههههوة عمميههههة واسههههعة فههههي محتههههو  المنههههاىج والمقههههررات الدراسههههية العتمادىهههها  -

مهههها يشههههيده المجتمههههع المحمههههى والههههدولي مههههن ال تسههههتوعب قديمههههة  دراسههههية عمههههى خطههههط
 تليرات ومستجدات في كافة المجاالت.

ضهههههعف البنيهههههة التكنولوجيهههههة وقمهههههة اسهههههتثمارىا فهههههي رفهههههع كفهههههاءة العمميهههههة التعميميهههههة  -
 وتحسين جودتيا.

المههههدرجات والقاعههههات الدراسههههية والههههورش  قمههههةنقههههص اإلمكانههههات الماديههههة ممثمههههة فههههي   -
ض واألجيهههههزة والمعهههههدات واآلالت الالزمهههههة لمعمميهههههة التعميميهههههة فهههههي والمعامهههههل والمعهههههار 

التخصصههههات النوعيههههة والتههههي تههههتالءم مههههع األعههههداد المتزايههههدة مههههن الطههههالب الممتحقههههين 
 بمؤسسات التعميم النوعي.

ضههههعف البحههههث العممههههي بتمههههك المؤسسههههات ممههههثاًل فههههي قمههههة اإلنتههههاج البحثههههي ألعضههههاء  -
م بالتههههدريس وحيههههاتيم المعيشههههية وقمههههة ىيئههههة التههههدريس ومعههههاونييم نتيجههههة النشههههلالي

 التشجيع والتحفيز المادي والمعنوي ليم .
نهههدرة البعثههههات العمميههههة الخارجيهههة والداخميههههة ألعضههههاء ىيئهههة التههههدريس ومعههههاونييم ممهههها  -

 عمى االتجاىات الحديثة والمعاصرة في التخصصات النوعية. االطالعيقمل من 
والموىههههوبين والمبهههههدعين مهههههن عههههدم وجهههههود آليههههات معاصهههههرة لمكشهههههف عههههن المتميهههههزين  -

الطههههالب وأعضههههاء ىيئههههة التههههدريس ومعههههاونييم واسههههتثمارىم االسههههتثمار األمثههههل وخاصههههة 
 في مجال الفنون مما يحقق لتمك المؤسسات مزايا تنافسية .

ىمههههال  انشههههلال - معظههههم العههههاممين  بتمههههك المؤسسههههات بههههالتركيز عمههههى الههههدور التعميمههههي وا 
 بيئة .الدور البحثي وخدمة المجتمع وتنمية ال
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داريههههههًا وأكاديميهههههها عههههههن الحكومههههههة  - ضههههههعف اسههههههتقاللية المؤسسههههههات النوعيههههههة ماليهههههها وا 
 والجيات الرسمية مما يقيد حريتيا ويحد من انطالقيا وتميزىا .

انخفهههههاض الدافعيهههههة لهههههد  معظهههههم العهههههاممين بتمهههههك المؤسسهههههات فهههههي تحقيهههههق الجهههههودة  -
عتمهههههاد والحصهههههول عمهههههى االعتمهههههاد مهههههن قبهههههل الييئهههههة القوميهههههة لضهههههمان الجهههههودة واال

ويبههههرىن عمههههى ذلههههك أنههههو رغههههم مههههرور مهههها يقههههرب مههههن ثالثههههين عامههههًا عمههههى ظيورىهههها لههههم 
ىههههى كميههههة التربيههههة النوعيههههة جامعههههة  تحصههههل عمههههى االعتمههههاد سههههو  مؤسسههههة واحههههدة

 اإلسكندرية .
سهههههوق العمهههههل المحميهههههة والعربيهههههة مهههههن خريجهههههي التعمهههههيم  احتياجهههههاتصهههههعوبة حصهههههر  -

 المنافسة .النوعي مما يضعف قدرة المؤسسات النوعية عمى 
صهههههعوبة وضهههههع معهههههايير لهههههىداء والتميهههههز وكيفيهههههة تطبيقيههههها فهههههي العمميهههههة التعميميهههههة  -

بمؤسسههههههات التعمههههههيم النههههههوعي نظههههههرًا لصههههههعوبة قيههههههاس المههههههردود الوجههههههداني اإلنسههههههاني 
 لبعض التخصصات .

فقههدان التواصههل الفعههال والمسههتمر بههين تمههك المؤسسههات ومؤسسههات المجتمههع المههدني فههي  -
 لبيئة بما يسيم في تحقيق التنمية الشاممة والمستدامة .خدمة المجتمع وتنمية ا

غيهههاب التقهههويم المؤسسهههي الهههذاتي الشهههامل والمسهههتمر فهههي معظهههم تمهههك المؤسسهههات ممههها  -
 يعوق تحقيق التحسين والتطوير المستمر .

في ضوء ما سبق يتضح أىمية إزالة تمك المعوقات حتى تتمكن مؤسسات التعمهيم النهوعي 
لمحميههة المتميههزة والعالميهة ذات السههمعة الطيبههة والجههودة العاليههة مهن منافسههة المؤسسههات ا

بتههوفير اإلمكانههات الماديههة والبشههرية المطموبههة واألخههذ بمعطيههات العصههر ومتطمباتههو ، بمهها 
 يمكنيا من البقاء واالستمرار والقدرة عمى المنافسة محميا وعربيًا ودوليًا .

 : التعليه اليوعي مبصراحملول الجاىي 

عمهههههيم النهههههوعي فهههههي مصهههههر مهههههن أحهههههدث التخصصهههههات الجامعيهههههة وأقربيههههها يعهههههد الت
لمجههههاالت البيئهههههة وخدمههههة المجتمهههههع وريهههههادة األعمههههال والعمهههههل الحههههر فباإلضهههههافة إلهههههى دوره 
الرئيسهههي فهههي إعهههداد المعمهههم النهههوعي وأخصهههائي تكنولوجيههها التعمهههيم واإلعهههالم التربهههوي يمكهههن 

العمههههل مههههن خههههالل إعههههداد أن يسههههيم فههههي حههههل مشههههكمة البطالههههة بإتاحههههة العديههههد مههههن فههههرص 
وتههههدريب وتشهههههجيع طههههالب وخريجهههههي التعمهههههيم النههههوعي عمهههههى تبنههههى المشهههههروعات اإلنتاجيهههههة 
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المتوسهههطة والصهههليرة كحهههل أمثهههل لمبطالهههة وتحقيهههق حيهههاة كريمهههة مسهههتفيدين فهههي ذلهههك مهههن 
الههههههدعم الحكههههههومي الالمحههههههدود ماديههههههًا وفنيههههههًا لتمههههههك المشههههههروعات فههههههي السههههههنوات األخيههههههرة 

مميههههههار جنيههههههو وحههههههث البنههههههوك عمههههههى تمويههههههل تمههههههك  1 بتخصههههههيص واعتمههههههاد أكثههههههر مههههههن
 المشروعات. 

  .ىعأة وتطور التعليه اليوعي -1

يمكهههن التهههأريد لمتعمهههيم النهههوعي فهههي مصهههر فهههي بداياتهههو األولهههى منهههذ  و عيهههد محمهههد 
إنشهههههاء أول مدرسهههههة لتعمهههههيم الموسهههههيقى فهههههي الخانكهههههة تمبيهههههة كانهههههت البدايهههههة بعمهههههى حيهههههث 

عمهههى يهههد معممهههين أجانهههب ، ىهههذا  مهههن الموسهههيقى العسهههكرية و كهههان ذلهههك الحتياجهههات الجهههيش
إلهههى وجهههود مدرسهههة لمفنهههون تضهههم تخصصهههات و الحياكهههة و الميكانيكههها و األحذيهههة  باإلضهههافة

، و تجميهههههد الكتهههههب و صهههههناعة المعهههههادن ، و النجهههههارة و إصهههههالح اآلالت الموسهههههيقية ، ثهههههم 
رسههههههة لمرسهههههم عههههههام ، و مد2388أنشهههههأت مدرسهههههة أخههههههر  لمفنهههههون و الحههههههرف فهههههي عهههههام 

 (64)و2363
ونظهههههرا لمحاجهههههة لمعممهههههات الفنهههههون تهههههم و إنشهههههاء معيهههههد التربيهههههة لممعممهههههات عهههههام 

معممههههات المرحمههههة االبتدائيههههة والعههههالي إلعههههداد  إلعههههدادويضههههم قسههههمين : االبتههههدائي  2418
معممههههات المرحمههههة الثانويههههة وكانههههت مههههدة الدراسههههة بيمهههها عههههامين وقههههد ضههههم المعيههههد شههههعبا 

صهههههاد المنزلهههههي و الموسهههههيقى ثهههههم اسهههههتقمت بعهههههد ذلهههههك تمهههههك االقسهههههام معممهههههات االقت إلعهههههداد
  .(28)معممات ىذه التخصصات و  إلعدادلتصبح معاىدا 

صههههدر مهههن قههههرارات لممهههؤتمر الههههدولي لمتربيهههة الفنيههههة ببهههاريس عههههام  وفهههي ضههههوء مههها
والهههذي حهههدد أىهههم المواصهههفات التهههي ينبلهههي توافرىههها فهههي معمهههم التربيهههة الفنيهههة اتجيهههت 2486

وكانههههت مههههدة الدراسههههة بههههو  2482إنشههههاء شههههعب لمرسههههم بمعيههههد التربيههههة عههههام مصههههر إلههههى 
معيهههدا  ةاصهههبحت ىهههذه الشهههعب 2418عامهههان ، ومهههع إنشهههاء جامعهههة عهههين شهههمس فهههي عهههام 

 .(22) ةمستقال لمتربية الفني
تهههههم الحهههههاق  2412و امههههها بالنسهههههبة لمتخصهههههص التربيهههههة الموسهههههيقية  ففهههههي عهههههام 

نههههون ، ثههههم انفصههههل و اطمههههق عميههههو اسههههم شههههعب الموسههههيقي بالمعيههههد العههههالي لمعممههههات الف
 .( 21)المعيد العالي لمعممات الموسيقي و كانت مدة الدراسة بو ثالث سنوات و 
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انشهههههاء  2412معمهههههم الفنهههههون بمصهههههر تهههههم فهههههي عهههههام  بإعهههههدادواسههههتمرارا لالىتمهههههام 
معيههههدي التربيههههة الفنيههههة لممعممههههين بالروضههههة و لممعممههههات بالزمالههههك و قههههد تههههم دمجيمهههها فههههي 

معممهههي التربيهههة الفنيهههة ثهههم نقمهههت تبعيتيمههها إداريههها لهههوزارة التعمهههيم العهههالي فهههي  إلعهههدادمعيهههد 
نيات القههههههرن العشههههههرين تههههههم التوسههههههع فههههههي التعمههههههيم ي، و فههههههي منتصههههههف سههههههبع2462عههههههام 

الجهههامعي المصهههري ممهههثال فهههي إنشهههاء العديهههد مهههن الجامعهههات و مييههها جامعهههو حمهههوان التهههي 
العميههههههها لمتربيهههههههة الفنيهههههههة و حيهههههههث تهههههههم تحويهههههههل المعاىهههههههد ، ( 28)و  2421أنشهههههههئت عهههههههام 

   .الموسيقية و الرياضية و االقتصاد المنزلي الي كميات ضمن جامعو حموان
ونظههههههرا لمعجهههههههز الكبيهههههههر فهههههههي المعمهههههههم النهههههههوعي و عهههههههدم قهههههههدرة دور المعممهههههههين و 

كمههها و كيفههها و احجهههام الجامعهههات المصهههرية عهههن  المطموبهههة باألعهههدادالمعممهههات عمهههي الوفهههاء 
المعمهههم النهههوعي و التحهههول فهههي فمسهههفو التعمهههيم قبهههل الجهههامعي  فهههتح كميهههات او بهههرامج إلعهههداد

مههههن الحفههههظ و التمقههههين  و التحصههههيل الههههي اعههههداد و تكههههوين الشخصههههية المتكاممههههة كههههل ذلههههك 
 2432أدي بالمسهههئولين إلهههي عقهههد المهههؤتمر القهههومي لتطهههوير التعمهههيم فهههي مصهههر فهههي عهههام 

تعمهههيم و الهههذي نهههاقش أىهههم بعنهههوان  و امهههة ليههها مسهههتقبل و و الهههذي نظمتهههو وزارة التربيهههة و ال
المشههههكالت التههههي تناولتيهههها اسههههتراتيجية تطههههوير التعمههههيم فههههي مصههههر و عمههههي رأسههههيا الههههنقص 
الشهههديد فهههي أعهههداد المعمهههم النهههوعي  ، و فهههي ضهههوء توصهههيات المهههؤتمر تبمهههورت فكهههرة إنشهههاء 
كميهههات جديهههدة لتخهههرج المعممهههين و المعممهههات فهههي التخصصهههات النوعيهههة المختمفهههة و تجسهههد 

و انشههههههاء مؤسسههههههات التعمههههههيم   (21)ية دور المعممههههههين و المعممههههههات و ذلههههههك فههههههي و تصههههههف
 . (21)النوعي تحت مسمي كميات و المعممين و المعممات النوعيةو

( بتشههههكيل المجمههههس 238صههههدر القههههرار الههههوزاري رقههههم )  2434وفههههي مههههارس عههههام 
االعمهههى لمكميهههات النوعيهههة و الهههذي أوصهههى بالتوسهههع فهههي إنشهههاء المزيهههد مهههن تمهههك الكميهههات ، 

فههههي شههههير يونيههههة مههههن نفههههس العههههام صههههدر القههههرار بتعههههديل مسههههمى كميههههات المعممههههين و  و
 . (26)المعممات النوعية إلى و كميات التربية النوعية و

وحتهههى  2433عهههام نشهههأة وتطهههور كميهههات التربيهههة النوعيهههة منهههذ ومهههن خهههالل تتبهههع 
تهههر  الباحثهههة أنهههو يمكهههن تقسهههيم تطهههور التعمهههيم العهههالي النهههوعي بمصهههر ألربعهههة مراحهههل اآلن 

 :لكل منيا سماتيا وخصائيا وىي 
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  :مرحلة " البداية واالىتعار" - أ

وبههههدأت ىههههذه  2443وعههههام  2433يمكههههن التههههأريد ليههههذه المرحمههههة مهههها بههههين عههههام 
 (22) وواإلسهههههكندريةبإنشهههههاء ثهههههالث كميهههههات لمتربيهههههة النوعيهههههة بالعباسهههههية والهههههدقي والمرحمهههههة 

تضهههمنت معظهههم التخصصهههات النوعيهههة مثهههل )التربيهههة الفنيهههة والتربيهههة الموسهههيقية واالقتصهههاد 
تهههههوالى إنشهههههاء و  2434يههههها التعمهههههيم واإلعهههههالم التربهههههوي ( ، وفهههههي عهههههام المنزلهههههي وتكنولوج

 .وقنا  بطنطا وبورسعيد وأشمون وأسيوط (23)و كميات التربية النوعية
أوليههها كميهههة  (24)و كميهههات لمتربيهههة النوعيهههة خمهههسإنشهههاء و  2448وقهههد شهههيد عهههام 

وثالثيمهههها كميههههة التربيههههة ، التربيههههة النوعيههههة بههههالفيوم وثانييهههها كميههههة التربيههههة النوعيههههة بههههدمياط 
منيهههههة النصهههههر و  بالمنصهههههورة التربيهههههة النوعيهههههة تهههههيببنيههههها وأختهههههتم ىهههههذا العهههههام بإنشهههههاء كمي

 بمحافظة الدقيمية.
كههههان أوليهههها  (38)وكميههههات لمتربيههههة النوعيههههة أربههههعإنشههههاء و  2442كمهههها شههههيد عههههام 

كميهههة التربيهههة النوعيهههة بالزقهههازيق ، وثانييههها كميهههة التربيهههة النوعيهههة بالمنيههها ، وثالثيمههها كميهههة 
 بكفر الشيد.النوعية ، وأختتم العام بإنشاء كمية التربية  ميت غمرالتربية النوعية ب

من الجامعهههات التهههي ومهههع بدايهههة األلفيهههة الثالثهههة تهههم إنشهههاء عهههدة كميهههات نوعيهههة ضههه
تقههههع فههههي نطاقيهههها الجلرافههههي ككميههههة التربيههههة النوعيههههة بقنهههها وكميههههة التربيههههة النوعيههههة بأسههههوان 
وكميهههههة التربيهههههة النوعيهههههة بمرسهههههى مطهههههروح باإلضهههههافة إلنشهههههاء كميهههههات لريهههههاض األطفهههههال 

 والطفولة المبكرة وغيرىا .
فهههي ضهههوء مههها سهههبق يتضهههح زيهههادة عهههدد كميهههات التربيهههة النوعيهههة فهههي مصهههر ألكثهههر 
مههههن عشههههرين كميههههة نوعيههههة ممهههها يتطمههههب زيههههادة االىتمههههام بيهههها حتههههى تههههؤد  رسههههالتيا عمههههى 

 الوجو األكمل وتحقق مزايا تنافسية تضمن بيا البقاء واالستمرارية .
خههههالل العشههههر و  كميههههات التربيههههة النوعيههههةومههههن خههههالل المتابعههههة التاريخيههههة لنشههههأة 

ت السهههابقة فهههي تمهههك ومههها أسهههفرت عنهههو نتهههائج بعهههض الدراسهههاسهههنوات األولهههى مهههن ظيورىههها 
 -يمكن تحديد سمات تمك المرحمة في عدة خصائص من أىميا :الفترة 

العشهههوائية : لهههم يهههتم إنشهههاء أيهههًا مهههن الكميهههات النوعيهههة بنهههاء عمهههى إعهههداد مسهههبق مخطهههط لهههو  -
، ولكههههن تههههم صههههدور معظههههم القههههرارات الخاصههههة بإنشههههاء تمههههك الكميههههات بعيههههدًا عههههن العمميههههة 
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تهههم إنشهههاء ثهههالث كميهههات لمتربيهههة النوعيهههة بميهههت غمهههر و منيهههة النصهههر  فمهههثالً والموضهههوعية ، 
 و المنصورة بمحافظة واحدة.

الهههنقص فهههي أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس ومعهههاونييم حيهههث أنشهههئت معظهههم الكميهههات وافتتحهههت  -
حتههههى نيايههههة ىههههذه المرحمههههة دون وجههههود أعضههههاء  2433لمدراسههههة ابتههههداء مههههن عههههام 

مههههوبين إلنجههههاح العمميههههة التعميميههههة بيهههها ىيئههههة تههههدريس ومعههههاونييم بههههالكم والكيههههف المط
حيهههث تهههم االعتمههههاد فهههي ذلهههك عمههههى االنتهههداب الكمهههى والجزئههههي مهههن الكميهههات األخههههر  و 
وزارة التربيههههة والتعمههههيم دون مراعههههاة لمتخصههههص والخبههههرة المطموبههههة ممهههها أثههههر بالسههههمب 

 عمى جودة العممية التعميمية ومستو  الخريج في تمك المرحمة .
اري : حيههههث عانههههت معظههههم الكميههههات مههههن العجههههز الكبيههههر فههههي الههههنقص فههههي الجيههههاز اإلد -

الجيههههاز اإلداري والعههههاممين المنههههوط بيههههم تسههههيير العمميههههة التعميميههههة و اإلداريههههة بتمههههك 
المؤسسهههههات حيهههههث لهههههم يعهههههين بيههههها اإلداريهههههين والفنيهههههين المطمهههههوبين إلنجهههههاح العمميهههههة 
ق التعميميهههههة واإلداريهههههة ممههههها أثهههههر بالسهههههمب عمهههههى نجهههههاح تمهههههك المؤسسهههههات فهههههي تحقيههههه

 أىدافيا المنشودة .
الههههنقص فههههي اإلمكانههههات الماديههههة : حيههههث تههههم التسههههرع فههههي افتتههههاح تمههههك الكميههههات عمههههى  -

أنقههههههاض دور المعممههههههين والمعممههههههات دون تههههههوفير الحههههههد األدنههههههى المطمههههههوب إلنجههههههاح 
العمميههههة التعميميههههة حيههههث عانههههت تمههههك المؤسسههههات مههههن العجههههز الكبيههههر فههههي المههههدرجات 

سهههههههتوديوىات ش واألتيمييهههههههات والمسهههههههارح واإلوالقاعهههههههات الدراسهههههههية والمعامهههههههل والهههههههور 
 وغيرىا .

االعتمهههاد عمهههى القيهههادات اإلداريهههة مهههن خهههارج المؤسسهههات نظهههرًا لحداثهههة نشهههأتيا وخموىههها  -
مهههن الكهههوادر اإلداريهههة ممههها اسهههتمزم سهههرعة ضهههميا لمجامعهههات المصهههرية كهههل  فهههي نطاقيههها 

 الجلرافي .
ة أنشهههههئت فهههههي رحهههههاب وزارة التبعيهههههة لهههههوزارة التعمهههههيم العهههههالي : معظهههههم  الكميهههههات النوعيههههه -

التعمهههيم العهههالي وأنشهههس ليههها مجمهههس أعمهههى لكميهههات التربيهههة النوعيهههة وريهههاض األطفهههال 
عمههههى نمههههط المجههههالس الجامعيههههة المصههههرية حيههههث أوكههههل ليههههذا المجمههههس إدارة واعتمههههاد 
الشهههئون الفنيهههة واإلداريهههة والماليهههة لمكميهههات النوعيهههة ، ونظهههرًا لبعهههد ىهههذا المجمهههس عهههن 

يهههًا وصهههعوبة التواصهههل الفعهههال معهههو مهههن قبهههل إدارة ىهههذه الكميهههات ممههها تمهههك الكميهههات جلراف
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أد  إلههههههى صههههههعوبة السههههههيطرة والتوجيههههههو لمعمميههههههة التعميميههههههة واإلداريههههههة بيهههههها وتفههههههاقم 
معههههات المصههههرية االمشههههكالت التعميميههههة واإلداريههههة ممهههها عجههههل بضههههم تمههههك الكميههههات لمج

 كل  في نطاق الموقع الجلرافي ليا .
تمههههع بأىميههههة ودور الكميههههات النوعيههههة فههههي إعههههداد المعمههههم قمههههة وعههههى معظههههم أفههههراد المج -

النههههوعي حيههههث لههههم يههههدرك الههههبعض فمسههههفة وأىههههداف إنشههههاء تمههههك الكميههههات ودورىهههها فههههي 
إعههههداد وتكههههوين الشخصههههية المتكاممههههة لمتمميههههذ المصههههري باإلضههههافة لههههدورىا فههههي خدمههههة 

 وتنمية المجتمع المحمى .
 مرحلة " التَديد واإللغاء " : - ب

، وتبهههههدأ ىهههههذه  1881و 2443لمرحمهههههة مههههها بهههههين عهههههامي يمكهههههن التهههههأريد ليهههههذه ا
المرحمهههة بصهههدور القهههرار بنقهههل تبعيهههة كميهههات التربيهههة النوعيهههة مهههن وزارة التعمهههيم العهههالي إلهههى 
الجامعهههات المصهههرية بحيهههث تنضهههم كهههل كميهههة إلهههى الجامعهههة التهههي تقهههع فهههي نطاقيههها الجلرافهههي، 

ميهههة التربيهههة النوعيهههة وقهههد شهههيدت تمهههك الفتهههرة أيضهههًا إللهههاء بعهههض الكميهههات كمههها حهههدث فهههي ك
وضههههميا كأقسههههام نوعيههههة إلههههي  بجامعهههة عههههين شههههمس وكميههههة التربيههههة النوعيههههة بجامعهههة بنيهههها

وبهههههالنظر لواقهههههع العمميهههههة التعميميهههههة واإلداريهههههة لكميهههههات التربيهههههة النوعيهههههة  كميهههههات التربيهههههة
وخاصههههة بعههههد انضههههماميا لمجامعههههات يمكههههن اسههههتنتاج وتحديههههد بعههههض سههههمات ىههههذه المرحمههههة 

 -ومنيا :
التوافههههههق واالنسههههههجام : عانههههههت المؤسسههههههات النوعيههههههة فههههههي بدايههههههة انضههههههماميا  صههههههعوبة -

لمجامعههههههات المصههههههرية مههههههن عههههههدم االنسههههههجام بههههههين أعضههههههاء ىيئههههههة التههههههدريس ومعههههههاونييم 
والعههههاممين بتمههههك الكميههههات وبههههين أقههههرانيم بالجامعههههة وقههههد يعههههود ذلههههك لالخههههتالف فههههي النشههههأة 

باإلضههههافة لمعوامههههل  ،اإلداريههههةوظههههروف االنضههههمام والههههنمط اإلداري المتبههههع فييمهههها والتبعيههههة 
النفسههههههية لههههههبعض العههههههاممين مههههههن حيههههههث القبههههههول والههههههرفض ل خههههههر وتلميههههههب المصههههههمحة 

 الشخصية عن المصمحة العامة لد  البعض .
بالنسهههههبة لمجامعهههههة والمجتمهههههع قمهههههة وعهههههي الهههههبعض بأىميهههههة ودور التخصصهههههات النوعيهههههة  -

 المحمى .
داب أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس لمقيهههام االعتمهههاد عمهههى االنتهههدابات : يعهههد االعتمهههاد عمهههى انتههه -

بالتههههدريس بالكميههههات النوعيههههة عمههههى حسههههاب  أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس األصههههميين مههههن أىههههم 
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سهههمات تمهههك المرحمهههة والتهههي أفهههرزت كثيهههر مهههن المشهههاكل التعميميهههة واإلداريهههة أثهههرت بالسهههمب 
 عمى قيام تمك الكميات بدورىا عمى الوجو األكمل.

نقههههص المههههوارد الماليههههة واإلمكانههههات الماديههههة : يعههههد نقههههص اإلمكانههههات الماديههههة والمههههوارد  -
الماليههههة مههههن أىههههم العوامههههل التههههي أدت التخههههاذ قههههرار ضههههم الكميههههات النوعيههههة لمجامعههههات 
حيهههث أنشههههئت وافتتحههههت لمدراسهههة دون تههههوفير الحههههد األدنهههى المطمههههوب إلنجههههاح العمميههههة 

ماليهههة مناسهههبة لتهههوفير بيئهههة تعميميهههة  تاعتمهههاداالتعميميهههة بيههها حيهههث لهههم تخصهههص ليههها 
 جامعية مماثمة لمكميات األخر .

 " إعادة البياء واالشتكرار" :  مرحلة  - حـ
حيههههث اتسههههمت  1821و  1881ويمكههههن التههههأريد ليههههذه المرحمههههة مهههها بههههين عههههامي 

 ىذه المرحمة بعدة سمات من أىميا :
بتمهههههك الكميهههههات حيهههههث اسهههههتكمال أعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس ومعهههههاونييم والجيهههههاز اإلداري  -

حصههههل عههههدد كبيههههر مههههن معههههاوني  أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس عمههههى الماجسههههتير والههههدكتوراه 
فههههههي التخصصههههههات النوعيههههههة والتربويههههههة والنفسههههههية بههههههالكم والكيههههههف المطمههههههوب إلنجههههههاح 
العمميهههة التعميميهههة فهههي تمهههك الكميهههات ، ىهههذا باإلضهههافة السهههتكمال الجيهههاز اإلداري لجميهههع 

 اإلدارات .
عيههههة متميههههزة مههههن أبنههههاء تمههههك الكميههههات حيههههث قههههل االعتمههههاد عمههههى ظيههههور قيههههادات جام -

 فههههياالنتههههداب لمقيههههادات وتههههم االعتمههههاد فههههي معظههههم الكميههههات عمههههى أسههههاتذة مههههن أبنائيهههها 
تههههولى المناصههههب القياديههههة كالعمههههداء والههههوكالء ورؤسههههاء األقسههههام ممهههها انعكههههس إيجابيههههًا 

 عمى العممية التعميمية واإلدارية .
والمههههوارد الماليههههة حيههههث يحسههههب لمجامعههههات المصههههرية أنيهههها تههههوفير اإلمكانههههات الماديههههة  -

وضهههعت تهههوفير المهههوارد الماليهههة واإلمكانهههات الماديهههة لكميهههات التربيهههة النوعيهههة فهههي مقدمهههة 
أولوياتيهههها وانعكههههس ذلههههك باإليجههههاب عمههههى سههههير العمميههههة التعميميههههة واإلداريههههة وجودتيهههها 

سههههة والههههورش والمعامههههل تشههههييد المبههههاني الجامعيههههة والمهههدرجات وقاعههههات الدرا فههههيمتمهههثاًل 
 والمسارح ، وتوفير المخصصات المالية المطموبة لمعممية التعميمية .

ثبهههههات الوجهههههود : وتمثهههههل ذلهههههك  االنهههههدماج - اقتنهههههاع معظهههههم القيهههههادات الجامعيهههههة  فهههههيوا 
ضههههفاء  الجمههههاليتنميههههة الحههههس  فههههي النههههوعيوالعههههاممين والطههههالب بأىميههههة دور التعمههههيم  وا 
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قيهههههادة األنشهههههطة وعميميهههههة بالجامعهههههات مهههههن خهههههالل عمهههههى العمميهههههة الت والمتعهههههةالبيجهههههة 
 فهههههيالطالبيهههههة وخاصهههههة الفنيهههههة وحهههههث الطهههههالب عمهههههى المشهههههاركة الفعالهههههة واسهههههتثمارىا 

تمههههك الفتههههرة اليامههههة مههههن  فههههيمحاربههههة التطههههرف والعنههههف الههههذ  سههههاد بعههههض الجامعههههات 
 88ينهههاير و 11 ثهههورتيأعقهههاب  فهههيوالهههذ  لهههم يحهههدث مهههن قبهههل  الجهههامعيتهههاريد التعمهههيم 

تجميهههل وتهههزيين الكميهههات  فهههيبالتخصصهههات النوعيهههة  االسهههتعانةيونيهههو ، ممههها أكهههد أىميهههة 
المناسهههههبات الدينيهههههة  فهههههيوالجامعهههههات باإلضهههههافة إلقامهههههة الحفهههههالت الموسهههههيقية وخاصهههههة 

 . (32)و مجاالت الفنون المختمفة فيالمسابقات الجامعية  فيوالوطنية والمشاركة 
 صة " : مرحلة " املياف -د     

وحتهههههى اآلن حيهههههث  1821مهههههن عهههههام  ابتهههههداءً ويمكهههههن أن يهههههؤرخ ليهههههذه المرحمهههههة 
والرغبهههههة  والتعميمههههي اإلداري االسههههتقرارلمرحمههههة  النههههوعيوصههههمت معظههههم مؤسسههههات التعمههههيم 

شهههههيدتيا معظهههههم  التهههههيفتهههههرة المظهههههاىرات العنيفهههههة  النتيهههههاءالتفهههههوق وقهههههد يرجهههههع ذلهههههك  فهههههي
مظههههاىر  فههههيمتمههههثاًل  السياسههههي االسههههتقرارالجامعههههات المصههههرية والوصههههول بمصههههر لمرحمههههة 

 انعكهههههسعديهههههدة منيههههها القضهههههاء عمهههههى اإلرىهههههاب وعهههههودة ىيبهههههة الدولهههههة ومؤسسهههههاتيا ممههههها 
، ويمكههههن وصههههف ىههههذه  الجههههامعيإيجابيههههًا عمههههى كافههههة قطاعههههات المجتمههههع وخاصههههة التعمههههيم 

المرحمهههة بأنيههها مرحمهههة اآلمهههال والطموحهههات ورغهههم صهههعوبة تحديهههد مالمهههح تمهههك المرحمهههة إال 
 مكن أن تتصف بعدة سمات منيا :أنيا ي

مههههن  المؤسسههههي االعتمههههاد: يعههههد الحصههههول عمههههى  االعتمههههادالحصههههول عمههههى  فههههيالرغبههههة  -
 1886عهههام  فهههيوالتهههي أنشهههئت  واالعتمهههادقبهههل الييئهههة القوميهههة لضهههمان جهههودة التعمهههيم 

، ىهههدفا أسهههمى تسهههعى إليهههو جميهههع مؤسسهههات التعمهههيم النهههوعي حتهههى تهههتمكن مهههن القهههدرة 
بدايههههة العقههههد الثالههههث مههههن  فههههي، فههههال يعقههههل ونحههههن  واسههههتمرارىايهههها ئعمههههى المنافسههههة وبقا

 االعتمههههههادوالعشههههههرين ولههههههم تحصههههههل جميههههههع الكميههههههات النوعيههههههة عمههههههى  الحههههههاديالقههههههرن 
 كمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية . باستثناء

التفهههوق والتميهههز : يعهههد التفهههوق والتميهههز لىفهههراد والمؤسسهههات مهههن أىهههم مههها يميهههز العصهههر  -
م تسهههعى المؤسسهههات الجامعيهههة ومنيههها النوعيهههة إلحهههراز التفهههوق وتحقيهههق ومهههن ثههه الحهههالي

التخصصههههات النوعيههههة ويتطمههههب ذلههههك إجههههراءات  فههههيالتميههههز عههههن المؤسسههههات المنافسههههة 
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بههههرامج وتخصصههههات جديههههدة  واسههههتحداثعديههههدة منيهههها تطههههوير البههههرامج التعميميههههة الحاليههههة 
 . تالئم العصر وتمبى احتياجاتو المتنوعة والمتليرة والمتسارعة

التطهههههههوير والتحسهههههههين المسهههههههتمر : يعهههههههد التطهههههههوير والتحسهههههههين المسهههههههتمر مهههههههن أىهههههههم  -
أن تأخههههههههذ بيهههههههها المؤسسههههههههات التعميميههههههههة عامههههههههة والنوعيههههههههة  ينبلههههههههي التههههههههيالعوامههههههههل 

خاصههههههههههة إذا مهههههههههها أرادت أن تبقههههههههههى وتسههههههههههتمر وتحتههههههههههل المكانههههههههههة الالئقههههههههههة عمههههههههههى 
ولتحقيهههههههق ذلهههههههك يتطمهههههههب إجهههههههراءات عديهههههههدة لكافهههههههة  والعهههههههالميالمسهههههههتويين المحمهههههههى 

عناصهههههههر العمميهههههههة التعميميهههههههة وجميهههههههع المشهههههههاركين والعهههههههاممين بيههههههها تضهههههههمن مهههههههن 
خالليههههههها تحقيهههههههق أىهههههههداف المؤسسهههههههة بهههههههأعمى درجهههههههات اإلتقهههههههان والجهههههههودة متمثمهههههههة 

إنتهههههاج خهههههريج نهههههوعى متميهههههز قهههههادر عمهههههى المنافسهههههة والتميهههههز عهههههن اآلخهههههر أيهههههًا  فهههههي
 كان موقعو ومكانو .

 نلية الرتبية اليوعية جامعة السقازيلجالح : احملور ال
رقهههههم  الهههههوزاريأنشهههههئت كميهههههة التربيهههههة النوعيهههههة جامعهههههة الزقهههههازيق بصهههههدور القهههههرار 

 الجههههههههههامعيالعههههههههههام  فههههههههههيالكميههههههههههة لمدراسههههههههههة  وافتتحههههههههههت 13/28/2442 فههههههههههي 2183
 الجميههههوري، ثههههم صههههدر القههههرار  العههههاليوكانههههت تابعههههة إداريههههًا لههههوزارة التعمههههيم  2442/2441
 .بضم الكمية لجامعة الزقازيق  28/28/2443 في 814رقم 

( بتههههههههاريد 36رقههههههههم ) الههههههههوزاريوفههههههههى إطههههههههار تطههههههههوير الكميههههههههة صههههههههدر القههههههههرار 
( مههههن الالئحههههة الداخميههههة بشههههأن تعههههديل و مسههههمى شههههعبة 21بتعههههديل المههههادة ) 28/2/1828

و ، ثههههم صههههدر القههههرار  المجتمعههههيمعمههههم الفصههههل الواحههههد إلههههى شههههعبة معمههههم الفصههههل والتعمههههيم 
( )ىههههه ، و( والخاصههههة 1بشههههأن تعههههديل المههههادة ) 14/28/1828 فههههي 8411رقههههم  الههههوزاري

 بقبول الطالب والطالبات الحاصمين عمى :
 . المنزلي االقتصادو بقسم  األدبي العمميالثانوية العامة من القسمين و  -ىه

و_ قبهههول الطهههالب والطالبهههات الحاصهههمين عمهههى الشهههيادة الثانويهههة الفندقيهههة و نظهههام الخمهههس 
 و . المنزلي االقتصاد سنوات بقسم

وظمهههههت الدراسهههههة بكميهههههة التربيهههههة النوعيهههههة جامعهههههة الزقهههههازيق قاصهههههرة عمهههههى مرحمهههههة 
بتههههههاريد  1166رقههههههم  الههههههوزاريحيههههههث صههههههدر القههههههرار  1828البكههههههالوريوس حتههههههى عههههههام 
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الئحههههة الدراسههههات العميهههها لمكميههههة ) دبمههههوم ، ماجسههههتير ، دكتههههوراه(  باعتمههههاد 11/22/1828
 جميع التخصصات النوعية والعموم التربوية والنفسية . فيالتربية النوعية  في

وتعههههد كميههههة التربيههههة النوعيههههة جامعههههة الزقههههازيق مههههن أكبههههر كميههههات التربيههههة النوعيههههة 
إجمهههالي عهههدد الطهههالب وصهههل  فقهههد والبهههرامج الدراسهههية ،مصهههر مهههن حيهههث عهههدد الطهههالب  فهههي
وعهههههدد البهههههرامج  (31) طالبهههههًا وطالبهههههة و  6388إلهههههى و  1823/1824 الجهههههامعيالعهههههام  فهههههي

ووعهههدد بهههرامج  الهههذ  وصهههل إلهههى تسهههعة بهههرامج دراسهههيةفهههي مرحمهههة البكهههالوريوس و الدراسهههية 
 وىي :   بأقسام الكمية المختمفة (38) برنامجًا(و 12الدراسات العميا )

   قسم اإلعالم التربوي                           -8   قسم التربية الفنية   -1قسم التربية الموسيقية.   -2
 قسم االقتصاد المنزلي   -1  قسم تكنولوجيا التعميم   -1
 قسم العموم التربوية والنفسية ويضم شعبتي : -6

 معمم الفصل والتعميم المجتمعي 
  معمم الملة االنجميزية لمرحمة التعميم األساسي. 

بالكميههههههة فههههههي العهههههههام  عههههههدد أعضههههههاء ىيئهههههههة التههههههدريس ومعههههههاونييمإجمههههههالي ووبمههههههغ 
مهههههههوزعين  (31)و ومعهههههههاون  ىيئهههههههة تهههههههدريس عضهههههههو 224( 1824/ 1823الجهههههههامعي)
 كما يمي :

( مدرسههههههًا مسههههههاعدًا ، 18( مدرسههههههًا ، )24( أسههههههتاذًا مسههههههاعدًا ، )82( أسههههههتاذًا ، )22)
 .( معيدًا 81)

وقبههههل تنههههاول مجههههاالت الميههههزة التنافسههههية لكميههههة التربيههههة النوعيههههة جامعههههة الزقههههازيق 
 لمكمية . االستراتيجيةالبد من التعرف عمى رؤية ورسالة واألىداف 

 رؤية الهلية.-1

رصبببجؼ هةطظبببخ رزثْٗبببخ اكبيٗو٘بببخ ًْح٘بببخ هزو٘بببشح رؾزببب  ه بًبببَ  تتحهههدد رؤيهههة الكميهههة فهههي أن

ٖ الز صصبببببد الٌْح٘ببببخ ّالززثْٗببببخ ّالجؾببببش ثؾ٘ببببش ر ببببْى ث٘ببببذ ال جببببزح ا ّ   بببب رائبببب ح

العلوٖ هؾل٘ب ّإلل٘و٘ب  
 (31) . 

تضهههمن بعهههض سهههمات إعهههداد الرؤيهههة تضهههوء مههها سهههبق يتضهههح أن رؤيهههة الكميهههة  فهههي
مجههههال  فههههيطبقههههًا لمعههههايير الجههههودة باإلضههههافة لتركيزىهههها عمههههى التميههههز والتفههههوق عمههههى اآلخههههر 

 . النوعيالتعميم 
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 رشالة الهلية. -2
 التعميمية االنشطة وأخصائي المبدع النوعي المعمم إعدادتتحدد رسالة الكمية في و  
 ومعاونييم التدريس ىيئة بأعضاء واالرتقاء العمل سوق في التنافس عمى القادر المبتكر
 الشاممة الجودة معايير وتحقيق الدولي والنشر العممي والبحث العميا الدراسات وتطوير

 المستدامة التنمية وتحقيق المشكالت حل في يسيم بما الحديثة التكنولوجية النظم واستخدام
 .( 31)و  المعنية الجيات مع الفعال والتواصل لممجتمع

ضهههههههههوء مههههههههها سهههههههههبق يتضهههههههههح أن رسهههههههههالة الكميهههههههههة السهههههههههابقة فضفاضهههههههههة  فهههههههههي
 ينبلههههههيمممههههههوس ومههههههن ثههههههم  عممههههههيومتشههههههبعة لدرجههههههة يصههههههعب معيهههههها تحويميهههههها لواقههههههع 

أن تركههههههههز الرسههههههههالة عمههههههههى التميههههههههز والتفههههههههوق والريههههههههادة عمههههههههى المؤسسههههههههات النوعيههههههههة 
البهههههههرامج التعميميهههههههة ولهههههههذا يمكهههههههن تبنهههههههى رسهههههههالة  فهههههههي المتشهههههههابيةالمنهههههههاظرة والكميهههههههات 

تكنولوجيههههههها التعمهههههههيم  وأخصهههههههائي النهههههههوعيإعهههههههداد المعمهههههههم  فهههههههيجديهههههههدة لمكميهههههههة تتبمهههههههور 
لتميههههههههز والتفههههههههوق صههههههههحافة ومسههههههههرح القههههههههادر عمههههههههى المنافسههههههههة وا التربههههههههويواإلعههههههههالم 

مجهههههههاالت التعمهههههههيم والهههههههتعمم والبحهههههههث  فهههههههيعمهههههههى اآلخهههههههر وأن يكهههههههون لمكميهههههههة الريهههههههادة 
 . والدولي والعربيوخدمة المجتمع وتنميتو عمى المستويين المحمى  العممي

 للهلية. االشرتاتيجيةاألٍداف  -3

 فههههههي االسههههههتراتيجيةضههههههوء رؤيههههههة ورسههههههالة الكميههههههة يههههههتم تحديههههههد األىههههههداف  فههههههي
 -:(31)و األىداف التالية و 

 مجتمعو تنمية عمى قادر متميز تعميمية أنشطهههة وأخصائي نوعى معمم تخريج -1
قميمياً  محمياً  العمل سوق في والمنافسة  . وا 

 . الالزمة لرفع كفاءة العممية التعميمية وجودتيا بالكمية التحتية البنية تطوير -2
 التكنولوجية التطورات مع يتماشى بما البكالوريوس لمرحمة الكمية الئحة تطوير -3

 . المتجددة العمل سوق ومتطمبات
 العميا الدراسات مواصمة خالل من الكمية لخريجي مستدامة مينية تنمية تحقيق -4

 . الخريجين ورابطة المينية التنمية برامج وتفعيل
 .الكمية وخارج داخل األصيمة والمبادئ القيم ونشر التدريس ىيئة أعضاء قدرات تنمية -5
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 في لممعرفة ومنتجو االبتكار عمى قائمة فاعمة وتنموية أكاديمية بحوث إجراء -6
 . المختمفة النوعية التخصصات

 المختمفة والتربوية النوعية واالستشارات الخدمات من المحمى المجتمع احتياجات تمبية -7
 . مشكالتو حل في والمساىمة وتنميتو

 . المراحل جميع في التعميمية العممية لعناصر المستمر التحسين في المساىمة -8
 . لمتمويل جديده وبدائل صيغ باستحداث لمكمية المادية الموارد تنمية -9

 العمههههههل سههههههوق متطمبههههههات مههههههع تتواكههههههب دبمومههههههات وبههههههرامج مينيههههههة جديههههههده فههههههتح -11
 المحمى. والمجتمع

لمكميههههههة وافيههههههة  االسههههههتراتيجيةضههههههوء مهههههها سههههههبق يتضههههههح أن األىههههههداف  فههههههي             
تحقيهههق التميهههز والتفهههوق والريهههادة لمكميههههة  فههههيوشهههاممة إذا مههها تحققهههت يمكهههن أن تسهههيم 

 االعتمهههههادمصهههههر والحصهههههول عمهههههى  فهههههي النهههههوعيعهههههن غيرىههههها مهههههن مؤسسهههههات التعمهههههيم 
، وتبنههههههى  واالعتمهههههادمههههههن قبهههههل الييئههههههة القوميهههههة لضههههههمان جهههههودة التعمههههههيم  المؤسسهههههي
 واالسههههتمرارتطههههوير وتحسههههين مسههههتمر تضههههمن الكميههههة مههههن خالليهههها البقههههاء  اسههههتراتيجيات

والقهههدرة عمهههى المنافسهههة والتميهههز والتفهههوق عمهههى اآلخهههر والتمتهههع بمزايههها تنافسهههية تمكنيههها 
مكانهههههة مرموقهههههة بهههههين المؤسسهههههات الجامعيهههههة عمهههههى المسهههههتويين المحمهههههى  احهههههتاللمهههههن 
 . والدولي

 عية بالسقازيل.هلية الرتبية اليوجماالت املسايا التيافصية ل -4

تتعهههدد وتتنهههوع مجهههاالت الميهههزة التنافسهههية وتختمهههف مهههن جامعهههة ألخهههر  ومهههن كميهههة 
 االسههههتراتيجيةألخههههر  داخههههل الجامعههههة الواحههههدة ، ومههههن ثههههم تعههههد رؤيههههة ورسههههالة واألىههههداف 

لمجههههههاالت الميههههههزة التنافسههههههية ودرجههههههة الطمههههههوح  الرئيسههههههيلممؤسسههههههة الموجههههههو والمحههههههدد 
 مؤسسة .واإلنجاز المستيدف لمعاممين بال

عمهههههى بعهههههدين وويعتمههههد تحقيهههههق المزايهههها التنافسهههههية لممؤسسههههة التعميميهههههة الجامعيههههة 
مجهههههاالت حيويهههههة  فهههههيقهههههدرة المؤسسهههههة عمهههههى التميهههههز  فهههههيأساسهههههيين ىمههههها األول ويتمثهههههل 

 الثهههههانيكهههههالموارد الماديهههههة والبشهههههرية والبهههههرامج األكاديميهههههة والتعمهههههيم والهههههتعمم ، أمههههها البعهههههد 
 الطهههالب مهههن منهههاطق ومجتمعهههات أخهههر  واسهههتقطابقهههدرة المؤسسهههة عمهههى جهههذب  فهههيفيتمثهههل 

  .(36)و والدعم والتمويل من السوق المحمية والخارجية
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ويمكهههن تحديهههد مجهههاالت الميهههزة التنافسهههية لكميهههة التربيهههة النوعيهههة جامعهههة الزقهههازيق 
مكاناتيا البشرية والمادية واألكاديمية  في  عدة مجاالت منيا : فيضوء ظروفيا وا 

 التعليه والتعله : جودة عنلييت جمال  - أ
في مجال الجودة التعميمية عمهى أن و التعمهيم المتميهز اآلن أصهبح تكاد تتفق الدراسات 

ضرورة تفرضهيا متطمبهات العصهر حيهث يمثهل المهدخل الحقيقهي لمجتمهع يسهعى لمنيضهة والهذي 
قههدم الحضههاري الههذي تفرضههو المحظههة يتطمههب صههياغة واقههع تربههوي أكثههر جههدة يصههنع ويقههود الت

الراىنة ، ومؤسس عمى رؤية فمسفية ملايرة تعبر عن عصهر جديهد وفمسهفة مجتمعيهة جديهدة ، 
ففهي ظههل ىههذا العصههر الههذي تتهدفق فيههو المعرفههة بههوفرة غيههر مسهبوقة فههي كافههة المجههاالت  وفههي 

التعمهيم والهتعمم مهن  يعهد مجهال، ومن ثم  (32)مجتمع )مجتمع التعمم( يكون البقاء فيو لممتميزو 
و أن تحقيهق التميهز فهي التعمهيم والهتعمم يعتمهد عمهي  أىم مجاالت تحقيهق الميهزة التنافسهية حيهث

والمؤسسهية ووضهوحيا لهد   االسهتراتيجيةمتطمبات أساسية تتمثل فهي ارتبهاط التميهز باألىهداف 
تههدعم التميههز فههي  المسههتفيدين وارتبههاط اسههتراتيجيات التعمههيم والههتعمم بالثقافههة المؤسسههية التههي

لممؤسسهة التعميميهة ومهن ثههم  الرئيسهيواليهدف  الفقهريالعمهود ىهذا المجهال  يمثهلو  (33)التعمهيمو 
أن تسهههخر المؤسسهههة الجامعيهههة جميهههع إمكاناتيههها الماديهههة والبشهههرية وتشهههجيع وتحفيهههز  ينبلهههي

أعضاء ىيئة التدريس عمى تحسهين طهرق وأسهاليب التهدريس وتعزيزىها بصهفة مسهتمرة إلنجهاح 
 .مكانة متميزة بين المنافسين  احتاللممية التعميم والتعمم ومن ثم ع

كميهة أىهدافيا فهي مجهال الولكهى تحقهق  وبالتطبيق عمي كمية التربية النوعية بالزقهازيق
 جودة عمميتي التعميم و التعمم البد من توافر شروط محددة منيا :

 التعمم المستيدفة.تطوير استراتيجيات التعميم والتعمم بما يحقق نواتج  -
المثمهههههى مهههههن التقنيهههههات التكنولوجيهههههة الحديثهههههة ومواكبهههههة التطهههههورات العمميهههههة  االسهههههتفادة -

 مجال التدريس . فيالمعاصرة 
تكسهههب الطهههالب ميهههارات الهههتعمم  التهههيالتهههدريس والهههتعمم والتقهههويم  اسهههتراتيجياتتطبيهههق  -

 والمستمر . الذاتي
 التعميم والتعمم . مميتيعكل عناصر  فيالتركيز عمى األخذ بثقافة التميز  -
مههههن  واالسههههتفادةتبنههههى بههههرامج تدريبيههههة معاصههههرة لمطههههالب بمهههها يحسههههن نههههواتج الههههتعمم  -

 التلذية الراجعة.
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مجههههال التههههدريس تعتمههههد عمههههى  فههههيتبنههههى ممارسههههات جديههههدة جاذبههههة وممتعههههة ومتميههههزة  -
 واإلبداع . االبتكار

رر ضهههههوء آراء الطهههههالب وتقريهههههر المقههههه فهههههيالتهههههدريس  فهههههيتخصهههههيص جهههههوائز لمتميهههههز  -
 .الدراسي

مجهههال التعمهههيم والهههتعمم لرفهههع مسهههتو  الميهههارات  فهههيعقهههد دورات تدريبيهههة وورش عمهههل  -
 التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم .

ألعضههههاء ىيئههههة التههههدريس  التدريسههههيتفعيههههل آراء الطههههالب ومههههد  رضههههاىم عههههن األداء  -
 تحسين جودة العممية التدريسية. فيومعاونييم 

إكسهههههاب الطهههههالب الميهههههارات الحياتيهههههة والمسهههههتقبمية مهههههن خهههههالل المقهههههررات الدراسهههههية  -
 حياتيم المينية والمعيشية. فيواألنشطة الطالبية لتمكينيم من النجاح 

 :جمال اإلدارة االشرتاتيجية  - ب

يعد األخذ باإلدارة االستراتيجية أل  مؤسسة إنتاجية كانت أو تعميمية العامل الرئيسي  
في تحقيقيا ألىدافيا وخاصة في تحقيق مزايا تنافسية ليا عن غيرىا من المؤسسات ويأتي 

وتتميز القيادة االستراتيجية و بمجموعة من الخصائص ، عمى قمة اإلدارة القيادة االستراتيجية 
يا واسعة المدي و تمتمك تأثيرا ممموسا لفترات زمنية طويمة و تحقق تلييرا مؤسسيا منيا أن

جوىريا و تعزز التعميم التنظيمي المستمر و تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وسط 
بيئات قد تعاني من اللموض و التخبط و تبتكر حموال غير تقميدية و اجراءات تنفيذية مالئمة 

ن القيادة أحيث يوجد و اتفاق عمي ،  (34)العاممين و ظروف بيئات العمل المتليرةو إلمكانات 
 .(48)االستراتيجية عممية تتصل بتحقيق الميزة التنافسية و 

كمية من تحقيق مزايا الولكى تتمكن وبالتطبيق عمي كمية التربية النوعية بالزقازيق  
 اتخاذ عدة إجراءات منيا : تنافسية في مجال اإلدارة االستراتيجية البد من

توعيههة جميههع العههاممين بأىميههة إحههداث التلييههر المنشههود وتحقيههق مزايهها تنافسههية لمصههمحة  -
 األفراد والمؤسسة حتى تضمن بقاءىا واستمرارىا وتميزىا عن األخر .

وجود قيادات جامعية متميزة مؤمنة بالتطوير المستمر والالمركزية فهي اإلدارة بحيهث تتهاح  -
 مجميع لممساىمة في تحقيق األىداف .الفرصة ل

 اتاحة الفرصة لمشاركة معظم العاممين في صنع القرارات وتنفيذىا وتقويميا . -
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تبنى العمل بروح الفريق كأحد األسهاليب اإلداريهة المعاصهرة فهي تهوفير بيئهة عمهل مناسهبة  -
 وجذابة وشيقة .

م طبقهههًا إلمكانهههات وقهههدرات مراعهههاة الفهههروق الفرديهههة بهههين العهههاممين وتوزيهههع األدوار والميههها -
 العاممين مما يرفع من إنتاجية الفرد .

اختيار القيادات الجامعيهة عمهى أسهس ومعهايير محهددة تتسهم بالشهفافية والعدالهة كالكفهاءة  -
 اإلدارية والفنية والشخصية وغيرىا .

تبنهههههى االسهههههتراتيجية اإلداريهههههة المناسهههههبة إلمكانهههههات ومهههههوارد الكميهههههة ولتحقيهههههق أىهههههدافيا  -
 ل وقت وتكمفة ممكنة وأعمى جودة.في أق

وضههههع آليههههات لمرقابههههة والمحاسههههبية محههههددة وتتسههههم بالعدالههههة والمصههههداقية مههههع تطبيههههق  -
 مبدأ الثواب والعقاب في إطار ضبط العمل وتحسينو .

االسهههتفادة مهههن التقهههدم التكنولهههوجي وتطبيهههق اإلدارة اإللكترونيهههة ممههها يسهههيم فهههي إنجهههاز  -
 األىداف في أسرع وقت .

سههههههتقبمية لتحسههههههين األداء ورفههههههع اإلنتاجيههههههة وتحقيههههههق المواصههههههفات وضههههههع خطههههههط م -
المطموبهههة فهههي الخهههريج بمههها يهههتالءم مهههع احتياجهههات سهههوق العمهههل الحاليهههة والمسهههتقبمية 

 المتوقعة .
 جمال البحح العلني:   -حـ

يمثههل مجههال البحههث العممههي الوظيفههة الثانيههة لمجامعههات ومؤسسههات التعمههيم العههالي بعههد 
م كما أنهو أحهد المجهاالت اليامهة لمميهزة التنافسهية لمؤسسهات التعمهيم العهالي مجال التعميم والتعم

والمراكز البحثية المتنوعة ويأتي اإلنتاج العممي والبحثي كمها وكيفهًا فهي مقدمهة المؤشهرات التهي 
تعتمههد عمييهها معظههم التصههنيفات العالميههة لمجامعههات ، ويقههاس التميههز فههي مجههال البحههث العممههي 

 (Seiحاث أو المقاالت المنشورة لمجامعهات فهي دليهل النشهر العممهي الموسهع )بعدد ونوع و األب
Science Citation Index Expanded  ودليهههل النشهههر فهههي العمهههوم االجتماعيهههة

(SSci)Social Science Citation Index   ونسههبة البههاحثين الههذين ينتمههون إلههى
المؤسسة األكثر استشيادًا بيم في األبحاث العممية ، ومعدل النشر لكل عضو ىيئهة تهدريس ، 
وحجم وفاعمية الوجود اإللكتروني لمجامعة عمى الشبكة العالمية ، وحجهم النشهر العممهي عمييها 

 .  (42)و 
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كميههة أىههدافيا ومنيهها الولكههى تحقههق وبههالتطبيق عمههي كميههة التربيههة النوعيههة بالزقههازيق 
 البد من توافر عدة شروط منيا : البحثيالتميز 

اإليمههههان الكامههههل مههههن قبههههل قيههههادات الكميههههة والعههههاممين بههههأن عضههههو ىيئههههة التههههدريس ىههههو  -
 التخصصات النوعية والتربوية . فيمتميز  عمميإلنتاج  األساسيالعنصر 

 فهههههيوضهههههع آليهههههات محهههههددة لتشهههههجيع وتحفيهههههز أعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس المتميهههههزين  -
 ماديًا ومعنويًا . العممياإلنتاج 

 وجود خطة بحثية معتمدة لمكمية واألقسام العممية مرتبطة بخطة الجامعة . -
بهههههرامج دراسهههههات عميههههها معاصهههههرة ووحههههدات جديهههههدة لتشهههههجيع ودعهههههم البحهههههث  اسههههتحداث -

 ورعاية الموىوبين . والبحثي األكاديميكوحدة اإلرشاد  العممي
إبههههههرام االتفاقيههههههات وعقههههههد البروتوكههههههوالت وشههههههراكة التعههههههاون البحثههههههي والعممههههههي مههههههع  -

 المدارس والمصانع والشركات في نطاق تخصصات الكمية.
 إصدار الكمية دورية عممية متخصصة ذات سمعة طيبة وبصفة مستمرة. -
 ل لمتواصل محميًا ودوليًا.وجود مكتبة رقمية وموقع إلكتروني لمكمية فعا -
اتخهههههاذ إجهههههراءات عديهههههدة لتهههههوفير الوقهههههت والهههههدعم المهههههادي والمعنهههههوي ألعضهههههاء ىيئهههههة  -

 التدريس ومعاونييم المتميزين في البحث العممي.
تشهههههجيع الكميهههههة لمنشهههههر الهههههدولي والمحمهههههى فهههههي دوريهههههات متميهههههزة واعتبهههههار ذلهههههك مهههههن  -

 متطمبات منح درجتي الماجستير والدكتوراه والترقية .
فعيهههل دور لجنهههة العالقهههات الثقافيهههة فهههي عقهههد المهههؤتمرات الدوليهههة والمحميهههة والنهههدوات ت -

وورش العمهههههل سهههههنويًا لموقهههههوف عمهههههى أىهههههم االتجاىهههههات المعاصهههههرة فهههههي التخصصهههههات 
 النوعية.

 تنو وتينية البي ةال خدمة اجملجم -د

إذا كانههههت خدمههههة المجتمههههع وتنميههههة البيئههههة تمثههههل الوظيفههههة الثالثههههة لمجامعههههة فإنيهههها 
ثهههل الوظيفهههة األولهههى وىهههدفًا اسهههتراتيجيا لمؤسسهههات التعمهههيم النهههوعي بمصهههر ومهههن ثهههم تعهههد تم

بهههههالتعميم  ارتباطهههههاً خدمهههههة المجتمهههههع وتنميهههههة البيئهههههة مهههههن أىهههههم مجهههههاالت الميهههههزة التنافسهههههية 
النهههوعي نظهههرًا لطبيعتهههو المتميهههزة التهههي تركهههز عمهههى الجوانهههب اإلنسهههانية والوجدانيهههة والجماليهههة 
ممهههها يسههههيم فههههي تحقيههههق الشخصههههية المتكاممههههة المعتدلههههة المرنههههة للنسههههان المعاصههههر التههههي 
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تحهههارب كهههل أشهههكال العنهههف والتطهههرف بكهههل أنواعهههو الهههذ  ييهههدد أمهههن المجتمعهههات واسهههتقرارىا 
 لمنطقة العربية في العشر سنوات األخيرة خير دليل عمى ذلك .ولعل ما شيدتو ا

فهههههي ضهههههوء ذلهههههك ينبلهههههي أال يقتصهههههر دور مؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعي فهههههي مجهههههال 
خدمهههة المجتمههههع وتنميههههة البيئهههة عمههههى و تحقيههههق تنميههههة مسهههتدامة لممجتمههههع والمشههههاركة فههههي 

نمهههها تههههنعكس ىههههذه العالقههههة عمههههى الطههههالب أيضههههاا في نههههاك مهههها حههههل مشههههكالتو وقضههههاياه ، وا 
يسههههمى ببرنههههامج و تعمههههم الخدمههههة ، والههههذ  نفذتههههو جامعههههة ىههههونج كههههونج وىههههو يجمههههع بههههين 
الدراسههههة األكاديميههههة وخدمههههة المجتمههههع بيههههدف دعههههم شخصههههيات الطههههالب ومسههههاعدتيم عمههههى 

  (11)تحقيق أىدافيم الشخصية واألكاديمية و 
يا كميههههة أىههههدافالولكههههى تحقههههق وبههههالتطبيق عمههههي كميههههة التربيههههة النوعيههههة بالزقههههازيق 

 -في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة البد من توافر عدة شروط منيا :
إيمهههان جميهههع العهههاممين بهههأن وظيفهههة خدمهههة المجتمهههع وتنميتهههو تقهههع فهههي قمهههة أولويهههاتيم  -

 بحكم التخصصات النوعية .
إيمههههان إدارة الكميههههة والعههههاممين بيهههها بههههأن االنفتههههاح عمههههى قطاعههههات المجتمههههع المختمفههههة  -

 والتعاون معيا فرصة ذىبية لمتميز والتوسع .
اسههههتثمار المقههههررات الدراسههههية واألنشههههطة التربويههههة فههههي تنميههههة وعههههى الطههههالب بقضههههايا  -

 ومشكالت المجتمع المحمى .
شههههاركة بفاعميههههة فههههي حههههل تشههههجيع وحههههث أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس والطههههالب عمههههى الم -

 وغيرىا. المشكالت المجتمعية كمحو األمية والتموث والمخمفات
تبنههههى بههههرامج متميههههزة فههههي الههههتعمم تجمههههع بههههين الدراسههههات األكاديميههههة وخدمههههة المجتمههههع  -

 مثل برنامج تعمم الخدمة .
اإلسههههيام فههههي تجميههههل وتههههزيين الجامعههههة وكمياتيهههها والميههههادين العامههههة بمههههدن المحافظههههة   -

 المختمفة .
تشههههجيع ومسههههاعدة أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس عمههههى إقامههههة المعههههارض الفنيههههة والههههدورات  -

 وورش العمل لتنمية الحس الفني والجمالي لد  أفراد المجتمع.
وضههع خطههة محههددة لممشههاركة فههي إقامههة الحفههالت الفنيههة الموسههيقية وخاصههة فههي األعيههاد  -

 فراد المجتمع .والمناسبات الوطنية والدينية لتنمية الحس الوطني والديني أل
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 جمال اخلدمات املتنيسة  - ٍـ

يعد تحقيق التميز في الخدمة ىدف أسمى تسعى إليو جميع المؤسسات إنتاجية كانت أو 
تعميمية من أجل تحقيق مزايا تنافسية متنوعة ومستدامة إلرضاء المستفيد من الخدمة سواء 

 . عمى المستو  الداخمي أو الخارجي لممؤسسة التعميمية 
ويوجهد نوعهان مهن المسهتفيدين مهن الخهدمات المتميهزة تسهعى المؤسسهة إلهى إرضهائيما ىمهها :  

عتمهد عمييها فهي تقهديم الخهدمات تتتعدد والنماذج التهي و  ،المستفيد الداخمي والمستفيد الخارجي 
عهن استفسهاراتو  مثهل  ةجابهسهعاده و حهل مشهكالتو و اإلإالمتميزة و تحقيق توقعهات العميهل و 

مهن خهالل وضهع   Kno's Modelنمهوذج كهانو  , Johnston, S Modelسهون نمهوذج جون
إطار و منيج شامل لتقديم الخدمة الممتهازة يبهدأ مهن تعريهف الخدمهة المميهزة و توجيهو المهوارد 

قيههههق رغبههههات و إشههههباع حاجههههات نحههههو تميههههز الخدمههههة و اختيههههار االسههههتراتيجية المناسههههبة لتح
 .(41)والعمالء

وبههالتطبيق عمههي كميههة التربيههة النوعيههة بالزقههازيق يمكههن لمكميههة أن تحقههق أىههدافيا فههي إرضههاء 
 العمالء داخل الكمية وخارجيا كما يمي: 

إرضههههاء المسههههتفيد الههههداخمي ويمثههههل العههههاممين بالكميههههة ويمكههههن لكميههههة التربيههههة النوعيههههة  - أ
 -بالزقازيق إرضاء معظم العاممين بيا من خالل :

العههاممين كمههنيج أساسههي فههي رؤيتيهها ورسههالتيا وأىههدافيا و تطبيههق تبنههى فمسههفة إرضههاء  -
 مقاييس رضا العاممين واالستفادة منيا في خطط التحسين .

 مشاركة جميع العاممين في صنع التفوق ومعايشتو من أجل تحقيق التميز والتفرد . -
إيمهههان جميهههع العهههاممين بالكميهههة بهههأن التميهههز يعتمهههد عمهههى مقهههدمي الخدمهههة ولهههيس عمهههى  -

 لمستفيد منيا فقط .ا
مكاناتيههها الماديهههة والبشهههرية لتحقيهههق التميهههز فهههي  - اسهههتفادة الكميهههة مهههن جميهههع مواردىههها وا 

 الخدمات المقدمة .
رضههههائيم ألقصههههى درجههههة  - التركيههههز عمههههى تمبيههههة احتياجههههات العمههههالء المسههههتفيدين منيهههها وا 

 ممكنة.
دارة بالمعرفههههة تبنههههى الكميههههة ألسههههاليب إداريههههة حديثههههة كههههاإلدارة بالعالقههههات اإلنسههههانية واإل -

 وغيرىا .
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 تحديد آليات واضحة لمتعامل مع المشكالت والشكاو  والتظمم وحميا. -
االعتمهههههاد عمهههههى التهههههدريب المسهههههتمر والتنميهههههة المينيهههههة المسهههههتدامة كمهههههنيج رئيسهههههي  -

 لمتحسين والتطوير المستمر وتحقيق مزايا تنافسية متنوعة ومستدامة .
التركيهههههز عمهههههى تحهههههديث وتطهههههوير ميهههههارات العهههههاممين وميهههههاميم الوظيفيهههههة فهههههي ضهههههوء  -

 المتليرات والمستجدات المعاصرة .
تشهههههجيع اإلبهههههداع واالبتكهههههار ورعايهههههة المبهههههدعين كعامهههههل أساسهههههي فهههههي تحقيهههههق مزايههههها  -

 تنافسية والحفاظ عمييا .
إرضهههههاء المسهههههتفيد الخهههههارجي ويتمثهههههل فهههههي المسهههههتفيدين مهههههن الكميهههههة فهههههي قطاعهههههات  -ب

 :عية بالزقازيق تحقيق ذلك من خالللمجتمع المختمفة ويمكن لكمية التربية النو ا
تحديهههد مجهههاالت عمهههل الخهههريج باإلضهههافة لمتهههدريس بشهههكل جيهههد واسهههتيفاء المواصهههفات  -

 المطموبة في الخريج .
تحديههههد االحتياجههههات المتوقعههههة مسههههتقبميًا لسههههوق العمههههل المتليههههرة مههههن خريجههههي الكميههههة  -

 ة محميا وعربيًا .لمجاالت العمل المختمف
التواصههههل والتفاعهههههل المسهههههتمر مههههع الخهههههريجين والعهههههاممين فههههي مجهههههاالت عمهههههل الكميهههههة  -

 والمساىمة في تحسين أدائيم .
اإلسههههههيام فههههههي حههههههل بعههههههض المشههههههكالت التههههههي تواجههههههو الخههههههريجين ومسههههههاعدتيم فههههههي  -

 الحصول عمى فرص عمل مجزية .
المسههههتفيدين الخههههارجيين مههههن  الههههدعم المههههادي والمعنههههويو  االسههههتفادة مههههن آراء وأفكههههار -

 خدمات الكمية.
تقههههديم الكميهههههة خهههههدماتيا بوسهههههائل تكنولوجيهههههة عصههههرية سهههههريعة وجذابهههههة ممههههها يحسهههههن  -

 وضع ومكانة الكمية بين المنافسين.
تبههههادل الزيههههارات بههههين العههههاممين والطههههالب بالكميههههة والمههههدارس والقطاعههههات والمؤسسههههات  -

 القة بينيما.التي تعمل في نطاق التخصصات النوعية لتحسين الع
اتخهههههاذ الكميهههههة اإلجهههههراءات الوقائيهههههة لمنهههههع حهههههدوث الفشهههههل وضهههههمان النجهههههاح بصهههههفة  -

 مستمرة .
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حصهههههول الكميهههههة عمهههههى االعتمهههههاد المؤسسهههههي مهههههن خهههههالل اسهههههتنفار جميهههههع العهههههاممين  -
 واالستفادة من المشروعات التنافسية .

ف إجهههراء عمميهههات التقهههويم الشهههامل والمسهههتمر لجميهههع قطاعهههات ووحهههدات الكميهههة لموقهههو  -
 عمى مد  نجاحيا في تحقيق أىدافيا واإلسيام في تحقيق مزايا تنافسية .

 البعري اشتجنار العيصرجمال  -و

يعد العنصر البشر  من أىم العوامل التي يمكن بيا تحقيق مزايا تنافسية مستدامة  
لموارد المادية أيًا كان حجميا ال يمكن أن تؤتى ثمارىا المرجوة ما لم ، فاي مؤسسة تعميمية أل

يكن بيا كفاءات بشرية مؤىمة ومتميزة حريصة عمى بقاء المؤسسة وتطويرىا واحتالل مكانة 
ومن ثم تعد و القدرة ، متميزة ومرموقة بين غيرىا من المنافسين في نطاق عمل المؤسسة 

قة أفضل من المنافسين يسيم في الحفاظ عمي الميزة عمي إدارة العنصر البشري بطري
التنافسية واستدامتيا من خالل امتالك المؤسسة الكفاءات التي تساعد عمي تنظيم و حماية 

 . (48)مواردىاو 
كميههههة أىههههدافيا الولكههههى تحقههههق وبههههالتطبيق عمههههي كميههههة التربيههههة النوعيههههة بالزقههههازيق 

 تنافسية البد من مراعاة عدة أمور منيا :في مجال االستثمار البشر  وتحقيق مزايا 
اإليمهههان بهههأن العنصهههر البشهههر  العامهههل الرئيسهههي فهههي تحقيهههق مزايههها تنافسهههية مسهههتدامة  -

 لممؤسسة .
جهههذب الكفهههاءات البشهههرية األكاديميهههة واإلداريهههة والمحافظهههة عمييههها حتهههى تهههتمكن الكميهههة  -

 من التميز والتفوق عمى اآلخر .
تبنههههى الكميههههة سياسههههات واضههههحة ومحههههددة ومعاصههههرة فههههي عمميههههات التوظيههههف والترقيههههة  -

 والتطوير الميني واإلداري .
 وجود قنوات متعددة لمتعبير والتظمم الوظيفي وحل مشكالت العاممين والطالب . -
تهههوفير قاعههههدة بيانهههات شههههاممة وحديثهههة ومنتظمههههة عهههن أثههههر التهههدريب ومسههههتويات األداء  -

 الطالب .واإلنجاز لمعاممين و 
ربههههط الكميههههة المكافههههوت والحههههوافز والترقيههههة بمسههههتويات األداء ونتههههائج التقيههههيم الشههههامل  -

 الموضوعي والمستمر .
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تههههوفير بيئههههة تنافسههههية مناسههههبة وصههههالحيات تمكههههن العههههاممين والطههههالب مههههن المسههههاىمة  -
 بفاعمية في تحقيق األىداف المنشودة لمكمية .

العمميههههة الدائمههههة لمترقيههههة وبعههههض  مشههههاركة أسههههاتذة مههههن الكميههههة فههههي عضههههوية المجههههان -
 لجان المجمس األعمى لمجامعات .

قيههههادة بعههههض أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس مههههن الكميههههة لههههبعض اإلدارات والوحههههدات ولجههههان  -
 األنشطة الطالبية بالجامعة .

تشهههههجيع ومكافهههههأة أعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس و العهههههاممين أصهههههحاب اإلنجهههههازات الرائهههههدة  -
 يموا في تحقيق مزايا تنافسية مستدامة .والمتميزة ماديًا ومعنويًا حتى يس

 جمال تدويل التعليه اليوعي -ح

يعد تدويل التعميم العالي أحد المؤشرات اليامة التي يعتمد عمييا في معظم التصنيفات 
العالمية لمجامعات كما أنو يمثل مصدرًا لمتمويل لمتعميم خاصة في جامعات النخبة ذات 

فكرة تدويل الجامعات بإطالق معايير دولية لممارسة حيث ارتبطت  الصبلة العالمية ،
النشاطات الجامعية و ظيور مفاىيم و تطبيقات الجودة و االعتماد االكاديمي والشراكة 

من خيار غير وفي ذلك ليس أمام الجامعات والتوأمة فضال عن التصنيف العالمي لمجامعات 
التعميم العالي وتجاوزه الحدود الوطنية  االنخراط في الفاعميات الجامعية العالمية وان تدويل

حيث تتزايد اعداد الطالب الذين يدرسون خارج اوطانيم  (41)يسير بسرعة ووتيرة عاليةو 
 باإلضافة الي فتح العديد من الفروع لمجامعات المتميزة و النخبة خارج حدود الوطن االم.

كميهههههة مهههههن اللكهههههى تسهههههتفيد بهههههالتطبيق عمهههههي كميهههههة التربيهههههة النوعيهههههة بالزقهههههازيق و و  
 مجال التدويل في تحقيق مزايا تنافسية البد من اتخاذ عدة إجراءات منيا :

يهههههة لتسهههههويق برامجيههههها التعميميهههههة المتميهههههزة عمهههههى مسهههههتو  متبنهههههى الكميهههههة خطهههههة عم -
 البكالوريوس والدراسات العميا.

تبنهههههى الكميهههههة اسهههههتراتيجيات تهههههدويل التعمهههههيم العهههههالي بشهههههكل فعهههههال ضهههههمن اسهههههتراتيجية  -
 التوسع واالنتشار .

التركيههههز عمههههى تحقيههههق الجههههودة فههههي كافههههة عناصههههر العمميههههة التعميميههههة لرفههههع مسههههتو   -
 خريج الكمية بما يسيم في جذب الطالب الوافدين وزيادة أعدادىم.
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اتخههههاذ اإلجههههراءات التههههي تمكههههن الكميهههههة مههههن الحصههههول عمههههى االعتمههههاد المؤسسهههههي أو  -
متميهههههزة عمهههههى المسهههههتويين المحمهههههى األكهههههاديمي لهههههبعض البهههههرامج حتهههههى تحتهههههل مكانهههههة 

 والدولي .
بالتعهههههاون مهههههع المهههههدارس و  والمحميهههههة عقهههههد الكميهههههة العديهههههد مهههههن المهههههؤتمرات الدوليهههههة -

 القطاعات والمؤسسات التي تعمل في نطاق التخصصات النوعية.
عقههههد الكميههههة شههههراكة وتوأمههههة مههههع الكميههههات المتميههههزة فههههي التخصصههههات النوعيههههة عمههههى  -

 لتبادل الخبرات واألساتذة والطالب .المستويين المحمى والدولي 
االسهههههتفادة مهههههن العممهههههاء والفنهههههانين والمتميهههههزين فهههههي التخصصهههههات النوعيهههههة تدريسهههههًا  -

شرافًا ومناقشًة.  وا 
وضههههههع خطههههههة عمميههههههة معاصههههههرة الكتشههههههاف الموىههههههوبين فههههههي التخصصههههههات النوعيههههههة  -

 ورعايتيم وتسويقييم محميًا ودوليًا .
متميههههههزة فههههههي مرحمههههههة البكههههههالوريوس  اسههههههتحداث الكميههههههة بههههههرامج تعميميههههههة وتدريبيههههههة -

والدراسهههههات العميهههههها والتنميههههههة المينيههههههة فهههههي ضههههههوء احتياجههههههات المسههههههتفيدين وخاصههههههة 
 الطالب الوافدين .

داريههههة وفههههى نظههههم الدراسههههة واالمتحانههههات والتقههههويم لمطههههالب  - تقههههديم تسههههييالت ماديههههة وا 
 وخاصة الوافدين ، واإلعالن عن ذلك إلكترونيًا .

 –التعمههيم والههتعمم جههودة عمميتههي تضههح أىميههة المجههاالت السههبع) فههي ضههوء مهها سههبق ي         
اسهههتثمار العنصهههر  –خدمهههة المجتمهههع وتنميهههة البيئهههة  –البحهههث العممهههي  -اإلدارة االسهههتراتيجية

تهدويل التعمهيم النهوعي ( مجتمعهًة فهي إطهار متكامهل فهي تحقيهق  –الخدمات المتميهزة  –البشر  
 بالزقازيق كأحد مؤسسات التعميم النوعي بمصر . مزايا تنافسية لكمية التربية النوعية 

ولكى يتحقق ذلهك كهان البهد مهن تشهخيص واقهع العمميهة التعميميهة واإلداريهة والبحثيهة والخدميهة 
الههذي أجرتههو وحههدة التخطههيط  (41)و SWOT Analysis والسههتفادة مههن نتههائج  تحميههلاو لمكميههة 

نقههاط الضههعف وعوامههل  يتههرجم فههي أنيمكههن االسههتراتيجي بالكميههة لتحههديث خطتيهها االسههتراتيجية 
 : لمكمية كما يمي  القوة ومظاىر التيديدات والفرص المتاحة
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  نقهههاط الضههههعفWeakness    يمكهههن تحديههههد نقهههاط الضههههعف التهههي تعههههوق الكميههههة :
 -عن تحقيق مزايا تنافسية في عدة نقاط منيا :

قههههدم الالئحههههة الدراسههههية لمرحمههههة البكههههالوريوس حيههههث تههههم إعههههدادىا فههههي بدايههههة نشههههأة  -
 . 2442كميات التربية النوعية في مصر حيث يعود إنشائيا لعام 

قمههههة اسههههتخدام الوسههههائل التكنولوجيههههة الحديثههههة فههههي عمميههههة التعمههههيم والههههتعمم و التواصههههل  -
ا التعمهههيم بشهههعبتيو مهههع قطاعهههات المجتمهههع المختمفهههة رغهههم وجهههود قسهههم عممهههي لتكنولوجيههه

معمهههههم الحاسهههههب اآللهههههي وأخصهههههائي تكنولوجيههههها التعمهههههيم والهههههذ  كهههههان ينبلهههههي أن يقهههههود 
عهههداد المقهههررات اإللكترونيهههة  الجامعهههة فهههي صهههيغ التعمهههيم مهههن بعهههد والتعمهههيم بالمراسهههمة وا 

 التعميمية والمؤتمرات والندوات العممية . الوسائلو 
فهههي قمهههة عهههدد المهههدرجات والقاعهههات  نقهههص اإلمكانهههات الماديهههة والمهههوارد الماليهههة ممثمهههة -

الدراسههههههية والمعامههههههل والههههههورش واالعتمههههههاد كميتههههههًا عمههههههى التمويههههههل الحكههههههومي وغيههههههاب 
 التمويل الذاتي .

 رغههههمإعههههداد وتصههههميم مقههههررات إلكترونيههههة حديثههههة فههههي معظههههم البههههرامج التعميميههههة  نههههدرة -
مطالبهههههة الجامعهههههة وتشهههههجيعيا المسهههههتمر ألعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس ماديهههههًا ومعنويهههههًا 

نشاء وحدة لممقررات اإللكترونية بالجامعة والكمياتتمك عداد إل    .المقررات وا 
عهههههدم آليهههههات محهههههددة لهههههربط المكافهههههوت والحهههههوافز بمسهههههتويات األداء ودرجهههههة اإلنجهههههاز  -

 كافة أقسام وبرامج ووحدات الكمية . فيالمحققة 
الوحههههدة  مثههههل وجههههود صههههعوبات إداريههههة وماليههههة تعههههوق الوحههههدات ذات الطههههابع الخههههاص -

وحهههههدة الجهههههودة عههههن القيهههههام بهههههدورىا المنشهههههود فهههههي  –رابطهههههة الخهههههريجين  –اإلنتاجيههههة 
 غير الحكومية .أو زيادة الموارد المالية 

قسهام النظريهة ممها ساتذة المساعدين في بعض األقسام العممية وخاصة في األقمة عدد اال -
 الدراسات العميا . فييؤد  إلى االعتماد عمى االنتدابات وخاصة 

عهههدم وجهههود خطهههة عمميهههة محهههددة اآلليهههات لجهههذب الطهههالب الوافهههدين مهههن الهههدول العربيهههة  -
 واإلفريقية .

ضههههههههعف توصههههههههيف الميههههههههام والمسههههههههئوليات لمعههههههههاممين بالجيههههههههاز اإلداري والوحههههههههدات  -
 المتنوعة بالكمية .
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قيههههادات ألعضههههاء ىيئههههة معههههدم تحديههههد االحتياجههههات التدريبيههههة بطههههرق عمميههههة حديثههههة ل -
 عاممين بالكمية .التدريس ومعاونييم وال

  عوامههههل القههههوة  (Strength) يمكههههن تحديههههد عوامههههل القههههوة التههههي تمكههههن الكميههههة مههههن :
تحقيههههق العديههههد مههههن المزايهههها التنافسههههية التههههي تضههههمن لمكميههههة البقههههاء والتميههههز فههههي عههههدة 

 -عوامل منيا :
اكتمههههال الييكههههل اإلداري لمكميههههة ممههههثاًل فههههي عميههههد الكميههههة والههههوكالء الثالثههههة ورؤسههههاء  -

 األقسام العممية والوحدات اإلدارية . 
 إنشاء موقع إلكتروني لمكمية فعال وقاعدة بيانات حديثة يسيل  الوصول إلييا. -
يط وجود وحدات عديهدة مسهتحدثة ومواكبهة لمعصهر مثهل الوحهدة اإلنتاجيهة ووحهدات التخطه -

االستراتيجية ، والقياس والتقهويم ، تكنولوجيها المعمومهات ، ورعايهة الموىهوبين ، واألزمهات 
 ، ومقاومة العنف ضد المرأة وأخيرًا وحدة تعميم الكبار.

وجهههود بهههرامج دراسهههية وتخصصهههات متفهههردة ومتميهههزة عهههن غيرىههها مهههن الكميهههات النوعيهههة  -
لملهههههة اإلنجميزيهههههة لمرحمهههههة مثهههههل برنهههههامج معمهههههم الفصهههههل والتعمهههههيم المجتمعهههههي ومعمهههههم ا

 التعميم األساسي .
 وجود مكتبة مزودة بأحدث الكتب والمراجع الورقية واإللكترونية . -
 وجود ستديو مجيز لمتصوير والتسجيل لممقررات الدراسية واإلعالم وغيرىا . -
حصههههول عههههدد كبيههههر مههههن معههههاوني أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس عمههههى درجتههههي الماجسههههتير  -

 ض لدرجتي أستاذ واستاذ مساعد .والدكتوراه وترقية البع
وجههههود قههههوة بشههههرية مؤىمههههة وخاصههههة مههههن الشههههباب فههههي مختمههههف التخصصههههات النوعيههههة  -

 يمكن ان تسيم في تحديث وتطوير الكمية بصفة مستمرة .
وجههههود جمعيههههة رابطههههة الخههههريجين معتمههههدة ينقصههههيا التفعيههههل لمقيههههام بههههدورىا فههههي ربههههط  -

 يما .الخريجين بالكمية وزيادة التواصل والتفاعل بين
وجههههود دارسههههات عميهههها ببههههرامج متميههههزة بنظههههام  السههههاعات المعتمههههدة يصههههل عههههددىا إلههههى  -

 .دبموم برنامج لم 12
 تطبيق نظام التقويم التراكمي والتصحيح اإللكتروني . -
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  المخاطرالتيديدات و    (Threats): 
 بقاء الكمية واستمرارىا في عدة مظاىر منيا :يمكن تحديد المخاطر التي تيدد      
ضهههههعف اإلنفهههههاق الحكهههههومي وترشهههههيد اإلنفهههههاق ضهههههمن إجهههههراءات اإلصهههههالح االقتصهههههادي  -

ممههههها أد  إلهههههى قمهههههة المخصصهههههات الماليهههههة لمتعمهههههيم النهههههوعي والبحهههههث العممهههههي التهههههي 
 تتناسب مع األعداد الكبيرة الممتحقة بالكمية .

إنشههههههاء بعههههههض المعاىههههههد والكميههههههات وفههههههتح بعههههههض البههههههرامج الخاصههههههة فههههههي نطههههههاق  -
 عة لوزارة التعميم العالي والجامعات الخاصة .التخصصات النوعية تاب

انخفههههاض جههههودة بعههههض خريجههههي الكميههههة ممهههها أد  إلههههى عههههدم قههههدرتيم عمههههى المنافسههههة  -
 في سوق العمل .

التكميهههف لخريجهههي التعمهههيم النهههوعي ممههها يقمهههل مهههن قيمهههة الخهههريج واإلحجهههام عهههن إللهههاء  -
نهههههههي االلتحهههههههاق بمؤسسهههههههات التعمهههههههيم النهههههههوعي ويقمهههههههل مهههههههن المسهههههههتو  العممهههههههي والف

 لمممتحقين بيا .
قمهههههة وعهههههى بعهههههض أفهههههراد المجتمهههههع بأىميهههههة التعمهههههيم النهههههوعي فهههههي تكهههههوين وتشهههههكيل  -

 الشخصية اإلنسانية المتكاممة للنسان المصري المعاصر .
التلييههههرات السههههريعة والمتالحقههههة فههههي سههههوق العمههههل وحههههدوث حههههراك مينههههي سههههريع ممهههها  -

 ياجات سوق العمل .يتطمب تليير طرق وبرامج إعداد المعمم النوعي ليالئم احت
توجههههو األفهههههراد وبعهههههض الشهههههركات والمراكهههههز والوحهههههدات الخاصهههههة المتميهههههزة لمعمهههههل فهههههي  -

 نطاق التخصصات النوعية .
التنهههههافس الكبيهههههر والمسهههههتمر بهههههين الكميهههههات والجامعهههههات فهههههي الحصهههههول عمهههههى بعهههههض  -

المشههههروعات الممولههههة مههههن وزارة التعمههههيم العههههالي وعههههدم قههههدرة بعههههض تمههههك المؤسسههههات 
 وتطبيق متطمبات تمك المشروعات التنافسية .عمى استيفاء 

حصههههول بعههههض كميههههات الجامعههههة عمههههى االعتمههههاد مههههن الييئههههة القوميههههة لضههههمان جههههودة  -
 التعميم واالعتماد.

إللههههاء إضههههافة درجههههات المقههههررات الدراسههههية النوعيههههة لممجمههههوع الكمههههى لمطههههالب وخاصههههة  -
 نشطة .في نياية المراحل التعميمية مما قمل من أىمية تمك المقررات واأل 
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قمهههههة  وعهههههى بعهههههض أوليهههههاء األمهههههور بأىميهههههة ودور التخصصهههههات الفنيهههههة فهههههي إعهههههداد  -
وتكهههههوين شخصهههههية أبنهههههائيم ممههههها أد  إلهههههى عهههههزوفيم عهههههن إلحهههههاق أبنهههههائيم بشهههههعبتي 

 التربية الموسيقية والفنية.
  الفههههرص المتاحههههة (Opportunities):  يمكههههن تحديههههد الفههههرص المتاحههههة التههههي تمكههههن

سهههية تضهههمن ليههها االسهههتمرارية والتميهههز والتفهههرد عهههن غيرىههها الكميهههة مهههن تحقيهههق مزايههها تناف
 -من الكميات عامة وكميات التربية النوعية خاصة في عدة فرص منيا :

حاجهههة المجتمهههع المحمهههى لمحافظهههة الشهههرقية الماسهههة لخريجهههي التعمهههيم النهههوعي نظهههرًا لمعجهههز  -
معمهههههم الكبيهههههر الهههههذ  تعهههههانى منهههههو معظهههههم المهههههدارس فهههههي مراحهههههل التعمهههههيم المختمفهههههة فهههههي ال

 النوعي.
وجهههههود مراكهههههز ووحهههههدات متنوعهههههة ومتميهههههزة بالجامعهههههة تقهههههدم الهههههدعم الفنهههههي واالستشهههههارات  -

 العممية لمكمية دون مقابل .
حاجههههههة المجتمههههههع المحمههههههى لمحافظههههههة الشههههههرقية لمتخصصههههههات النوعيههههههة واالستشههههههارات  -

 الفنية والبيئية والمساىمة في تجميل وتزيين مدن ومراكز المحافظة .
تنهههوع األنشهههطة بمحافظهههة الشهههرقية مههها بهههين زراعيهههة وصهههناعية وسهههياحية وتجاريهههة ممههها  -

 يجعميا بيئة خصبة لخريجي الكمية .
اسههههتثمار وجههههود وحههههدة المشههههروعات بالجامعههههة فههههي الحصههههول عمههههى بعههههض المشههههاريع  -

لمنيهههههههوض بقطاعهههههههات الكميهههههههة  التنافسهههههههية فهههههههي إطهههههههار توجهههههههو وزارة التعمهههههههيم العهههههههالي
 .المختمفة

وجههههود وحههههدة المشههههروعات بالجامعههههة فههههي الحصههههول عمههههى بعههههض المشههههاريع  اسههههتثمار -
 التنافسية في إطار توجو وزارة التعميم العالي لمنيوض بقطاعات الكمية المختمفة 

اسهههههههتثمار توجهههههههو الدولهههههههة المصهههههههرية فهههههههي تشهههههههجيع ودعهههههههم المشهههههههروعات الصهههههههليرة  -
ة والمتوسهههههطة برصهههههد مميهههههارات الجنييهههههات مهههههن خهههههالل تعهههههاون بعهههههض البنهههههوك الوطنيههههه

لتبنهههههى العمهههههل الحهههههر وريهههههادة األعمهههههال كحهههههل أمثهههههل لمشهههههكمة البطالهههههة وخاصهههههة بهههههين 
 الشباب في مصر .



 ..................................................متطلبات تحقيق الميزه التنافسية لمؤسسات التعليم النوعى بمصر  

- 2346 - 

االسهههتفادة المثمهههى مهههن رغبهههة مديريهههة التربيهههة والتعمهههيم واألكاديميهههة المينيهههة لممعممهههين  -
ونقابههههة المعممههههين فههههي عقههههد االتفاقيههههات والبروتوكههههوالت مههههع الكميههههة لتحقيههههق التنميههههة 

 عمم النوعي .المينية المستدامة لمم
اسهههههتثمار حاجهههههة ورغبهههههة بعهههههض الييئهههههات وجمعيهههههات المجتمهههههع المهههههدني بالمحافظهههههة  -

وخاصههههة فههههي العاشههههر مههههن رمضههههان والصههههالحية لالسههههتفادة مههههن خبههههرات الكميههههة فههههي 
 مجال الفنون والتكنولوجيا ومحو األمية وتعميم الكبار .

عمميهههة االسهههتفادة مهههن رغبهههة بعهههض رجهههال األعمهههال لممسهههاىمة فهههي تطهههوير وتحسهههين ال -
 التعميمية والتدريبية بالكمية .

االسهههههههههههتفادة مهههههههههههن المتليهههههههههههرات المجتمعيهههههههههههة والتكنولوجيهههههههههههة والسياسهههههههههههية فهههههههههههي  -
اسهههههههههتحداث بهههههههههرامج دراسهههههههههية جديهههههههههدة تواكهههههههههب المسهههههههههتجدات العالميهههههههههة وتمبهههههههههى 

 احتياجات سوق العمل . 
 الدراشة امليداىية :ثالجًا : 

 ٍدف اجلاىب امليداىي للدراشة-1

تيهههدف الدراسهههة الميدانيهههة لمتعهههرف عمهههى واقهههع مجهههاالت الميهههزة التنافسهههية لكميهههة التربيهههة 
النوعيههههة بالزقههههازيق مههههن وجيههههة نظههههر أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس فههههي أقسههههام وبههههرامج الكميههههة 

تكنولوجيهههههها  –التربيههههههة الموسههههههيقية  –التربيههههههة الفنيههههههة  –المختمفههههههة ) االقتصههههههاد المنزلههههههي 
)معمههههههم الفصههههههل والتعمههههههيم  –عمههههههوم التربويههههههة والنفسههههههية ال –اإلعههههههالم التربههههههوي  –التعمههههههيم 
 معمم الملة اإلنجميزية لمرحمة التعميم األساسي ( . –المجتمعي 

 إجراءات اجلاىب امليداىي للدراشة: -2

 عيية البحح :  - أ
أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس بأقسهههام عينهههة مهههن سهههتبيان عمهههى اال اتتهههم توزيهههع اسهههتمار 

تههههي والاإلجماليههههة اسههههتمارة كونههههت عينههههة البحههههث  (68عههههدد )الكميههههة المختمفههههة وتههههم تجميههههع 
، وتههههم تقسههههيم 212أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس بالكميههههة البههههالغ عههههدد % مههههن 18 نسههههبةتمثههههل 

عضهههههو ىيئهههههة  88مجموعهههههة األقسهههههام العمميهههههة وعهههههددىم  :عينهههههة البحهههههث إلهههههى مجمهههههوعتين
ومجموعههههة ، الفنيههههة والتربيههههة الموسههههيقية االقتصههههاد المنزلههههي والتربيههههة أقسههههام  تههههدريس مههههن
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اإلعهههالم التربهههوي أقسهههام مهههن عضهههو ىيئهههة التهههدريس  88ألقسهههام النظريهههة لحهههد  مههها وعهههددىم ا
 وتكنولوجيا التعميم ، والعموم التربوية والنفسية بشعبتيو .

 أداة البحح :  - ب

تههههههههم االعتمههههههههاد عمههههههههى االسههههههههتبيان كههههههههأداة رئيسههههههههية لمبحههههههههث حيههههههههث تههههههههم تحويههههههههل 
مجهههههههاالت الميهههههههزة التنافسهههههههية لكميهههههههة التربيههههههههة النوعيهههههههة السهههههههبع إلهههههههى مجموعهههههههة مههههههههن 

عبههههههارات  ثمههههههانإلههههههى فههههههي صههههههورتيا المبدئيههههههة العبههههههارات خاصههههههة بكههههههل مجههههههال وصههههههمت 
 . عبارة( 61بملت )ستبيان والتي تمثل في مجموعيا عبارات اال

عمههههههى عههههههدد مههههههن األسههههههاتذة ىههههههذه بيان فههههههي صههههههورتو المبدئيههههههة تههههههم عههههههرض االسههههههت
فهههههههي التخصصهههههههات النوعيهههههههة والتربويهههههههة والنفسهههههههية لمتأكهههههههد مهههههههن واألسهههههههاتذة المسهههههههاعدين 

مهههههههههههد  صهههههههههههالحية العبهههههههههههارات ووضهههههههههههوحيا و انتمائيههههههههههها لممحهههههههههههور الخهههههههههههاص بيههههههههههها 
وصههههههياغتيا بطريقههههههة تحقههههههق اليههههههدف مههههههن االسههههههتبانة ، وقههههههد أبههههههد  بعههههههض األسههههههاتذة 

خهههههههذ بيههههههها ، حيهههههههث تهههههههم دمهههههههج بعهههههههض العبهههههههارات وحهههههههذف مالحظهههههههات عديهههههههدة تهههههههم األ
الههههههبعض كمهههههها تههههههم زيههههههادة عههههههدد العبههههههارات الخاصههههههة بكههههههل محههههههور إلههههههى عشههههههر عبههههههارات 
حتهههههههى وصهههههههل االسهههههههتبيان لصهههههههورتو النيائيهههههههة والمكونهههههههة مهههههههن سهههههههبع محهههههههاور تضهههههههمن 

باسههههههتثناء محههههههور الخههههههدمات المتميههههههزة )عشههههههرين عبههههههارة( كههههههل محههههههور عشههههههر عبههههههارات 
عبهههههههارة وأصهههههههبح صهههههههالحًا  38سهههههههتبيان إلهههههههى وصهههههههل إجمهههههههالي عهههههههدد عبهههههههارات االوبيهههههههذا 
 كما يمي: لمتطبيق

 

 عبارات( 28) والتعمم التعميم عمميتي جودةالمحور األول :  -
 عبارات( 28االستراتيجية) اإلدارةالمحور الثاني :  -
 عبارات( 28العممي) البحثالمحور الثالث :  -
 عبارات( 28) البيئة وتنمية المجتمع خدمةالمحور الرابع :  -
 عبارة( 18) المتميزة الخدماتالمحور الخامس :  -
 عبارات( 28)البشر  العنصر ستثمارالمحور السادس: اال -
 عبارات( 28)النوعي التعميم تدويلالمحور السابع :  -
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 صدم وثبات االشتبياٌ: -جـ 
ولمتأكهههههههههد مهههههههههن صهههههههههدق االتسهههههههههاق الهههههههههداخمي لالسهههههههههتبيان وكهههههههههذلك مسهههههههههتو   

تطبيههههههق االسههههههتبيان عمههههههى االسههههههتبيان ككههههههل تههههههم و كههههههل محههههههور مفههههههردات الداللههههههة بههههههين 
برنههههههههامج  اسههههههههتخداموتههههههههم ( عضههههههههو ىيئههههههههة تههههههههدريس 21عينههههههههة اسههههههههتطالعية قواميهههههههها )

Spss معامههههههههل ومعههههههههامالت االرتبههههههههاط باسههههههههتخدام وحسههههههههاب ب آلههههههههي شخصههههههههي سههههههههلحا
 ومعادلتو عمى النحو التالي : (46) واالرتباط  بيرسون

 مجه س ص   -ن مجه س ص                                  
 =                                ر         

 [1)مجه ص( -1[   ]مجه ص1)مجه س( -1]مجه س                           
 ويوضح ذلك الجدول التالي :

 (1ع ّ  )

 ب طزج٘بىهفزياد ك  هؾْر ثهعبه  ا ررجبغ 
 هظزْٓ ال  لخ هعبه  ا ررجبغ الوؾبّر  م

 1.11 1.873 عْيح حول٘زٖ الزعل٘ن ّالزعلن  1

 1.11 1.671 اإليارح ا طززار٘غ٘خ 2

 1.11 1.759 الجؾش العلوٖ 3

 1.11 1.895  خ هخ الوغزوع ّرٌو٘خ الج٘ئخ 4

 ,11 1,512 الوزو٘شح بدال  ه 5

 ,11 1,713 اطزضوبر العٌصز الجشزٓ 6

 ,11 1,481 ر ّٗ  الزعل٘ن العبلٖ 7

يتضههههههح مههههههن الجههههههدول السههههههابق تههههههراوح قههههههيم معههههههامالت االرتبههههههاط فههههههي محههههههاور  
وجميههههع تمهههك القههههيم مرتفعهههة و دالههههة عنهههد مسههههتو  وأن ، 121، و 341االسهههتبيان مهههها بهههين 

، ممههها يؤكهههد تمتهههع االسهههتبيان بدرجهههة صهههدق مرتفعهههة ممههها يسهههمح بتطبيقهههو عمهههى عينهههة 82
ة والتربويهههة والنفسهههية التخصصهههات النوعيههه فهههيالبحهههث مهههن السهههادة أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس 

 .  بالكمية
 معامهههههههل ألفهههههههاوبحسهههههههاب وذلهههههههك تهههههههم التأكهههههههد مهههههههن ثبهههههههات االسهههههههتبيان إحصهههههههائيًا 

مهههها كلحاسههههب آلههههي شخصههههي  Spssمههههن خههههالل حزمههههة البههههرامج اإلحصههههائية  (46)وكرونبههههاخ
 :يوضحو الجدول التالي
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 (2ع ّ  )

 ل٘وخ الضجبد ثبطز  ام ألفبكزًّجبؿ لالطزج٘بى ّهؾبّرح

 هعبه  ألفبكزًّجبؿ ا طزج٘بى  هؾبّ  م

 1,91 عْيح حول٘زٖ الزعل٘ن ّالزعلن  1

 1,87 اإليارح ا طززار٘غ٘خ 2

 1,91 الجؾش العلوٖ 3

 1,92 خ هخ الوغزوع ّرٌو٘خ الج٘ئخ  4

 1,89 ال  هبد الوزو٘شح 5

 1,85 اطزضوبر العٌصز الجشزٓ 6

 1,82 ر ّٗ  الزعل٘ن الٌْحٖ 7

 1,88 إعوبلٖ ا طزج٘بى 

 االسهههتبيانألفههها فهههي جميهههع محهههاور معامهههل مهههن الجهههدول السهههابق يتضهههح تهههراوح قهههيم 
، 33ككهههههل  لالسهههههتبيانمعامهههههل ألفههههها ، وأن ىهههههذه القهههههيم مرتفعهههههة وأن قيمهههههة 31، و 41بهههههين 

 مما يؤكد تمتع االستبيان بدرجة عالية من الثبات تسمح بالتطبيق .
 المعالجة اإلحصائية : -8

تههههم االعتمههههاد عمههههى حسههههاب التكههههرارات والنسههههب المئويههههة ليهههها السههههتجابات أعضههههاء 
ألنيهههها مهههههن الطههههرق البسهههههيطة عمههههى كهههههل عبههههارة مهههههن عبههههارات االسهههههتبيان ىيئههههة التهههههدريس 

بشهههكل صهههحيح عهههن االسهههتجابات الحقيقيهههة لمعينهههة ممههها يمكهههن الباحثهههة مهههن عهههرض  عبهههرةوالم
ء االسههههتجابات )أوافههههق ثههههالث إعطهههها، كمهههها تههههم سههههميمةوتحميههههل وتفسههههير البيانههههات بطريقههههة 

حسهههاب الهههوزن النسهههبي درجهههات ، أوافهههق لحهههد مههها درجتهههان ، غيهههر موافهههق درجهههة واحهههدة ( ثهههم 
   .لعبارات ومحاور االستبيان طبقًا لمعادلة الوزن النسبي

1
 
 الوزن النسبي = ت موافق × 3 + د أّا ك لؾ  هب × 2 + د غ٘ز هْا ك ×

  3 ×إعوبلٖ اطزغبثبد العٌ٘خ                                            

 :وتفصريٍا ىتائج الدراشة امليداىية  -4

 وتتناول : 
 .ككل االستبيانمحاور أفراد العينة حول  باستجاباتالنتائج الخاصة  أوال:

من محاور االستبيان محور ثانيًا : النتائج الخاصة بإستجابات أفراد العينة حول عبارات كل 
    السبع.
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 نهل. االشتبياٌحماور اشتجابات أفراد العيية حول بأوال: اليتائج اخلاصة 

فهههههي ضهههههوء اسهههههتجابات أعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس عمهههههى عبهههههارات االسهههههتبيان فهههههي 
المحهههههاور أو المجهههههاالت السهههههبع تهههههم حسهههههاب التكهههههرارات والنسهههههب المئويهههههة والهههههوزن النسهههههبي 

ولالسههههتبيان ككههههل وجههههاءت قسههههام العمميههههة واألقسههههام النظريههههة لحههههد مهههها بالنسههههبة لىلممحههههاور 
 :كالتالي

 الوزن النسبي لمحاور االستبيان السبع ألعضاء ىيئة التدريس  –أ 
   8,68=  1124=  2×2224+1×118+8×383ية = ماألقسام العم

                                          1188  ×8                  2188                                           

 السبع ألعضاء ىيئة التدريس  االستبيانالوزن النسبي لمحاور  –ب 
األقسام النظرية = 221×112+8×211+1×2 = 1841 = 8,62                                         

                                         1188×8                      2188       

 لالستبيان النسبيإجمالي االستجابات ألعضاء ىيئة التدريس والنسب المئوية والوزن  - 
:ككل   
 12,6بنسبة  1121، غير موافق  23,3بنسبة  348، أوافق لحد ما  88,6بنسبة  2628أوافق 
 8,61=  3348=  2×1121+1×348+8×2628=   النسبيالوزن 

                         1388×8             21188 
ويوضههههح الجههههدول التهههههالي إجمههههالي اسهههههتجابات أعضههههاء ىيئههههة التهههههدريس والنسههههب المئويهههههة 

 والوزن النسبي لىبعاد السبع لالستبيان.
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(3ع ّ )  

 الظجع ا طزج٘بىاطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗض ّالٌظت الوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾبّر  
 يرعخ 

 الوْا مخ

 األثعبي

 )الوغب د(

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 الٌظجٖ

إعوبلٖ 

الْسى 

الٌظجٖ 

 للوؾْر

 أّا ك
أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

أّا ك الٔ ؽ   أّا ك

 هب

 غ٘ز هْا ك

 % د % د % د % د % د % د

عْيح حول٘زٖ 

 الزعل٘ن ّالزعلن
135 45 69 23 96 32 1,71 133 44,3 74 24,7 93 31 1,71 1,71 

اإليارح 

 ا طززار٘غ٘خ
91 31 72 24 138 46 1,61 84 28 71 23,7 145 48,3 1,59 1,61 

 1,66 1,66 41,7 125 18,3 55 41 121 1,67 41 123 17,3 52 48,7 125 الجؾش العلوٖ

الوغزوع  خ هخ

 ّرٌو٘خ الج٘ئخ
155 51,7 47 15,7 98 32,6 1,73 132 44 61 21 118 36 1,69 1,71 

ال  هبد 

 الوزو٘شح
176 29,3 113 17,2 321 53,5 1,56 161 26,7 117 17,8 333 55 1,58 1,57 

اطزضوبر العٌصز 

 الجشزٓ
97 29,3 51 17 152 51,7 1,61 85 29,7 54 18 157 52,3 1,59 1,59 

ر ّٗ  الزعل٘ن 

 الٌْحٖ
61 21 49 16,3 191 63,7 1,52 57 19 49 16,3 194 64,3 1,51 1,515 

 1,615 1,61 48,3 1155 19,4 457 32,3 775 1,62 46,6 1119 18,5 443 34,6 838 الغولخ

 : وباستقراء الجدول السابق يتضح
انخفههاض نسههبة موافقههة اعضههاء ىيئههة التههدريس عمههى تههوافر مجههاالت تحقيههق الميههزة  -

موزعهة عمهى األقسهام  8,621% من إجمالي العينة بوزن نسبى 88,6التنافسية بالكمية إلى 
% بهههوزن نسهههبى 81,8وفهههى األقسهههام النظريهههة إلهههى  8,61% بهههوزن نسهههبى 81,6العمميهههة 
ام العممية إلهى طبيعهة الدراسهة وقمهة عهدد طهالب وقد يرجع االرتفاع النسبي في األقس،  8,62

تمهك الشهعب إذا مهها قهورن بالشههعب النظريهة باإلضههافة إلهى زيههادة عهدد أعضههاء ىيئهة التههدريس 
ومعههاونييم بتمههك الشههعب ومههن ثههم يمكههن اسههتثمار ذلههك فههي تفعيههل مجههاالت الميههزة التنافسههية 

  أو المؤسسههات الجامعيههة بالكميههة لتحقيههق التميههز والتفههوق عمههى المؤسسههات النوعيههة األخههر 
 والمعاىد العميا في نطاق التخصصات النوعية .

جاء مجال خدمة المجتمع وتنميهة البيئهة األكثهر تحققهًا مهن وجيهة نظهر أعضهاء ىيئهة  -
% 12,2موزعهة فهي األقسهام العمميهة بنسهبة  8,22% وبهوزن نسهبى 12,3التدريس بنسبة 
وقههد يرجههع ذلههك  8,64وزن نسههبى % بهه11واألقسههام النظريههة بنسههبة  8,28وبههوزن نسههبى 

لطبيعههة البههرامج الدراسههية بالكميههة التههي تههرتبط ارتباطهها وثيقههًا بخدمههة المجتمههع وتنميههة البيئههة 
وخاصة فهي تخصصهات االقتصهاد المنزلهي والتربيهة الفنيهة و التربيهة الموسهيقية ومعمهم الفصهل 
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ة و رسههم خريطههة ، ويتفههق ىههذا مههع مهها أكدتههو بعههض الدراسههات مههن أىميههوالتعمههيم المجتمعههي 
لتخصصهههات األقسهههام والكميهههات الجامعيهههة متكامهههل مهههع خريطهههة التنميهههة فهههي المجتمهههع وتقهههديم 

وتدريبيههههة لمههههراغبين فههههي  ةاالستشههههارات والخبههههرات العمميههههة والبحثيههههة وتقههههديم فههههرص تعميميهههه
 .(43)و دور  التعميم الجامعي والنوعي في خدمة وتنمية المجتمعوو  (42)التعميمو

جههههاء مجههههال التعمههههيم والههههتعمم فههههي المرتبههههة الثانيههههة مههههن حيههههث التحقههههق مههههن وجيههههة  -
فههههههي األقسههههههام  8,22% وبههههههوزن نسههههههبى 11,2نظهههههر أعضههههههاء ىيئههههههة التههههههدريس بنسهههههبة 

العمميهههة والنظريهههة وقهههد يرجهههع ذلهههك لطبيعهههة ىهههذا المجهههال الهههذ  يحتهههل المكانهههة األولهههى فهههي 
ية التههههي تقههههوم عمييهههها تمههههك مثههههل الركيههههزة األساسههههويفمسههههفة وأىههههداف المؤسسههههات التعميميههههة 

حيهههث و يوجهههد ارتبهههاط قهههوي بهههين تبنهههي المؤسسهههات ومجهههاالت تحقيهههق الميهههزة التنافسهههية ليههها 
الميههههزة اسههههتراتيجيات التميههههز فههههي التعمههههيم والههههتعمم وبههههين تحقيههههق مؤسسههههات التعمههههيم العههههالي 

عضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس فهههههي أ، كمههههها أن االتفهههههاق فهههههي آراء  (44)التنافسهههههية المسهههههتدامةو
العمميهههههة والنظريهههههة يعهههههود بالدرجهههههة األولهههههى لوجهههههود مقهههههررات دراسهههههية موحهههههدة ، األقسهههههام 

داريهههة متقاربهههة ومهههن ثهههم فهههأن أي تحسهههن فهههي مجهههال  وأنشهههطة تعميميهههة ، وبيئهههة تعميميهههة وا 
التعمههههيم والههههتعمم سههههوف يههههنعكس إيجابيهههها عمههههى مجههههاالت تحقيههههق الميههههزة التنافسههههية لمكميههههة 

وطههههرق تههههدريس حديثههههة وأنشههههطة  ككههههل ، ممهههها يحههههتم ضههههرورة اسههههتحداث بههههرامج تعميميههههة
تعميميهههة جذابهههة وممتعهههة وأسهههاليب تقهههويم متنوعهههة ومتعهههددة ومتطهههورة حتهههى تهههتمكن الكميهههة 
مههههن البقههههاء واالسههههتمرار و احههههتالل مكانههههة متميههههزة ومتفههههردة بههههين المؤسسههههات المتنافسههههة 

 عمى المستو  المحمى والدولي.
لتههههدريس جههههاء مجههههال تههههدويل التعمههههيم النههههوعي مههههن وجيههههة نظههههر أعضههههاء ىيئههههة ا -

تقريبهههههًا فهههههي األقسهههههام العمميهههههة  8,121% وبهههههوزن نسهههههبى 24,1األقهههههل تحققهههههًا بنسهههههبة 
والنظريههههة وقههههد يرجههههع ذلههههك لقمههههة الههههوعى بأىميههههة ىههههذا المجههههال ودورة فههههي زيههههادة المههههوارد 

باإلضهههههافة لطبيعهههههة نظهههههم ، الماليهههههة سهههههواء عمهههههى مسهههههتو  الكميهههههة أو األقسهههههام العمميهههههة 
ة الكبيهههههههرة فههههههههي الرسهههههههوم الدراسهههههههية لمرحمتههههههههي الدراسهههههههة والتقهههههههويم التقميديههههههههة والملهههههههاال

مكانههههههات الطههههههالب  البكههههههالوريوس والدراسههههههات العميهههههها و التههههههي ال تههههههتالءم مههههههع ظههههههروف وا 
الوافهههدين مهههن الهههدول العربيهههة فهههي ظهههل تنهههافس بعهههض الهههدول العربيهههة واألجنبيهههة والجامعهههات 
الخاصههههة والدوليههههة ، باإلضههههافة لعههههدم وجههههود رؤيههههة واضههههحة ومحههههددة يمكههههن مههههن خالليهههها 
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رغههههم أن نتههههائج الدراسههههات السههههابقة أكههههدت عمههههى  يق البههههرامج التعميميههههة محميههههًا وعربيههههاً تسههههو 
 (288)أن والتوجههههو نحههههو تههههدويل التعمههههيم يعههههد عههههاماًل ىامههههًا فههههي تحقيههههق التميههههز والمنافسههههةو 

حيهههث أن الكثيهههر مهههن الجامعهههات العالميهههة تحهههرص عمهههى اسهههتقطاب المتميهههزين مهههن الطهههالب 
وأعضههههاء ىيئههههة التههههدريس ممههههن يسههههيمون فههههي رقههههي الجامعههههة أو الكميههههة ويمكنيهههها مهههههن 

 احتالل مكانة مرموقة في التصنيفات العالمية. 
جهههاء مجهههال الخهههدمات المتميهههزة فهههي المرتبهههة قبهههل األخيهههرة مهههن وجيهههة نظهههر أعضهههاء  -

موزعههههة بههههين األقسههههام  8,12% بههههوزن نسههههبى 13التههههدريس بعههههد التههههدويل بنسههههبة ىيئههههة 
% 16,2، وفهههههى األقسهههههام النظريهههههة بنسهههههبة  8,16بهههههوزن نسهههههبى  14,8العمميهههههة بنسهههههبة 
وقههههد يرجههههع ذلههههك العتمههههاد الكميههههة فههههي برامجيهههها باسههههتثناء ) معمههههم  8,13بههههوزن نسههههبى 

ألساسههههي( عمههههى التقميديههههة الفصههههل والتعمههههيم المجتمعههههي ومعمههههم لملههههة اإلنجميزيههههة لمتعمههههيم ا
والنمطيهههههههة فهههههههي إدارة الوحهههههههدات اإلنتاجيهههههههة والوحهههههههدات ذات الطهههههههابع الخهههههههاص والتمسهههههههك 

رغههههم تأكيههههد بقههههوانين وقههههرارات مقيههههدة للبههههداع واالبتكههههار واالنطههههالق نحههههو التميههههز والتفههههرد ، 
الدراسهههات السهههابقة عمهههى أن و التميهههز فهههي الخدمهههة يجهههب أن يكهههون جهههزًء ال يتجهههزأ مهههن بيئهههة 

م العههههالي وفههههي الثقافههههة التنظيميههههة وننظههههر إليههههو عمههههى أنههههو رحمههههة مسههههتمرة ولههههيس التعمههههي
تقهههههديم الخهههههدمات المتميهههههزة يعهههههد مهههههن أفضهههههل ف (282)لهههههو مهههههدة محهههههددة ونيايهههههةوكبرنهههههامج 

المجهههاالت التهههي يمكهههن مهههن خالليههها تحقيهههق مزايههها تنافسهههية حيهههث تمبهههى احتياجهههات المجتمهههع 
وتشههههبع رغباتههههو ومههههن ثههههم يشههههعر الجميهههههع بأىميههههة ودور المؤسسههههات النوعيههههة فههههي حهههههل 

لمشهههههكالت االجتماعيهههههة والفكريهههههة والسهههههموكية واالقتصهههههادية التهههههي يعهههههانى منيههههها المجتمهههههع ا
 ساني.    اإلن
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 حمور مً حماور االشتبياٌ.ثاىيًا : اليتائج اخلاصة باشتجابات أفراد العيية حول عبارات نل 

 .يف نل حمور ملحوظة : شيته حصاب الوزٌ اليصيب ألعلى عبارتني وأقل عبارتني يف التهرار

 التعليه والتعله :جودة عنلييت احملور األول :  -

 يوضح الجدول التالي استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى عبارات مجال التعميم والتعمم
 (4ع ّ )

 اطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗض ّالٌظت الوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾْر عْيح حول٘زٖ الزعل٘ن ّالزعلن  
 يرعخ 

 الوْا مخ

 حجبراد

 الوؾْر

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 الٌظجٖ
 أّا ك

أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

أّا ك الٔ  أّا ك

 ؽ  هب

 غ٘ز هْا ك

 % د % د % د % د % د % د

1 14 46,7 6 21 11 33,3 
 

16 53,3 7 23,3 7 23,3  

2 15 51 5 16,7 11 33,3 17 56,6 5 16,7 8 26,6 1,77 

3 17 56,6 7 23,3 6 21 1,79 15 51 8 26,6 7 23,3 
 

4 12 41 8 26,6 11 33,3 
 

13 43,3 8 26,6 9 31 

5 16 53.3 7 23,3 7 23,3 16 53,3 8 26,6 6 21 1,78 

6 11 36,7 9 31 11 33,3 1,68 9 31 9 31 12 41 1,63 

7 5 16,7 8 26,6 17 56,6 1,53 4 13,4 9 31 17 56,6 1,52 

8 17 56,6 4 13,4 9 31 1,75 15 51 5 16,7 11 33,3  

9 15 51 7 23,3 8 26,6 
 

16 53,3 6 21 8 26,6 
 

11 13 43,3 8 26,6 9 31 12 41 9 31 9 31 

 1,71 31 93 24,7 4 44,3 133 1,71 32 96 23 69 45 135 الغولخ

إعوبلٖ 

 الوغب 
268 44,7 143 23,8 189 31,5 1,71 - - - - - - - 

 : باستقراء الجدول السابق يتضح
ارتفاع النسبة المئوية والوزن النسبي لموافقة أعضاء ىيئة تهدريس األقسهام العمميهة عمهى  -

( الخاصة بتطبيق أساليب و طهرق متنوعهة فهي التهدريس والهتعمم والتقهويم 8) ةالعبار تحقق 
( 3العبهارة )يمييها ، و ( 8,24،  16,6بنسهبة )التهي تكسهب الطهالب ميهارات الهتعمم الهذاتي 

ة دورات تدريبيههة وورش عمههل ألعضههاء ىيئههة التههدريس لرفههع الكفههاءات الخاصهة بعقههد الكميهه
، كما ارتفعت النسبة المئوية والهوزن النسهبي بهين (8,21،  16,6بنسبة )التدريسية ليم 

( الخاصههة باسههتخدام التقنيههات 1أعضههاء ىيئههة التههدريس األقسههام النظريههة عمههى العبههارة )
( يمييها العبهارة 8,22،  16,6ال التهدريس )الحديثة ومواكبة التليرات التكنولوجيهة فهي مجه

( الخاصة بتبني الكمية برامج تدريبية لمطالب تسيم في تحقيق نواتج التعمم المسهتيدفة 1)
اتفهاق معظهم أعضهاء ( ممها سهبق يتضهح 8,23،  18,8واالستفادة مهن التلذيهة الراجعهة )

ال التههدريس وعقههد أىميههة التركيههز عمههى اسههتخدام التقنيههات التكنولوجيههة فههي مجههىيئههة عمههى 
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الهههدورات التدريبيهههة وورش العمهههل ألعضهههاء ىيئهههة التهههدريس والطهههالب واسهههتثمار التقهههويم 
والتلذية الراجعة في تحسين جودة عمميتي التعميم والتعمم كأحد أىم مجهاالت تحقيهق الميهزة 

وقد يرجع ذلك لوجود قسهم لتكنولوجيها التعمهيم والمعمومهات وكهذلك وحهدة التنافسية  بالكمية 
 .بذلك تيتملمتدريب 

انخفههههاض النسههههبة المئويههههة والههههوزن النسههههبي لموافقههههة أعضههههاء ىيئههههة تههههدريس األقسههههام  -
( الخاصههههة بمههههنح الكميههههة جههههوائز التميههههز فههههي التههههدريس فههههي 2يههههة عمههههى العبههههارة )مالعم

( 6( يمييهههههها العبههههههارة )8,18،  26,2ضههههههوء تقههههههارير األداء سههههههنويا وتقريههههههر المقههههههرر )
جديههههدة فههههي مجههههال التههههدريس مبنيههههة عمههههى اإلبههههداع الخاصههههة بتبنههههي الكميههههة ممارسههههات 

( . كمهههها انخفضههههت النسههههبة المئويههههة والههههوزن النسههههبي بههههين 8,63،  86,3واالبتكههههار )
( ، 8,11، 28,1( أيضههههًا )2أعضههههاء ىيئههههة تههههدريس األقسههههام النظريههههة عمههههى العبههههارة )

أعضهههههاء معظهههههم ( ممههههها سهههههبق يتضهههههح اتفهههههاق 8,68،  88( أيضهههههًا )6يمييههههها العبهههههارة )
تبنههههى أو يس عمههههى عههههدم تخصههههيص الكميههههة جههههوائز لمتميههههز فههههي التههههدريس ىيئههههة التههههدر 

ممارسهههههات فييههههها تشههههههجيع عمهههههى اإلبههههههداع واالبتكهههههار والتنهههههافس بههههههين أعضهههههاء ىيئههههههة 
عمهههى جهههودة العمميهههة التدريسهههية خاصهههة سهههمبًا التهههدريس لمتميهههز والتفهههوق ممههها يهههنعكس 

جهههود خطهههة وقهههد يرجهههع ذلهههك لضهههعف المهههوارد الماليهههة وعهههدم و  والعمميهههة التعميميهههة عامهههة
عمميهههههة لتشهههههجيع المهههههوىبين والمتميهههههزين ممههههها يتطمهههههب اتخهههههاذ اإلجهههههراءات التحفيزيهههههة 
المناسههههبة لتشههههجيع أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس والطههههالب فههههي كافههههة المجههههاالت وبصههههفة 

 مستمرة. 
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 اإلدارة االشرتاتيجية احملور الجاىي : -

عبهههارات مجهههال اإلدارة يوضهههح الجهههدول التهههالي اسهههتجابات السهههادة أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس عمهههى  
   االستراتيجية

(5ع ّ )  

 اطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗض ّالٌظت الوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾْر اإليارح ا طززار٘غ٘خ  
 يرعخ 

 الوْا مخ

 حجبراد

 الوؾْر

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 أّا ك الٌظجٖ
أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

أّا ك الٔ ؽ   أّا ك

 هب

 غ٘ز هْا ك

 % د % د % د % د % د % د

1 9 31 9 31 12 41  7 23,3 8 26,6 15 51  

2 13 43,3 7 23,3 11 24 1,71 13 43,3 7 23,3 11 24 1,71 

3 11 36,4 9 31 11 24  11 36,7 8 26,6 11 36,7  

4 14 46,7 6 21 12 41 1,76 12 41 7 23,3 11 36,7 1,68 

5 11 33,3 5 16,7 15 51 

 

9 31 4 13,4 17 56,6 
 

6 7 23,3 8 26.6 15 51 7 23,3 8 26,6 15 51 

7 8 26,6 7 23,3 15 51 7 23,7 8 26,6 15 51 1,59 

8 6 21 8 26,6 16 53,3 1,56 5 16,7 8 26,6 17 56,6 1,53 

9 5 16,7 7 23,3 18 61 1,52 5 16,7 6 21 19 63,3 1,51 

11 9 31 6 21 15 51  8 26,6 7 23,3 15 51  

 1,59 48,5 145 23,5 71 28 84 1,61 46 138 24 72 31 91 الغولخ

إعوبلٖ 

 الوغب 
174 29 142 23,7 283 47.3 1,61 - - - - - - - 

 باستقراء الجدول السابق يتضح:     
العبهارات الخاصهة بمجهال اإلدارة تحقهق انخفاض نسبة موافقة أعضاء ىيئة التهدريس عمهى  -

% 88مهوزعين بهين األقسهام العمميهة بنسهبة  8,68% بهوزن نسهبى 14االستراتيجية إلهى 
 ا، بفهارق بينيمه8,14% بهوزن نسهبى 13، واألقسام النظرية بنسبة  8,62بوزن نسبى 
% وقههد يرجههع ذلههك لعههدم اخههتالف الههنمط اإلداري المتبههع فييمهها لوجههود إدارة 2ال يزيههد عههن 

 حدة ووحدات وأقسام إدارية متشابو.وا
ارتفاع النسبة المئوية والوزن النسبي لموافقة أعضاء ىيئة تهدريس األقسهام العمميهة عمهى  -

،  16,2( الخاصههة بمراعههاة الفههروق الفرديههة لمعههاممين تبعههًا إلمكانههاتيم وقههدراتيم )1العبههارة)
( الخاصههة بتبنههي الالمركزيهة فههي اإلدارة كتفههويض السههمطة وغيرىهها 1( يمييها العبههارة )8,26

( . كما ارتفعت النسبة المئوية والوزن النسبي بين أعضاء ىيئة تهدريس 8,28،  18,8)
،  18,8الخاصههة بتبنههي الالمركزيههة فههي اإلدارة )أيضههًا ( 1األقسههام النظريههة عمههى العبههارة )

 18( أيضهههًا الخاصهههة بمراعهههاة الفهههروق الفرديهههة بهههين العهههاممين )1( يمييههها العبهههارة )8,28
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ن مراعههاة أعضههاء ىيئههة التههدريس عمههى أراء آ( فههي ضههوء مهها سههبق يتضههح اتفههاق 8,63،
إلتبهاع نمهط إداري األكثر تحققهًا الفروق الفردية بين العاممين وتفعيل الالمركزية في اإلدارة 

عطاء حرية لتسيير العمهل اإلداري فهي جميهع األقسهام العمميهة طبقهًا  واحد في إدارة الكمية وا 
 لقانون تنظيم الجامعات .

والههههوزن النسههههبي لموافقههههة أعضههههاء ىيئههههة تههههدريس األقسههههام انخفههههاض النسههههبة المئويههههة  -
( الخاصههههة بوضههههع آليههههات محههههددة لمرقابههههة ولممحاسههههبية تتسههههم 4العمميههههة عمههههى العبههههارة )

( يمييههههها 8,11،  26,2بالعدالهههههة والشهههههفافية فهههههي مهههههنح المكافهههههوت وتوقيهههههع العقوبهههههات )
ىههههداف فههههي ( الخاصههههة بتبنههههي االسههههتراتيجية اإلداريههههة المناسههههبة لتحقيههههق األ3العبههههارة )

( كمههههها انخفضهههههت النسهههههبة المئويهههههة 8,16،  18أقهههههل وقهههههت وتكمفهههههة وأعمهههههى جهههههودة )
( أيضهههًا 4والهههوزن النسهههبي بهههين عضهههاء ىيئهههة تهههدريس األقسهههام النظريهههة عمهههى العبهههارة )

( يمييههههها العبهههههارة 8,12، 26,2الخاصهههههة بوضهههههع آليهههههات محهههههددة لمرقابهههههة المحاسهههههبية )
ة المناسهههههههبة لتحقيهههههههق األىهههههههداف ( أيضهههههههًا الخاصهههههههة بتبنهههههههي االسهههههههتراتيجية اإلداريههههههه3)
(16,2  ،8,18. ) 

فهههي ضهههوء مههها سهههبق يتضهههح اتفهههاق معظهههم أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس بالكميهههة عمهههى 
لرقابهههههة والمحاسهههههبية التهههههي تتسهههههم بالعدالهههههة والشهههههفافية فهههههي مهههههنح اآليهههههات ضهههههعف تفعيهههههل 

الكميههههة لالسههههتراتيجية اإلداريههههة وقههههد يرجههههع ذلههههك لعههههدم تبنههههي المكافههههوت وتوقيههههع العقوبههههات 
 سهههبة والتهههي تعهههد مهههن أىهههم المجهههاالت التهههي يمكهههن أن تسهههيم فهههي تحقيهههق مزايههها تنافسهههيةالمنا

 . (281)وكما أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة في ىذا المجالو 
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 : البحح العلنياحملور الجالح  -

   يوضح الجدول التالي استجابات أعضاء ىيئة التدريس عمى عبارات محور البحث العممي
(6ع ّ )  

 اطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗض ّالٌظت الوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾْر الجؾش العلوٖ  
 يرعخ 

 الوْا مخ

 

 حجبراد

 الوؾْر

 )الوغب (

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 الٌظجٖ

 أّا ك
أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

أّا ك الٔ ؽ   أّا ك

 هب

 هْا كغ٘ز 

 % د % د % د % د % د % د

1 11 36,7 6 21 13 43.3  11 36,7 7 23,3 12 41  

2 5 16,7 6 21 19 63,3 1,51 5 16,7 6 21 19 63,3 1,51 

3 17 56,6 4 13,4 9 31 1,76 17 56,6 3 11 11 33,3  

4 17 56,6 5 16,7 8 26,6 1,77 17 56,6 4 13,4 9 31 1,76 

5 22 33,3 4 13,4 4 13,4 
 

22 73,3 4 13,4 4 13,4 1.87 

6 9 31 5 16,7 16 53,3 7 23,3 7 23,3 16 53,3  

7 3 11 6 21 21 71 1,47 2 6,7 7 23,3 21 71 1,46 

8 15 51 7 23,3 8 26,6 

 

15 51 8 26,6 7 23,3 

 9 15 51 6 21 9 31 13 43,3 5 16,7 12 41 

11 11 36,7 3 11 16 53,3 11 36,7 4 13,4 15 51 

 1,66 41,7 125 18,3 55 41 121 1,67 41 123 17,3 52 41.7 125 إعوبلٖ

إعوبلٖ 

 الوغب 
245 41,8 117 17,8 248 41,4 1,665 - - - - - - - 

 باستقراء الجدول السابق يتضح: 
العبهههههارات الخاصهههههة تحقهههههق انخفهههههاض نسهههههبة موافقهههههة أعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس عمهههههى  -

، مههههوزعين بهههين األقسههههام  8,661% بههههوزن نسهههبى 18,3بمجهههال البحهههث العممههههي إلهههى 
% 18، واألقسهههههام النظريهههههة بنسهههههبة  8,62% بهههههوزن نسهههههبى 12,2العمميهههههة بنسهههههبة 
% ممهههها يؤكههههد التقههههارب الكبيههههر 8,4بفههههارق بينيمهههها ال يزيههههد عههههن  8,66بههههوزن نسههههبى 

االىتمههههام بالبحههههث العممههههي بالكميههههة ممهههها يعههههوق تحقيههههق الكميههههة لمزايهههها  وضههههعفبينيمهههها 
تنافسههههية مههههن خههههالل البحههههث العممههههي والههههذ  يعههههد مههههن أىههههم المجههههاالت التههههي ترفههههع مههههن 

 مكانة الجامعات والكميات في معظم التصنيفات العالمية.
ارتفهههههاع النسهههههبة المئويهههههة والهههههوزن النسهههههبي لموافقهههههة أعضهههههاء ىيئهههههة تهههههدريس األقسهههههام  -

( الخاصهههههة باسهههههتحداث وحهههههدات جديهههههدة لتشهههههجيع ودعهههههم 1ة عمهههههى العبهههههارتين )العمميههههه
البحهههههث العممهههههي كوحهههههدات اإلرشهههههاد األكهههههاديمي والبحثهههههي و رعايهههههة الموىهههههوبين وغيرىههههها 

( الخاصههههههة بوجههههههود خطههههههة بحثيههههههة فههههههي التخصصههههههات 8( والعبههههههارة )8,22،  16,6)
( ، 8,26، 16,6النوعيهههههة مرتبطهههههة بخطهههههة الجامعهههههة واحتياجهههههات المجتمهههههع المحمهههههى )
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كمهههها ارتفعههههت النسههههبة المئويههههة والههههوزن النسههههبي بههههين أعضههههاء ىيئههههة تههههدريس األقسههههام 
( الخاصههههة بإصههههدار الكميههههة دوريههههة عمميههههة متخصصههههة ذات 1النظريههههة عمههههى العبههههارة )

( أيضههههًا الخاصههههة 1( ، يمييهههها العبههههارة )8,32،  28,8سههههمعة طيبههههة وبصههههفة مسههههتمرة )
 ( . 8,26،  16,6ي )باستحداث وحدات جديدة لتشجيع ودعم البحث العمم

ممههههههها سهههههههبق يتضهههههههح وجهههههههود اتفهههههههاق فهههههههي اآلراء بهههههههين معظهههههههم أعضهههههههاء ىيئهههههههة 
لوجهههههههود وحهههههههدات جديهههههههدة مسهههههههتحدثة بالكميهههههههة وانتظهههههههام وقهههههههد يرجهههههههع ذلهههههههك التهههههههدريس 

سههههههههنويا  (288)مجمههههههههة دراسههههههههات وبحههههههههوث التربيههههههههة النوعيههههههههةو  و اصههههههههدار مجمههههههههة الكميههههههههة
المجهههههههان وحصهههههههوليا عهههههههل درجهههههههة عاليهههههههة مهههههههن التقهههههههدير مهههههههن  1821منهههههههذ إنشهههههههائيا 

 .التابعة لممجمس األعمى لمجامعات العممية لمترقية في التخصصات النوعية
انخفهههههههاض النسهههههههبة المئويهههههههة والهههههههوزن النسهههههههبي لموافقهههههههة أعضهههههههاء ىيئهههههههة تهههههههدريس  -

( الخاصهههههههههة بتفعيهههههههههل البعثهههههههههات الخارجيهههههههههة 2األقسهههههههههام العمميهههههههههة عمهههههههههى العبهههههههههارة )
ترقيههههههههة بإرسههههههههال البههههههههاحثين لمحصههههههههول عمههههههههى درجتههههههههي الماجسههههههههتير والههههههههدكتوراه وال

( الخاصههههههههة بوضههههههههع آليههههههههات محههههههههددة لتشههههههههجيع 1( يمييهههههههها العبههههههههارة )8,12،  28)
أعضههههههههاء ىيئههههههههة التههههههههدريس المتميههههههههزين فههههههههي اإلنتههههههههاج العممههههههههي ماديههههههههًا ومعنويههههههههًا 

( ، كمههههههههها انخفضهههههههههت النسهههههههههبة المئويهههههههههة والهههههههههوزن النسهههههههههبي بهههههههههين 8,12،  26,2)
( أيضهههههههًا الخاصهههههههة 2أعضهههههههاء ىيئهههههههة تهههههههدريس األقسهههههههام النظريهههههههة عمهههههههى العبهههههههارة )

( ايضهههههههههههًا 1( ، يمييههههههههههها العبهههههههههههارة )8,16،  6,2يهههههههههههل البعثهههههههههههات الخارجيهههههههههههة ) بتفع
الخاصهههههههههة بوجهههههههههود آليهههههههههات محهههههههههددة لمتشهههههههههجيع عمهههههههههى اإلنتهههههههههاج العممهههههههههي ماديهههههههههًا 

لههههههم يبعههههههث أحههههههد مههههههن و قههههههد يرجههههههع ذلههههههك إلههههههى أنههههههو ( ، 8,12،  26,2ومعنويههههههًا )
معهههههههاوني أعضهههههههاء ىيئهههههههة التهههههههدريس لمخهههههههارج لمحصهههههههول عمهههههههى درجهههههههة الماجسهههههههتير 

منهههههههذ إنشهههههههاء  (281) وبقسهههههههم االقتصهههههههاد المنزلهههههههي  باسهههههههتثناء بهههههههاحثينأو الهههههههدكتوراه 
الكميههههههههههة وحتههههههههههى اآلن ، باإلضههههههههههافة لعههههههههههدم وجههههههههههود آليههههههههههات محههههههههههددة وواضههههههههههحة 

والتميهههههههز عمميهههههههًا  ومجزيهههههههة بالكميهههههههة لتشهههههههجيع البهههههههاحثين عمهههههههى اإلبهههههههداع واالبتكهههههههار
 وفنيًا وخمقيًا 
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 خدمة اجملتنو وتينية البي ةاحملور الرابو :  -

يوضهههههههههح الجهههههههههدول التهههههههههالي اسهههههههههتجابات السهههههههههادة أعضهههههههههاء ىيئهههههههههة التهههههههههدريس 
 عمى عبارات المحور الرابع خدمة المجتمع 

 (7ع ّ )

 اطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗض ّالٌظت الوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾْر خ هخ الوغزوع ّرٌو٘خ الج٘ئخ هي ا طزج٘بى  
 يرعخ 
 الوْا مخ

 حجبراد
 الوؾْر

 (الوغب )

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 الٌظجٖ
 أّا ك

أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

أّا ك الٔ ؽ   أّا ك

 هب
 غ٘ز هْا ك

 % د % د % د % د % د % د

1 11 6333 5 1631 6 22  11 6333 6 22 5 1633 23,1 

2 21 12 4 1334 5 1631 23,4 11 6333 5 1633 6 22 23,1 

3 11 6636 6 22 1 2333 

 

16 5333 6 22 , 2636  

4 11 6333 4 1334 1 2333 11 6333 5 1631 6 22 23,1 

5 6 22 5 1631 11 6333 5 1631 5 1631 22 6636 2352 

6 23 1631 5 1631 4 1334 2312 1, 62 , 2636 4 1334 

 

1 11 6333 3 12 , 2636  13 4333 1 2333 12 3333 

, 4 1334 6 22 22 6636 2341 3 12 6 22 21 12 

1 21 12 4 1334 5 1631  15 52 5 1633 12 3333 

12 6 22 1 2333 11 5631 2354 5 1633 1 2333 1, 62 

 2361 3636 ,12 1134 ,5 44 132 2313 3236 ,1 1531 41 5131 155 إعوبلٖ

إعوبلٖ 

 الوغب 
2,1 413, 121 113, 226 3434 2311 - - - - - - - 

 باستقراء الجدول السابق يتضح: 
ارتفههههاع النسههههبة المئويههههة والههههوزن النسههههبي لموافقههههة أعضههههاء تههههدريس األقسههههام العمميههههة  -

( الخاصهههههة بإسهههههيام الكميهههههة فهههههي تجميهههههل وتهههههزيين الجامعهههههة 6العبهههههارة )تحقهههههق عمهههههى 
يمييهههههها  (8,41،  26,2وكمياتيهههههها والميههههههادين العامههههههة بمههههههدن المحافظههههههة المختمفههههههة )

( الخاصههههههة بإيمههههههان إدارة الكميههههههة والعههههههاممين بأىميههههههة االنفتههههههاح عمههههههى 1،4العبهههههارتين )
بتفعيههههههل الوحههههههدات و ( 8,31،  28قطاعههههههات المجتمههههههع المختمفههههههة والتعههههههاون معيهههههها )

اإلنتاجيهههة والخاصههههة لخدمههههة المجتمهههع وحههههل مشههههكالتو ، كمههها ارتفعههههت النسههههبة المئويههههة 
، 2) اتم النظريهههة عمهههى العبهههار والهههوزن النسهههبي لموافقهههة أعضهههاء ىيئهههة تهههدريس األقسههها

( الخاصههههة بوجههههود قناعههههة لههههد  جميههههع العههههاممين بههههأن خدمههههة المجتمههههع وتنميههههة 1،  1
إيمههههان إدارة الكميهههههة والعهههههاممين بأىميهههههة االنفتهههههاح وبالبيئههههة فهههههي قمهههههة أولويهههههات الكميهههههة 

عضههههاء ىيئههههة التههههدريس والطههههالب عمههههى المشههههاركة أبحههههث و عمههههى قطاعههههات المجتمههههع 
، وقهههههد يرجهههههع ذلهههههك الرتبهههههاط التخصصهههههات  ت المجتمعيهههههةبفاعميهههههة فهههههي حهههههل المشهههههكال
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النوعيههههة بمجههههال خدمههههة المجتمههههع وتنميههههة البيئههههة وحاجههههة المجتمههههع المحمههههى الماسههههة 
لتخصهههههص االقتصهههههاد المنزلهههههي والتربيهههههة الفنيهههههة والتربيهههههة الموسهههههيقية ولعهههههل ذلهههههك يعهههههد 
العامهههل الرئيسهههي فهههي احهههتالل مجهههال خدمهههة المجتمهههع و تنميهههة البيئهههة مقدمهههة مجهههاالت 

حقيهههق الميهههزة التنافسهههية لمؤسسهههات التعمهههيم النهههوعي فهههي مصهههر عامهههة وكميهههة التربيهههة ت
 النوعية بالزقازيق خاصة.

انخفههاض النسههبة المئويههة والههوزن النسههبي لموافقههة أعضههاء ىيئههة تههدريس األقسههام العمميههة  -
( الخاصة بمشاركة الكمية في إقامة الحفالت الفنية الموسيقية وخاصهة فهي 3عمى العبارة )

 28,8عداد والمناسبات الوطنية والدينية لتنمية الحس الوطني والديني ألفراد المجتمهع )األ
( الخاصة بتفعيل رابطة الخهريجين فهي تحقيهق التواصهل الفعهال 28( يمييا العبارة )8,14، 

كمهها انخفضههت النسههبة ، ( 8,11،  18المسههتمر بههين الخههريجين والكميههة وحههل مشههكالتيم )
( 1بههين أعضههاء ىيئههة تههدريس األقسههام النظريههة عمههى العبههارتين ) المئويههة والههوزن النسههبي

الخاصههة بتبنههي الكميههة بههرامج متميههزة فههي الههتعمم تجمههع بههين الدراسههات األكاديميههة وخدمههة 
( أيضههًا الخاصههة 28( ، والعبههارة )8,18،  26,2المجتمههع مثههل برنههامج تعمههم الخدمههة و )

ا سهبق يتضهح مهد  االتفهاق بهين ( . في ضهوء مه8,11،  26,2بتفعيل رابطة الخريجين )
أعضهاء ىيئهة التهدريس عمهى عهدم تفعيهل رابطهة خريجهي الكميهة وعهدم المشهاركة فهي إقامهة 
الحفالت الموسهيقية فهي األعيهاد والمناسهبات الدينيهة و الوطنيهة وقمهة البهرامج المتميهزة فهي 

ريجين وعهدم وقد يرجع ذلك إلى تجميد نشاط رابطهة الخهالتعمم مثل برنامج و تعمم الخدمة و 
و و تقهادم مالئمة بعض الظروف المجتمعيهة وضهعف اإلمكانهات المطموبهة إلقامهة الحفهالت 

كههل  (281)لبدايههة تسههعينيات القههرن العشههرينو  اعتمادىههاعوديالالئحههة الدراسههية لمكميههة والتههي 
ذلك يقمل من مساىمة مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تحقيق مزايا تنافسية لمكميهة 

 متنوعة ومستدامة . 
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 : اخلدمات املتنيسةاحملور اخلامض  -

فيمهها يمههى اسههتجابات السههادة أعضههاء ىيئههة التههدريس عمههى عبههارات المحههور الخههامس 
ألىمية ىذا المجهال وتنوعهو يمكهن تقسهيمة  )مجال الخدمات المتميزة إرضاء المستفيدين( ونظراً 

 إلى نوعية من المستفيدين ىما :
المستفيدين الداخميين ويقصد بيم العاممين بالكمية ، ويوضح الجدول التالي استجابات  -أ

  أعضاء ىيئة التدريس عمى الجزء األول من ىذا المجال :
( 8ع ّ )  

 ٘شح ) الغشء األّ ( إرظبء العبهل٘ي ثبل ل٘خ ــْر ال  هبد الوزوـالوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾض ّالٌظت ـاطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗ

 يرعخ 

 الوْا مخ

 حجبراد

 الوؾْر

 )الوغب (

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 الٌظجٖ
 غ٘ز هْا ك أّا ك الٔ ؽ  هب أّا ك

أّا ك الٔ ؽ   أّا ك

 هب

 هْا كغ٘ز 

 % د % د % د % د % د % د

 إرظبء العبهل٘ي ثبل ل٘خ - أ

1 8 26,6 7 23,3 15 51 
- 

8 26,6 6 21 16 53,3 
- 

2 9 31 5 16,7 16 53,3 7 23,3 4 13,4 19 63,3 

3 11 36,7 3 11 16 53,3 
1,51 

11 36,7 4 13,4 15 51 
1,49 

4 6 21 4 13,4 21 66,6 5 16,7 4 13,4 21 71 

5 9 31 5 16,7 16 53,3 - 8 26,6 5 16,7 17 56,6 - 

6 7 23,3 6 21 17 56,7 1,56 6 21 6 21 18 61 1,53 

7 11 46,7 4 13,4 15 51 - 11 24 5 16,7 15 51 - 

8 14 46,3 6 21 11 24 1,71 13 43,3 5 16,7 12 41 1,68 

9 13 43,3 7 23,3 11 24 1,71 12 41 9 31 9 31 1,71 

11 9 31 5 16,7 16 53,3 - 7 23,3 4 13,4 19 63,3  

 1,58 53,7 161 16,7 51 29,6 87 1,61 51,4 151 17,3 52 32,7 97 إعوبلٖ

إعوبلٖ 

الغشاء 

ا ّ  هي 

 الوغب 

184 31,7 112 17 312 52,3 1,59 - - - - - - - 

 باستقراء الجدول السابق يتضح:
عبهههههارات المحهههههور تحقهههههق انخفهههههاض نسهههههبة موافقهههههة أعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس عمهههههى  -

%  بههههوزن نسههههبى 88,2س )الجههههزء األول مههههن مجههههال الخههههدمات المتميههههزة( إلههههى مالخهههها
،  8,62بهههههههوزن نسهههههههبى  81,2العمميهههههههة بنسهههههههبة ، مهههههههوزعين بهههههههين األقسهههههههام  8,14

مسههههاىمة ذلههههك لوقههههد يرجههههع  8,13% بههههوزن نسههههبى 14,6واألقسههههام النظريههههة بنسههههبة 
ي تقههههدميا لمطههههالب والعههههاممين فههههي طبيعههههة الخههههدمات المباشههههرة التههههو األقسههههام العمميههههة 

دارة المنهههههههزل والرسهههههههم والتصهههههههميم واألشهههههههلال الفنيهههههههة  مجهههههههال التلذيهههههههة والمالبهههههههس وا 
والتصهههههوير والنحهههههت والعهههههزف واللنهههههاء وغيرىههههها مهههههن األنشهههههطة التهههههي تقهههههع فهههههي نطهههههاق 

 التخصصات النوعية.



 ..................................................متطلبات تحقيق الميزه التنافسية لمؤسسات التعليم النوعى بمصر  

- 2428 - 

ارتفهههههاع النسهههههبة المئويهههههة والهههههوزن النسهههههبي لموافقهههههة أعضهههههاء ىيئهههههة تهههههدريس األقسهههههام  -
( الخاصههههههة بتركيههههههز الكميههههههة عمههههههى أن التههههههدريب المسههههههتمر 3ة عمههههههى العبههههههارة )العمميهههههه

( يمييههههها 8,22،  16,2والتنميهههههة المينيهههههة ركهههههائز أساسهههههية لتحقيهههههق مزايههههها تنافسهههههية )
( الخاصههههة بتركيههههز الكميههههة عمههههى تحههههديث وتطههههوير ميههههارات جميههههع العههههاممين 4العبههههارة )

بة المئويههههة والههههوزن ( كمهههها ارتفعههههت النسهههه8,28،  18,8وتحديههههد ميههههاميم ووظههههائفيم )
( أيضههههًا الخاصههههة 3النسههههبي ألعضههههاء ىيئههههة التههههدريس األقسههههام النظريههههة عمههههى العبههههارة )

،  18,8بالتهههههدريب المسههههههتمر والتنميهههههة المينيههههههة كأسهههههاس لتحقيههههههق مزايههههها تنافسههههههية )
( الخاصههههة بتحههههديث وتطههههوير ميههههارات جميههههع العههههاممين 4( يمييهههها أيضههههًا العبههههارة )8,63

اتفههههاق آراء أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس عمههههى اىميههههة ( ممهههها سههههبق يتضههههح 8,28،  18)
التهههدريب المسهههتمر والتنميهههة المينيهههة وتحهههديث وتطهههوير ميهههارات جميهههع العهههاممين وقيهههام 

وقهههد يرجهههع ذلهههك لوجهههود وحهههدة خاصهههة بالتهههدريب ورغبهههة معظهههم الكميهههة بهههدورىا فهههي ذلهههك 
الهههههدورات العهههههاممين فهههههي تحسهههههين ميهههههاراتيم وقهههههدراتيم الذاتيهههههة لمواكبهههههة العصهههههر وعقهههههد 

 لتدريبية وورش العمل والندوات في ىذا المجال.ا
انخفهههههههاض النسهههههههبة المئويهههههههة والهههههههوزن النسهههههههبي لموافقهههههههة أعضهههههههاء ىيئهههههههة تهههههههدريس  -

( الخاصههههههههة باسههههههههتفادة الكميههههههههة مههههههههن 1العبههههههههارة )تحقههههههههق األقسههههههههام العمميههههههههة عمههههههههى 
جميهههههههع مواردىههههههها وامكاناتيههههههها الماديهههههههة والبشهههههههرية لتحقيهههههههق التميهههههههز فهههههههي الخهههههههدمات 

( الخاصههههههههههههة بتبنههههههههههههي الكميههههههههههههة 6يمييهههههههههههها العبههههههههههههارة )( ، 8,12،  18المقدمههههههههههههة )
،  18,8األسههههههههاليب اإلداريههههههههة الحديثههههههههة كههههههههاإلدارة بالعالقههههههههات اإلنسههههههههانية وغيرىهههههههها )

( . كمهههههههها انخفضههههههههت النسههههههههبة المئويههههههههة والههههههههوزن النسههههههههبي بههههههههين أعضههههههههاء 8,16
( أيضههههههًا الخاصههههههة باسهههههههتفادة 1ىيئههههههة تههههههدريس  األقسههههههام النظريههههههة عمهههههههى العبههههههارة )

( يمييهههههههههها 8,14،  26,2لماديههههههههههة والبشههههههههههرية )الكميههههههههههة مههههههههههن جميههههههههههع مواردىهههههههههها ا
، 18( أيضهههههههههههًا الخاصهههههههههههة بتبنهههههههههههي األسهههههههههههاليب اإلداريهههههههههههة الحديثهههههههههههة )6العبهههههههههههارة )

( ، ممهههههههههها سههههههههههبق يتضههههههههههح اتفههههههههههاق اآلراء عمههههههههههى قمههههههههههة اسههههههههههتثمار الكميههههههههههة 8,18
سههههههههاليب اإلداريههههههههة الحديثههههههههة فههههههههي إدارة ألتبنههههههههى ا وألمواردىهههههههها الماديههههههههة والبشههههههههرية 

ولتفضههههههههههيل الههههههههههبعض لممصههههههههههمحة  وقههههههههههد يرجههههههههههع ذلههههههههههك لقمهههههههههة الحههههههههههوافزالكميهههههههههة 
الشخصهههههههههية واالنشهههههههههلال بالعمهههههههههل الخهههههههههاص خهههههههههارج الكميهههههههههة وغيهههههههههاب األسهههههههههموب 
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سههههههمب عمههههههى قههههههدرة ممهههههها يههههههؤثر بالالعممههههههي فههههههي إدارة المههههههوارد وجمههههههب المزيههههههد منيهههههها 
 تحقيق مزايا تنافسية.الكمية عمى 

المسهههههههههتفيدين الخهههههههههارجيين ويقصهههههههههد بيهههههههههم األفهههههههههراد والجيهههههههههات المسهههههههههتفيدة مهههههههههن  -ب
، ويوضههههههح الجههههههزء مههههههن المجههههههال عمههههههى إرضههههههائيمالكميههههههة وال تعمههههههل بيهههههها ، وبركههههههز ىههههههذا 

الجهههههههدول التهههههههالي اسهههههههتجابات السهههههههادة أعضهههههههاء ىيئهههههههة التهههههههدريس عمهههههههى الجهههههههزء الثهههههههاني 
 من ىذا المجال :

( ة8ع ّ )  

ض ّالٌظت الوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾْر ال  هبد الوزو٘شح ) اطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗ

 .الغشء الضبًٖ ( إرظبء الوظزف٘ ٗي ال برع٘٘ي 
 يرعخ 

 الوْا مخ

 حجبراد

 الوؾْر

 )الوغب (

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 الٌظجٖ
 أّا ك

أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

الٔ ؽ  أّا ك  أّا ك

 هب

 غ٘ز هْا ك

 % د % د % د % د % د % د

 إرظبء الوظزف٘ ٗي ال برع٘٘ي - ة

1 5 16,7 7 23 18 61 1,52 5 16,7 8 26,6 17 56,7 1,53 

2 4 13,4 3 11 23 76,7 1,46 4 13,4 3 11 23 76,7 1,46 

3 6 21 5 16,7 19 63,3 

- 

6 21 6 21 18 61 

- 
4 5 16,7 6 21 19 63,3 6 21 6 21 18 61 

5 8 26,6 4 13,4 18 61 7 23,3 4 13,4 19 63,3 

6 7 23,3 7 23,3 16 53,3 9 31 5 16,7 16 53,3 

7 11 33,3 4 13,4 16 53,3 8 26,6 6 21 16 53,3 - 

8 11 36,7 4 13,4 15 51 1,62 11 33,3 5 16,7 15 51 1,61 

9 8 26,6 6 21 16 53,3 - 8 26,6 7 23,3 15 51 - 

11 15 51 5 16,7 11 33,3 1,72 11 33,3 5 16,7 15 51 1,61 

 1,56 57,3 172 18,4 55 24,3 73 1,56 56,7 171 17 51 26,3 79 إعوبلٖ

إعوبلٖ 

الغشاء 

الضبًٖ هي 

 الوغب 

152 25,3 116 17,3 342 57 1,56 - - - - - - - 

إعوبلٖ 

 الوغب 
336 28 218 17,5 654 54,5 1,58 - - - - - - - 

 وباستقراء الجدول السابق يتضح: 
انخفههاض نسههبة موافقههة أعضههاء ىيئههة التههدريس عمههى عبههارات المحههور الخههامس ) الجههزء  -

مههوزعين بههين  8,16% بههوزن نسههبى 11,8الثههاني مههن مجههال الخههدمات المتميههزة ( إلههى 
% 11,8، واألقسهام النظريهة بنسهبة  8,16% بوزن نسهبى 16,8األقسام العممية بنسبة 

الخههدمات المتميههزة مههن وجيههة نظههر وقههد يرجههع التحسههن النسههبي فههي  8,16بههوزن نسههبى 
أعضههاء ىيئههة تههدريس األقسههام العمميههة لطبيعههة تمههك التخصصههات وغمبههة الجانههب العممههي 
التطبيقي عمييا وارتباطيا المباشر بحياة اإلنسان المعاصر واحتياجاتهو اليوميهة ممثمهة فهي 



 ..................................................متطلبات تحقيق الميزه التنافسية لمؤسسات التعليم النوعى بمصر  

- 2421 - 

ان وأحاسيسهو التلذية السميمة والمالبس األنيقة والفنون الراقية التي تسمو بمشاعر اإلنسه
. 

ارتفهههههاع النسهههههبة المئويهههههة والهههههوزن النسهههههبي لموافقهههههة أعضهههههاء ىيئهههههة تهههههدريس األقسهههههام  -
( الخاصهههة بوجهههود رغبهههة لهههد  جميهههع العهههاممين بالكميهههة فهههي 28العمميهههة عمهههى العبهههارات )

( الخاصههههة بقيههههام 3( يمييهههها العبههههارة )8,21، 18الحصههههول عمههههى االعتمههههاد المؤسسههههي )
وحهههههداتيا لموقهههههوف عمهههههى مهههههد  و ميهههههع قطاعاتيههههها الكميهههههة بعمميهههههات تقهههههويم مسهههههتمرة لج
( كمهههههها ارتفعههههههت النسههههههبة المئويههههههة 8,61،  86,2نجاحيهههههها فههههههي تحقيههههههق أىههههههدافيا )

( 28، 3والههههوزن النسههههبي ألعضههههاء ىيئههههة تههههدريس األقسههههام النظريههههة عمههههى العبههههارتين )
الخاصهههههة برغبهههههة و الخاصهههههة بعمميهههههات تقهههههويم مسهههههتمرة لجميهههههع القطاعهههههات والوحهههههدات 

( . 8,62،  11يهههههة فهههههي الحصهههههول عمهههههى االعتمهههههاد المؤسسهههههي )جميهههههع العهههههاممين بالكم
وقهههد يرجهههع ذلهههك إلهههى حصهههول عهههدد مهههن أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس عمهههى دورات الجهههودة 
والمراجعههههة الخارجيههههة والعمههههل كمراجههههع تههههابع لمييئههههة القوميههههة لضههههمان جههههودة التعمههههيم 
واالعتمههههاد ووجههههود رغبههههة حقيقيههههة لههههد  معظههههم أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس فههههي حصههههول 

جهههراء عمميهههات التقهههويم المسهههتمرة لكافهههة قطاعاتيههها الكميهههة  عمهههى االعتمهههاد المؤسسهههي وا 
ووحههههداتيا واالسههههتفادة مههههن التلذيههههة الراجعههههة فههههي تحسههههين وضههههع ومكانههههة الكميههههة بههههين 

 الكميات األخر  المنافسة .
انخفههاض النسههبة المئويههة والههوزن النسههبي لموافقههة أعضههاء ىيئههة تههدريس األقسههام العمميههة  -

الخاصهة بتحديهد الكميهة لالحتياجهات المتوقعهة لسهوق العمهل المتليهرة مهن ( 1عمهى العبهارة )
( الخاصهة 2( يمييها العبهارة )8,16،  28,1خريجي الكمية لمجاالت العمل محميها وعربيهًا )

،  26,2بتحديههد الكميههة لمواصههفات الخههريج المثاليههة فههي التخصصههات النوعيههة المختمفههة )
زن النسهههبي لموافقهههة أعضهههاء ىيئهههة تهههدريس ( كمههها انخفضهههت النسهههبة المئويهههة والهههو 8,11

( الخاصة بتحديهد 1( أيضًا حيث جاءت العبارة )1( ، )2األقسام النظرية  عمى العبارتين )
( الخاصهة بتحديهد 2( والعبهارة )8,16،  28,1الكمية لالحتياجات المتوقعة لسوق العمهل )

ام الكميههة بتحديههد عههدم قيههوقههد يرجههع ذلههك ل( ، 8,18،  26,2مواصههفات الخههريج المثاليههة )
وعهدم تفعيهل المعهايير االحتياجات المتوقعة لسوق العمل من خريجهي الكميهة محميهًا وعربيها 
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كمهها حههددتيا  المواصههفات المثاليههة لخريجههي التعمههيم النههوعي عامههة وخريجههي الكميههة خاصههةو 
 .الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

مههههى عبههههارات المحههههور الخههههامس فههههي ضههههوء اسههههتجابات اعضههههاء ىيئههههة التههههدريس ع
الخههههههاص بمجههههههال الخههههههدمات المتميههههههزة بجزئيههههههة األول والثههههههاني يتضههههههح انخفههههههاض النسههههههبة 

 8,12% بههههوزن نسههههبى 13المئويههههة آلراء أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس فههههي المجههههال ككههههل إلههههى 
 تحقيهههقعمهههي يقمهههل مهههن قهههدرتيا و ممههها يؤكهههد ضهههعف الخهههدمات المتميهههزة التهههي تقهههدميا الكميهههة 

مزايهههها تنافسههههية تضههههمن ليهههها البقههههاء واالسههههتمرار والتميههههز والتفههههوق عمههههى المنافسههههين محميههههًا 
 ودوليًا 

 اشتجنار العيصر البعرى احملور الصادط :   -

ويوضههههح الجههههدول التههههالي اسههههتجابات اعضههههاء ىيئههههة التههههدريس عمههههى عبههههارات ىههههذا 
 المجال : 

 (9ع ّ )

 اطزغبثبد الظبيح أحعبء ُ٘ئخ الز رٗض ّالٌظت الوئْٗخ ّالْسى الٌظجٖ لوؾْر اطزضوبر العٌصز الجشزٓ  
 يرعخ 

 الوْا مخ

 حجبراد

 الوؾْر

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 أّا ك الٌظجٖ
أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

أّا ك الٔ ؽ   أّا ك

 هب

 هْا كغ٘ز 

 % د % د % د % د % د % د

1 9 31 6 21 15 51 - 7 23,3 6 21 17 66,7 - 

2 5 16,7 4 13,3 21 71 1,49 5 16,7 3 11 22 73,3 1,48 

3 12 41 3 11 15 51 

- 

11 26,7 2 6,7 17 66.7 

- 4 9 31 5 16,7 16 53,3 8 26,6 6 21 16 53,3 

5 11 36,7 7 23,3 12 41 11 36,7 8 26.6 11 36,7 

6 5 16,7 6 21 19 63,3 5 16,7 7 23,3 18 61 
- 

7 13 43,3 5 16,7 12 41 - 11 26,6 5 16.7 14 46,7 

8 4 13,3 3 11 23 76,7 1,46 4 13,3 5 16.7 21 71 1,48 

9 15 51 6 21 9 31 1,73 15 51 6 21 9 31 1,73 

11 14 46,7 6 21 11 24 1,71 12 41 6 21 12 41 1,67 

 1,59 52,3 157 18 54 29,7 89 1,61 51,7 152 17 51 32,3 97 إعوبلٖ

إعوبلٖ 

 الوغب 
186 31 115 17,5 319 51 1,595 - - - - - - - 

 : يتضحالجدول السابق باستقراء 
عبهههههارات المحهههههور تحقهههههق انخفهههههاض نسهههههبة موافقهههههة أعضهههههاء ىيئهههههة التهههههدريس عمهههههى  -

 8,141% بهههههوزن نسهههههبى 82مهههههى عالسهههههادس )مجهههههال اسهههههتثمار العنصهههههر البشهههههر ( 
واألقسههههههام  8,68% بههههههوزن نسههههههبى 81.8وزعين بههههههين األقسههههههام العمميههههههة بنسههههههبة مهههههه
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آراء فهههي االتفهههاق ، ممههها سهههبق يتضهههح  8,14% بهههوزن نسهههبى 14,2النظريهههة بنسهههبة 
أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس فهههي قمهههة اسهههتثمار العنصهههر البشهههر  ممهههثاًل فهههي أعضهههاء ىيئهههة 

فههههي تحسههههين جههههودة العمميههههة التعميميههههة ورفههههع  التههههدريس ومعههههاونييم والعههههاممين بالكميههههة
وقهههد يرجهههع ذلهههك  تحقيهههق الكميهههة لمزايههها تنافسهههية عديهههدة، ممههها يعهههوق مسهههتو  الخهههريج 

 .لقمة االىتمام بالعالمين ماديًا ومعنويًا وعدم توافر مناخ العمل المحفز
عمهى ارتفاع النسبة المئوية والوزن النسبي لموافقة أعضاء ىيئة تهدريس األقسهام العمميهة  -

( الخاصههة بمشههاركة أسههاتذة مههن الكميههة فههي عضههوية المجههان العمميههة الدائمههة 4العبههارة )
( الخاصهة بتهولي 28( يمييا العبهارة )8,28، 18وبعض لجان المجمس األعمى لمجامعات )

بعههههض أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس قيههههادة بعههههض اإلدارات وبعههههض لجههههان األنشههههطة الفنيههههة 
( ، كمهها ارتفعههت النسههبة المئويههة والههوزن النسههبي 8,22،  16,2واالجتماعيههة بالجامعههة )

( أيضهًا الخاصهة بمشهاركة أسهاتذة 4ألعضاء ىيئهة تهدريس األقسهام النظريهة عمهى العبهارة )
( 28( يمييهها أيضههًا العبههارة )8,28،  18مههن الكميههة فههي عضههوية المجههان العمميههة الدائمههة )

ولجهان األنشهطة الفنيهة الخاصة بتولي بعض أعضاء ىيئهة التهدريس قيهادة بعهض اإلدارات 
لمشهههاركة بعهههض مهههن أسهههاتذة الكميهههة فهههي ذلهههك يرجهههع ، وقهههد ( 8,62،  18واالجتماعيهههة )

المجان العممية الدائمة وتولى بعض األساتذة ريادة بعض لجان األنشطة بالجامعهة ، ولعهل 
ذلك يمكن أن يسيم في تحسين وضع ومكانة الكمية عمهى مسهتو  الجامعهة وتحقيهق مزايها 

 عن غيرىا من الكميات.تنافسية 
انخفاض النسبة المئويهة والهوزن النسهبي لموافقهة أعضهاء  ىيئهة تهدريس األقسهام العمميهة  -

( الخاصهههة بتشهههجيع الكميهههة ومكافهههأة العهههاممين ماديهههًا ومعنويهههًا أصهههحاب 3عمهههى العبهههارة )
( الخاصهة 1( يمييها العبهارة )8,16،  28,8اإلنجازات الرائدة و المتميزة بصهفة مسهتمرة ) 

بحههرص الكميههة عمههى جههذب الكفههاءات البشههرية األكاديميههة واإلداريههة واالحتفههاظ بيهها حتههى 
( كمهها انخفضههت النسههبة المئويههة 8,14،  26,2تههتمكن مههن التميههز والتفههوق عمههى األخههر )

( أيضهًا الخاصهة 3والوزن النسبي ألعضهاء ىيئهة التهدريس األقسهام النظريهة عمهى العبهارة )
 28,2مين أصحاب اإلنجازات الرائدة والمتميزة ماديًا ومعنويها )بتشجيع الكمية ومكافاة العام

( أيضهها الخاصههة بحههرص الكميههة عمههى جههذب الكفههاءات البشههرية 1( ، يمييهها العبههارة )8,13،
 ( .  8,13،  26,2األكاديمية واإلدارية )
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ممهههها سههههبق يتضههههح اتفههههاق أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس عمههههى عههههدم تشههههجيع الكميههههة 
إلنجههههههازات الرائههههههدة والمتميههههههزة وجههههههذب الكفههههههاءات البشههههههرية ومكافههههههاة العههههههاممين أصههههههحاب ا

عمييمههههها المزايههههها األكاديميهههههة واإلداريهههههة ممههههها يقمهههههل مهههههن االبتكهههههار واالبهههههداع المهههههذان يبنهههههى 
لجمههههود القههههوانين والمههههوائح الجامعيههههة التههههي تعههههوق أي التنافسههههية لمكميههههة وقههههد يرجههههع ذلههههك 

كركهههههائز أساسهههههية لمتميهههههز مسهههههئول عهههههن مكافهههههأة الموىهههههوبين والمبهههههدعين واالحتفهههههاظ بيمههههها 
 والتفرد والتفوق عمى اآلخرين المنافسين .

 : تدويل التعليه اليوعي احملور الصابو   -

ة التهههههدريس عمهههههى عبهههههارات ىهههههذا أعضهههههاء ىيئهههههاسهههههتجابات ويوضهههههح الجهههههدول التهههههالي 
 :المجال

 (28جدول)
 إجمالي استجابات السادة أعضاء ىيئة التدريس والنسب المئوية والوزن النسبي لمحور تدويل التعميم النوعي  
 يرعخ 
 الوْا مخ

 األثعبي
 (الوغب د)

 األلظبم العول٘خ الزطج٘م٘خ

الْسى 

 الٌظجٖ

 األلظبم الٌظزٗخ

الْسى 

 أّا ك الٌظجٖ
أّا ك الٔ ؽ  

 هب
 غ٘ز هْا ك

 أّا ك الٔ ؽ  أّا ك

 هب
 غ٘ز هْا ك

 % د % د % د % د % د % د

1 2 631 3 12 25 ,333 2341 2 631 4 1333 24 ,2 2342 

2 5 1631 6 22 11 6333 
 

6 22 5 1631 11 6333 
 

3 3 12 3 12 24 ,2 3 12 3 12 24 ,2 

4 12 42 5 1631 13 4333 2366 12 42 4 1333 14 4631 2364 

5 6 22 5 1631 11 6333  4 1334 5 1631 21 12  

6 3 12 5 1631 22 1333 2346 3 12 5 1631 22 1333 2346 

1 1 32 1 2333 14 4631 2361 , 2636 1 2333 15 52 2351 

, 1 32 1 2333 14 4631 2361 , 2636 1 2333 15 52 2351 

1 , 2636 4 1333 1, 62  , 2636 5 1631 11 5633  

12 3 12 4 1333 23 1631  3 12 4 1333 23 1631  

 2351 6431 114 1633 41 11 51 2352 6331 111 1633 41 22 62 إعوبلٖ

إعوبلٖ 

 الوغب 
111 1135 1, 1633 3,5 6432 23515 - - - - - - - 

 يتضح من الجدول السابق : 
عبهههارات المحهههور السهههابع تحقهههق انخفهههاض نسهههبة موافقهههة أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس عمهههى  -

، مههههوزعين بههههين  8,11% بههههوزن نسههههبى 24,1النههههوعي( إلههههى )مجههههال تههههدويل التعمههههيم 
% 24، واألقسههههههام النظريههههههة  8,11% وبههههههوزن نسههههههبى 18يههههههة بنسههههههبة ماألقسههههههام العم
، ممههها سهههبق يتضهههح االتفهههاق بهههين أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس عمهههى  8,12بهههوزن نسهههبى 
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غيههههاب مجههههال التههههدويل عههههن اىتمامههههات الكميههههة حيههههث ال يتعههههد  عههههدد الطههههالب الوافههههدين 
فهههههي مرحمتهههههي البكهههههالوريوس والدراسهههههات العميههههها عشهههههرة طهههههالب خهههههالل العهههههام الدراسهههههي 

إعالنيهههة وتسهههويقية لمبهههرامج وجهههود بهههرامج ، وقهههد يرجهههع ذلهههك إلهههى عهههدم  1823/1824
عمهههى يؤكهههد راسهههة والتطهههوير ممههها الدراسهههية بالكميهههة واتبهههاع أسهههاليب تقميديهههة فهههي نظهههم الد

أن عهههدم تفعيهههل مجهههال التهههدويل يهههؤثر سهههمبًا عمهههى القهههدرة التنافسهههية لمكميهههة ومهههن ثهههم عهههدم 
 تحقيقيا لمزايا تنافسية عمى المستو  الدولي.

ارتفهههههاع النسهههههبة المئويهههههة والهههههوزن النسهههههبي لموافقهههههة أعضهههههاء ىيئهههههة تهههههدريس األقسهههههام  -
ميههههة إجههههراءات عديههههدة لمحصههههول عمههههى ( الخاصههههة باتخههههاذ الك1العمميههههة عمههههى العبههههارة )

(  3،  2( ، يمييهههههههها العبههههههههارتين )8,66،  18االعتمههههههههاد المؤسسههههههههي أو األكههههههههاديمي )
الخاصهههههة باالسهههههتفادة مهههههن العممهههههاء والفنهههههانين المتميهههههزين فهههههي التخصصهههههات النوعيهههههة 

شههههههرافا ومناقشههههههة والعبههههههارة ) ( الخاصههههههة بتبنههههههي الكميههههههة نظامههههههًا عمميههههههًا 3تدريسهههههها وا 
ىههههوبين فههههي التخصصههههات النوعيههههة ورعههههايتيم وتسههههويقيم محميهههها الكتشههههاف الطههههالب المو 

( ، كمههههها ارتفعهههههت النسهههههبة المئويهههههة والهههههوزن النسهههههبي لموافقهههههة 8,62،  88وعالميهههههًا )
( أيضهههههًا الخاصهههههة باتخهههههاذ  1أعضهههههاء ىيئهههههة تهههههدريس األقسهههههام النظريهههههة عمهههههى العبهههههارة )

 ، 18الكميههههههة إجههههههراءات عديههههههدة لمحصههههههول عمههههههى االعتمههههههاد المؤسسههههههي واألكههههههاديمي )
( أيضهههههًا الخاصهههههة باالسهههههتفادة مهههههن العممهههههاء والفنهههههانين 2( ، يمييههههها العبهههههارتين )8,61

( أيضههههههًا الخاصههههههة بتبنههههههي الكميههههههة نظامههههههًا عمميههههههًا الكتشههههههاف 3والمتميههههههزين والعبههههههارة )
( ، ممههههها سهههههبق يتضهههههح اتفهههههاق أعضهههههاء ىيئهههههة 8,14،  16,6الطهههههالب الموىهههههوبين )

مزايههها تنافسهههية ة مهههن تحقيهههق تمكهههن الكميهههعهههدم تفعيهههل اإلجهههراءات التهههي التهههدريس عمهههى 
البروتوكهههههوالت واالتفاقيهههههات لتبهههههادل األسهههههاتذة والفنهههههانين وقهههههد يرجهههههع ذلهههههك لعهههههدم عقهههههد 

وجههههذب الطههههالب الوافههههدين مههههن الههههدول العربيههههة واألفريقيههههة وتقههههديم التسههههييالت الماديههههة 
يم فههههههي الوقههههههت واإلداريههههههة والتعميميههههههة التههههههي تتلمههههههب عمههههههى الصههههههعوبات التههههههي تههههههواجي

 الحاضر. 
انخفههههاض النسههههبة المئويههههة والههههوزن النسههههبي لموافقههههة أعضههههاء ىيئههههة تههههدريس األقسههههام   -

( الخاصهههههة بتبنهههههي الكميهههههة خطهههههة عمميهههههة لتسهههههويق برامجيههههها 2العمميهههههة عمهههههى العبهههههارة )
( يمييههههههها  8,12،  6,2التعميميهههههههة عمهههههههى مسهههههههتو  البكهههههههالوريوس والدراسهههههههات العميههههههها )
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أمهههو مهههع الكميهههات المتميهههزة ( الخاصهههة بحهههرص الكميهههة عمهههى عقهههد شهههراكة وتو 6العبهههارة )
( ، كمههههها 8,16،  28فهههههي التخصصهههههات النوعيهههههة عمهههههى المسهههههتو  المحمهههههى والهههههدولي )

انخفضهههت النسههههبة المئويههههة والههههوزن النسههههبي ألعضهههاء ىيئههههة تههههدريس األقسههههام النظريههههة 
( أيضهههههًا الخاصهههههة بتبنهههههي الكميهههههة خطهههههة عمميهههههة لتسهههههويق برامجيههههها 2عمهههههى العبهههههارة )

( أيضهههههًا الخاصهههههة بعقهههههد الكميهههههة شهههههراكة 6العبهههههارة ) ( ، يمييههههها8,11،  6,2التعميميهههههة )
( ، ممهههها سههههبق 8,16، 28وتوأمههههة مههههع الكميههههات المتميههههزة فههههي التخصصههههات النوعيههههة )

يتضهههح ضهههعف مجهههال تهههدويل التعمهههيم النهههوعي فهههي جميهههع العبهههارات حيهههث لهههم تهههزد النسهههبة 
ممهههها يؤكههههد ضههههرورة  8,61% ، والههههوزن النسههههبي عههههن 18المئويههههة فههههي معظميهههها عههههن 

 . تدويل التعميم النوعي بالكمية كخطوة أساسية لتحقيق مزايا تنافسيةاالىتمام ب
حيههههث يعههههد مجههههال تههههدويل التعمههههيم مههههن أىههههم المجههههاالت التههههي تشههههيد تنههههافس غيههههر 
مسههههههبوق بههههههين مؤسسههههههات التعمههههههيم العههههههالي والجههههههامعي نظههههههرًا ألىميههههههة فههههههي مؤشههههههرات 

مصههههههادر التصههههههنيفات العالميههههههة لمجامعههههههات والكميههههههات ، باإلضههههههافة ألنههههههو يمثههههههل أحههههههد 
التمويهههل لمتعمهههيم العهههالي فهههي الوقهههت  الحاضهههر ، ومهههن ثهههم يمكهههن أن يسهههاعد فهههي تحقيهههق 

 .مزايا تنافسية لممؤسسة التعميمية
 : ىتائج البحح ومكرتحاتُ رابعًا 

 ىتائج البحح -1

فههههي ضههههوء اإلطههههار النظههههري لمبحهههههث والدراسههههة الميدانيههههة الخاصههههة بواقههههع تحقيهههههق 
أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس بكميهههة التربيهههة النوعيهههة  مجهههاالت الميهههزة التنافسهههية مهههن وجيهههة نظهههر
 بالزقازيق ، تم التوصل إلى عدة نتائج منيا :

ليههههو معظههههم المؤسسههههات والشههههركات إأن تحقيههههق الميههههزة التنافسههههية أصههههبح ىههههدفًا تسههههعى  -
والمصهههههانع إنتاجيهههههة كانهههههت أو خدميهههههة أو تعميميهههههة مهههههن أجهههههل البقهههههاء واالسهههههتمرار فهههههي 

 واألجود.مجتمع البقاء فيو لىصمح 
أن المزايهههها التنافسههههية تعههههد أفضههههل أداة تشخيصههههية ومعيههههار حقيقههههي وموضههههوعي لمحكههههم  -

عمههههى مههههد  نجههههاح مؤسسههههات التعمههههيم النههههوعي عامههههة ونوعيههههة الزقههههازيق خاصههههة فههههي 
 تحقيق أىدافيا وتأدية رسالتيا عمى الوجو األكمل .
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م التصهنيفات العالميهة ير اليامة التي تبنى عمييها معظهيالمعا حدأن المزايا التنافسية تمثل أ -
لمجامعات والكميات حيث تقوم دائمًا في ضهوء مها تقدمهة مهن بهرامج تعميميهة متميهزة وبحهث 

 عممي متفرد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بشكل مستدام .
الصهههورة الذىنيهههة لمؤسسهههات التعمهههيم  سهههينأن تحقيهههق المزايههها التنافسهههية يسهههيم فهههي تح -

لمزيههههد مههههن الطههههالب والدارسههههين لمرحمتههههي جههههذب ا، وفههههي النههههوعي فههههي سههههوق العمههههل 
 البكالوريوس والدراسات العميا بلض النظر عن المكان والزمان. 

أن معظههههههم الدراسههههههات والبحههههههوث التههههههي اىتمههههههت بالقههههههدرة التنافسههههههية والميههههههزة النسههههههبية  -
والميههههههههزة المطمقههههههههة والميههههههههزة التنافسههههههههية أىممههههههههت المضههههههههامين اإلنسههههههههانية والمههههههههردود 

ممهههها يمثههههل فقههههط لعائههههد المههههادي والمههههردود االقتصههههادي االجتمههههاعي ليهههها وركههههزت عمههههى ا
 خماًل في معايير القياس.

بكميههة  العميهها البكههالوريوس والدراسههات تههيوجههود بههرامج تعميميههة متميههزة ومتفههردة فههي مرحم -
التربيههة النوعيههة بالزقههازيق إذا مهها قورنههت بالكميههات النوعيههة األخههر  مثههل برنههامج و معمههم 

 و معمم الملة اإلنجميزية لمرحمة التعميم األساسيو.الفصل والتعميم المجتمعيو و 
وجهههههود وحهههههدات ذات طهههههابع خهههههاص متعهههههددة ومتنوعهههههة تسهههههيم فهههههي تحسهههههين العمميهههههة  -

 .وتقديم خدمات متميزة لممجتمعالتعميمية والبحثية 
حصههههول كميههههة التربيههههة النوعيههههة بالزقههههازيق عمههههى بعههههض المشههههروعات التنافسههههية فههههي  -

ي أو البرامجههههي أسههههيم فههههي التمويههههل الههههالزم طريههههق الحصههههول عمههههى االعتمههههاد المؤسسهههه
ومههههههن ثههههههم لمتطههههههوير والتحسههههههين المسههههههتمر وتحسههههههين القههههههدرات األكاديميههههههة والبحثيههههههة 

 المجتمعية ليا.
التركيههههز يجههههب أن تحقيههههق الميههههزة التنافسههههية لمكميههههة ال يعتمههههد عمههههى مجههههال واحههههد وانمهههها  -

 عمى المجاالت السبع مجتمعة.
انخفاض نسبة موافقة أعضاء ىيئة التدريس عمى تهوافر مجهاالت تحقيهق الميهزة التنافسهية  -

معظههم ضهعف ممهها يؤكهد  8,62مهن إجمهال العينههة بهوزن نسهبى  88,6لمكميهة حيهث بملههت 
 الميزة التنافسية بالكمية .مجاالت 

أن مجهههال خدمهههة المجتمهههع وتنميهههة البيئهههة ىهههو األكثهههر تحققهههًا مهههن وجيهههة نظهههر أعضهههاء  -
وخاصهههههة األقسهههههام  8,22بهههههوزن نسههههبى  12,1حيهههههث بملههههت النسهههههبة  التهههههدريس ىيئههههة
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حيهههههث تسههههههيم ،  الموسهههههيقيةالعمميهههههة كالتربيهههههة الفنيهههههة واالقتصهههههاد المنزلهههههي والتربيهههههة 
الكميهههههة فهههههي تجميهههههل وتهههههزيين الجامعهههههة وكمياتيههههها والميهههههادين العامهههههة بمهههههدن المحافظهههههة 

نفتههههههاح عمههههههى قطاعههههههات المختمفههههههة ، إيمانههههههًا مههههههن إدارة الكميههههههة والعههههههاممين بأىميههههههة اال 
المجتمههههع المختمفههههة والتعههههاون معيهههها ، وتفعيههههل الوحههههدات اإلنتاجيههههة والخاصههههة لخدمههههة 

 المجتمع وحل مشكالتو .
أن مجههههال تههههدويل التعمههههيم النههههوعي ىههههو األقههههل تحققههههًا مههههن وجيههههة نظههههر أعضههههاء ىيئههههة  -

وقههههد يرجههههع ذلههههك  8,11بههههوزن نسههههبى  24,1 إلههههي حيههههث انخفضههههت النسههههبة التههههدريس
مهههن أىهههم المجهههاالت  مهههامجهههال الخهههدمات المتميهههزة رغهههم أني يميهههولقمهههة الهههوعى بأىميتهههو ، 

 التي تسيم في تحسين الصورة الذىنية لمكمية لد  أفراد المجتمع .
في المرتبة الثانية من حيث األىمية بين المجهاالت السهبع قد جاء مجال التعميم والتعمم  أن -

بتطبيهق الكميهة ألسهاليب وطهرق وخاصة فيما يتعمهق  8,22% وبوزن نسبى 11,2بنسبة 
متنوعههة فههي التههدريس  والتعمههيم والتقههويم وعقههد الكميههة لههدورات تدريبيههة وورش عمههل لرفههع 

 الحديثة في مجال التدريس. تالكفاءة التدريسية واستخدام التقنيا
فهههههي المرتبهههههة الثالثهههههة مهههههن حيهههههث األىميهههههة بهههههين قهههههد جهههههاء مجهههههال البحهههههث العممهههههي أن  -

خاصههههههة فيمهههههها يتعمههههههق  8,66,1% بههههههوزن نسههههههبى 18,3المجههههههاالت السههههههبع بنسههههههبة 
وحههههههدات جديههههههدة لتشههههههجيع ودعههههههم البحههههههث العممههههههي كوحههههههدات اإلرشههههههاد باسههههههتحداث 

األكهههههاديمي والبحثهههههي ورعايهههههة الموىهههههوبين ، ووجهههههود خطهههههة بحثيهههههة فهههههي التخصصهههههات 
صهههههدار الكميهههههة النوعيهههههة مرتبطهههههة بخطهههههة الجامعهههههة واحت ياجهههههات المجتمهههههع المحمهههههى ، وا 

 .صة ذات سمعة طيبة وبصفة مستمرةدورية عممية متخص
فهههي المرتبهههة الرابعهههة مهههن حيهههث األىميهههة قهههد جهههاء مجهههال اسهههتثمار العنصهههر البشهههر   أن -

، وخاصههههة فيمهههها يتعمههههق  8,14% وبههههوزن نسههههبى 82بههههين المجههههاالت السههههبع بنسههههبة 
ة قيهههادة بعهههض اإلدارات وبعهههض لجهههان بتهههولي بعهههض أعضهههاء ىيئهههة التهههدريس مهههن الكميههه

األنشهههطة الفنيهههة واالجتماعيهههة بالجامعهههة ، ومشهههاركة أسهههاتذة مهههن الكميهههة فهههي عضهههوية 
 المجان العممية الدائمة لمترقية.

فهههي المرتبهههة الخامسهههة مهههن حيهههث األىميهههة بهههين قهههد جهههاء مجهههال اإلدارة االسهههتراتيجية  أن -
وخاصههههة فيمهههها يتعمههههق بعههههدم وضههههع ،  8,68% وبههههوزن نسههههبى 14المجههههاالت بنسههههبة 
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لمرقابهههههة والمحاسهههههبية تتسهههههم بالعدالهههههة والشهههههفافية فهههههي مهههههنح المكافهههههوت  آليهههههات محهههههددة
وتوقيههههع العقوبههههات ، وتبنههههى الكميههههة االسههههتراتيجية اإلداريههههة المناسههههبة لتحقيههههق األىههههداف 

 . أعمى جودة و  قل وقت وتكمفةأفي 
فههههي المرتبههههة السادسههههة   اءقههههد جهههه مجههههال الخههههدمات المتميههههزة بجزئيههههة األول والثههههاني أن -

،  8,12% بهههههوزن نسهههههبى 13مهههههن حيهههههث األىميهههههة بهههههين المجهههههاالت السهههههبع بنسهههههبة 
مكاناتيهههها الماديههههة ا  اسههههتفادة الكميههههة مههههن جميههههع مواردىهههها و خاصههههة فيمهههها يتعمههههق بقمههههة و 

تحديهههد الكميهههة ، وعهههدم تبنهههى األسهههاليب اإلداريهههة الحديثهههة  وأوالبشهههرية لتحقيهههق التميهههز 
وعهههدم تحديهههد الحتياجهههات سهههوق العمهههل المتليهههرة مهههن خريجهههي الكميهههة محميههها وعربيهههًا ، 

 .ية في التخصصات المختمفةمواصفات الخريج المثال
فههههي المرتبههههة السههههابعة واألخيههههرة مههههن حيههههث قههههد جههههاء مجههههال تههههدويل التعمههههيم النههههوعي  أن -

وخاصههههة ، % 8,11% وبههههوزن نسههههبى 24,1األىميههههة بههههين المجههههاالت السههههبع بنسههههبة 
يهههههة لتسهههههويق برامجيههههها التعميميهههههة عمهههههى متبنهههههى الكميهههههة خطهههههة عمفيمههههها يتعمهههههق بعهههههدم 

عقههههد شههههراكة و توأمههههة مههههع الكميههههات وعههههدم مسههههتو  البكههههالوريوس والدراسههههات العميهههها ، 
 عية عمى المستو  المحمى والدولي .المتميزة في التخصصات النو 

 بمصههر مجموعههة مههن العوامههل تحههول دون تحقيههق معظههم مؤسسههات التعمههيم النههوعي ودوجهه -
 -بالزقازيق لمزايا تنافسية مستدامة ومنيا : النوعية ومنيا كمية التربية

 فهي تسهعينيات  حدوث مشكالت إدارية عديدة في بدايات ظيور تمك المؤسسات خاصة
 .القرن العشرين مما أضاع سنوات طويمة دون بناء وتطوير

  تبنههى بعههض المؤسسههات ألسههاليب إداريههة غيههر مالئمههة لمعصههر ولههوائح قديمههة وجامههدة
 تقاوم التحديث والتطوير.

 وضههههعف البنيههههة التكنولوجيههههة وقمههههة اسههههتثمارىا فههههي رفههههع  نقههههص اإلمكانههههات الماديههههة
 كفاءة العممية التعميمية وتحسين جودتيا .

  متليههههههرات الو وجههههههود فجههههههوة واسههههههعة فههههههي محتههههههو  المنههههههاىج والمقههههههررات الدراسههههههية
 .المعاصرة  مستجداتالو 

 تشههههجع عمههههى االبتكههههار ة العصههههرية التههههي تتسههههم بالجاذبيههههة و غيههههاب البيئههههة التعميميهههه
 واإلبداع والتميز في التخصصات النوعية.
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  قمههههة االىتمههههام بالبحههههث العممههههي واإلنتههههاج البحثههههي لمعظههههم أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس
 المههههههادي والمعنههههههويالنشههههههلاليم بالتههههههدريس وحيههههههاتيم المعيشههههههية وقمههههههة التحفيههههههز 

 .لممتميزين في البحث العممي والفنون
  ندرة البعثات العممية الخارجية والداخمية ألعضاء ىيئهة التهدريس ومعهاونييم ممها يقمهل

 من االطالع عمى أحدث االتجاىات العالمية في التخصصات النوعية .
  الطهالب عدم وجود آليات معاصرة لمكشهف عهن الموىهوبين والمبهدعين والمتميهزين مهن

 وأعضاء ىيئة التدريس ورعايتيم واستثمارىم االستثمار األمثل.
  مهن خريجهي التعمهيم النهوعي ممها محميهًا وعربيهًا صعوبة حصر احتياجهات سهوق العمهل

 التنافسية .أىمية تمك المؤسسات وقدرتيا يقمل من 
  عمهى لد  معظم العاممين لتحقيق الجودة والتميز والحصهول للنجاز انخفاض الدافعية

 .أو البرامجي  االعتماد المؤسسي
  املكرتحات -2

 الميزة التنافسية بمؤسسات التعميم النوعي بمصر : تحقيق وتتمثل في متطمبات
فههههي ضههههوء نتههههائج اإلطههههار النظههههري واألدبيههههات التههههي أىتمههههت بههههالميزة التنافسههههية فههههي 

الميدانيهههة و واقهههع مجهههاالت  ةالتعمهههيم وخاصهههة الجهههامعي والعهههالي ، ومههها أسهههفرت عنهههو الدراسههه
الميههههزة التنافسههههية بكميههههة التربيههههة النوعيههههة بالزقههههازيق و مههههن نتههههائج يمكههههن تحديههههد متطمبههههات 
تحقيهههههق الميهههههزة التنافسهههههية بمؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعي عامهههههة وكميهههههة التربيهههههة النوعيهههههة 
بالزقهههههازيق خاصهههههة فهههههي عهههههدة محهههههاور متضهههههمنة اإلجهههههراءات واألليهههههات التهههههي تسهههههيم فهههههي 

 ع عممي بالكمية ومن أىميا :تحويميا لواق
 نشر ثقافة التميز والتفوق بين العاممين بالكمية من خالل : -أ 

الشخصهههية اإلنسهههانية كسهههمة عصهههرية وضهههرورية  فهههيغهههرس حهههب التميهههز والتفهههوق  -
 .واالستمرارلمبقاء 

 فههههي النههههوعيتعمههههيم ال فههههيعقههههد الههههدورات التدريبيههههة وورش العمههههل لجميههههع العههههاممين  -
 .وسموكاً  اً وفكر  اً ىدافوأمجال المنافسة والتميز فمسفة 

يههههزة والمتفههههردة إنتاجيههههة القيههههام بزيههههارات عمميههههة وميدانيههههة لههههبعض المؤسسههههات المتم -
 لالستفادة منيا في تحقيق مزايا تنافسية لمكمية . ةأو تعميمي
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دعهههههوة بعهههههض قيهههههادات المؤسسهههههات المتميهههههزة لزيهههههارة مؤسسهههههات التعمهههههيم النهههههوعي  -
 واستعراض تجاربيم المتميزة والرائدة .

احتضههههان ومكافههههأة المتميههههزين مههههن أعضههههاء ىيئههههة التههههدريس ومعههههاونييم والعههههاممين  -
 كقدوة ونماذج تحتذ  لمطالب والعاممين بالمؤسسات النوعية.

 ن خدمات الكمية وذلك من خالل :كسب ثقة المسئولين والمستفيدين م -ب
تحههديث وتطههوير رؤيههة ورسههالة واألىههداف االسههتراتيجية لمكميههة واألقسههام والبههرامج بمهها  -

 يواكب المستجدات المعاصرة في مختمف مجاالت الحياة .
عمى المضامين اإلنسانية والمردود االجتماعي لممزايها التنافسهية بمها يتفهق مهع  التركيز -

طبيعة المؤسسهات التعميميهة ويقمهل مهن الماديهة المتطرفهة التهي تسهيطر عمهى مؤشهرات 
 وطرق قياس المزايا التنافسية في المؤسسات اإلنتاجية.

 تقديم رؤ  متميزة وبرامج متفردة واستشارات فنية متنوعة . -
تطوير سياسات القبول بمؤسسات التعميم النهوعي وانتقهاء الطهالب الممتحقهين وتحقيهق  -

 المادية والبشرية بالكمية .واإلمكانات التوازن بين أعداد الطالب 
الحصههول عمههى مشههاريع تنافسههية مههن قبههل وزارة التعمههيم العههالي للسههيام فههي تشههجيع  -

 وتحفيز العاممين عمى تحقيق التميز .
لمجاالت السبع في تحقيق مؤسسهات التعمهيم النهوعي لمزايها تنافسهية فهي تفعيل جميع ا -

ذات الوقت بحيث ال يقتصر التركيز عمى مجالي خدمة المجتمهع وتنميهة البيئهة وجهودة 
نمههها االىتمهههام أيضهههًا بتهههدويل التعمهههيم النهههوعي وتقهههديم  عمميتهههي التعمهههيم والهههتعمم فقهههط وا 

 الخدمات المتميزة واستثمار العنصر البشر  .
لتفعيل المجاالت السبع لمميهزة  ومسئولي التنفيذوضع خطة محددة اآلليات والوقت -حه

 :  التنافسية
توفير اإلمكانات المادية والبشرية المطموبة لتمكين مؤسسهات التعمهيم النهوعي 
عامة ونوعية الزقازيق خاصة من تحقيق مزايها تنافسهية متعهددة ومسهتدامة مهن خهالل 
دعم اإليجابيات ونقاط القوة وعالج جوانب القصور والضهعف واغتنهام الفهرص المتاحهة 

 :يكما في الجدول التالفي المجاالت السبع 
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 (22جدول )
 متطمبات تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعميم النوعي بمصر 

هغب د رؾم٘ك الو٘شح 

الزٌب ظ٘خ ثوةطظبد 

 الزعل٘ن الٌْحٖ ثوصز 

 همززؽبد ؽْ  رْ ٘ز هزطلجبد 

 الزٌف٘ذ لِذٍ الوغب د 

هغببببببببب  عببببببببْيح  –أ 

حول٘زبببببببببٖ الزعلببببببببب٘ن 

 ّالزعلن 

 

ٗزن رؾظ٘ي ّرطْٗز عْيح حول٘زٖ الزعل٘ن ّالزعلن لزؾم٘ك الو٘شح الزٌب ظ٘خ لل ل٘خ هي 

 خال  :

هٌؼ ال ل٘بخ عبْائش للزو٘بش  بٖ الزب رٗض  بٖ ظبْء رمببرٗز األياء طبٌْٗب  ّرجٌبٔ  -

الووبرطبد الغ٘ ح الوجٌ٘خ حلٔ اإلثب ا  ّا ثز ببر هوبب ٗو بي ال ل٘بخ هبي الزوزبع 

 حلِ٘ب .ثظوعخ غ٘جخ ّٗشٗ  هي اإللجب  

رطج٘ك أطبل٘ت ّغزق هزٌْحخ  ٖ الز رٗت ّالزعلن ّالزمْٗن ّاكزظببة هِببراد  -

البببزعلن البببذارٖ ثبطبببز  ام الزمٌ٘ببببد الؾ ٗضبببخ ّهْاكجبببخ الز ٘بببزاد الز ٌْلْع٘بببخ 

 ّا طزفبيح هٌِب  ٖ كب خ الوغب د ياخ  ال ل٘خ .

رطج٘ببك همبببٗ٘ض رظببب الطببالة حببي األياء ّا طببزفبيح ثِببب  ببٖ خطببػ الزؾظبب٘ي  -

ّاكظبثِن الوِبراد الؾ٘بر٘خ ّالوظزمجل٘خ الو زلفخ ثز رٗجِن حلِ٘ب ثوب ٗو بٌِن 

 هي هوبرطخ أيّارُن ثفبحل٘خ ّكفبءح حبل٘خ .

 

هغبببببببببببب  اإليارح   -ة

 ا طززار٘غ٘خ 

 

ٗزن رؾظ٘ي ّرطْٗز هغب  اإليارح ا طززار٘غ٘خ لزؾم٘بك الو٘بشح الزٌب ظب٘خ لل ل٘بخ 

 هي خال :

ّالوؾبطببجخ رزظببن ثبلع الببخ ّالشببفب ٘خ  ببٖ هببٌؼ ّظببع يل٘بببد هؾبب يح للزلبثببخ  -

الو ب بب د ّرْل٘ببع العمْثبببد ّرجٌببٔ ا طببززار٘غ٘خ اإليارٗببخ الوٌبطببجخ لزؾم٘ببك 

أُبب اا ال ل٘ببخ  ببٖ ألبب  ّلببذ ّر لفببخ ّأحلببٔ عببْيح هوببب ٗز ببع هببي لبب رح ال ل٘ببخ 

 الزٌب ظ٘خ ّٗؾمك هشاٗب هزع يح ّهظز اهخ .

إله بًببببرِن ّلببب رارِن ّرجٌبببٔ  هزاحببببح الفبببزّق الفزيٗبببخ ثببب٘ي العببببهل٘ي رجعبببب   -

 الالهزكشٗخ  ٖ اإليارح كزفْٗط الظلطخ ّغ٘زُب .

األخذ ثبإليارح اإلل ززًّ٘خ ّالعو  ثزّػ الفزٗك ّّظع هعبٗ٘ز  خز٘بر الم٘بياد  -

 ثوب ٗؾظي هي ث٘ئخ العو  ّٗظوؼ ثبلزو٘ش ّالزفْق.

هغب  الجؾبش  -عـ 

 العلوٖ 

 

 لزؾم٘ك الو٘شح الزٌب ظ٘خ هي خال  :ٗزن رؾظ٘ي ّرطْٗز هغب  الجؾش العلوٖ 

رفع٘  الجعضبد ال برع٘خ ّالؾصْ  حلٔ الوٌؼ ال راط٘خ ألحعبء ُ٘ئخ الز رٗض  -

ّهعببًِّ٘ن ّرشبغ٘ع أحعببء ُ٘ئبخ الزبب رٗض حلبٔ سٗببيح اإلًزببط العلوبٖ هبيٗببب  

الوصبًع ّالشزكبد ّّهعٌْٗب  ّرفع٘  ا رفبل٘بد العلو٘خ ّالجؾض٘خ هع الو ارص 

. 

ال طخ الجؾض٘خ لل ل٘خ لزلج٘خ اؽز٘بعبد الوغزوع الوؾلٔ ّهْاصلخ إصب ار رفع٘   -

 ال ّرٗخ العلو٘خ الوز صصخ لل ل٘خ ّرشغ٘ع الٌشز ال ّلٖ.

هغبببب  خ هبببخ  –ي 

الوغزوبببع ّرٌو٘بببخ 

 الج٘ئخ 

 

ٗزن رفع٘  يّر ال ل٘خ  ٖ هغب  خ هخ الوغزوع ّرٌو٘خ الج٘ئبخ لزؾم٘بك الو٘بشح الزٌب ظب٘خ هبي 

 خال :

 ٖ إلبهخ الؾفالد الفٌ٘خ الوْط٘م٘خ  بٖ األح٘ببي ّالوٌبطبجبد ّرفع٘ب  الوشبركخ  -

راثطخ ال زٗغ٘ي ّؽ  هش الرِن ّ رجٌٔ ثزاهظ هزو٘شح  ٖ الزعل٘ن هضب  ثزًببهظ 

 رعلن ال  هخ. 

رببْ ٘ز الوببْاري الوبل٘ببخ الالسهببخ لزو بب٘ي ال ل٘ببخ هببي رغو٘بب  ّرببشٗ٘ي الغبهعببخ  -

ذاد الطببببثع ال ببببة ل  هبببخ  ّكل٘برِبببب ّرفع٘ببب  الْؽببب ح اإلًزبع٘بببخ ّالْؽببب اد

 الوغزوع ّؽ  هش الرَ .
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الوشبببركخ  بببٖ رٌو٘ببخ الؾبببض الفٌببٖ ّالغوببببلٖ لبب ٓ أ بببزاي الوغزوببع ّإ بببجب   -

 الغْاًت الْع اً٘خ ثإلبهخ الوعبرض الفٌ٘خ ّال ّراد ّّرع العو  الو زلفخ.

هغب  ال ب هبد  -ٍ

 الوزو٘شح 

 

لزؾم٘بك الو٘بشح الزٌب ظب٘خ ٗزن رفع٘  يّر ال ل٘خ  ٖ رم ٗن ال  هبد الوزو٘شح 

 هي خال  :

رفع٘بب  الوببْاري الوبيٗببخ ّالجشببزٗخ لل ل٘ببخ ّا طببزفبيح المصببْٓ هٌِببب ّرؾ ٗبب   -

ا ؽز٘بعبببد الوزْلعببخ هببي خزٗغببٖ ال ل٘ببخ لظببْق العوبب  ّرؾ ٗبب  الوْاصببفبد 

 الوضلٔ لِن .

رفع٘  ثزاهظ الزب رٗت الوظبزوز ّ الزٌو٘بخ الوٌِ٘بخ للعببهل٘ي  ّرؾب ٗش ّرطبْٗز  -

هِبرارِن حلٔ ا حزوبي الوةطظٖ ّالجزاهغٖ ّالم٘بم ثعول٘بد الزمْٗن الوظزوز 

 للمطبحبد ّاإلياراد الو زلفخ .

رطج٘ببك همبببٗ٘ض رظببب العبببهل٘ي ّالعوببالء ّا طببزفبيح هٌِببب  ببٖ خطببػ الزطببْٗز  -

ّالزؾظب٘ي ّا طبزفبيح هبي الز ٌْلْع٘بب  بٖ رمب ٗن ال ب هبد إل ززًّ٘بب ثظبِْلخ 

 ّٗظز .

هغبببببببببببببببببببببب    -ّ

اطبببزضوبر العٌصبببز 

 الجشزٓ

 

ٗزن رفع٘  يّر العٌصز الجشزٓ  ٖ رؾم٘ك الو٘شح الزٌب ظ٘خ لل ل٘خ هي خال  

: 

ه ب بب ح العبببهل٘ي أصببؾبة اإلًغبببساد الزائبب ح ّالوزو٘ببشح هبيٗببب  ّهعٌْٗببب  ّعببذة  -

 .كبيٗو٘خ ّاإليارٗخ ّا ؽزفبظ ثِبال فبءح الجشزٗخ األ

اد العلوببء ّالفٌببً٘ي ّالوجب ح٘ي اطزؾ اس إيارح للزظْٗك ّاإلحالى حي اًغببس -

 هي أطبرذح ال ل٘خ ّ ك٘ف٘خ الزْاص  هعِن ّا طزفبيح هٌِن .

رببْ ٘ز لبحبب ح ث٘بًبببد هزطببْرح ّ بببهلخ حببي أصببز الزبب رٗت ّهظببزْٗبد األياء  -

 ّاإلًغبس للعبهل٘ي ثبل ل٘خ.

ربب ّٗ   هغببب  -ٕ 

 الزعل٘ن الٌْحٖ 

الو٘شح الزٌب ظ٘خ لل ل٘خ هبي ٗزن رفع٘  يّر ر ّٗ  الزعل٘ن الٌْحٖ  ٖ رؾم٘ك 

 خال  :

رظبببْٗك ثبببزاهظ ال ل٘بببخ لوزؽلزبببٖ الج ببببلْرْٗص ّال راطببببد العل٘بببب لغبببذة  -

الوشٗبببب  هببببي الطببببالة ّالجبببببؽض٘ي ّحمبببب   ببببزاكخ ثٌِ٘ببببب ّثبببب٘ي ال ل٘بببببد 

 األخزٓ الوزو٘شح  ٖ الز صصبد الٌْح٘خ هؾل٘ب  ّحزث٘ب  .

و٘ببببببخ اطببببببزؾ اس ثببببببزاهظ رعل٘و٘ببببببخ هزو٘ببببببشح لوْاكجببببببخ الوظببببببزغ اد العل -

رغجبببببد الطببببالة  ّٖالز ٌْلْع٘ببببخ ّا لزصبببببيٗخ ّا عزوبح٘ببببخ الزببببٖ رلجبببب

 ّالجبؽض٘ي ّاؽز٘بعبد طْق العو  الوزغ يح.

رمببب ٗن رظبببِ٘الد هبل٘بببخ ّإيارٗبببخ ّرعل٘و٘بببخ  بببٖ ًظبببن ال راطبببخ ّا هزؾبًببببد  -

الزبببٖ رْاعبببَ الطبببالة ّالجببببؽض٘ي ّاإلحبببالى حبببي  الصبببعْثبدللز لبببت حلبببٔ 

 ذلك.

 ّل٘ببخ الوزو٘بببشح  بببٖ هغببب  الزعلببب٘ن الٌبببْحٖ  بببٖ ا طببزفبيح هبببي الزغببببرة ال -

 إغبر هعط٘بد هغزوعٌب الوصزٕ ث صْص٘زَ.

متطمبههههات وختامههههًا وبعههههد أن تناولنهههها نتههههائج البحههههث ومقترحاتههههو والتههههي تتمثههههل فههههي 
مجهههاالت الميهههزة التنافسهههية السهههبع مهههن أجهههل رفهههع مكانهههة مؤسسهههات التعمهههيم النهههوعي تحقيهههق 

الشخصههههية المتكاممههههة لتالميههههذ وطههههالب التعمههههيم  بمصههههر ودورىهههها اليههههام فههههي إعههههداد وتكههههوين
التعهههرض لمفيهههوم الميهههزة التنافسهههية ومصهههادرىا ومجاالتيههها فهههي مؤسسهههات  وبعهههد ، المصهههري

تجههههدر االشههههارة وكههههذلك نشههههأة وتطههههور التعمههههيم النههههوعي فههههي مصههههر يرىهههها غو التعمههههيم النههههوعي 
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ويحتههههاج إلههههي  أمههههام البههههاحثين فههههي مجههههال العمههههوم التربويههههةمههههازال مفتوحههههًا المجههههال  إلههههي أن 
فهههي تمكهههين  اودورىهههأو كميههها التنافسهههية  ةز يهههأحهههد مجهههاالت الم المزيهههد مهههن الدراسهههات تتنهههاول

مرموقههههة عمههههى خريطههههة التعمههههيم الجههههامعي المتميههههزة و المؤسسههههات التعمههههيم فههههي نيههههل المكانههههة 
دراسهههة مجهههاالت الميهههزة التنافسهههية السهههبع أو  يمكهههن البهههاحثين مهههنكمههها ، المصهههري والعربهههي 

 إحداىا في مجاالت وتخصصات أخر  .
 ***** 
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  املراجو
فى  ةز الجامعى ، نحو جامعة متمي ى التعميمف( : فمسفة التميز  2008سمير عبد الحميد القطب ) (1)

 .41، ص  50ع،  14لتربية العربية ، مج ارات العالمية ، مجمة مستقبل بضوء التجارب والخ
 يمكن الرجوع إلي :  (2)

(: بعض مشكالت كميات التربية النوعية في ج.م.ع دراسة 1994زىير السعيد السيد حجازي ) -     
 ميدانية  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنصورة.

بمصر، (: دراسة ميدانية لبعض مشكالت التربية النوعية 1995منى ياسين محي الدين محرم ) -
 رسالة ماجستير، كمية التربية ، جامعة عين شمس.

تنفيذا لقرار رئيس  18/10/2009 بتاريخ( 474)رقم قرار رئيس الجامعة  :جامعة عين شمس   (3)
بضم كميات التربية النوعية  كأقسام نوعية إلى  2009( لسنة 317جميورية مصر العربية رقم )

 كميات التربية .
بعودة كميات التربية النوعية لسابقتيا و انفصاليا  2012( لسنة 265)ج.م.ع : قرار جميوري رقم  (4)

 عن كميات التربية .
بشأن نقل تبعية كميات التربية النوعية و رياض  1998( لسنة 233ج. م . ع : قرار جميوري رقم ) (5)

 االطفال لمجامعات المصرية التي تقع في نطاقيا الجغرافي.
التعميم  يأىم المواصفات القياسية لضمان الجودة واالعتماد ف ( :2007ايميل فيمي حنا شنودة ) (6)

 ي" معايير ضمان الجودة واالعتماد ف يالثان يالسنو  ي، المؤتمر العمم يبمصر والعالم العرب يالنوع
" ، المجمد األول ، كمية التربية النوعية جامعة المنصورة ، فى  يبمصر والوطن العرب يالتعميم النوع

 . 2007أبريل  12 - 11الفترة من 
معايير ضمان الجودة واالعتماد  فيالنظم العالمية والعربية  ( :2007محمد شيرين فؤاد سعودي ) (7)

" معايير ضمان الجودة  يالثان السنوي العممي" التربية الفنية " ، المؤتمر  النوعيالتعميم  يف
ول ، كمية التربية النوعية جامعة " ، المجمد األ يبمصر والوطن العرب يالتعميم النوع يواالعتماد ف

 . 2007أبريل  12 - 11الفترة من  يالمنصورة ، ف
: رؤية مستقبمية لمنيوض بكميات التربية النوعية بتوفير معايير  2007محمد عمي أحمد نصر  (8)

الجودة ،المؤتمر العممي السنوي الثاني " معايير ضمان الجودة واالعتماد في التعميم النوعي بمصر 
 12 - 11ن العربي " ، المجمد األول ، كمية التربية النوعية جامعة المنصورة ، في الفترة من والوط
 . 2007أبريل 
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( : معايير االعتماد االكاديمي في مؤسسات 2009الياللي الشربيني الياللي و احمد البيي السيد )  (9)
النوعية بالمنصورة ، المؤتمر العممي التعميم العالي النوعي ، دراسة لمواقع و المأمول بكمية التربية 

الدولي االول  " االعتماد االكاديمي لمؤسسات و برامج التعميم العالي  -العربي الرابع  -السنوي 
الواقع و المأمول  كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة في  -النوعي في مصر و العالم العربي  

 .1ابريل ، مج  9-8الفترة من 
(: بعض معوقات ضمان الجودة و االعتماد بكمية التربية 2009محمود رمضان )محمد جابر  (10)

الدولي االول  " االعتماد  -العربي الرابع  -النوعية بقنا دراسة ميدانية  ، المؤتمر العممي السنوي 
الواقع و المأمول   -االكاديمي لمؤسسات و برامج التعميم العالي النوعي في مصر و العالم العربي 

 .1ابريل ، مج  9-8في الفترة من ، كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة  ،
لكميات التربية النوعية بمصر  المؤسسية( : تطوير القدرة 2010محمود أبو النور عبد الرسول ) (11)

في ضوء المعايير القومية لمتقويم و االعتماد ، مجمة الجمعية المصرية لمتربية المقارنة و االدارة 
 . 28، ع 13مية ، مج التعمي

(: مشكالت البحث العممي في كميات التربية النوعية في 2016منى صميدة الدسوقي طاحون ) (12)
 ، جامعة بنيا . 107، العدد  27مصر ، مجمة كمية التربية ، مج 

(: التنمية المينية لممعمم النوعي في ضوء بعض المتغيرات 2016ديانا السيد محمد الجندي ) (13)
 ر مقترح ، رسالة ماجستير ، كمية التربية النوعية ، جامعة الزقازيق.المجتمعية  تصو 

( :  كمية التربية النوعية : الواقع و المأمول ، مجمة بحوث 2017عبد الرسول )  محمود أبو النور (14)
 ، ابريل. 30في التربية النوعية ، كمية التربية النوعية ، جامعة القاىرة ، العدد 

( : اىمية المقررات التربوية و النفسية في 2017مميكة و سيد نوال )مزرارة نعيمة  و شعباني  (15)
( بالجزائر ، دراسة تقويمية  من لألساتذةاعداد المعممين لكميات التربية النوعية ، )المدارس العميا 

الدولي التاسع " تطوير العممي السنوي العربي الثاني عشر وجية نظر الطمبة المعممين ، المؤتمر 
تعميم العالي النوعي في مصر و العالم العربي في ضوء التنافسية العالمية  " ، في مخرجات ال
 أبريل ، كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة. 13 -12الفترة من 

( : دور التعميم النوعي في تمبية احتياجات المجتمع العربي ، تصور مقترح 2018ميني غنايم ) (16)
مجاالت التنمية المستدامة ، المؤتمر السنوي   ) العربي الثالث لتحقيق المطالب في ضوء أبعاد و 

الدولي العاشر ( ، "التعميم العالي النوعي في مصر و الوطن العربي في ضوء  –عشر 
ابريل ، كمية التربية النوعية ، جامعة  12-11استراتيجيات التنمية المستدامة " ، في الفترة 

 المنصورة.
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( : بناء الميزة التنافسية فى الجامعات الحكومية  2012مد الصالح )عثمان بن عبد اهلل بن مح (17)
 ، كمية التربية ، جامعة ام القرى .  الدكتوراهالسعودية ، دراسة تكميمية لنيل درجة 

( : تنافسية مؤسسات التعميم العالى إطار مقترح  ، مجمة  2012عثمان بن عبد اهلل الصالح )  (18)
 السعودية .المممكة العربية ،  10الباحث ، ع 

(19) Huang , Hsun & Feilee , Cheng (2012) Strategic Management for 

Competitive Advantage : A case study of Higher Technical and vocational 

Education in Taiwan ,Journal of Higher Education policy and Management 

, Vol. 34, No 6, December .PP.611-620. 

( : متطمبات تطوير راس المال الفكرى لتحقيق الميزة التنافسية  2013محمد عبد الرازق ابراىيم )  (20)
 ، يوليو . 3، مج  95 علمجامعات ، دراسة ميدانية ، مجمة كمية التربية ، جامعة الزقازيق 

(21) Bisaria Gauraw : (2013) Achieving competitive Advantage by private 

Management Collages or private University International Journal of Social 

Science Inter disciplinary Research , Vol. 2, No3 PP.80-105. 

( : تطبيق استراتيجية ستو سيجما لتحقيق الميزة التنافسية لمدراسات  2014عمى عبد ربو حسين ) (22)
 .87العميا بكمية التربية جامعة المنصورة ، مجمة كمية التربية ، جامعة المنصورة ، ع 

إلدارة االبداع كمدخل لتحقيق الميزة  ة( : استراتيجية مقترح 2015محمود عبد المجيد عساف ) (23)
، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية  التنافسية فى مؤسسات التعميم العالى

 ، فمسطين . 3، مج  9والنفسية ، ع 
( : استراتيجيات ومتطمبات تحقيق ميزة تنافسية بجامعة الدمام  2017رضا محمد حسن ىاشم ) (24)

،  ، يناير 24، مج  106من وجية نظر القيادات العميا بالجامعة ، مجمة مستقبل التربية ، ع 
 . 424ص 

،   ( : بطاقة األداء المتوازن لتحقيق ميزة تنافسية لمجامعات المصرية 2017مين)أحمد أمصطفى  (25)
 ، يناير . 24، مج  106مجمة مستقبل التربية ، ع 

تحقيق الميزة  سيام  النسبى ألبعاد القيادة االستراتيجية فى( : اإل 2018ياسر محمد خميل ) (26)
لمتعميم والتنمية " القدرة  العربيالعاشر لممركز  الدوليالتنافسية لمجامعات المصرية ، المؤتمر 

 يناير ، المجمد الثانى . 12-10فى الفترة من ، التنافسية لمجامعات العربية فى مجتمع المعرفة 
زة التنافسية لمجامعات تحقيق المي فيسات العميا درا( : دور ال 2018سماعيل سكيك )إسامية  (27)

لمتعميم والتنمية " القدرة  العربيلممركز  العاشر الدوليدراسة حالة ، المؤتمر  –الفمسطينية نموذجًا 
 يناير ، المجمد الثانى . 12-10فى الفترة من ،  "التنافسية لمجامعات العربية فى مجتمع المعرفة
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التنافسية لمجامعات والكميات األىمية ( : المزايا  2018عبد الرحمن بن سميمان الشالشل )  (28)
بالمممكة العربية السعودية وسبل تحسينيا ، المؤتمر الدولى العاشر لممركز العربى لمتعميم والتنمية " 

يناير ، المجمد  12-10من  الفترة في، مجتمع المعرفة  فيالقدرة التنافسية لمجامعات العربية 
 .الثانى

المعرفة ، جامعات العربية واكتساب الميزة التنافسية فى مجتمع ( : ال 2018محمد محمد اليادى ) (29)
 فيالقدرة التنافسية لمجامعات العربية "  العربي لمتعميم والتنميةلممركز المؤتمر الدولي العاشر 

 يناير ، المجمد الثانى . 12-10الفترة من  في ،" مجتمع المعرفة
ميات التربية فى ضوء بحوث الجودة والتميز فى ( : القدرة التنافسية لك 2018صالح الدين عرفة ) (30)

األداء ، المؤتمر الدولى العاشر لممركز العربى لمتعميم والتنمية " القدرة التنافسية لمجامعات العربية 
 يناير ، المجمد الثانى . 12-10الفترة من  في "مجتمع المعرفة  في

 ،الحادى والعشرين لمكانة متميزة ( : متطمبات الجامعة فى القرن  2019رضا محمد البدوى ) (31)
المؤتمر الدولى لتطوير التعميم العالى فى ضوء المتغيرات والمعايير الدولية العالمية ، جامعة بنيا 

 يناير . 23لى إ 22فى الفترة من ، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية 
، "األىداف  2030ية مصر (: رؤ 2015جميورية مصر العربية  ، استراتيجية التنمية المستدامة ) (32)

 15: 13ومؤشرات األداء" ، مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري ، شرم الشيخ ، في الفترة من 
 . 20مارس ، ص 

، ترجمة محمد نبيل  4( : مناىج البحث في التربية وعمم النفس ، ط 1990ديو بولد فان دالين ) (33)
 .  338نوفل وآخرون ، األنجمو المصرية ، القاىرة، ص

(34) Lyndon Bird FBCI(2012) : Dictionary of Business Continuity 

Management Iren’s , Version 2, Business Continuity Institute , 

Jounuary,p.17. 

( : استراتيجية ومتطمبات تحقيق ميزة تنافسية بجامعة الدمام من  2017رضا محمد حسن ىاشم ) (35)
 . 408، مرجع سابق ، ص وجية نظر القيادات العميا بالجامعة 

التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية ، دار التعميم ( :  2010) نيفين حشمت شمت (36)
 .26الجامعى ، االسكندرية ، ص 

ميل فيمى حنا شنودة : أىم المواصفات القياسية لضمان الجودة واالعتماد في التعميم النوعي إ (37)
 . 3ص  بمصر والعالم العربي ، مرجع سابق ،

 22/10/1988بتاريخ ( 1096قرار وزاري رقم ) :إدارة التخطيط والمتابعة ، ة التعميم العالي ر وزا (38)
 خاص بإنشاء كميات التربية النوعية.وال
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: المعجم الوجيز ، مطابع وزارة التربية والتعميم ، ص (1990)ج. م. ع ، مجمع المغة العربية  (39)
392 . 

األنموذج األوربي لتميز ومتطمبات استيفاء معاييره بجامعة حائل ، ( :  2016ىاني رزق األلفي ) (40)
 .12، اكتوبر ، ص  104، ع  23مجمة مستقبل التربية العربية ، مج 

( : دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي ،  2014) البحيصيعبد المعطى محمود  (41)
دراسة ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة ، رسالة ماجستير ، كمية االقتصاد 

 .  2والعموم اإلدارية ، جامعة األزىر ، غزة  ، ص
ربوية و النفسية في ( : اىمية المقررات الت2017مزرارة نعيمة  و شعباني مميكة و سيد نوال ) (42)

( بالجزائر ، دراسة تقويمية  من لألساتذةاعداد المعممين لكميات التربية النوعية ، )المدارس العميا 
وجية نظر الطمبة المعممين ، المؤتمر العممي السنوي العربي الثاني عشر الدولي التاسع " تطوير 

ي ضوء التنافسية العالمية  " ، في مخرجات التعميم العالي النوعي في مصر و العالم العربي ف
 . 24، صأبريل ، كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة 13 -12الفترة من 

 (: الجامعات العربية واكتساب الميزة التنافسية في مجتمع المعرفة ،2018محمد محمد اليادي ) (43)
المؤتمر الدولي العاشر لممركز العربي لمتعميم والتنمية "القدرة التنافسية لمجامعات العربية في 

 . 156، صـ 1مجتمع المعرفة" الواقع واتجاىات المستقبل، مجـ 
لتحقيق  استراتيجيةلية آ( : إدارة فرق العمل االفتراضية ك 2015احمد نجم الدين احمد عيدروس ) (44)

،  101، ع  26الميزة التنافسية في الجامعات المصرية ، مجمة كمية التربية ، جامعة بنيا ، مج 
 .129ص 

( : تحميل القدرة التنافسية لمصناعات الصغيرة والمتوسطة في  2015محمد عبد الواحد إسماعيل ) (45)
معة الزقازيق ، ص ص مصر بالتطبيق عمى صناعة الجمود ، رسالة دكتوراه  ، كمية التجارة ، جا

16-18 . 
(46)  Ramahrishna seeam & vehkata K.rishma (2012): Emergence of Asian 

universities ascenders of Knowledge generation and abase for national 

competitiveness A case study of the national university of sigma pore, IN, 

Cet al., (Eds) Paths to A world Class University. Lessons Form prickets 

and Experiences Class room, sen publishers. 

( : تنافسية التعميم الجامعي العربي في القرن الحادي والعشرين ،  2003حمد سيد مصطفى ) أ (47)
ثقافة والعموم ، مارس ، ، المجنة الوطنية القطرية لمتربية وال 144دعوة لمتأمل ، مجمة التربية ع 

 . 129،  128ص ص 



 ..................................................متطلبات تحقيق الميزه التنافسية لمؤسسات التعليم النوعى بمصر  

- 2481 - 

( : المضامين القيمية في رسالة الجامعة في ضوء معايير التنافسية  2019عبد الودود مكروم )  (48)
التنافسية القدرة العالمية " ورقة عمل " ، المؤتمر الدولي العاشر لممركز العربي لمتعميم والتنمية ، 

 . 138المجمد الثالث ، ص  لمجامعات العربية في مجتمع المعرفة ،
( : دور الدراسات العميا في تحقيق الميزة التنافسية ، الجامعات  2019سامية إسماعيل سكيك )  (49)

 .126الفمسطينية نموذجًا دراسة حالة ، مرجع سابق ، ص 
( : تحميل القدرة التنافسية لمصناعات الصغيرة والمتوسطة في  2015محمد عبد الواحد إسماعيل ) (50)

 .6لتطبيق عمى صناعة الجمود ، مرجع سابق ،  ص مصر با
( : إدارة عمميات الدمج المصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك  2008لطفي السيد ) (51)

،  106المصرية ، رسالة ماجستير ، كمية االقتصاد والعموم السياسية ، جامعة القاىرة ، ص ص 
107  . 

، المؤتمر الدولي العاشر لممركز العربي لمتعميم والتنمية  ( : المقدمة 2019عصام نجيب الفقياء ) (52)
 .   20، القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع المعرفة ، المجمد األول ، ص 

(53) Hoffiman, Nicole, P.C (2014):An Examination of the “Sustainable 

Competitive Advantage ” concept Past present, and Future Journal of 

Management studies, vol31, No.3,P 407. 

( : المشروعات التنافسية في الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول ،  2009محمد إبراىيم ) (54)
المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعميم العالي " اتجاىات معاصرة في تطوير األداء الجامعي في 

 .   15صورة ، ص نوفمبر ، جامعة المن 2-1الفترة من 
(55) Alsukkare, Ahmad saleh (2013): The Effect of Social Responsibility in 

Achieving competitive Advantage International journal of Business and 
Social science, Vol4., No.5, P.81. 

في تحقيق الميزة  االستراتيجية( : اإلسيام النسبي ألبعاد القيادة  2019ياسر محمد خميل ) (56)
 .  700التنافسية لمجامعات المصرية ، ص 

ستة سيجما لتحقيق الميزة التنافسية لمدراسات  استراتيجية( تطبيق  2014عمى عبد ربو حسين )  (57)
 . 76ص  مرجع سابق ،  العميا بكمية التربية ،

 فيكومية السعودية ، تصور مقترح الجامعات الح في التنظيمي( : إدارة التميز 2011محمد الموقان )  (58)
 .34غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أم القرى ، ص  دكتوراهضوء المعايير الدولية ، رسالة 

(59)  Pitts  ,R., Lei D.,(1996) : strategic management : Building and Sustaining 

competitive advantage , 2nd ed, west pub  

https:// www.amazon . com / strategy 

-Management – sustaining – competitive – advantage /dp/ BOOGNNGHMK  

http://www.amazon/
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 لي : إيمكن من الرجوع  (60)
المؤتمر الدولي  ( نحو مقاربة معرفية لقدرة الجامعات التنافسية ،2018زيد ) بوأالسيد نصر الدين  -

العاشر لممركز العربي لمتعميم و التنمية ، القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع المعرفة 
 .  28،  27، ص ص   1فبراير ، مج 12-11الواقع و اتجاىات المستقبل، في الفترة من 

يق الميزة التنافسية في ( : متطمبات إدارة المعرفة ودورىا في تحق2015صالح عبدالحكيم عبدالغفور ) -
 .االبعاد  50، غزة ، ص  األقصىجامعات قطاع غزة  ، رسالة ماجستير ، جامعة 

 لي : إيمكن الرجوع  (61)
- Steven son ,j.(2007):production / operation management (5th ed) jeffer son city 

, USA : Von Hoffmann press 

( : القدرة التنافسية و قياسيا ، سمسمة دورية تعني بقضايا التنمية في االقطار 2003محمد عدنان وديع ) -
  4العربية ، العدد الرابع والعشرون ، ص

-Macmillan , H& Tampoe M (2000):Strategic management  process ,Oxford 

University press , New york , P.89 

 :  ليإيمكن الرجوع  (62)
في تحقيق الميزة التنافسية  االستراتيجية( : االسيام النسبي ألبعاد القيادة 2018ياسر محمد خميل ) -

 704،  703لمجامعات المصرية ، مرجع سابق ، ص ص  
( : بطاقة األداء المتوازن لتحقيق ميزة تنافسية لمجامعات المصرية ، مرجع 2017مين )أحمد أمصطفي  -

  35 ،  34سابق ، ص ص ، 
االستراتيجية منظور منيجي  اإلدارة( : 2011دريس )إو وائل صبحي  يطاىر محسن الغالب (63)

 310، دار وائل لمنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص  2متكامل ،ط .
( : بطاقة األداء المتوازن لتحقيق ميزة تنافسية لمجامعات المصرية ، 2017مين )أحمد أمصطفي  (64)

 37مرجع سابق  ص
 المؤسسة( : مقارنة الموارد الداخمية و الكفاءات كمدخل لمميزة التنافسية في 2012يد )از وسيمة بو  (65)

االقتصادية الجزائرية ، رسالة ماجستير ، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ، جامعة 
 37: 33سطيف  ، ص ص 

  : ليإيمكن الرجوع  (66)
بطاقة األداء المتوازن لتحقيق ميزة تنافسية لمجامعات المصرية ،  ( :2017مين )أحمد أمصطفي  -

 . 37،  36مرجع سابق ، ص ص 
( : القدرة التنافسية و قياسيا ، سمسمة دورية تعني بقضايا التنمية في 2003محمد عدنان وديع ) -

 .24–8االقطار العربية ،العدد الرابع و العشرون ،ص ص
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 االرتقاء في( : دور القيادات األكاديمية الجامعية 2019) ضياء الدين زاىر وفايزة رضا سيد (67)
لمتعميم  العربيالعاشر لممركز  الدوليبالقدرة التنافسية لمجامعات " دراسة تحميمية نقدية ، المؤتمر 

، فبراير ، ص  الثانيمجتمع المعرفة ، المجمد  فيوالتنمية " القدرة التنافسية لمجامعات العربية 
752. 

 لي :إع يمكن الرجو  (68)
( : التخطيط االستراتيجي لمتعميم الجامعي لتمبية متطمبات التنمية 2010حمد محمود الزنفمي )أ -

 311. ، 224المستدامة ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق ، ص ص 
( :  تدويل التعميم الجامعي األزىري في ضوء  2016ميا محمد أحمد محمد عبد القادر ) -

القائم عمى المعرفة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،مجمة جامعة الممك خالد  االقتصاد
 .96، ص 26لمعموم التربوية ، العدد

( : معايير التصنيفات العالمية لمجامعات ،  2014سيير محمد حوالة وسارة عبد المولى المتولي ) -
  13، أكتوبر ، ص  2، الجزء  4دراسة تحميمية نقدية ، مجمة العموم التربوية ، العدد

، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 1( : نظام التعميم في مصر ، ط 1987أحمد إسماعيل حجي )  (69)
 .871ص 

( : تاريخ التربية و التعميم في مصر ، عالم الكتب ، القاىرة ، ص  1985سعيد إسماعيل عمى ) (70)
374 . 

الفني من بداية القرن التاسع عشر ( : مجمل تاريخ التعميم العام و  1989فؤاد بسيوني متولي ) (71)
 . 70حتى نياية القرن العشرين ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، ص 

( : التربية الموسيقية تربية وقائية عالجية ألطفال المدرسة 1992عبد المنعم فيمي سعيد ) (72)
 .  326، مايو ، ص  19االبتدائية ، مجمة كمية التربية ، جامعة المنصورة ، ع 

 إنشاء جامعة حموان.  خصوصب 26/7/1975( ، بتاريخ 70ج .م . ع : قرار جميوري  رقم ) (73)
تصفية دور المعممين  بخصوص 4/2/1988( بتاريخ 24وزارة التربية و التعميم ، قرار وزاري رقم ) (74)

 و المعممات. 
يات بخصوص إنشاء كم 22/10/1988( بتاريخ 1096وزارة التعميم العالي : قرار وزاري رقم ) (75)

 المعممين و المعممات النوعية .
تعديل مسمى  بخصوص 28/6/1989( بتاريخ  638وزارة التعميم العالي : قرار وزاري رقم ) (76)

 كميات المعممين و المعممات النوعية إلى كميات التربية النوعية .
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ميات ، بخصوص إنشاء ك 1988 /22/10بتاريخ  1096القرار الوزاري رقم وزارة التعميم العالي :  (77)
 لمتربية النوعية بالعباسية والدقي واإلسكندرية. 

 : 1989في العاموزارة التعميم العالي : قرارات وزارية بإنشاء كميات التربية النوعية  (78)
 إنشاء كمية التربية النوعية بطنطا .بخصوص  1989/ 25/5بتاريخ  454القرار الوزاري رقم  -
 بخصوص إنشاء كمية التربية النوعية بقنا . 1989/ 25/5بتاريخ  454القرار الوزاري رقم  -
 إنشاء كمية التربية النوعية ببورسعيد. خصوص ب 1989 /11/6بتاريخ  532القرار الوزاري رقم  -
 إنشاء كمية التربية النوعية بأشمون.خصوص ب 1989 /24/10بتاريخ  1182القرار الوزاري رقم  -
 إنشاء كمية التربية النوعية بأسيوط.خصوص ب26/10/1989بتاريخ  1198القرار الوزاري رقم  -

 :1990في العاموزارة التعميم العالي : قرارات وزارية بإنشاء كميات التربية النوعية  (79)
 إنشاء كمية التربية النوعية بالفيوم . بخصوص  28/7/1990في  780القرار الوزاري رقم  -
 إنشاء كمية التربية النوعية بدمياطبخصوص  11/8/1990في  881رقم  القرار الوزاري -
 إنشاء كمية التربية النوعية ببنيا.بخصوص  11/8/1990في  884القرار الوزاري  -
إنشاء كمية التربية النوعية بمنية النصر بخصوص  14/10/1990في  1161الوزاري رقم  القرار -

 بمحافظة الدقيمية.
 .كمية التربية النوعية بالمنصورة بخصوص إنشاء 13/10/1990بتاريخ  1177القرار الوزاري رقم  -

 : 1991كميات التربية النوعية في العام إنشاءبخصوص وزارة التعميم العالي : قرارات وزارية  (80)
 إنشاء كمية التربية النوعية الزقازيق. بخصوص  13/3/1991في  174القرار الوزاري رقم  -
 إنشاء كمية التربية النوعية بالمنيا.بخصوص  26/8/1991في  953القرار الوزاري رقم  -
 إنشاء كمية التربية النوعية بميت غمر.بخصوص  13/10/1991في  1178القرار الوزاري رقم  -
 إنشاء كمية التربية النوعية بكفر الشيخ.بخصوص  15/10/1991في  1187القرار الوزاري رقم  -

(81) Seleem , Hanim Khalid Mohammed Mohammed (2015):Towards an 

Effective Role of Students Activities to Face the Phenomenon  of  

Violence in Egyptian Universities after the Revolutions of anuary and 30 

June: A Case Study Journal of American Science , Vol. 11 , No,5 , p137. 

في طالب العدد ب ئيإحصابيان كمية التربية النوعية : إدارة شئون الطالب امعة الزقازيق ، ج (82)
 ( . 2018/2019معام الجامعي )لمرحمة البكالوريوس 

( : الئحة الدراسات العميا الصادرة بالقرار الوزاري 2013)كمية التربية النوعية  ، جامعة الزقازيق (83)
 . 24/11/2013بتاريخ  4466رقم

بإجمالي  ئيحصابيان إ: إدارة شئون أعضاء ىيئة التدريس كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق ،  (84)
 (.2018/2019عام )مبالكمية لومعاونييم عدد أعضاء ىيئة التدريس 
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( ، 2022-2017)الخطة االستراتيجية لمكمية :  (2017)، كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق  (85)
 . 27، 26ص  ص

( : تنافسية مؤسسات التعميم العالي ، مرجع سابق ، 2012هلل الصالح ) بن محمد بن عبدعثمان  (86)
 . 50ص

( التميز : الواقع والممكن في التعميم الجامعي ، دار العمم واإليمان ، 2019أميرة عبد السالم زايد ) (87)
 .  11دسوق ، ص 

(88)  Little , Brenda .Locke , William .Parker , jan & Richard son, john (2007) : 

Excellence in teaching and learning : a review of the literature for the 

higher  Education Academy , Centre for Higher Education , report , 

Review of excellence in teaching and  Learning , july . 

ت معروفو و الحمول : التعميم العام السعودي المشكال  (2010راشد بن حسين العبد الكريم ) (89)
 17، ص  177مجمة  المعرفة ، الرياض ، ص  ولكن؟  متوفرة

(90)  Hughes , R.& K.(2005) : Becoming a strategic leader :your Role in your 

organizations Enduring success .USA : John Wiley & Sons , Inc , p.9 

( : الجامعات العربية تحدى التصنيف العالمي الطريق نحو التميز ، مجمة 2014)سعيد الصديقي  (91)
 .15رؤى استراتيجية ، الفصيمة ، مركز اإلمارات لمبحوث والدراسات االستراتيجية ، ص 

(92) Muhammad , Asif.(2015) : Acritical review of service excellence models : 

towards developing an integrated frame work Quality and Quantity , Mar 

,pp 763-783 

(93) Solesvik ,Marina Z .and Paul , Westhea .(2010) : Partner Selection For 

Strategic alliances : case study insights from the maritime industry , 

Industrial Managemnt & Data systems , vol .110,no.6,pp.841-860 

(: استراتيجيات و متطمبات تحقيق ميزة تنافسية من وجية نظر 2017رضا محمد حسن ىاشم ) (94)
 . 428القيادات العميا بالجامعة ، مرجع سابق ، ص 

( 2022-2017( : ، الخطة االستراتيجية لمكمية )2017)، كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق   (95)
 . 44: 31، ص ص 

 Spssاإلحصاء النفسي والتربوي ، تطبيقات باستخدام برنامج (: 2011عزت عبد الحميد حسن ) (96)
 .410، دار الفكر العربي ، القاىر ، صـ  18. 

( : فمسفة التميز في التعميم الجامعي ، مرجع سابق ، ص ص 2008)سمير عبد الحميد القطب  (97)
173  ،174. 

 يمكن الرجوع إلى :  (98)
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تصور مقترح لدور كميات التربية النوعية في تنمية المجتمع  ( ،1996عبد العظيم عبد السالم إبراىيم ) -
دور كميات التربية في خدمة المحمي دراسة حالة ، المؤتمر السنوي الثالث عشر لقسم أصول التربية " 

 ، كمية التربية ، جامعة المنصورة.ديسمبر  25-24في الفترة من  ، المجتمع وتنمية البيئة"
في خدمة المجتمع بمحافظة دمياط " رؤية  ي(: دور التعميم الجامع2007)أحمد عبد الفتاح الزكي  -

 ، سبتمبر.57، العدد تحميمية " ، مجمة كمية التربية بالزقازيق 
(: المؤتمر السنوي ]العربي العاشر [ الدولي السابع 2015جامعة المنصورة ، كمية التربية النوعية ) -

-15العربية ودوره في تنمية المجتمع" ، في الفترة من " التعميم العالي النوعي في مصر والعالم 
 أبريل )مجموعة دراسات وبحوث(.  16

(: تبني استراتيجيات التميز في التعميم والتعمم ودورىا في تحقيق 2012سالم عبد القادر الفقياء ) (99)
ة دراسية، بمؤسسات التعميم العالي: جامعة النجاح الوطنية حالالمزية الميزة التنافسية المستدامة 

المؤتمر العربي األول " استراتيجيات التعميم العالي وتخطيط الموارد البشرية" المنظمة العربية 
 .2102ن ، صـدأبريل ، الجامعة الياشمية ، األر  26 -24لمتنمية اإلدارية ، في الفترة من 

 : يمكن الرجوع إلى  (100)
( : تدويل التعميم الجامعي األزىري في ضوء االقتصاد القائم 2016ميا محمد أحمد محمد ) -

 ، مرجع سابق.عمى المعرفة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
(: االتجاىات الحديثة في تدويل التعميم الجامعي وامكانية 2016ثروت عبد الحميد عبد الحافظ ) -

 .   1، ج  167تربية ، جامعة األزىر ، ع اإلفادة منو في مصر، مجمة كمية ال
( : استراتيجيات ومتطمبات تحقيق ميزة تنافسية بجامعة الدمام ، مرجع 2017رضا محمد حسن ) (101)

 .427سابق ، صـ 
تطوير العمل االداري بكميات التربية النوعية بمصر في ( : 2015محمود أبو النور عبد الرسول ) (102)

دراسة حالة لكمية التربية النوعية جامعة القاىرة ، مجمة اإلدارة ضوء متطمبات اإلدارة اإللكترونية 
، مارس ، ص  4، ع  2التربوية ، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة و اإلدارة التعميمية ، س 
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 issn:2356-8690 www.Jse.edu.eg، رقم اإليداع بدار الكتب  نصف سنوية
الحاصمين  ، إحصاء بعددجامعة الزقازيق ، كمية التربية النوعية: إدارة العالقات الثقافية والبعثات  (104)

 عمى منح وبعثات خارجية.
بشأن إصدار الئحة  28/10/1993في 1408(: قرار وزاري رقم 1993وزارة التعميم العالي ) (281)

 كميات التربية النوعية. 


