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 كفرالشيخ بجامعة التنافسية الميزة لتحقيؽ كمدخؿ الكفاءات إدارة
 ()السعيد السعيد بدير سميمافد.                                                

 التعميمية المساعد واإلدارةالتربية المقارنة  أستاذ                                             
 الشيخ كمية التربية  جامعة كفر                                                

 العاـ لمبحث اإلطارالمحور األوؿ 
  مقدمة 
الشؾ أف مجتمع اليوـ يمتمؾ مف االدوات مالـ تكف متوفرة في أي أزمنة مضت مما       

جعؿ العالـ في حالة مف التقدـ والتطور الذي ال يمكف أف نتوقع الحالة التي سيمسي بيا اليـو 
غدًا, وقد استوجب ذلؾ مف مؤسسات التعميـ العالي أف تتسمح بكؿ ما ىو  عميياأو سيصبح 
ويساعدىا عمى أف تحقؽ مالـ تحققو المؤسسات األخرى وأف تقدـ مف البرامج ما  جديد ومفيد

 يجعميا متميزة وسط غيرىا مف مؤسسات التعميـ العالمية.
إلى فيـ وتحسيف مركزىا التنافسي مف خالؿ ميزة  مؤسسات التعميـ العاليلذا تسعى       

ة أقؿ أو تقديـ تعميـ أفضؿ أو خدمات تقديـ برنامج مماثؿ بتكمف عف طريؽالتكمفة أو التمايز 
بنفس التكمفة وىذه ميزة التمايز, فالتعمـ ىو نتيجة لمجيود المتواصمة والمبذولة لذلؾ يجب أف 
يتـ التركيز عمى العمؿ وتحسينو وتحديد أىدافو وتجويده, وتعتبر حدة المنافسة المحرؾ 

ية تتفوؽ مف خالليا عمى المؤسسة لمسعي نحو تعزيز مزايا تنافساألساسي الذي يدفع 
 .   (ٔ)يايمنافس
Carnegie Mellon University (CMU )  وقد دعا ذلؾ جامعة كارنيجي ميموف     
( لخمؽ ميزة GM)  General Motorsجنراؿ موتورز  عمؿ شراكة مع مؤسسةشراكة  تشكيؿ

( وتكنولوجيا SE) Software Engineering تنافسية جديدة في ىندسة البرمجيات

                                                           

(


   كفر الشيخاستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية المساعد بكمية التربية جامعة ( 
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وقد أكدت ىذه الميزة ( في صناعة السيارات, IT) Information Technology المعمومات
 .  (ٕ) عمى إنشاء برامج ودرجات فنية متميزة

 لتحقيؽوفي بداية الشراكة , تـ تحديد ثماني مبادرات حاسمة مف قبؿ جنراؿ موتورز     
يذ المناىج , وكفاءة خطط ؛ استراتيجية تنفالمعايير لضماف نجاحيا وىي واستيفاء التميز

, واستخداـ تقنيات التعميـ مف التوافؽ مع شراكات الجامعات العالمية الدراسة ذات األولوية,
شراؾ العمالء,  واالىتماـ باستراتيجية القيمة  التحسيف المستمر واالبتكار المخططبعد, وا 

 :(ٖ)قياس النجاحالمضافة و 
ة ذات سػمعة طيبػة مػع جامعػة متميػزة عمػى وىكذا أكدت ىذه الشراكة بيف شركة عالميػ 

شروط يجب تحقيقيا واالىتماـ بيا حتػى يمكػف تحقيػؽ الخطػط الموضػوعة واألىػداؼ المنشػودة 
 والوصوؿ إلى ايجاد ابتكارات عممية متميزة.

ويعتبر التميز مفيـو شامؿ, لذلؾ فيذا المفيـو يتضمف ) العمالء, التقنيات المتجػددة,     
شػبكة المعمومػػات, العػػامميف, نظػػـ الجػػودة الشػػاممة, شػػبكة االتصػػاالت, االسػػتراتيجيات, وحػػدات 
البحث والتطوير, الثقافة التنظيمية, آليات التغيير, آليات التقويـ والقياس, التركيز عمػى حقػوؽ 

 ,أىميػػػة المعرفػػػة, انتشػػػار الثقافػػػة عبػػػر وسػػػا ؿ االتصػػػاالتو نسػػػاف, ارتفػػػاع مسػػػتوى التعمػػػيـ اإل
االىتمػػػاـ بالبي ػػػة, التنميػػػة المتواصػػػمة, ابتكػػػار مػػػواد جديػػػدة وتكنولوجيػػػات متطػػػورة فػػػي مختمػػػؼ 

 .(4)(مجاالت الحياة, العوامؿ الداعية إلى تطوير الفكر اإلداري
 الجامعة مدخؿ إداري يساعد عمى تبنيمف خالؿ إتباع تحقيؽ الميزة التنافسية ويمكف      

إذا توافر معياراف ىما: عدـ  لمجامعةمقيمة, وتكوف ىذه الميزة دا مة لتنافس محققة  استراتيجية
قدرة  مف جانب أي مف المنافسيف سواء الحالييف أو المحتمميف, وعدـ  االستراتيجيةتطبيؽ ىذه 
 . (٘)االستراتيجيةؽ نفس مزايا تمؾ المنافسة األخرى عمى تحقي الجامعات
وىنا يظير لمميزة التنافسية بعدًا ميمًا وىو أف تقدـ جامعة كفرالشيخ وباقي مؤسسات  

التعميـ العالي االخرى التي تبغي تحقيؽ الميزة التنافسية برامج فريدة تستند إلى استراتيجيات ال 
ليذه البرامج وتمؾ االستراتيجية تشجع تطبقيا جامعات أو مؤسسات تعميـ أخرى مع توافر مزايا 

 عمى االلتحاؽ بيا.
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المختمفة أساسا في السعي وراء  مؤسسات التعميـ العاليتكمف المنافسة المباشرة بيف و     
الطالب والمعمميف والموارد المالية, فالجامعات التي لدييا حجـ مماثؿ أو تخصصات مماثمة , 

بشكؿ عاـ في منافسة حقيقية؛ لذا تحتاج الجامعة إلى  وتمؾ التي تقع في نفس المنطقة تعتبر
جمع وتحميؿ المعمومات حوؿ منافسييا ومف ثـ تقييـ نقاط القوة والضعؼ وتقريًبا توقع أفعاليـ 

 .(ٙ)القادمة وردود أفعاليـ المحتممة تجاه التغييرات الخارجية لتحديد استراتيجيتيا
تحقؽ الميزة التنافسية ذاتيا في أنيا تكوف ويوضح ىذا ما ينعكس عمى الجامعات التي    

مرغوبة مف عدد كبير مف الطالب وتحصؿ عمى أكبر دعـ ممكف مف الموارد المالية سواء 
مف الدولة أو مف المؤسسات والشركات األخرى أو أف خريجييا يكوف ليـ األولوية لمعمؿ 

 بمؤسسات المجتمع المختمفة.
عف ميزة تنافسية ىو تحسيف  العالي عميـالت مؤسساتبحث  كما أف مف أىداؼ   

ىناؾ ثالثة شروط أساسية لكي تصؿ إلى ذلؾ اليدؼ, وىذه  لذاالوضعية التنافسية ليا, 
؛ االستمرارية؛ أي تعطي األسبقية والتفوؽ عمى المنافسيف, حاسمةالشروط تتضمف: أف تكوف 

عدـ إمكانية تقميدىا بسيولة مف ؛ يعنى إمكانية الدفاع عنياأي تكوف مستمرة ومتواصمة نسبيًا,
 فإف معايير الحكـ عمى الميزة التنافسية تتضمف:التنويع, والتطوير ,وبالتاليجانب المنافسيف

 . (7) والتحسيف, واالستمرارية, وعدـ إمكانية تقميدىا بسيولة مف جانب المؤسسات المنافسة
اء حػوؿ النظػر إلػى طبيعػة نظػرًا لتنػوع وتبػايف توجيػات العممػوىناؾ وجيػة نظػر أخػرى      

الميػػزة التنافسػػػية, فقػػػد أوضػػػحت إحػػػدى الدراسػػات أف الميػػػزة التنافسػػػية مسػػػتقباًل مػػػف المتوقػػػع أف 
تؤسػػػس عمػػػى التعػػػاوف بػػػيف المؤسسػػػات وليسػػػػت عمػػػى أسػػػاس اخػػػتالؼ أو تفػػػرد إحػػػداىا بميػػػػزة 

 (8)تنافسية

افسػػية ا ف وىنػػا يػػرى البحػػث أف وجيػػة النظػػر ىػػذه مميػػزة حيػػث أف تحقيػػؽ الميػػزة التن 
بالتفرد قد يكوف غدا بالتعاوف بيف أكثر مف مؤسسة بحيث تتميز كؿ مؤسسة فػي تقػديـ برنػامج 

 معيف ومعامؿ معينة حتى يمكف الحصوؿ عمى خريجيف ذو كفاءة عالية.
عمى  , الطمب ظروؼ العمؿ: منيا عناصرلعدة  مؤسسات التعميـ العالينجاح ويعود     

يمكف تحقيؽ كما , والمؤسسات ذات الصمة في المنافسة؛ المتبعة , االستراتيجية الخريجيف
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 ,التحصيؿ الدراسيب واالرتقاءتنمية المواىب  عف طريؽ بيذه المؤسسات الميزة التنافسية
, أو اتباع مدخؿ إدارة الكفاءات والذي يرى البحث أنو (ٜ)االحتياجات االجتماعيةتحديد و 

 مناسب لذلؾ.
في انجمترا تـ تطبيؽ الميزة التنافسية عمى نطاؽ واسع في قطاع التعميـ العالي وقد     

مف أجؿ الوقوؼ عمى الفيـ الجيد حوؿ الكيفية لمحصوؿ عمى العديد مف النجاحات, كذلؾ 
التي تتجمى بيا الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي, كاف مف الضروري الحصوؿ 

 ٖٔتـ تحديد  حيث  (ٓٔ) التي يحمميا الممارسوف التربويوفعمى بيانات حوؿ التصورات 
تصنيؼ وتوضيح و  ,سعى إلييا مؤسسات التعميـ العاليتعنصر في بناء المزايا التنافسية التي 

 .(ٔٔ)أىمية كؿ عنصر
إلى بناء سوؽ تعميمي موحد ومفتوح حتى تتمكف  كما ىدفت سياسات بعض الدوؿ     

كاف ذلؾ في الداخؿ أو خارج أعضيا البعض عمى حد سواء مف أف تتنافس مع ب الجامعات
اليوـ المزيد مف الجامعات األجنبية والشركات متعددة الجنسيات وغيرىا تدخؿ كما نرى  ,البالد

مجموعة مف دي ذلؾ إلى المنافسة, ويمكف أف تتخذ الجامعات قد أفي االسواؽ العالمية و 
 إصالح مفيوـ ونظـ إدارة الجامعات؛ (ٕٔ)نياوالتي مف بي اإلجراءات لمواجية ىذا التحدي
عادة بناء نمط باتباع مدخؿ إدارة الكفاءات, و  التعرؼ عمى الخبرات العالمية , و المواىب رعايةا 

 االستفادة مف الفرص التعميمية في الخارج.و في مجاؿ تطوير التعميـ 
ي مف بينيا أف ويركز البحث ىنا عمى التعدد في أىداؼ تحقيؽ الميزة التنافسية والت 

مؤسسات التعميـ العالي في طريقيا ألف تصبغ بالصبغة الدولية وأف تتنافس مع بعضيا 
 البعض سواء داخؿ أو خارج نطاؽ المجتمع.

مف أجؿ لمؤسسات التعميـ العالي وخريجييا  ولتحقيؽ العديد مف المزايا التنافسية      
المؤسسات البحث ألـز تمؾ مكاسب جديدة وتمبية احتياجاتيـ ومتطمباتيـ,  الوصوؿ إلى

اإلبداع سيؤدي دوًرا ميًما في تحقيؽ ميزة كما نجد أف باستمرار عف تطوير خريجييا وخدماتيا 
مف خالؿ قوى التغيير عف طريؽ إعادة  وذلؾتكوف المنافسة شديدة  عندماتنافسية خاصة 
الدراسات  أظيرتوير االبتكار عمى تحقيؽ الميزة التنافسية حيث تأثوتوضيح  التخطيط والدمج
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يمكف تحسيف األعماؿ وتحقيؽ الميزة نجاح أي مؤسسة حيث أمر حاسـ في  لوأف 
, وىنا يتضح وجود جانب آخر وىو االىتماـ باالبتكار واإلبداع كعنصر أساسي (ٖٔ)التنافسية

  .داخؿ ىذه المؤسسات
 أف مف أكثر المداخؿ اإلدارية لتحقيؽ الميزة التنافسية حيث يجبويعد مدخؿ إدارة الكفاءات 

 الكفاءات مقابؿ( الحالية) المتاحة الكفاءات عف واضحة عامة نظرة لدي الجامعات يكوف
 عف واضحة عامة لمحة ستعطي جمعيا يتـ التي البيانات فإف ذلؾ, إلى باإلضافة المطموبة,
واتجاىات  تقديرات وتصورات عف بيانات تقدـ أفلمجامعة  المطموبة, كما يمكف الكفاءات
 اقتراحات وتقديـ العمؿ سوؽ واحتياجات تطمعاتيـ عمى بناءً  المستقبمية الكفاءات توافر ومدى
 .(ٗٔ)وتطويرىـ تنميتيـ بشأف

وما يميز مدخؿ إدارة الكفاءات أنو يسيـ في القياـ بأربعة أدوار أساسية وذلؾ عمى النحو 
 : (٘ٔ)التالي
الشريؾ االستراتيجي: فتقوـ بنشاط في تحديد االستراتيجيات العالمية لمجامعة التي  : -

ينتموف إلييا وتطور عمميات وبرامج الموارد البشرية القادرة عمى ربط ىذه 
 .االستراتيجيات بإدارة األفراد

 تولىوت الخبير اإلداري: فتعمؿ عمى تصميـ وتنفيذ العمميات اإلدارية في إدارة األفراد -
 معالجة المستندات واالمتثاؿ لممتطمبات القانونية بطريقة فعالة

قوـ بتصميـ وتنفيذ برامج تيدؼ إلى تحفيز العامميف ومعرفة احتياجاتيـ والسعي إلى ي -
 التوفيؽ بيف مصالحيـ ومصالح المؤسسات .

وكيؿ التغيير: يسيـ في خمؽ ثقافة مرنة وقابمة لمتكيؼ, مما يؤدي إلى زيادة القدرة   -
 .عمى تغيير الجامعات التي ينتموف إلييا

وىكذا فإف مدخؿ إدارة الكفاءات قادر عمى القياـ بتطوير الجامعة وتحقيؽ مزايا تنافسية 
متعددة يمكف مف خالليا الوصوؿ بالجامعة إلى مصاؼ الجامعات المتقدمة عف طريؽ 

العمؿ وتقديـ كؿ ما لدييـ استقطاب الكفاءات وتدريبيـ وتحفيزىـ والعناية بيـ حتى يتمكنوا مف 
 وبذؿ أقصى جيدىـ لمنيوض بالبحث العممي والعممية التعميمية.
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 مشكمة البحث 

عنػػػد اسػػػتقراء واقػػػع التنافسػػػية العالميػػػة فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ العػػػالي يالحػػػظ ضػػػعؼ حضػػػور      
ي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي المصػػرية فػػي العديػػد مػػف التصػػنيفات العالميػػة لمجامعػػات, األمػػر الػػذ

يثير أس مة كثيرة عف المشكالت التي تعوؽ تقدـ الجامعػات المصػرية فػي التصػنيفات العالميػة, 
 .(ٙٔ)وبقدرتيا التنافسية التي تساعد عمى تحقيؽ موقعًا متميزًا بيف الجامعات العالمية

ف البحث في واقع مؤسسات التعميـ العالي في مصر يكشؼ عما تعانيو ىذه كما أ    
جوانب قصور وضعؼ واضحة, وىو الواقع الذي انعكس بالسمب عمى جودة المؤسسات مف 

نما ىي في  تمؾ المؤسسات وفعالية االداء التعميمي بيا, وىي سمبيات ليست وليدة المحظة, وا 
 : (ٚٔ)طبيعتيا متراكمة منذ سنوات عديدة, وترتب عمى تجاىميا وعدـ التفاعؿ معيا ما يمي

  التغيير والتطوير .بطء شديد في االستجابة لمطالب 
  ,االفتقار إلى سياسات واضحة تتسـ بوضوح الرؤية لطبيعة المخرجات الجامعية

 ومعايير االداء الجامعي
  ضػػعؼ التنسػػيؽ واالتصػػاؿ بػػيف المؤسسػػات الجامعيػػة فػػي داخػػؿ الجامعػػة وبينيػػا وبػػيف

المؤسسػػػػات المنػػػػاظرة فػػػػي الجامعػػػػات األخػػػػرى وبػػػػيف الجامعػػػػات ومؤسسػػػػات المجتمػػػػع 
 لتنمية.وخطط ا

  ضعؼ توازف األداء الجامعي بيف وظا فو الثالث الر يسية؛ التعميـ والبحث العممي
 وخدمة المجتمع.

 .ضخامة القواعد والنظـ والموا ح اإلدارية واالجراءات البيروقراطية 
  جمود االجراءات االدارية عند الحديث عف إحداث تغيرات في البناء االكاديمي أو

 أساليب اإلعداد.
 ضػعؼالدراسات عمى أف نظػاـ التعمػيـ العػالي فػي مصػر يعػاني مػف  احدىكما أكدت         

الكفػػاءة سػػواء مػػف ناحيػػة الكفػػاءة الداخميػػة أو الخارجيػػة, ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى عػػدة عوامػػؿ منيػػا : 



 

   

  
 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الجزء الثانى 

7 

الخمػػػؿ الكبيػػػر بػػػيف أعػػػداد الخػػػريجيف سػػػنويًا واحتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ, تػػػدني مسػػػتويات التعمػػػيـ 
 .(18) اية أعداد الجامعات المتاحة لمطالب, عدـ كفالعالي
تشير بعض االرقاـ إلى تردي واقع التعميـ العالي والبحث العممي فػي مصػر والتػي  كذلؾ      

 :(19)كانت مف مظاىره ما يمي
 انخفاض نسب االنفاؽ عميو مقارنة مع دوؿ العالـ المتقدـ 
 التعقيدات االدارية والمالية 
  اعانخفاض عدد براءات االختر 
 انخفاض المستوى العممي لمجامعات 
 غياب الحوافز واكاديميات البحث العممي المتخصصة 
ومػػف بينيػػا  وبنػػاًء عمػػى مػػا سػػبؽ يمكػػف التأكيػػد عمػػى أف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي المصػػري     

عػػػدد مػػػف المقومػػػات حتػػػى يمكػػػف التغمػػػب عمػػػى مػػػا يواجيػػػا مػػػف إلػػػى تحتػػػاج  جامعػػػة كفرالشػػػيخ
العالميػػػة وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ العػػػالي تػػػتمكف مػػػف الوقػػػوؼ بػػػيف مؤسسػػػات التعمػػػيـ  لكػػػيصػػػعوبات 

تحقيػػػؽ معػػػدالت عاليػػػة مػػػف التنافسػػػية, لػػػذا يمكػػػف صػػػياغة مشػػػكمة البحػػػث فػػػي السػػػؤاؿ الػػػر يس 
 التالي:

 الكفاءات ؟  مدخؿ إدارةفي ضوء كفرالشيخ  بجامعةكيؼ يمكف تحقيؽ الميزة التنافسية 
 األسئمة الفرعية منيا ما يمي : ع مف ىذا السؤاؿ عدد مفر ويتف 

 مميزة التنافسية ؟األسس النظرية لما  .ٔ
 ما محاوالت تحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسسات التعميـ العالي المصري ؟ .ٕ
 ؟ بإنجمترا العالي التعميـ بمؤسسات التنافسية الميزة تحقيؽ ما محاوالت .ٖ
 ما االسس النظرية لمدخؿ إدارة الكفاءات؟ .ٗ
 عينة الدراسة الميدانية حوؿ محوري إدارة الكفاءات والميزة التنافسية؟ما آراء افراد  .٘
بجامعة كفرالشيخ في ضوء مدخؿ إدارة ما االجراءات المقترحة لتحقيؽ الميزة التنافسية  .ٙ

 ؟الكفاءات
 منيج البحث 
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ُيعػػػد مػػػنيج البحػػػث العممػػػي  أسػػػموب لتقصػػػي الحقػػػا ؽ المرتبطػػػة بظػػػاىرة معينػػػة, ومحاولػػػة     
سػػيرات لمثػػؿ ىػػذه الظػػاىرة, وتيػػدؼ ىػػذه العمميػػة بشػػكؿ أساسػػي إلػػى التوصػػؿ لػػبعض إعطػػاء تف

مؤشػرات يمكػف االسترشػاد  –بعد ثبات صػحتيا وصػدقيا  –القوانيف العامة, التي تشكؿ بدورىا 
 (ٕٓ)بيا في مواجية المشكالت 

تحػػدد طبيعػػة البحػػث المػػنيج المال ػػـ لمعالجتػػو و حػػؿ مشػػكمتو, لػػذا يعتمػػد البحػػث الحػػالي و      
وبعػػػض األسػػػاليب االحصػػػا ية المال مػػػة  SPSSمػػػع اسػػػتخداـ برنػػػامج عمػػػى المػػػنيج الوصػػػفي 

اإلجػػراءات لموصػوؿ إلػػى نتػا ج البحػػث والتػي تفيػػد فػي وضػػع  لمعالجػة بيانػػات الدراسػة الميدانيػػة
حػػث مػػدخؿ دراسػػة الحالػػة كعمميػػة تحميػػؿ لممارسػػات إداريػػة واقعيػػة أو المقترحػػة, كمػػا وظػػؼ الب

افتراضػػػية مػػػف أجػػػؿ التعػػػرؼ عمػػػى مػػػواطف القػػػوة فييػػػا, بيػػػدؼ الػػػتعمـ منيػػػا والتػػػدرب عمػػػى حػػػؿ 
المشػػكالت فػػي المواقػػؼ المشػػابية, كمػػا تتضػػمف جمػػع المعمومػػات عػػف الحالػػة وتحميميػػا تحميػػؿ 

مػات ووضػع الحمػوؿ والخطػط لمعالجتيػا ومتابعتيػا, , ثػـ يمػي ذلػؾ التحميػؿ ليػذه المعمو (ٕٔ)دقيؽ
حتػػى نػػتمكف فػػي النيايػػة مػػف تقػػديـ مجموعػػة مػػف االجػػراءات المقترحػػة تفيػػد فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ 

 البحث وتحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة كفرالشيخ, ويسير البحث وفقًا لمخطوات التالية:
 ميـ العالي المصري.تحميؿ لمميزة التنافسية وبعض محاوالت تحقيقيا في التع .ٔ
لقػػػاء  .ٕ عػػػرض لػػػبعض محػػػاوالت تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية بػػػالتعميـ العػػػالي فػػػي انجمتػػػرا وا 

 الضوء عمى جامعة اكسفورد الحاصمة عمى الترتيب األوؿ عالميًا.
 عرض لمدخؿ إدارة الكفاءات.   .ٖ
 رصد واقع جامعة كفرالشيخ والميزة التنافسية ومدخؿ إدارة الكفاءات. .ٗ
مجموعػػػػة مػػػػف االجػػػػراءات المقترحػػػػة لتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية بجامعػػػػة التوصػػػػؿ إلػػػػى  .٘

 كفرالشيخ في ضوء مدخؿ إدارة الكفاءة.
 أىداؼ البحث 

 يسعى البحث الحالي نحو تحقيؽ عدد مف االىداؼ يمكف ذكر بعضيا فيما يمي :
التأكيد عمى أىمية االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي والعمؿ عمى توفير متطمبات  .ٔ

 ميز بيا. الت
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 التعرؼ عمى الميزة التنافسية وأىمية تحقيقيا بجامعة كفرالشيخ. .ٕ
 .بيا التنافسية بمؤسسات التعميـ العالي يزةالمة انجمترا حوؿ تحقيؽ التعرؼ عمى خبر  .ٖ
 الوقوؼ عمى مدخؿ إدارة الكفاءات وما يتعمؽ بو مف أسس نظرية. .ٗ
والميزة  إدارة الكفاءاتالتعرؼ عمى أراء عينة الدراسة الميدانية حوؿ محوري  .٘

 .التنافسية
الوصوؿ إلى اجراءات مقترحة لتحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة كفرالشيخ في ضوء  .ٙ

 مدخؿ إدارة الكفاءات.
 أىمية البحث 

تتمثؿ أىمية البحث في كونو يعد محاولة لالرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي والعمػؿ عمػى       
كف مػػػف أداء دورىػػػا نحػػػو المجتمػػػع وتحقيػػػؽ متطمبػػػات افػػػراده تطويرىػػػا واالىتمػػػاـ بيػػػا حتػػػى تػػػتم

وطموحات قادتػو وامكانيػة وقػوؼ ىػذه المؤسسػات وسػط المؤسسػات الجامعيػة العالميػة وتطبيػؽ 
 احدث النظـ وتوفير االمكانات عمى مستوى عالمي.

 مصطمحات البحث 
 الكفاءات  -1
 المعرفػػة مػػف مػػزيج ىػػي أنيػػاصػػحيح, كمػػا  بشػػكؿ مػػا بعمػػؿ القيػػاـ عمػػى القػػدرة ىػػي الكفػػاءة   

 معينػػػة ميمػػػة أداء عمػػػى القػػػدرة الشػػػخص تمػػػنح التػػػي والصػػػريحة الضػػػمنية والميػػػارات والسػػػموؾ
 وضػػوًحا أكثػػر معنػػى الكفػػاءة إعطػػاء بيػػدؼ مختمفػػة بطػػرؽ العممػػاء عّرفيػػا بعػػض بفعاليػػة, كمػػا
فػػػت وموضػػػوعية  والقػػػدرات والميػػػارات بأنيػػػا المعرفػػػة الكفػػػاءات الكنديػػػة المجػػػالس أمانػػػة فقػػػد عر 
 لتحقيػؽ بالعامػؿ المتعمقػة الر يسػية الػدوافع وىػي عممػو أداء فػي العامؿ يطبقيا التي والسموكيات

 .(ٕٕ)المؤسسة أعماؿ باستراتيجيات الصمة ذات النتا ج
 إدارة الكفاءات  -2

دارة  -أو مجموعة العمميات  - العمميةإدارة الكفاءات ىي  الكتساب وتطوير ورعاية وا 
الكفاءات لتعزيز أداءىـ, وتشمؿ إدارة الكفاءات تنظيـ األفراد وكفاءاتيـ لمقياـ باألعماؿ 
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في ىذا المستوى, فإنيـ يضمنوف أف أنشطة إدارة الكفاءات عمى المستوى التشغيمي , و المثمى
 .( ٖٕ)سموب إدارة الكفاءاتتتماشى مع االتجاىات االستراتيجية أل

بأنيا أسموب إداري يقوـ عمى استقطاب الكفاءات إجرائيًا  ويمكف تعريؼ إدارة الكفاءات     
وتدريبيا وتنميتيا وتمكينيا وتحفيزىا لتحقيؽ أقصى استفادة ممكنة منيـ واالعتماد عمييـ في 

 تحقيؽ المزايا التنافسية لمجامعة.
 الميزة التنافسية  -3
المغػة الميػػز يعنػي الرفعػة, وتميػػز القػـو أي سػػاروا فػي ناحيػة وانفػػردوا, وامتػاز الشػػيء  فػي      

 .(ٕٗ)أي بدا فضمو عمى مثمو
تنػػػافس القػػوـ فػػػي كػػػذا أي تسػػػابقوا فيػػو وتبػػػاروا دوف أف ُيمحػػػؽ بعضػػػيـ  التنػػػافس ل ػػػة: 

والتنػػافس نزعػػة فطريػػة  َوِفػػي َذِلػػَؾ َفْمَيَتَنػػاَفْس اْلُمَتَناِفُسػػوَف  الضػػرر بػػبعض, وفػػي قولػػو تعػػالى 
 (ٕ٘)تدعو إلى بذؿ الجيد في سبيؿ التشبو بالعظماء والمحوؽ بيـ

خصػػػا ص العمػػػى أنيػػػا فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي ُينظػػػر لمميػػػزة التنافسػػػية  واصػػػط حاً       
يشػار إلػى المزايػا التنافسػية عمػى أنيػا الطريقػة و مركػًزا تنافسػًيا قوًيػا  المؤسسػةمػنح التػي تالفردية 

العمػؿ االسػتثمار فػي سػوؽ  أعمػى فػيلكسب عا د  ىامياراتيا وموارد المؤسسةبيا  توظؼلتي ا
 (ٕٙ)في القطاع الخاص كبيرةمصطمح  الميزة التنافسية  شعبية وقد اكتسب 

بأنيػػا تقػػديـ الجامعػػة برنػػامج أو مجموعػػة مػػف  إجرائيػػاً ويمكػػف تعريػػؼ الميػػزة التنافسػػية  
يرىػػا وبتكمفػة أقػؿ وتجػػد قبػواًل فػي سػػوؽ العمػؿ ولػدى أصػػحاب البػرامج التػي تتسػػـ بػالتفرد عػف غ

 األعماؿ, مع وجود أقساـ عممية داخؿ ىذه المؤسسات ذات سمعة اكاديمية أعمى مف مثيالتيا
 الدراسات السابقة 

إلػى دراسػات قدـ البحث الحالي مجموعة مف الدراسػات العربيػة واألجنبيػة وتػـ تقسػيميا  
لتسمسػػؿ الزمنػػي مػػف األقػػدـ إلػػى األحػػدث وذلػػؾ عمػػى اترتيبيػػا وراعػػى فػػي عربيػػة وأخػػرى أجنبيػػة 

 النحو التالي :
 أواًل الدراسات العربية 
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يعرض البحث الحالي لعػدد ممػف الدراسػات العربيػة والتػي تناولػت محػاور البحػث سػواء إدارة    
 الكفاءات أو الميزة التنافسية كما يمي :

اقتصاد المعارؼ: دراسة حالة مؤسسة نفطاؿ إدارة الكفاءات كآلية لإلندماج في  -ٔ
  (27)بوالية باتنة الجزائر

ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى أىػػػػـ المؤشػػػػرات المعتمػػػػدة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف إدارة  
الكفػػػاءات واإلنػػػدماج فػػػي اقتصػػػاد المعرفػػػة, باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ حاولػػػت الدراسػػػة اختبػػػار ثػػػالث 

ارتباط بيف إدارة الكفاءات واإلندماج في اقتصاد فرضيات في مؤسسة نفطاؿ وىي: مدى وجود 
المعرفػػة, وتػػأثير إدارة الكفػػاءات عمػػى االنػػدماج فػػي اقتصػػاد المعرفػػة, ثػػـ التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ 

 بيف المستجوبيف حسب المتغيرات الديمغرافية في العالقة بيف متغيري الدراسة.
ري, أمػػػػا الجانػػػػب اعتمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى المػػػػنيج الوصػػػػفي فػػػػي تغطيػػػػة الجانػػػػب النظػػػػ 

التطبيقػػػػي, فػػػػتـ اسػػػػتعماؿ المػػػػنيج التحميمػػػػي باسػػػػتخداـ أسػػػػاليب التحميػػػػؿ اإلحصػػػػا ية الختبػػػػار 
 ٖٙ٘مفػػردة مػػف أصػػؿ  ٓ٘الفرضػػيات حيػػث تػػـ جمػػع البيانػػات األوليػػة مػػف عينػػة مكونػػة مػػف 

, وذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى أداة االسػػػتبانو, ولمعالجػػػة ٚٗعػػػاماًل بمؤسسػػػة نفطػػػاؿ, اسػػػترجع منيػػػا 
, وتـ اسػتخداـ SPSSات تـ االعتماد عمى برنامج الحزمة اإلحصا ية لمعموـ االجتماعية البيان

التكرارات والنسب الم وية, ومعامؿ ارتباط بارسػوف, واختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي واالنحػدار 
 الخطي البسيط.

نػدماج ومف أىـ النتا ج التي تـ التوصؿ إلييا أف المؤسسة قيد الدراسة ال تتجو إلػى اال 
في اقتصاد المعرفة بعد إثبات عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصا ية بػيف أبعػاد إدارة الكفػاءات 
وأبعػػاد االنػػػدماج فػػػي اقتصػػػاد المعرفػػة, كمػػػا تبػػػيف عػػػدـ وجػػود تػػػأثير ألبعػػػاد إدارة الكفػػػاءات فػػػي 
انػػدماج المؤسسػػػة فػػػي اقتصػػػاد المعرفػػػة. وثبػػػت أنػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية حػػػوؿ 

نػػػدماج المؤسسػػػة فػػػي اقتصػػػاد المعرفػػػة تعػػػود إلػػػى متغيػػػر )الػػػدخؿ, السػػػف, المنصػػػب, المسػػػتوى ا
التعميمي(, ولكف توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػا ية حػوؿ انػدماج المؤسسػة فػي اقتصػاد المعرفػة 

 تعود إلى متغير الخبرة.
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جامعة حائؿ أىمية المتطمبات ال زمة إلنتاج المعرفة كمدخؿ لبناء ميزة تنافسية في  -2

 (28)بالمممكة العربية السعودية
تيدؼ الدراسة إلى معرفة متطمبات إنتاج المعرفػة لبنػاء ميػزة تنافسػية فػي جامعػة حا ػؿ  

بالسعودية مف وجية نظر قياداتيا ومعرفة الفروؽ ذات الداللػة اإلحصػا ية بػيف وجيػات نظػرىـ 
لوصػػفي المسػػحي وتكونػػت عينػػة حػػوؿ أىميػػة تمػػؾ المتطمبػػات, وقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج ا

% مػػف المجتمػػع الكمػػي, واسػػُتخدمت االسػػتبانة أداة لجمػػع ٘.ٚٙفػػردًا مثمػػت  ٖ٘ٔالدراسػػة مػػف 
المعمومػػات, وتوصػػمت الدراسػػة الػػى عػػدد مػػف النتػػا ج منيػػا؛ أف درجػػة أىميػػة المتطمبػػات الالزمػػة 

رة جػدًا بمتوسػط إلنتاج المعرفػة كمػدخؿ لبنػاء ميػزة تنافسػية فػي جامعػة حا ػؿ جػاءت بدرجػة كبيػ
كمػػا جػػاء ترتيػػب أبعػػاد متطمبػػات إنتػػاج المعرفػػة كمػػدخؿ لبنػػاء ميػػزة تنافسػػية فػػي  ٗ٘.ٗحسػػابي 

جامعػػة حا ػػؿ وفػػؽ المتوسػػطات الحسػػابية كالتػػالي: المتطمبػػات التنظيميػػة , المتطمبػػات البشػػرية, 
ينػػة المتطمبػػات الماديػػة, كػػذلؾ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اسػػتجابات افػػراد ع

الدراسػػة حػػوؿ مػػدى أىميػػة متطمبػػات إنتػػاج المعرفػػة لبنػػاء ميػػزة تنافسػػية فػػي تمػػؾ المحػػاور تعػػود 
لمتغيػػػػرات الدراسػػػػة, كمػػػػا أوصػػػػت الدراسػػػػة بضػػػػرورة تبنػػػػى الجامعػػػػة لممتطمبػػػػات وتػػػػذليؿ السػػػػبؿ 
لتحقيقيػػا وبنػػاء نظػػاـ داخمػػي لمجامعػػة يعمػػؿ عمػػى دعػػـ ومسػػاندة وتػػوفير كافػػة متطمبػػات إنتػػاج 

 ناء الميزة التنافسية.المعرفة لب
درجة توظيؼ إدارة المعرفة في مواجية معيقات تحقيؽ الميزة التنافسية في مؤسسات  -3

  (29)التعميـ العالي الكويتية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تعػػرؼ توظيػػؼ إدارة المعرفػػة فػػي مواجيػػة معوقػػات تحقيػػؽ الميػػػزة  

التنافسػػػية فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي الكويتيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر ىي ػػػة التػػػدريس,  اسػػػتخدمت 
, وتػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة, وتػػـ اختيػػار عينػػة االرتبػػاطيالدراسػػة المػػنيج الوصػػفي 

( عضوًا مف مجتمع الدراسة المكوف مف جميػع ٜٕٗعشوا ية؛ إذ تـ اختيار )الدراسة بالطريقة ال
 أعضاء ىي ة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي الكويتية.
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وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدة نتػػا ج منيػػا أف واقػػع إدارة المعرفػػة جػػاء بدرجػػة متوسػػطة,  
فقػػػد جػػػاء بدرجػػػة وجػػػاءت جميػػػع المجػػػاالت بدرجػػػة متوسػػػطة باسػػػتثناء مجػػػاؿ تخػػػزيف المعرفػػػة 

مرتفعة, وكانت مرتبة تنازليًا كما يمي؛ تخػزيف المعرفػة, التشػارؾ فػي المعرفػة, تطبيػؽ المعرفػة, 
تنظيـ المعرفة, توليد المعرفة, كما توصمت الدراسة أف معوقات تحقيؽ مؤسسات التعميـ العالي 

داللػػة إحصػػا ية الكويتيػػة ميػػزة تنافسػػية جػػاءت بدرجػػة مرتفعػػة, وكانػػت ىنػػاؾ عالقػػة سػػمبية ذات 
بػيف توظيػػؼ إدارة المعرفػػة وبػػيف مواجيػة معيقػػات تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػية فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ 

 العالي الكويتية.
قػػدمت الدراسػػة عػػدد مػػف التوصػػيات مػػف بينيػػا: تبنػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الكويتيػػة  

مػيـ العػالي الكويتيػة خططًا لتدريب العامميف عمى تبويب بيانات الجامعة, وعقدت مؤسسات التع
ورشػػػات عمػػػؿ لموظفييػػػا لتشػػػجيع العصػػػؼ الػػػذىني لمتوصػػػؿ لمحمػػػوؿ والمعػػػارؼ لتحقيػػػؽ الميػػػزة 

 التنافسية.
تطوير دور التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في تحقيؽ الميزة التنافسية لجامعة  -4

  (30)الكويت: دراسة مستقبمية
ؿ دور التنميػػػة المينيػػػة ألعضػػػاء ىي ػػػػة ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى بنػػػاء رؤيػػػة مسػػػػتقبمية حػػػو  

التدريس في تحقيؽ الميزة التنافسية لجامعة الكويػت, وتحديػد دور النمػو المينػي ألعضػاء ىي ػة 
التدريس في تحقيؽ الميزة التنافسػية مػف وجيػة نظػر الخبػراء مػف القيػادييف فػي جامعػة الكويػت, 

أسموب دلفي, وتوصمت الدراسة واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وكذلؾ استخداـ مدخؿ 
إلى عدة نتا ج منيا؛ دور التنمية المينيػة ألعضػاء ىي ػة التػدريس فػي تحقيػؽ ميػزة تنافسػية فػي 
جامعػػػة الكويػػػت عػػػف طريػػػؽ؛ تأكيػػػد مفيػػػـو الميػػػزة التنافسػػػية وتطػػػوير األداء التدريسػػػي وتطػػػوير 

نتػاج المعرفػة البحث العممي, وتحسيف خدمة المجتمػع والمػوارد البشػرية والتطػوير الت كنولػوجي وا 
وبنػػاء رؤيػػة مسػػتقبمية لتطػػوير النمػػو المينػػي ألعضػػاء ىي ػػة التػػدريس بجامعػػة الكويػػت باعتبػػاره 

 مدخاًل لتحقيؽ الميزة التنافسية.
نموذج مقترح لتحقيؽ الميزة التنافسية لممدرسة االبتدائية في مصر عمى ضوء مدخؿ  -5

  (31)القيادة األخ قية
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تقػديـ نمػوذج مقتػرح لتحقيػؽ الميػزة التنافسػية لممدرسػة االبتدا يػة فػي  ىدفت الدراسة إلى 
مصر عمى ضوء مدخؿ القيادة األخالقية, لما لو مف انعكاسات إيجابية عمى تطوير العمميػات 
اإلدارية فػي المدرسػة االبتدا يػة, وعمػى الطالػب, والمعمػـ, والعمميػة التعميميػة بأكمميػا, وعرضػت 

تناوؿ الميزة التنافسية, وآليات تحقيقيا في المدارس, والقيادة األخالقيػة فػي  الدراسة إطارًا نظرياً 
أدبيات الفكر اإلداري المعاصر, كما قدمت واقع توظيؼ مػدخؿ القيػادة األخالقيػة فػي المدرسػة 
جراءاتػػػو التنفيذيػػػة,  االبتدا يػػة فػػػي مصػػػر, ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة, تػػـ بنػػػاء نمػػػوذج مقتػػػرح, وا 

تمراريتو, واستطالع آراء الخبراء حولو مػف خػالؿ تطبيػؽ أسػموب دلفػي, حتػى وآليات ضماف اس
تـ التوصؿ إلى الممارسات القيادية الواردة بالنموذج المقترح, وما يتعمؽ بدور القا د في تطوير 
العمميػػات اإلداريػػة, وتفعيػػؿ مكونػػات القيػػادة األخالقيػػة, وكػػذلؾ دوره فػػي تحقيػػؽ مباد يػػا, فضػػاًل 

 طبيؽ آليات ضماف استمرارية تحقيؽ ممارسات القيادة األخالقية.عف دوره في ت
تطوير األداء المؤسسي وتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة بكميتي التربية بجامعتي  -6

 (32)عيف شمس والمجمعة دراسة مقارنة
يتشػػػػكؿ النظػػػػاـ التعميمػػػػي ويتػػػػأثر بعػػػػدد مػػػػف القػػػػوى العالميػػػػة التػػػػي تػػػػؤثر عميػػػػو عمميػػػػًا  
وجيًا, وتتمثؿ أىميا في؛ القوى المعرفية, واالقتصادية, والسياسية, والثقافية, وقػد تفػرض وأيديول

ىذه القػوى آثػارًا عديػدة عمػى النظػاـ التعميمػي عناصػره, وتظيػر أىميػة تطػوير األداء المؤسسػي 
لممؤسسػػػات التعميميػػػة الػػػذي ىػػػو بمثابػػػة قػػػدرتيا عمػػػى اسػػػتخداـ جميػػػع مواردىػػػا بكفػػػاءة, إلنتػػػاج 

تكوف متناغمة مع أىدافيا ومناسػبة لمسػتخدمييا, وبػذلؾ فػإف األداء المؤسسػي يعتبػر مخرجات 
منظومة تتفاعؿ مف خالليا العناصر المادية والبشرية داخؿ المؤسسة مع البي ة المحيطة خارج 
المؤسسة لتحقيؽ أىداؼ ومخرجات فعالة قادرة عمى التنافس في ظؿ عصر المعمومػات والػذي 

 ضرورة أف تكوف لدييا ميزة تنافسية مف أجؿ بقا يا واستمرارىا. يتطمب مف المؤسسات
واتبػػع البحػػث الحػػالي المنيجيػػة المقارنػػة, اسػػتنادًا إلػػى األىػػداؼ المتوخػػاة مػػف ىػػذا البحػػث,     

وتمثمت أداة البحث الحالي في االستبانة مف أجؿ الوقػوؼ عمػى واقػع األداء المؤسسػي  
ية المسػػػػػتدامة بكميتػػػػػي التربيػػػػػة بجػػػػػامعتي عػػػػػيف شػػػػػمس وانعكاسػػػػػو عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ الميػػػػػزة التنافسػػػػػ

والمجمعػػة, وجػػاءت نتػػا ج الدراسػػة أف ثمػػة ضػػعفًا ممحوظػػًا فػػي األداء المؤسسػػي بكميتػػي التربيػػة 
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بجػامعتي عػيف شػمس والمجمعػة فػي محدداتػو الثالثػة؛ التوجػو االسػتراتيجي, والتمكػيف, والتوجػػو 
عمػػػى قػػػدرة الكميتػػػيف عمػػػى تحقيػػػؽ الميػػػزة  نحػػػو تسػػػويؽ الخػػػدمات التعميميػػػة؛ بمػػػا يػػػنعكس سػػػمبياً 

التنافسية المستدامة, وىو األمر الذي دعا البحث لتقػديـ عػدد مػف اإلجػراءات المقترحػة لتطػوير 
 األداء المؤسسي لمكميتيف, عماًل عمى تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة ليما.

التدريس بجامعة  معوقات المشروعات البحثية التنافسية مف وجية نظر أعضاء ىيئة -7
  (33)الفيـو
 يىػػػدفت الدراسػػػة عمػػػى تعػػػرؼ مفيػػػـو المشػػػروعات البحثيػػػة التنافسػػػية, وتحميػػػؿ الػػػدور الػػػذ     

المجتمػػع, لػػذلؾ تعػػرؼ  تنميػػةتؤديػػو تمػػؾ المشػػروعات فػػي تطػػوير التعمػػيـ الجػػامعي وأثرىػػا عمػػى 
لمشػروعات مػف ىػذه ا تحقيػؽواقع ىذه المشػروعات بجامعػة الفيػـو والوقػوؼ عمػى أىػـ معوقػات 

بالجامعة, وتحديد المتطمبات التي تساعد عمػى التغمػب عمػى  التدريس ىي ةوجية نظر أعضاء 
ىذه المعوقات, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفی التحميمی, وتوصمت لعدة نتا ج مف أىميػا: 

ثػی الصعوبات التی تواجػو المشػروعات البحثيػة إلػى صػعوبات أثنػاء التقػدـ لممشػروع البح تقسيـ
والتػػػي منيػػػا ضػػػعؼ الػػػدعـ المػػػادو والمعنػػػوو, وصػػػعوبات أثنػػػاء تنفيػػػذ المشػػػروع ومنيػػػا تػػػأخر 

المشػػػروع مثػػػؿ صػػػعوبات تتعمػػػؽ بالجوانػػػب  اسػػػتمراريةالمصػػػروفات الماليػػػة, وصػػػعوبات تعػػػوؽ 
الماليػة وصػعوبات تتعمػؽ بػاإلدارة وصػعوبات تتعمػؽ بالعػامميف, لمػا أف ىنػاؾ نسػبة تأييػد لبيػػرة 

واجو الباحثيف سواء ألانت صعوبات أثناء اإلعداد أو التنفيذ أو بعػد اإلنتيػاء لمصعوبات التی ت
مف المشروع, لما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف الکميات العممية والنظرية عمػى بنػود 
االستبانة, وقدمت الدراسة تصور مقترح لتحديد المتطمبات الالزمة لمتغمب عمى المعوقات التػی 

 يؽ المشروعات البحثية التنافسية ألدوارىا.تحوؿ دوف تحق
معػػػػػايير جػػػػػودة اإلدارة التعميميػػػػػة إلدارة الكفػػػػػاءات البشػػػػػرية مػػػػػف حممػػػػػة الماجسػػػػػتير  -8

 (34)والدكتوراه
إف المػػػػوارد البشػػػػرية المتميػػػػزة لػػػػـ تجػػػػد االىتمػػػػاـ الكػػػػافي سػػػػواء مػػػػف حيػػػػث رعايتيػػػػا أو  

استثمارىا باعتبارىا مصدرا ميما لتطوير األداء فػي بي ػة العمػؿ, ىػذا االىتمػاـ يجػب أف يظيػر 
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مف خالؿ تحديػدىـ واسػتثمارىـ وتطػوير أدا يػـ, وضػرورة تبنػي إسػتراتيجيات تسػتثمر إمكانػاتيـ 
 وقدراتيـ .
ا ىدؼ البحث الحالي إلى إدارة الكفاءات البشرية مف حممة الماجستير والدكتوراه في لذ 

ضوء معايير الجودة الشاممة, ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ البحػث المػنيج الوصػفي لتحميػؿ واقػع إدارة 
الكفاءات البشػرية فػي اإلدارة التعميميػة ومؤسسػاتيا التربويػة, وكػذلؾ واقػع تطيػؽ معػايير الجػودة 

ة إلدارتيػػػـ إدارة جيػػػدة, واسػػػتخدـ البحػػػث االسػػػتبياف كأحػػػد أدوات المػػػنيج الوصػػػفي, وتػػػـ الشػػػامم
تطبيػػؽ االسػػتبياف عمػػى عينػػة مػػف حممػػة الماجسػػتير والػػدكتوراه فػػي اإلدارات التعميميػػة بمحافظػػة 

(, وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػا ج تػػـ فػػي ضػػو يا تحديػػد ٕٛٔالمنوفيػػة, وعػػدىـ )
ت التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا إدارة الكفػػاءات البشػػرية مػػف حممػػة الماجسػػتير مجموعػػة مػػف التوصػػيا

 والدكتوراه في اإلدارة التعميمية ومؤسساتيا التربوية في ضوء معايير الجودة الشاممة.
دور إدارة الكفػػاءات البشػػرية فػػي تحسػػيف أداء مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي  دراسػػة  راء  -9

 (35)العربي التبسيعينة مف القيادات اإلدارية بجامعة 
تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى اتجاىػػػات آراء القيػػػادات اإلداريػػػة فػػػي جامعػػػة  

العربي التبسي تبسة حوؿ واقع تطبيؽ إدارة الكفاءات البشرية بوظا فيا )توظيؼ, تنمية, تقييـ( 
لجامعػة, والدور الذي تمعبو في تحقيؽ كفاءة وفعالية وجػدوى واسػتدامة مسػتوى األداء فػي ىػذه ا

وقػػد تػػـ االعتمػػاد عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي لموصػػوؿ إلػػى األىػػداؼ المحػػددة ومػػف أجػػؿ 
الجمع بػيف الدراسػة النظريػة والدراسػة الميدانيػة تػـ اسػتخداـ االسػتبياف كػأداة لجمػع البيانػات وتػـ 
ء توزيعػػػو عمػػػى مجتمػػػع الدراسػػػة المتمثػػػؿ فػػػي القيػػػادات اإلداريػػػة )مػػػدير الجامعػػػة ونا بػػػو, عمػػػدا

الكميات ونوابيـ, ورؤساء األقساـ( بجامعة العػري التبسػي, تػـ تحمػؿ نتا جيػا مػف خػالؿ برنػامج 
SPSS وبناء عمى ذلؾ توصمت الدراسة إلى جممة مف النتا ج مف أىميا وجود عالقة ارتباط ,

إيجابيػػة بػػيف المتغيػػرات الفرعيػػة والتػػي تمثػػؿ وظػػا ؼ إدارة الكفػػاءات البشػػرية )توظيػػؼ, تنميػػة, 
 يـ( والمتغير التابع المتمثؿ في مستوى كفاءة وفعالية وجدوى واستدامة األداء.تقي
أثر إدارة الكفاءات البشػرية فػي تحسػيف جػودة التعمػيـ فػي المؤسسػة التربويػة )دراسػة  -ٓٔ

  (36) حالة ثانوية مالؾ بف نبي بوالية عيف الدفمة(
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تيدؼ إلى إبراز الدور الذي تمعبو إدارة الكفاءات البشرية في مؤسسات التربية والتعمػيـ  
وأثره في تحسيف جودة التعميـ مف خالؿ تناوؿ مختمؼ الجوانب النظرية لمموضوع ودراسة حالة 
ثانوية مالؾ ابػف نػي بواليػة عػيف الػدفمى, وباالعتمػاد عمػى أداة إحصػا ية )اسػتبياف الدراسػة( تػـ 

مفػػػػردة, ثػػػػـ إفراغيػػػػا فػػػػي برنػػػػامج الحػػػػـز  ٛٚسػػػػح الشػػػػامؿ لمجتمػػػػع الدراسػػػػة البػػػػالغ حجمػػػػو الم
مػف أجػؿ تحميميػا, وتوصػمت الدراسػة إلػى أف مػف بػيف أبعػاد إدارة   SPSS v 22اإلحصػا ية 

الكفاءات بعد تقييـ الكفاءات فقط ىو الذي لو تأثير )ضعيؼ( عمى جودة التعميـ فػي المؤسسػة 
 التربوية.
  األجنبيةراسات ثانيًا الد

 وتـ تناوؿ الدراسات األجنبية مف خالؿ تسمسيا الزمني مف األقدـ إلى األحدث
  (37)إدارة الكفاءات: تحميؿ محتوى الوسائط المطبوعة لمؤسسات لتعميـ الكبار -1

دارة  تناولت ىذه الدراسة نظرية ووظا ؼ إدارة الكفاءات لصانعي القرار الميتميف بتعمـ الكبار وا 
وبفضؿ التغيرات العالمية والتكنولوجيا , تقوـ البمداف والمجتمعات الديمقراطية بإنشاء  المواىب

أطر قا مة عمى الكفاءة لممساعدة في تعميـ وضماف قوة عاممة موىوبة وقد تـ تصميـ تحميؿ 
كمي لممحتوى لممساىمة في دراسة نوع واتجاىات ومصطمحات إدارة الكفاءات وقد كاف 

راسة ىو إجراء تقييـ لمتغطية اإلعالمية المطبوعة لألعماؿ العممية وغير الغرض مف ىذه الد
العممية واستكشاؼ المصطمحات المتعمقة بإدارة الكفاءات بي ات التعمـ وُيظير االتجاه العاـ 
زيادة سنوية طفيفة في عدد المقاالت المنشورة الميتمة بإدارة الكفاءات, كما تـ االعتماد في 

 .مخطط المرادفات المر ي الذي يوضح جوانب إدارة الكفاءة  ىذه الدراسة عمى
  (38)إدارة الكفاءات في الحكومة المركزية البريطانية -2

باستخداـ أفكار إدارة وقياس األداء  تناولت ىذه الدراسة إعادة ىيكمة كبرى لإلدارات الحكومية
يز عمى المخرجات التي والكفاءة والفعالية واالنتقاؿ مف التركيز عمى المدخالت إلى الترك

دارة الكفاءات مف خالؿ  تتطمب ميارات جديدة بيف العامميف ونشر األفكار حوؿ الكفاءات وا 
األدبيات اإلدارية والترويج ليا مف قبؿ المستشاريف اإلدارييف وقد حدد مكتب الخدمة العامة , 

ساسية المطموبة الذي يعمؿ مع االستشارييف الخاصيف واإلدارات الحكومية , الكفاءات األ
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لكبار العامميف وتـ استخداـ ممفات تعريؼ الصفات والميارات الشخصية لكؿ مستوى مف 
مستويات العمؿ في اختيار المرشحيف لكؿ وظيفة معينة أو لاللتحاؽ بالخدمة كمتدربيف 

ير كما تـ استخداميا لمتطوير الوظيفي والتدريب , وقامت كمية الخدمة المدنية , بتطو  .إدارييف
توـ ربط جميع الدورات  برنامج تدريبي قا ـ عمى الكفاءة لمسنوات السبعة األولى مف الخدمة

في الكمية بالكفاءات األساسية وكانت عبارة عف مزيج مف الوظيفة والدور والمعايير الشخصية 
التي تعكس مزيًجا مف النيج المرجعي لممعايير البريطانية والنيج األمريكي المرتكز عمى 

 كفاءاتال
اإلدارة االستراتيجية لمميزة التنافسية: دراسة حالة لمتعميـ العالي التقني والميني في  -3

 (39)تايواف
تواجو مؤسسات التعميـ التقني والميني العالي في تايواف ضغوط لزيادة المعروض مف      

أماكف الطالب والمنافسة الشديدة مف المؤسسات المحمية والدولية لمواجية ىذه التحديات, 
ومؤسسات التعميـ العالي التقني والميني ىي أفضؿ تجييزا لالستجابة لمتطمبات السوؽ حيث 

نافسية وأداء متفوؽ وقد قدمت ىذه المؤسسات نموذج خاص بقطاع معيف, وقد حققت ميزة ت
ساىمت الميزة التنافسية لمؤسسات التعميـ العالي التقني والميني في تطوير تايواف, وكاف 
نموذج الميزة التنافسية يدمج نظريات االستراتيجية ونظرية التنظيـ الصناعي والنظرية القا مة 

مص إلى أف التكامؿ بيف التنظيـ الصناعي والموارد القا مة؛ وتوفر عمى الموارد؛ وقد خ
نظريات العرض إطاًرا مفيًدا لتحميؿ قطاع الصناعة بشكؿ شامؿ ومنيجي فيما يتعمؽ بالميزة 
التنافسية؛ كما سمطت ىذه الدراسة الضوء عمى أف األداء المؤسسي يعتمد عمى المطابقة بيف 

 التعميـ التقني والميني العالي.حالة البي ة المحيطة بمؤسسات 
 المعمومات تكنولوجيا مؤسسات في دراسة: المواىب إلدارة كأداة الكفاءات إدارة -ٗ

 (40)اليندية
 التركيز مع اليندية المؤسسات  في المواىب إلدارة كأداة الكفاءات إدارة الدراسة تتناوؿ ىذه

 التي المعمومات تكنولوجيا مؤسسات االعتبار المعمومات, مع األخذ في تكنولوجيا قطاع عمى
 فوؽ, وفي وما ٓ٘ تبمغ عاممة ىقو  ولدييا سنوات ٘ مف ألكثر األعماؿ مجاؿ في تعمؿ
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 الكفاءات وقد تـ جمع إلدارة راسخة ممارسة لدييا المؤسسات ىذه أف افتراض تـ الدراسة
 في مدف أربع اختيار كما تـ خصيصا لذلؾ مصممة استبيانات خالؿ مف األولية البيانات
 مف عشوا ي بشكؿ مؤسسة ٖٖ اختيار تـ اليندي كما السياؽ في المعمومات تكنولوجيا قطاع

 غالبية كانت لمدراسة, عينة ضمف البشرية لمموارد مديًرا ٕٓ وتواجد المسجمة, المؤسسات
 . بالكفاءات دراية عمى المتوسط المستوى في العامميف

  (41)دراسة حالة عف الميزة التنافسية لقادة الجامعاتالصحوة الميبرالية الجديدة : -5
يبدو أف مبادئ السوؽ في التعميـ العالي ولدت يقظة ليبرالية جديدة وكانت النتيجة الطبيعية    

لمبادئ السوؽ ىذه ىي حاجة الجامعات إلى تطوير استراتيجيات فعالة تمنحيا ميزة تنافسية 
سة عمى وبالتالي, فإف الميزة التنافسية تمثؿ بنية ر يسية لميبرالية الجديدة, وقد ركزت ىذه الدرا

كيفية فيـ قادة الجامعات لمميزة التنافسية, مستندة في ذلؾ إلى دراسة حالة مقارنة ومفيدة 
باستخداـ جامعتيف متنافستيف قريبتيف في إنجمترا, تظير ثالث معضالت مثيرة كعناصر 
أساسية لكيفية تصور قادة الجامعات لمميزة التنافسية؛ األولى تتعمؽ بالظروؼ البي ية غير 

ال مة, والثانية ىو عف اغتناـ الفرص أو فقدانيا, الثالثة عف إيجاد إطار مرجعي؛ ىذه الم
 المعضالت ذات قيمة ألنيا توفر إمكانية لفيـ معنى الميزة التنافسية في التعميـ العالي .

  (42)بناء ميزة تنافسية لزيادة األداء التنظيمي: درس مف الجامعة الخاصة في ميداف -6
مراكز التعميـ العالي التي كما تقـو بدور اساسي في التدريب والعمـو  الجامعات ىي

والتكنولوجيا والتطوير الفني وتأمؿ في تحسيف جودة المجتمع واألمة وحياة الدوؿ عامة مف 
أجؿ إنتاج خريجيف مؤىميف, وبالتالي يجب أف تتمتع الجامعة بأداء عالي وفي شماؿ سومطرة 

جامعات القا مة في الف ة العشر مف أفضؿ الجامعات في إندونيسيا, لـ يتـ إدراج العديد مف ال
كما نجد أف كؿ جامعة خاصة في مدينة ميداف لدييا موارد األمر الذي أدى إلى أنو ال يمكف 
لجميع الجامعات إدارة ىذا المورد عمى النحو األمثؿ؛ وقد ركزت ىذه الدراسة عمى إدارة 

ة التي يمكف أف تكوف بمثابة ميزة تنافسية لتحسيف أداء الموارد الداخمية لمجامعات الخاص
 الجامعات الخاصة في مدينة ميداف.
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خدمات التمايز, إدارة المعرفة, الشراكات, التسويؽ عبر وسا ؿ  ؛وقد تناولت ىذه الدراسة    
كاف مجتمع ىذه الدراسة ىو رؤساء و ألداء الجامعي االتواصؿ االجتماعي, الميزة تنافسية, 

تـ اختيار و  ,امج الدراسية في الجامعات الخاصة في ميداف مع حد أدنى مف االعتمادالبر 
العينة في ىذه الدراسة بتقنية أخذ العينات متعددة المراحؿ التي تتراوح مف اختيار الجامعات 

تـ استخداـ برنامج لتحميؿ , و ر يسًا لمبرامج ٕٗٔالخاصة, وبمغ عدد العينة في ىذه الدراسة 
توصمت الدراسة إلى عدة نتا ج منيا ما يمي: لخدمات التمايز تأثير , و إحصا ياً  البيانات

إيجابي وىاـ عمى القدرة التنافسية لمجامعات الخاصة في مدينة ميداف, إلدارة المعرفة تأثير 
إيجابي ىاـ عمى القدرة التنافسية لمجامعات الخاصة في ميداف, الشراكات ليا تأثير إيجابي 

ميز, التسويؽ عبر وسا ؿ التواصؿ االجتماعي لو تأثير إيجابي وىاـ عمى الميزة وىاـ عمى الت
التنافسية لمجامعات الخاصة في مدينة ميداف, خدمات التمايز ليا تأثير إيجابي وىاـ عمى 
أداء الجامعات الخاصة, الشراكات ليا تأثير إيجابي وىاـ عمى أداء الجامعات مف خالؿ 

 الميزة التنافسية.
 (43)ورة الع مة التجارية لمجامعة كميزة تنافسية: دراسة دولتيفص -7

كاف اليدؼ مف الدراسة ىو النظر إلى المشيد التنافسي في إطار التعميـ العالي, وأف مف 
الميـ تتبنى الجامعات استراتيجيات تخمؽ ميزة تنافسية ليا, كما يجب عمى الجامعات 

ىذا اليدؼ كانت إحدى ىذه االستراتيجيات ىي خمؽ  االستفادة مف مواردىا بكفاءة,  ولتحقيؽ
صورة عالمة تجارية إيجابية, كذلؾ وضع تصور لصورة العالمة التجارية لمجامعة عمى أنيا 
تراث وجودة الخدمة وجدارة بالثقة والتحقيؽ في عالقتيـ برضا الطالب, كما يبحث دور 

نات مف خالؿ منيج متعدد وسمعة الجامعة كوسيط, واعتمدت المنيجية عمى جمع البيا
تضمنت المرحمة األولى مقابالت نوعية ومناقشات جماعية مركزة مع الطالب لفيـ العوامؿ 
المسؤولة عف رضا الطالب عف جامعاتيـ, في حيف تضمنت المرحمة الثانية تطبيؽ استبانة 

ـ تحميالت في منطقتيف جغرافيتيف؛ ىما الواليات المتحدة االمريكية واليند, كما تـ استخدا
االنحدار الختبار ىذه العالقات؛ وتوصمت الدراسة عمى عدة نتا ج منيا أف صورة العالمة 
التجارية المميزة تمعب دوًرا ميًما في مستوى رضا الطالب عبر كؿ مف الواليات المتحدة 
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األمريكية واليند, كما أف جودة الخدمة ليا تأثير أكبر عمى مستويات رضا الطالب, كما 
ت الدراسة أيًضا لوجود تأثيًرا إيجابًيا لسمعة الجامعة في العالقة بيف صورة العالمة توصم

 التجارية لمجامعة ومستويات رضا الطالب.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

ارتباطًا  ارتبطتعرض البحث الحالي لعدد مف الدراسات السابقة العربية واألجنبية والتي      
ومحاوره وقد استفاد البحث الحالي مف ىذه الدراسات في بمورة االطار النظري  ووثيقًا بموضوع

البحث الحالي مع عدد مف  وتشابولمبحث والوقوؼ عمى مختمؼ عناصره وجز ياتو , 
عنو في محاور أخرى  اختمؼالدراسات السابقة في تناولو محور مف محاور الدراسة ولكنو 

 أي مؤسسة مف بقة بيف تحقيؽ الميزة التنافسية فيحيث لـ تربط أيًا مف الدراسات السا
مدخؿ إدارة الكفاءات, فنجد أف البحث الحالي مؤسسات التعميـ العالي المصري في ضوء 

عنو بأف دراسة المقاف  اختمؼاتفؽ مع دراسة محمد الموقاف في تناولو لمميزة التنافسية ولكنو 
تنافسية في حيف أف البحث الحالي تناوؿ  تناولت متطمبات انتاج المعرفة كمدخؿ لبناء ميزة

تحقيؽ الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي بمصر في ضوء مدخؿ إدارة الكفاءات, 
بيف البحث الحالي مع دراسة نايؼ المطيري ومحمد الزبوف, وكذلؾ دراسة  تشابوكذلؾ ىناؾ 

الدراستيف تناولت الميزة التنافسية  سمطاف الديحاني في تناوليما لمميزة التنافسية إال أف ىاتيف
البحث الحالي عنيما في أف أيًا منيما لـ يتناوؿ دور  واختمؼفي مؤسسات التعميـ بالكويت 

 الكفاءات في تحقيؽ الميزة التنافسية بأي جامعة مصرية. إدارة مدخؿ
ة التنافسية البحث الحالي مع دراسة عبدالناصر رشاد وأمؿ حباكة في تناوليا لمميز  وتشابو    

البحث الحالي عنيما في أف دراستيما تناولت األداء المؤسسي وتحقيؽ الميزة  اختمؼولكف 
التنافسية المستدامة بكميتي التربية بجامعتي عيف شمس والمجمعة في حيف تناوؿ البحث 

 إدارة الحالي تحقيؽ الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي بمصر في ضوء مدخؿ
 ات.الكفاء
, ودراسة  Gerardo, ودراسة Hsun  & Chengالبحث الحالي مع دراسة تشابو    

Haloho  ودراسة ,Swati  البحث الحالي  اختمؼفي تناولو لموضوع الميزة التنافسية ولكف
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عنيـ في أف ىذه المؤسسات تناولت دوؿ تايواف واندونيسيا والواليات المتحدة األمريكية واليند, 
لبحث الحالي عف الدراسات السابقة في أنو ال توجد أيًا مف الدراسات السابقة ا اختمؼوىكذا 

الكفاءات في تحقيؽ الميزة  إدارة تناولت محاور الدراسة معًا , كما لـ نرى أيًا منيا تناوؿ مدخؿ
 التنافسية بجامعة كفرالشيخ.

كما تشابو البحث الحالي مع دراسات؛ زكية مقري, وأحمد إبراىيـ, ورباب زراع, وموسى   
, في تناولو لموضوع إدارة الكفاءات, ولكف  Rivers  ,Sylvia  ,Vankaزورقي, ودراسات 

اختمؼ البحث الحالي عف ىذه الدراسات جميعًا في أنو لـ تتناوؿ أيًا مف ىذه الدراسات الميزة 
 التنافسية.

 خطوات السير في البحث 
 يسير البحث وفقًا لعدد مف الخطوات أو المحاور وذلؾ كما يمي : 

 المحور األوؿ : االطار العاـ لمبحث 
 (. اطار نظريالميزة التنافسية ) المحور الثاني : 
 المصري. العالي بالتعميـ التنافسية الميزة تحقيؽ محاوالت بعضالمحور الثالث : 
 بإنجمترا. العالي التعميـ بمؤسسات التنافسية الميزة تحقيؽ بعض محاوالت المحور الرابع :

 مدخؿ إدارة الكفاءات ) إطار نظري (. : الخامسالمحور 

 : الدراسة الميدانية. السادسالمحور 
بجامعة كفرالشيخ في التنافسية يزة اجراءات مقترحة لتحقيؽ المو  البحث السابع : نتا جالمحور 

 الكفاءات. ضوء مدخؿ إدارة
 : الميزة التنافسية إطار نظريالمحور الثاني 

 الميػزة التنافسػية ومػا يتعمػؽ بيػا مػف يتنػاوؿطػارًا نظريػًا يعرض البحث خالؿ ىذا المحػور إ     
ومباد يػػػا,  تيػػػا,, وأىميالميػػػزة التنافسػػػية مفيػػػوـ أسػػػس نظريػػػة وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ التعػػػرؼ عمػػػى
تحقيقيػػا, وأنواعيػػا, ومصػػادرىا, وبعػػض صػػفات وأسسػػيا, وخصا صػػيا, وأبعادىػػا, ومتطمبػػات 

المؤسسػػة المتميػػزة, واسػػتراتيجيات الميػػزة التنافسػػية, وأسػػاليبيا, ومػػداخميا, ومعاييرىػػا وذلػػؾ عمػػى 
 النحو التالي:
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 The concept of competitive advantage       مفيـو الميزة التنافسية : أوالً 
, باعتبارىػػػا العنصػػػػر التعمػػػيـ العػػػالي مؤسسػػػاتفػػػي ميمػػػًا تمعػػػب الميػػػزة التنافسػػػية دورًا  

أف الميػػػػزة  Porterيشػػػير بػػػػورتر حيػػػػث  ,االسػػػتراتيجي الػػػػذي يقػػػدـ فرصػػػػة جوىريػػػػة لممؤسسػػػات
التنافسػػػػية تنشػػػػأ بمجػػػػرد توصػػػػؿ المؤسسػػػػة إلػػػػى اكتشػػػػاؼ طػػػػرؽ جديػػػػدة أكثػػػػر فعاليػػػػة مػػػػف تمػػػػؾ 

نيًا, وبمعنػػى آخػػر يكػػوف بمقػػدورىا تجسػػيد ىػػذا االكتشػػاؼ ميػػداو المسػػتعممة مػػف قبػػؿ المنافسػػيف, 
 ( ٗٗ)الواسع اإحداث عممية إبداع بمفيومي

مػػف خػػالؿ القػػوؿ بػػأف خمػػؽ القيمػػة المضػػافة القيمػػة وربػػط بػػورتر بػػيف الميػػزة التنافسػػية و  
تنافسػػية, لػػذلؾ تمتمػػؾ المؤسسػػة ميػػزة تنافسػػية عنػػدما تخمػػؽ ال الميػػزةلمػػراغبيف ىػػو وسػػيمة لتحقيػػؽ 

مفيػػـو الميػػزة التنافسػػية أكثػػر دقػػة مػػف خػػالؿ  أصػػبحوقػػد , اقيمػػة اقتصػػادية أكثػػر مػػف منافسػػيي
ألف القيمة المضافة قد تزيد مف فرص البقاء الثابت, وتأتي القيمة  معادلتيا مع القيمة المضافة

( ٘ٗ)أداء المؤسسة, وبالتالي يتـ إنشاء رابط بيف األداء العالي والميزة التنافسية قوة المضافة مف

 لمفاىيـ لمميزة التنافسية وذلؾ عمى النحو التالي:, ويمكف إلقاء الضوء عمى بعض ا
  الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممؤسسة إنتػاج قػيـ  ىيالميزة التنافسية

تزيد عما يقدمو ليـ المنافسوف, ويؤكػد تميزىػا واختالفيػا عػف ىػؤالء  لممستفيديفومنافع 
خػػػتالؼ والتميػػػز, حيػػػث يحقػػػؽ ليػػػـ المنافسػػػيف مػػػف وجيػػػة نظػػػر الػػػذيف يتقبمػػػوف ىػػػذا اال

 (ٙٗ)المزيد مف المنافع والقيـ التي تتفوؽ عمى ما يقدمو ليـ المنافسوف ا خروف
  التػػي  االسػػتراتيجياتقػػدرة المؤسسػػة عمػػى صػػياغة وتطبيػػؽ تعبػػر عػػف الميػػزة التنافسػػية

األخػػرى العاممػػة فػػي نفػػس النشػػاط بتقػػديـ  لممؤسسػػاتتجعميػػا فػػي مركػػز أفضػػؿ بالنسػػبة 
 .(47)بشكؿ أكثر كفاءة وفعالية مف المنافسيف  بالمخرجاتالعمالء  وتزويد

  الميػػػػزة التنافسػػػػية ىػػػػي الدرجػػػػة التػػػػي تخمػػػػؽ بيػػػػا المؤسسػػػػة قيمػػػػة اقتصػػػػادية أكثػػػػر مػػػػف
المؤسسػػات المنافسػػة فػػالميزة التنافسػػية ىػػي بنػػاء مسػػتوى مػػف األعمػػاؿ تػػـ تحديػػده بعػػدة 

وقػػػد تػػػـ اسػػتخدامو لمداللػػػة عمػػػى األداء المتفػػػوؽ , ممػػا يػػػدؿ عمػػػى ميػػػزة  ,طػػرؽ مختمفػػػة



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 يوليوعدد 
 2021الجزء الثانى 

24 

األداء عمى مستوى األعماؿ, كما تـ استخدامو لإلشارة إلى الموارد المتفوقة والكفػاءات 
 .  (ٛٗ)المميزة , مما يشير إلى ميزة الموارد والقدرات

 يمكػف لممؤسسػة  الميزة التنافسػية تعنػى ذلػؾ المصػطمح الػذي يشػير إلػى المجػاالت التػي
 .(ٜٗ)أف تنافس الغير مف خالليا بطريقة أكثر فعالية, وبيذا فيي نقطة تتسـ بيا

  أنيا ما تفعمو أفضؿ مف أي شخص آخر, كمما كنػت أكثػر ذكػاًء تعني الميزة التنافسية
بشأف تطوير وتعزيز ميزتػؾ التنافسػية كػاف عممػؾ فػي وضػع أفضػؿ, فيػي التفكيػر فػي 

أفضػػؿ, أي أنػػؾ تقػػدـ  مػػع إعػػداد تخصصػػيتكمفػػة أقػػؿ مػػف خػػالؿ  كيفيػػة تمييػػز نفسػػؾ
, وبمعنػػى آخػػر لػػديؾ مؤسسػػة أخػػرى بأقػػؿ التكػػاليؼخدمػػة  متخصصػػة أفضػػؿ مػػف أي 

  .(ٓ٘)نفس الخدمة مثؿ ا خريف , ولكنؾ تجعميا مختمفة
تميػػػػز وتفػػػػرد الجامعػػػػة عػػػػف بػػػػاقي الجامعػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي الميػػػػزة التنافسػػػػية فػػػػي وتعنػػػي      

المنافسػػػة ليػػػا فػػػي أحػػػد مجػػػاالت التنػػػافس كػػػالجودة فػػػي الخدمػػػة المقدمػػػة أو فػػػي الػػػتعمـ والتعمػػػيـ 
  (ٔ٘)واألنشطة البحثية, أو في خدمة المجتمع, أو التكمفة األقؿ, أو غيرىا مف المجاالت

ومما سبؽ يؤكد البحث عمى أف ىناؾ العديد مف المفاىيـ التي تناولت الميزة التنافسية  
نػػب مختمفػػة, فمنيػػا مػػا تنػػاوؿ القيمػػة المضػػافة وتحقيػػؽ قيمػػة اقتصػػادية لممؤسسػػة, مػػف عػػدة جوا

ومنيا ما ركز عمى الميارة لتي تتسـ بيا المؤسسة وأيضًا منيا ما أكد عمى قدرة المؤسسة عمى 
تطبيػؽ االسػػتراتيجيات, وكػذلؾ ىنػػاؾ مػف المفػػاىيـ مػا ركػػزت عمػى األداء المتميػػز لفريػؽ العمػػؿ 

تناولػػػػت  ركػػػػز عمػػػػى إعػػػػداد تخصصػػػػي أفضػػػػؿ بأقػػػػؿ تكػػػػاليؼ ممكنػػػػة, كمػػػػابالمؤسسػػػػة, أو مػػػػا 
التعريفات المختمفة لمميزة التنافسية الوقػوؼ عمػى أفضػؿ السػبؿ والطػرؽ لمتميػز بػيف المؤسسػات 
المتنػػػػػاظرة واالعتمػػػػػاد عمػػػػػى اسػػػػػتراتيجيات فريػػػػػدة واسػػػػػتخداـ أفضػػػػػؿ الطػػػػػرؽ واالرتقػػػػػاء بػػػػػالموارد 

 المختمفة.
 Objectives of competitive advantage       نافسيةثانيًا : أىداؼ الميزة الت

تسػػػعى مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي الوصػػػوؿ إلػػػػى درجػػػة مػػػف التميػػػز لتحقيػػػؽ عػػػدد مػػػػف  
  (ٕ٘)األىداؼ يمكف ذكر بعضيا فيما يمي

 لسوؽ العمؿ. خمؽ فرص جديدة -ٔ
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 دخوؿ مجاؿ تنافسي جديد. -ٕ
 والفرص الكبيرة التي ترغب في اقتناصيا.تكويف رؤية جديدة لألىداؼ التي تريد بموغيا,  -ٖ
 .المستفيديف ورجاؿ األعماؿإيجاد ثقافة تركز بقوة عمى  -ٗ
 في قيادة المؤسسة. تحسيف ثقة وأداء العامميف -٘
 تحسيف المشاركة والمس ولية المجتمعية. -ٙ
 .االرتقاء بميارات الخريجيف. -ٚ
 التحسيف المستمر.العمؿ عمى إيجاد بي ة تدعـ وتحافظ عمى  -ٛ
 أداء أفضؿ.تحقيؽ مستويات  -ٜ

 مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي مؤسسػػػة مػػػف أي وبتحقيػػػؽ بعػػػض أو كػػػؿ ىػػػذه األىػػػداؼ فػػػي         
فيذا أدعى إلى أف ىذه المؤسسة اتسمت بعدد مف السمات التي أىمتيا ألف تصػبح متميػزة عػف 

قبػػواًل لػػدى الطػػالب وتػػتمكف مػػف , وبالتػػالي يمكػػف ليػػا أف تجػػد أقرانيػػا مػػف المؤسسػػات األخػػرى 
عدادىـ وتأىيميـ أفضؿ ما يكوف.  انتقاء أفضؿ العناصر وا 

 The importance of competitive advantage   أىمية الميزة التنافسيةثالثًا: 
أىمية الميزة التنافسية في ما يجعميا تستحؽ استثمار وقت وموارد المؤسسة فالميزة  تكمف    

التنافسية ىي االعتراؼ بأف المؤسسة إما تقدـ مخرجات عالية الجودة بتكمفة أقؿ مف 
المنافسيف أو تقدـ الدعـ والخدمات بقيمة أكبر مف المنافسيف, لذا يتطمب إنشاء ميزة تنافسية 

كما يمكف تحديد أىمية الميزة التنافسية في عدد , (ٖ٘)يؽ بيف اإلدارات المختمفةالتخطيط والتنس
 (54)مف النقاط كالتالي

تعد بمثابة السػالح األساسػي لمواجيػة تحػديات السػوؽ والمؤسسػة المنػاظرة ويػأتي ذلػؾ مػف  -ٔ
فػػي  يفالمسػػتفيدقيػػاـ المؤسسػػة بتنميػػة معرفتيػػا التنافسػػية وقػػدرتيا عمػػى تمبيػػة احتياجػػات خػػالؿ 

 الالزمة لمتكيؼ.التعينات والميارات توفير المستقبؿ عف طريؽ 
كونيػػا تمثػػؿ معيػػارًا ميمػػًا لتحديػػد المؤسسػػات الناجحػػة عػػف غيرىػػا ألف المؤسسػػات الناجحػػة  -ٕ

مػػع إشػػارة بػػورتر  ىػػذاتتميػػز بإيجػػاد نمػػاذج جديػػدة منفػػردة يصػػعب تقميػػدىا ومحاكاتيػػا, وينسػػجـ 



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 يوليوعدد 
 2021الجزء الثانى 

26 

"porter" تكارات المتالحقة والمعػارؼ المتسػارعة قػد تجعػؿ الميػزة التنافسػية التي مفادىا أف االب
 األحواؿ . كؿ ألي مؤسسة ىي األحسف في 

تمثػػػؿ مؤشػػػػرًا إيجابيػػػػًا نحػػػػو توجػػػو المؤسسػػػػة الحػػػػتالؿ موقػػػػع قػػػوي فػػػػي السػػػػوؽ مػػػػف خػػػػالؿ  -ٖ
أنػػو سػػيكوف ليػػا عمػػالء أكثػػر رضػػا ذلػػؾ وبمػػا يعنػػى  اأكبػػر مػػف منافسػػيي تقيػػيـحصػػوليا عمػػى 

 .ووالء
, حيػث وبػاقي مؤسسػات التعمػيـ العػالي تعػد الميػزة التنافسػية ذات أىميػة لمجامعػاتكما  

تحقػؽ ليػػا التميػػز االسػػتراتيجي فيمػػا تقدمػػو مػف خػػدمات لممسػػتفيديف, كونيػػا تحقػػؽ قيمػػة مضػػافة 
ليـ, وتمبي احتياجاتيـ وتضمف والءىـ, وتحسػف صػورة الجامعػة فػي أذىػانيـ, فضػاًل عػف ذلػؾ 

ة بتكويف رؤيػة مسػتقبمية عػف األىػداؼ التػي تنشػدىا, والفػرص المتاحػة التػي فيي تسمح لمجامع
 .(٘٘)ترغب في اقتناصيا

كما يضيؼ البحث الحػالي أىميػة خاصػة لمميػزة التنافسػية باعتبارىػا المحػرؾ األساسػي  
لالرتقػاء بنوعيػة العمميػػة التعميميػة داخػؿ مؤسسػػات التعمػيـ العػالي, مػػع االىتمػاـ بقضػايا البحػػث 
العممػػي والعمػػؿ الػػدا ـ نحػػو القيػػاـ بدراسػػات وأبحػػاث عمػػى مسػػتوى عػػالي مػػف الكفػػاءة والحداثػػة 
واإلبػػداع, كػػذلؾ قػػد تتمثػػؿ أىميػػة الميػػزة التنافسػػية لمؤسسػػة التعمػػيـ العػػالي فػػي بحثيػػا الػػدا ـ عػػف 

 تقديـ خدمات يستطيع أف يستفيد منيا المجتمع.
 Principles of competitive advantageالميزة التنافسية      رابعًا: مبادئ 

 (ٙ٘)نذكر منيا ما يمي الميزة التنافسيةتوجد مجموعة مف المبادئ الالزمة لتحقيؽ  
 وضوح معايير تحديد األداء المستيدؼ. -ٔ
 تأكيد مشاركة العامميف في مناقشة مستويات األداء المستيدؼ واالتفاؽ عمييا. -ٕ
 الضعيؼ وطرؽ معالجتو.وضوح أساليب تحرى أسباب األداء  -ٖ
 وضوح آليات نظاـ إدارة ألداء وترشيد الوقت المستغرؽ في اإلجراءات. -ٗ
اسػػتكماؿ المقومػػات التنظيميػػة لمنظػػاـ وضػػرورة اسػػتناده إلػػى نظػػـ معمومػػات فعػػاؿ, وتػػوفر  -٘

 نظاـ مرف إلعادة ىندسة العمميات وتطوير األداء.
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در الػػػذي تسػػػتمد منػػػو أىػػػداؼ األداء فػػػي وجػػػود نظػػػاـ التخطػػػيط االسػػػتراتيجي يكػػػوف المصػػػ -ٙ
 مختمؼ مجاالت النشاط.

إدارة فعالة لمموارد البشػرية االسػتراتيجية تطبػؽ مفاىيميػا الحديثػة وفػي مقػدمتيا نظػاـ فعػاؿ  -ٚ
 لمحوافز يرتبط بنتا ج األداء.

التعامػػػؿ مػػػع مفيػػػـو األداء مػػػف منظػػػور شػػػامؿ يجمػػػع عناصػػػره البشػػػرية والماديػػػة والتقنيػػػة  -ٛ
 .ظيمية جميعًا في إطار متناسؽ ومتكامؿوالتن
إدمػػػاج معطيػػػات وعناصػػػر وبػػػرامج إدارة األداء ضػػػمف االسػػػتراتيجية العامػػػة إلدارة المػػػوارد  -ٜ

 .البشرية 
عادة اليندسة أو إعادة الييكمة في  -ٓٔ مف  المؤسساتالنظر إلى قضايا التطوير والتحديث وا 

 نياية األمر. منظور إدارة األداء واستيداؼ تطوير األداء في
دمػػػػاج تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت فػػػػي تصػػػػميـ األعمػػػػاؿ,  -ٔٔ البعػػػػد التكنولػػػػوجي وا 

 واستثمار الفرص الناش ة عنيا في مختمؼ عمميات إدارة األداء.
التحسف المستمر لجودة المخرجات المتمثمة بالكوادر المتخصصة مػف الخػريجيف لتحقيػؽ  -ٕٔ

الجػودة الشػاممة فػي التعمػػيـ العػالي التػي تعػد عػػف نظػاـ يػتـ مػػف رضػا المسػتفيديف فػي ظػػؿ إدارة 
خػالؿ تفاعػػؿ المػػدخالت لتحقيػؽ مسػػتوى عػػاؿ مػف الجػػودة باشػػتراؾ العػامموف بصػػورة فاعمػػة فػػي 

 العممية التعميمية.
, كما يمكف تحديد المزايا التنافسية لموظيفة الفردية بداًل مف المؤسسة بأكمميا      

ميزة التنافسية تدفًقا مستمًرا لممخرجات أو الخدمات الجديدة المحسنة, يتطمب الحفاظ عمى الو 
دارة إلأخذىا في االعتبار قبؿ أف تطبؽ منيجية  يراعىوىناؾ أربعة اتجاىات استراتيجية 

يجب تحديد ىذه التوجيات االستراتيجية حيث مستدامة, اللمؤسسة لتحقيؽ الميزة التنافسية ا
األىداؼ يرىا وليس في وقت الحؽ, وىذه التوجيات ىي؛ أثناء تصميـ المنيجية وتطو 

وتتطمب المزايا التنافسية  والترابط, , والتركيز االستراتيجي, والتركيز التنافسي, والتآزراألساسية
التحسيف المستمر لممؤسسة لمحفاظ عمى قوتيا وتعزيز الموقؼ الداخمي ليا حيث يكوف فعااًل 

  (ٚ٘)وأكثر ابداعًا تسمح لممؤسسة باتخاذ قرارات أسرع وأفضؿإذا أدى إلى إدخاؿ أدوات جديدة 
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ومما سبؽ نجد أف مبادئ الميزة التنافسية تؤكد عمى االىتماـ بمعايير األداء, واستكماؿ       
المقومات التنظيمية لمؤسسات التعميـ العالي مع وجود خطة استراتيجية طويمة المدى ُتحدد 
فييا األىداؼ المرغوبة, وأيضًا ضرورة االىتماـ بالبعد التكنولوجي لتحسيف قدرات وميارات 

الدا ـ عف لخريجيف واالرتقاء بيـ وحسف إعدادىـ لمواجية متطمبات سوؽ العمؿ والبحث ا
الكوادر المينية المتخصصة ودعـ مؤسسات التعميـ بكؿ ما ىو جديد وما مف شأنو االرتقاء 

 بالعممية التعميمية, وتحقيؽ الخطط الموضوعة وتنفيذ االىداؼ المرجوة.
 Foundations for competitive advantage أسس الميزة التنافسية  : خامساً 

 :(58)نذكر منيا ما يميوترتكز الميزة التنافسية في مجمميا عمى عدد مف النقاط 
  االبتكاريػػة التػػي تتوافػػؽ مػػع احتياجػػات سػػوؽ  المخرجػػاتقػػدرة المؤسسػػة عمػػى تقػػديـ

 العمؿ, ومف ثـ حصوليا عمى أعمى قيمة ممكنة وبذلؾ تتحقؽ الميزة التنافسية.
 . قياـ المؤسسة عمى أساس االنخفاض في التكمفة والتميز في سمات المخرج 
  انفػػراد المؤسسػػة بميػػزة تنافسػػية تميزىػػا عػػف بػػاقي المؤسسػػات مػػف خػػالؿ مخرجػػات

 ذات جودة عالية.
أسػػس ميمػػة ومتينػػة أف الميػػزة التنافسػػية يجػػب أف تسػػتند عمػػى ويضػػيؼ البحػػث الحػػالي        

المؤسسػة باإلبػداع وأف يكػوف أعضػا يا عمػى مسػتوى عػالي مػف  والتي مػف أىميػا أف تتسػـ ىػذه
الكفاءة والفعالية وأف تؤسس ىذه المؤسسػة عمػى قػيـ ومعػايير أصػيمة وفريػدة تسػتطيع أف تبتكػر 

 في تقديـ برامج متميزة را دة وتتمكف مف تحقيؽ ذلؾ بأقؿ التكاليؼ الممكنة.
 The Characteristics of Competitive  سادسًا: خصائص الميزة التنافسية

Advantage 
 :(ٜ٘)خصا ص الميزة التنافسية في النقاط التاليةيمكف عرض بعضًا مف 

 الميزة التنافسية عمى المدى المتوسط والبعيد وذلؾ باعتبارىا فرصة مستقبمية. تتسـ 
 الميػػزة التنافسػػية عمػػى أسػػاس نقػػاط قػػوة المؤسسػػة والنقػػاط المتبادلػػة مػػع منافسػػييا  تظيػػر

 وليس عمى أساس النقاط المشتركة.
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  وفؽ معطيات البي ة الخارجية مف جية وقدرات وموارد المؤسسة تتحدد الميزة التنافسية
 الداخمية مف جية أخرى.

 عمى المنافسيف. الميزة التنافسية حاسمة بمعنى تعطي األسبقية والتفوؽ 
وىكذا نجػد أف لمميػزة التنافسػية عػدد مػف الخصػا ص التػي تميزىػا عػف غيرىػا وتعمػؿ مػف       

, وأىػػـ مػػا نػػود التركيػػز أجػؿ تحقيػػؽ مػػا يفيػػد المؤسسػة وجعميػػا فػػي مصػػاؼ المؤسسػػات المتقدمػة
عميو ىو قضػية استشػراؼ المسػتقبؿ باإلضػافة إلػى الحسػـ والػذي يجعميػا تحقػؽ أعمػى معػدالت 

 لألداء.
 :(ٓٙ)كما أف ىناؾ العديد مف الخصا ص االخرى لمميزة التنافسية تتمثؿ في 
أف تكػػوف مسػػتمرة ومسػػتدامة, بمعنػػى أف تحقػػؽ المؤسسػػة السػػبؽ عمػػى المػػدى الطويػػؿ  .ٔ

 وليس عمى المدى القصير فقط.
ف تتسـ بالنسبية مقارنة بالمنافسيف, أو مقارنتيا في فترات زمنية مختمفة, وىذه الصفة أ .ٕ

 تجعؿ فيـ الميزات في إطار مطمؽ صعب التحقيؽ.
تنافسية بأخرى بسػيولة ويسػر وفػؽ اعتبػارات  ةأف تكوف مرنة, بمعنى يمكف إحالؿ ميز  .ٖ

 .التغييرات الحاصمة في البي ة 
التنافسية مع األىداؼ والنتػا ج التػي تريػد المؤسسػة تحقيقيػا  ةأف يتناسب استخداـ الميز  .ٗ

 في المدى القصير والبعيد.
أف خصػػػا ص الميػػػزة التنافسػػػية انمػػػا تركػػػز عمػػػى االسػػػتمرارية  يؤكػػػد البحػػػث عمػػػىوىنػػػا         

واالسػػػتدامة, كمػػػا تؤكػػػد عمػػػى جانػػػب كبيػػػر مػػػف االىميػػػة اال وىػػػو مراعاتيػػػا لمسػػػتجدات البي ػػػة 
الخارجيػػػة بمػػػا يتناسػػػب مػػػع مػػػوارد المؤسسػػػة الداخميػػػة, باإلضػػػافة إلػػػى المرونػػػة المطموبػػػة, مػػػع 

 ؼ الموضوعة والنتا ج المنشودة. التناغـ بيف االىدا
وتوجػػد وجيػػة نظػػر أخػػرى تنظػػر لمميػػزة التنافسػػية بأنيػػا تتميػػز بعػػدة خصػػا ص مػػف بينيػػا مػػا     
 : (ٔٙ)يمي
 تبنى عمى اختالؼ وليس عمى تشابو. -ٔ
 يتـ تأسيسيا عمى المدى الطويؿ. -ٕ
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 عادة ما تكوف مركزة جغرافيًا. -ٖ
مكانيػػة  الميػزة التنافسػػية فعالػػة حيػػث إنيػػا -ٗ تسػػتند إلػػى الشػػروط التاليػػة الحسػػـ, واالسػػتمرارية وا 

 الدفاع عف نفسيا.
أف المؤسسات التي تحقؽ مزايػا تنافسػية كما نجد احدى الدراسات األجنبية أكدت عمى      

الر يسػػية والتػػي مػػف بينيػػا مجموعػػة  الخصػػا صوتتبػػع اسػػتراتيجية لمتمػػايز إنمػػا تتسػػـ بعػػدد مػػف 
جػػػػات, مػػػػع التركيػػػػز عمػػػػى احتياجػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ, واالىتمػػػػاـ بسػػػػمعة قميمػػػػة نسػػػػبيًا مػػػػف المخر 

المؤسسػػػة عالميػػػًا, وكػػػذلؾ التصػػػاميـ االبداعيػػػة, مػػػع االنفػػػاؽ عمػػػى البحػػػث والتطػػػوير, وجػػػودة 
 . (ٕٙ)الخريج

ومما سبؽ عرض البحث لمجموعة مختمفة مف وجيات النظر التػي تناولػت خصػا ص  
ويميزىا بحيث تتحدد مالمحيا ونتمكف مف تمييزىػا الميزة التنافسية والبحث عف كؿ ما يخصيا 

 ووضوحيا.
 Dimensions of competitive advantage  : أبعاد الميزة التنافسية سابعاً 
داخػػؿ مػػف األداء الميػػزة التنافسػػية تشػػير النتػػا ج إلػػى أف المسػػتويات الجيػػدة تحقيػػؽ لضػػماف     

المؤسسػػة تػػؤدي إلػػى ميػػزة تنافسػػية محسػػنة وتحسػػف مػػف األداء التنظيمػػي, كمػػا يمكػػف أف يكػػوف 
يوجػػػد خمسػػػة أبعػػػاد ىػػػي؛  حيػػػث لمميػػػزة التنافسػػػية تػػػأثير إيجػػػابي مباشػػػر عمػػػى األداء التنظيمػػػي 

جػػػػػودة , ال, مسػػػػػتوى مشػػػػػاركة المعمومػػػػػات, المسػػػػػتفيديفشػػػػػراكة المػػػػػوارد االسػػػػػتراتيجية, عالقػػػػػة 
 .(ٖٙ)والتأني

وىنػػػػػا نؤكػػػػػػد أف لمميػػػػػػزة التنافسػػػػػية خمسػػػػػػة أبعػػػػػػاد أساسػػػػػػية منيػػػػػا مػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالشػػػػػػراكة  
االسػتراتيجية, ومنيػا مػػا يػذىب لطبيعػػة عالقػة المسػتفيديف بالمؤسسػػة, والُبعػد الثالػػث يؤكػد عمػػى 
ضرورة مشاركة كافػة المعمومػات بػيف األجيػزة واألقسػاـ المختمفػة لممؤسسػة, وأيضػًا الجػودة ومػا 

 معايير أداء, وأخيرًا التروي والتأني في أداء األعماؿ.  يرتبط بيا مف
 :(64)مميزة التنافسية بعديف أساسييف ىمالويرى البعض أف 

 المسػتفيد: ويقصػد بػذلؾ تحسػيف القيمػة التػي يػدركيا المسػتفيد: القيمػة المدركػة لػدى الُبعد األوؿ
 .لمخرجات المؤسسة 
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المؤسسػػة  خريجػػي: التميػػز أي إيجػػاد الوسػػا ؿ التػػي تحقػػؽ اإلبػػداع واالبتكػػار فػػي الُبعػػد الثػػاني
وطرؽ أدا يا بحيث ال يمكف لممنافسيف مجاراتيا, وتقاس الميزة التنافسية عبر متغيراتيا الثالث 

 .كمفة المنخفضة, والجودة, والدقة توىي: ال
 :(65)تتمثؿ في ُبعديف العالي لمؤسسات التعميـأخرى أف الميزة التنافسية  دراسةأكدت قد و 

  الميػػػػزة التنافسػػػػية الداخميػػػػة: تكػػػػوف الميػػػػزة التنافسػػػػية داخميػػػػة عنػػػػدما تكتسػػػػب المؤسسػػػػة
 األفضمية بيف المؤسسات المتنافسة عمى المستوى المحمي.

  ذي  خػريجالميزة التنافسية الخارجية: تكوف الميزة التنافسية خارجية عنػدما يمكػف تقػديـ
 نوعية متميزة عمى المستوى الخارجي إقميميًا ودوليًا.

أف الُبعػػػد الخػػارجي لمميػػزة التنافسػػية يضػػػيؼ ليػػا صػػفة العالميػػة بػػػأف  الحػػالي ويػػرى البحػػث    
يجعؿ المؤسسات وىي تعمؿ أف ال تغفؿ أف ىناؾ مف يماثميا ليس فقط محميًا بؿ أيضًا عالميًا 

 إلى المعايير العالمية وتحقيؽ معدالت عالية مف األداء. لموصوؿ دا مًا في تنافسمما يجعميا 
 Requirements for competitive advantage  : متطمبات الميزة التنافسية ثامناً 

كمػػا ال يمكػػف أف تػػنجح  العػػالي يمكػػف تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية داخػػؿ مؤسسػػات التعمػػيـ 
وخارجيػػا وذلػػػؾ عمػػى النحػػػو  بػػدوف متطمبػػات لنجاحيػػػا والتػػي تػػػأتي مػػف داخػػػؿ ىػػذه المؤسسػػػات

 . (66)التالي
 متطمبات خارجية: -أ

التػػي تحػػدث خػػارج نطػػاؽ المؤسسػػة التعميميػػة وبعيػػدًا عػػف سػػيطرتيا,  ويقصػػد بيػػا تمػػؾ 
وتعمؿ المؤسسة فػي ىػذه البي ػة الخارجيػة المعقػدة عمػى التكيػؼ معيػا مػف خػالؿ بػرامج وخطػط 

 مال مة, وفي حالة فشؿ عممية التكيؼ ال تتمكف المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا.
 أساسيتيف ىما:ويمكف تقسيـ عناصر البي ة الخارجية إلى مجموعتيف  

عناصػػػر البي ػػػة الخارجيػػػة العامػػػة: والتػػػي تتػػػأثر بيػػػا جميػػػع المؤسسػػػات عمػػػى اختالفيػػػا مثػػػؿ:  -
 المتغيرات السياسية, التكنولوجية, االقتصادية, االجتماعية, والقانونية.

عناصػػر البي ػػػة الخارجيػػػة الخاصػػة: والتػػػي تشػػػمؿ تمػػؾ المتغيػػػرات التػػػي تػػرتبط ارتباطػػػًا وثيقػػػًا  -
 ؿ المؤسسة مثؿ: المنافسة, الطالب وأولياء أمورىـ.بطبيعة عم



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 يوليوعدد 
 2021الجزء الثانى 

32 

 وتتمثؿ المتطمبات الخارجية فيما يمي:
 دعـ الحكومة لتنافسية المؤسسة عف طريؽ: -ٔ
التشريع عبر التحوؿ مف ميزانيات األداء إلى أنواع مختمفة مف الميزانيػات؛ التػي تركػز عمػى  -

 األداء والعمؿ المتفوؽ.األداء والكفاءة ومنح التمويؿ بناًء عمى نتا ج 
دارتيػا بمػا يضػمف مرونػة  - التنظيـ مف خالؿ مػنح االسػتقاللية التنظيميػة واإلداريػة والماليػة, وا 

 القرار.
 التمويؿ المستمر والكافي حتى يمكف لممؤسسات القياـ بأدوارىا. -
معتمػدة مػف دعـ المجتمع لتعزيز تنافسية ىذه المؤسسات بما يتوافؽ مع المعػايير الدوليػة ال -ٕ

 خالؿ التعميـ والتدريب والتأىيؿ لمموارد البشرية.
متنافسػػػية؛ حتػػى يمكػػػف لممؤسسػػات العمػػػؿ وفػػػؽ لدعػػـ مؤسسػػػات ضػػماف الجػػػودة واالعتمػػاد  -ٖ

 شروط وبي ة تنافسية صحية ووفؽ معايير تقويـ وجودة متسقة مع المعايير الدولية.
 المتطمبات الداخمية: -ب 

بأنشػػػػػطة األداء داخػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػة, ممػػػػػا يسػػػػػػتدعى تسػػػػػػميتيا  وتػػػػػرتبط ارتباطػػػػػػًا مباشػػػػػػراً  
,  Porter, وأحيانػػػًا بالبي ػػة العمميػػػة حسػػب بػػػورتر Millesبالمجموعػػة التنظيميػػة حسػػػب ميميػػز 

؛ وتػػرتبط ىػػذه البي ػػة ارتباطػػًا عضػػويًا Thompsonأحيانػػًا أخػػرى بي ػػة العمػػؿ حسػػب توميسػػوف 
الوقػػػػت بكيفيػػػػة تحقيقيػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ بكيفيػػػػة صػػػػياغة وتشػػػػكيؿ أىػػػػداؼ المؤسسػػػػة, وفػػػػي نفػػػػس 

 المخرجات التي تقدميا المؤسسة واألساليب الفنية المستعممة في العممية التعميمية.
 وتتمثؿ المتطمبات الداخمية فيما يمي: 

اإلدارة القػػػادرة عمػػػى تبنػػػي رؤيػػػة واسػػػتراتيجية ورسػػػالة واضػػػحة والعمػػػؿ عمػػػى تعػػػديميا عنػػػد  -ٔ
 الحاجة.

 .مبنية عمى قيـ التميز واإلبداع واالبتكار والمبادرة والتمكيف اإلداريالثقافة التنظيمية ال -ٕ
 .البد أف تتوافر كفاءات ذات مؤىالت وقدرات متميزة  , حيثالموارد والكفاءات -ٖ
 البي ة التعميمة التي يتوفر بيا المباني والمعامؿ والمختبرات ومصادر المعرفة. -ٗ
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ابمة سوؽ العمؿ والقدرة عمى المنافسػة مػع غيػرىـ مػف طرؽ جيدة تتيح إعداد الخريجيف لمق -٘
 خريجي المؤسسات األخرى.

 تحقيؽ المشاركة المجتمعية وربط المؤسسات التعميمية بمؤسسات المجتمع المحمي. -ٙ
تقنيػػػػػة المعمومػػػػػات واالتصػػػػػاالت التػػػػػي أصػػػػػبحت عنصػػػػػرًا حاسػػػػػمًا فػػػػػي تفػػػػػوؽ المؤسسػػػػػات  -ٚ

 ومنافستيا مع المؤسسات األخرى.
 اختيار الموارد البشرية .حسف  -ٛ
 تدريب الموارد البشرية بشكؿ أشمؿ وأعمؽ. -ٜ

 تنمية واستثمار الطاقات الفكرية والقدرات اإلبداعية لمطالب الما زيف. -ٓٔ
  .مراجعة ىيكؿ الرواتب لجميع العامميف -ٔٔ
ر وىناؾ رؤية قا مة عمى الموارد لمميزة التنافسية لممؤسسة تدمج بيف وجيات النظ    

حيث ترى أف ىناؾ أربعة متطمبات لتحقيؽ ميزة  ,الموجودة في نموذج لمموارد وأداء المؤسسة
تنافسية مستدامة, يجب الوفاء بيا جميًعا, وتشمؿ )عدـ التجانس , وحدود ما بعد المنافسة , 
 وحركة الموارد غير الكاممة , والقيود المسبقة لممنافسة(, وتتـ مناقشة تطبيقات النموذج لكؿ

  .(ٚٙ)مف استراتيجية األعماؿ الفردية واستراتيجية المؤسسة
وىكذا يقدـ البحث رؤى ووجيات نظر مختمفة تضع وتحدد مجموعة مف المتطمبات يجب    

توفيرىا واألخذ بيا جميعًا لتحقيؽ الميزة التنافسية وال يميؿ البحث لتغميب رؤية عمى األخرى 
نما ىي مجموعة مف المحاوالت التي يمكف مف خالؿ االعتماد عمييا  توفير بعض أو كؿ لوا 

 زمة .المتطمبات الال
 Sources of competitive advantage   : مصادر الميزة التنافسية تاسعاً 

لميزة التنافسية حيث يعد مف أىـ مصادر ارأس الماؿ البشري  أف تؤكد األدبيات عمى 
تقدـ إطاًرا أكثر شمواًل لمميزة القا مة عمى رأس الماؿ البشري التي تستكشؼ عمى جانب 

البشرية وفي نفس السياؽ توضح طريقة تعينيـ وتنقميـ والذي يعد العرض والطمب لمموارد 
وال تقتصر مصادر الميزة التنافسية عمى رأس الماؿ  (ٛٙ)القيمة الراسخة لرأس الماؿ البشري

تعد الميزة التنافسية وسيمة لتكويف رؤية جديدة لممستقبؿ الذي تريده البشري فقط حيث 
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الفرص اليا مة, ويستدعى ىذا معرفة المصادر التي المؤسسة لنفسيا, ومجاالت لمبحث عف 
تستمد منيا ىذه األخيرة حيث يتيح ذلؾ تصويب الجيود نحو أىداؼ واضحة ومف ىذا 

 :(ٜٙ)المنطمؽ يوجد مصدراف ر يسياف لبناء الميزة التنافسية, وىما كما يمي
 المصدر األوؿ: التفكير االستراتيجي مدخؿ لبناء مزايا تنافسية

تمجػػأ المؤسسػػة إلػػى التفكيػػر االسػػتراتيجي حتػػى تػػتمكف مػػف حػػؿ مشػػاكميا والخػػروج مػػف  
الوضعيات الحرجة باعتبػاره أحػد األسػاليب المسػتخدمة لتحقيػؽ مزايػا تنافسػية بتطبيػؽ المؤسسػة 

 لمتنافس. المحددةإلحدى االستراتيجيات 
 المصدر الثاني: الموارد أساس لبناء الميزة التنافسية:

إف تحقيػػػؽ ميػػػزة أو مزايػػػا تنافسػػػية لممؤسسػػػة يتطمػػػب مجموعػػػة مػػػف المػػػوارد والكفػػػاءات  
 الضرورية, حيث تنقسـ إلي نوعيف كما يمي 

لػذا يجػػب  الخػريج: وتشػػمؿ؛ المػدخالت األوليػة وليػػا تػأثير بػالغ عمػى جػػودة المػوارد الكميػة -ٔ
ؤسسػػػة التػػػي تحقػػػؽ عمػػػى المؤسسػػػة أف تحسػػػف اختيارىػػػا, والعمميػػػات تعتبػػػر مػػػف أىػػػـ أصػػػوؿ الم

التػػػي  القيمػػة المضػػافة الناتجػػػة عػػف تحويػػػؿ المػػدخالت األوليػػة إلػػػى مخرجػػات, والمػػػوارد الماليػػة
يجػػب عمػػى المؤسسػػة أف تحقػػؽ صػػحتيا الماليػػة باسػػتمرار وتحػػافظ عمييػػا بيػػدؼ تعزيػػز موقفيػػا 

 التنافسي وتطويره عمى المدى البعيد.
ؤسسة أف تحقؽ ميػزة أو مزايػا تنافسػية عػف : وتضـ؛ الجودة حيث يمكف لممالموارد الكيفية -ٕ

طريؽ الجودة, والمعمومات والمعرفة حيث تشكؿ المعمومات مصدرًا الكتشاؼ خطط المنافسػيف 
كمػػػا تتضػػػمف المعمومػػػات التقنيػػػة ممػػػا يعمػػػؿ عمػػػى إثػػػراء القػػػدرات اإلبداعيػػػة بشػػػكؿ  ,وتحركػػػاتيـ

يث يػؤثر اختيػار نوعيػة التكنولوجيػا التكنولوجيا حو مستمر, وىذا يحقؽ استمرار لمميزة التنافسية 
داخػػػؿ المؤسسػػػة عمػػػى موضػػػع أسػػػبقيتيا عمػػػى منافسػػػييا, والكفػػػاءات وتعتبػػػر أصػػػؿ مػػػف أصػػػوؿ 

عد أىـ ميزة تنافسية لممؤسسػات وىػذا تالمؤسسة؛ ألنيا تمس العنصر البشري, فالموارد البشرية 
 تزامًا وميارة.إلمكانية تحقيقيا مزايا تنافسية مف خالؿ قوة عاممة أكثر كفاءة وال
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مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي, فمػػػف وجيػػػة نظػػػر تتعػػػدد مصػػػادر الميػػػزة التنافسػػػية فػػػي كمػػػا  
 ات ومؤسسػات التعمػيـىناؾ تأكيد مف الباحثيف عمى أربعة مصادر أساسية يمكف لمجامعأخرى 

 :(ٓٚ)تكثيؼ جيودىا فييا أو في واحدة منيا لمحصوؿ عمى ميزة تنافسية وىي
: حيػػث ىنػػاؾ مػػف ينظػػر لمميػػزة التنافسػػية عمػػى أنيػػا جػػزء أساسػػي مػػف يجيةاالسػػتراتاإلدارة  -ٔ

التنػافس أو أسػاليب  اسػتراتيجيات, ومف أىـ مصادرىا, وتعتمد عمى تطبيؽ االستراتيجيةاإلدارة 
 .االستراتيجيةتحميؿ البدا ؿ 

ات, مػػوارد الجامعػػة وتتضػػمف المػػواد األوليػػة والمػػوارد الماليػػة التػػي تػػؤثر عمػػى جػػودة الخػػدم -ٕ
وتعتمد عمييا في خمؽ قيمة مضافة لممستفيديف, بجانب استخداـ التكنولوجيا المتطورة إلحػداث 
تغييػػر فػػي نوعيػػة الخدمػػة, وقواعػػد معمومػػات تسػػاعدىا عمػػى تحديػػد المخػػاطر التػػي قػػد تتعػػرض 

 ليا, أو الفرص التي يجب استغالليا قبؿ ا خريف.
 .الحقيقي لتعظيـ القيمةالموارد البشرية والكفاءات وىي المصدر  -ٖ
اإلبداع: ويتمثؿ في إحداث تغييػر فػي منػتج قػا ـ أو خمػؽ منػتج جديػد, عػف طريػؽ اعتمػاد  -ٗ

 اإلبداع. استراتيجيةعمى  مؤسسات التعميـ العالي
وقد أصبح فيـ مصادر الميزة التنافسية المستدامة مجااًل ر يسًيا لمبحث في اإلدارة      

االفتراضات القا مة بأف الموارد االستراتيجية يتـ توزيعيا بشكؿ غير  االستراتيجية, وبناًء عمى
متجانس وأف ىذه االختالفات مستقرة بمرور الوقت , فيمكف دراسة العالقة بيف الموارد الثابتة 
والميزة التنافسية المستمرة, وقد تـ مناقشة أربعة مؤشرات تجريبية حوؿ إمكانات الموارد الثابتة 

ة تنافسية مستدامة وىي؛ القيمة , والوعي , والتقميد , واالستبداؿ , كما تـ تحميؿ في توليد قيم
 .(ٔٚ)إمكانات العديد مف الموارد لتوليد مزايا تنافسية مستدامة

عمػػى ضػػرورة الجمػػع بػػيف المصػػادر المتعػػددة والمختمفػػة لتحقيػػؽ ويؤكػػد البحػػث الحػػالي  
تراتيجية ورأس المػػػػاؿ البشػػػػري, والتأكيػػػػد عمػػػػى الميػػػػزة التنافسػػػػية مػػػػع التركيػػػػز عمػػػػى اإلدارة االسػػػػ

تاحػة فػرص اإلبػداع لتعظػيـ العا ػد مػف تحقيػؽ الميػزة  االىتماـ بموارد مؤسسات التعميـ العالي وا 
 التنافسية داخؿ الجامعات وباقي مؤسسات التعميـ العالي األخرى.
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 Distinguished characteristics of the institution  صفات المؤسسة المتميزة: عاشراً 
ىناؾ عدد مف الصفات يجب أف تتوفر في المؤسسة حتى يمكف الحكـ عمييا بأنيا مؤسسػة    

 : (ٕٚ)متميزة في مجاليا ومف بيف ىذه الصفات ما يمي
تعتمػػػد المؤسسػػػات عمػػػى مبػػػدأ الحركػػػة: يعتبػػػر الوقػػػت لػػػدى المؤسسػػػات مػػػف بػػػيف المصػػػادر  -ٔ

 تستثمره بعناية كبيرة.الثمينة التي ليا قيمة لذا البد عمييا أف 
 التقرب إلى المستفيديف : لتمبية حاجاتيـ مف خالؿ االستماع المتواصؿ ليـ. -ٕ
االسػػتقاللية وروح اإلبػػداع: حتػػى ال تعيػػؽ قػػدرات العػػامميف عمػػى إظيػػار مػػواىبيـ وأفكػػارىـ  -ٖ

مػػػف خػػػالؿ اإلبػػػداع واالبتكػػػار, حيػػػث يقومػػػوف بتػػػدعيـ وتحفيػػػز كػػػؿ محاولػػػة ىادفػػػة لكػػػؿ أفػػػراد 
 المؤسسة.

التجمػػع حػػوؿ القػػيـ األساسػػية: حيػػث يمكػػف لممؤسسػػات أف تػػؤثر عمػػى العػػامميف بيػػا, مػػف  -ٗ
 خالؿ مدى جاذبية القيـ السا دة وتأثيرىا في تصرفات العماؿ.

التوجو نحو النشاط الذي تتقنو: المؤسسات التي تتميز بالتزاميا بالتوجو نحو النشاط الػذي  -٘
ألصػػمي لمنشػػاط, ألف التنػػوع فػػي النشػػاط يػػؤدي إلػػى نقػػص التركيػػز تتقنػػو, أي التزاميػػا بػػالخط ا
 المطموب مف قبؿ المؤسسة.

وبنػػاًء عمػػى مػػا تػػـ عرضػػو نجػػد أف المؤسسػػة المتميػػزة يجػػب أف تتسػػـ بعػػدد مػػف الصػػفات       
الميمػػػػػة واألساسػػػػػية حيػػػػػث تركيػػػػػز اىتماميػػػػػا بوقػػػػػت المؤسسػػػػػة وبجميػػػػػع العػػػػػامميف ومتطمبػػػػػاتيـ 

ح االبداع لدييـ مع اعطا يـ قػدر مػف االسػتقاللية والحريػة والتأكيػد عمػى واحتياجاتيـ وتنمية رو 
 القيـ االساسية .

 Strategies for competitive advantage استراتيجيات الميزة التنافسية  :عشر احد
تعتبر االستراتيجية وسيمة لبقاء المؤسسة في بي ة تنافسية, وقدرتيا عمى الموا مة بيف       

الفرص والقدرات التنافسية, واالستراتيجية التنافسية ىي مزيج مف نيايات األىداؼ التي تسعي 
النظر في  االستراتيجيةتتضمف كما سياسات, و المؤسسة إلى الوصوؿ إلييا مف خالؿ وسا ؿ 

مؿ ر يسة لتحديد ما يمكف لممؤسسة إنجازه بنجاح, تتمثؿ في تحديد نقاط القوة أربعة عوا
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والضعؼ لممؤسسة, وتحديد التيديدات والمخاطر الخارجية التي يمكف أف تؤثر عمى 
 (ٖٚ)المؤسسة, فضاًل عف التوقعات المجتمعية, وقيـ المؤسسة

الميزة التنافسية لمجامعات نجد أف بعػض الجامعػات تقػـو بتطػوير البػرامج  ة عففي دراسو      
يجب أف تكوف وثيقػة االسػتراتيجية  واالستراتيجيات لتحقيؽ الميزة التنافسية, كما أكدت عمى أنو

  :(ٗٚ)مكونات ىيالتنافسية لمجامعة تتكوف مف ستة 
 خمفية الطالب المتقدميف لمدراسة بيا.. ٔ
 المراد تحقيقيا. األىداؼ والغايات تحديد. ٕ
 الالزمة لتحقيؽ الميزة التنافسية. . اختيار األنشطةٖ
 المطموب العمؿ في ضو يا. . معايير النجاحٗ
 واستمراريتيا االستراتيجيات. تطوير ٘
 . الوظا ؼ المطموبة لممؤسسة ٙ
وكػػؿ جامعػػة يمكػػف أف تختػػار مػػا يناسػػبيا مػػف اسػػتراتيجيات تمكنيػػا مػػف بنػػاء ميػػزة تنافسػػية,    

وىذا يعتمد عمى تحميؿ حاالت قوتيا وضعفيا, والقيمة التي يمكف أف تقدميا والبي ػة التنافسػية, 
ومػػػػدى الحاجػػػػة إلػػػػى المسػػػػتفيديف, وىنػػػػاؾ عػػػػدد مػػػػف االسػػػػتراتيجيات التنافسػػػػية التػػػػي تسػػػػتطيع 

 :(٘ٚ)االختيار مف بينيا, وسيتـ عرض أىميا وأكثرىا انتشارًا واستخدامًا كالتاليالجامعات 
 Diversification Strategy)االخت ؼ والتمييز(  استراتيجية .1
يشػػػػػير البػػػػػاحثوف إلػػػػػى أف الميػػػػػزة التنافسػػػػػية المسػػػػػتدامة يجػػػػػب أف تقػػػػػـو عمػػػػػى التمػػػػػايز  

Differentiation مختمػؼ أو منفػػرد عػف تمػؾ الخاصػػة , والػذي يعنػى تزويػد المسػػتفيديف بشػيء
بالمنافسػػػػيف, وال يسػػػػتطيع ا خػػػػروف تقميػػػػده بسػػػػيولة, ويمكػػػػف لمجامعػػػػات أف تسػػػػتفيد مػػػػف ىػػػػذه 

والسػمعة والبػرامج األكاديميػة, عػف طريػؽ؛ التركيػز عمػى المػوارد  االستراتيجية في تحقيؽ التميز
نجػػػازات أعضػػػاء ىي ػػػة التػػػدريس, والبحػػػث العممػػػي كميتػػػو وجودتػػػو, واالع  ,تمػػػادات األكاديميػػػةوا 

جػػػودة الممارسػػػات و عمػػػى تجػػػارب الطػػػالب ودرجػػػة رضػػػاىـ عػػػف البػػػرامج األكاديميػػػة,  التركيػػػزو
االسػػتثمار االسػػتراتيجي الػػذي يركػػز عمػػى العا ػػد عمػػى االسػػتثمار, وتحميػػؿ  , والتركيػػزالتعميميػػة
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معيػػػا  ويمكػػػف ألي جامعػػػة االختيػػػار مػػػف بينيػػػا أو التعامػػػؿ, التكمفػػػة والعا ػػػد, وضػػػبط النفقػػػات
 .جميعيا

 
 Overall Cost Leadership Strategyالتكاليؼ األقؿ:  استراتيجية .2

: وتعنػى قػدرة الجامعػة Cost Leadership Strategyقيػادة التكمفػة  اسػتراتيجيةأو ما يسػمى 
عمػػى تػػوفير خدمػػة بتكمفػػػة أقػػؿ مػػف منافسػػػييا, ويتطمػػب بنػػاء ميػػزة تنافسػػػية قا مػػة عمػػى خفػػػض 

الجامعة كػؿ الػدوافع الممكنػة لخفػض التكػاليؼ, والتػي تسػمح بكفػاءة أكبػر أف تستغؿ و التكاليؼ 
 في كؿ نشاط لو قيمة مضافة.

  Strategic Alliances االستراتيجيةالتحالفات  .ٖ
لتعزيػز  االسػتراتيجيةتيتـ العديػد مػف مؤسسػات التعمػيـ العػالي بالتحالفػات أو الشػراكات  

دخمػت فػي University of Minnesota نسػوتا التعمـ والبحوث والدعـ المؤسسي, فجامعػة مي
لتطوير نظاـ معمومات  IBM(  International Business Machines) تحالؼ مع شركة

متكامػػؿ لمطػػالب, مػػف خػػالؿ توظيػػؼ التقنيػػة واإلنترنػػت,  وفػػي ىولنػػدا دخمػػت خمػػس جامعػػات 
ر مشػػػترؾ إلنشػػػاء مشػػػروع مبتكػػػ اسػػػتراتيجيليندسػػػة المعرفػػػة والػػػذكاء االصػػػطناعي فػػػي تحػػػالؼ 

لمػػتعمـ الرقمػػي فػػي مجػػاالت ىندسػػة المعرفػػة والػػذكاء االصػػطناع, وعمػػى مسػػتوى العػػالـ العربػػي 
توجد تحالفات استراتيجية بيف جامعات عربية وأخػرى عالميػة لتعزيػز قػدراتيا التنافسػية, فػبعض 
 الجامعات السعودية عقػدت اتفاقيػات شػراكة وتوأمػة مػع جامعػات عالميػة أمريكيػة مثػؿ جػامعتي

و  (MIT) ( Massachusetts institute of Technology)عيػد ماساشوسػتس لمتقنيػة م
والتػػي تعػػد ثالػػث جامعػػة مؤسسػػة لمتعمػػيـ العػػالي فػػي  (Yale) ( Yale University)جامعػػة 

 الواليات المتحدة األمريكية.
تتمثػػؿ السػػمات الر يسػػية لالسػػتراتيجية التنافسػػية فػػي أنػػو إذا اسػػتطاعت المؤسسػػة التمييػػز و      

بيف الخريجيف أو خدمات تقدميا, فيمكنيا أف تخمؽ قيمة إضافية وتفيد المستفيديف وقػد تطالػب 
السػػػرعة, الموثوقيػػػة,  مػػػفقػػػد يعتمػػػد التمػػػايز عمػػػى واحػػػد أو أكثػػػر كمػػػا  بعػػػد ذلػػػؾ بمزايػػػا أكبػػػر, 

 .(ٙٚ)خدمة والعمالء, التصميـ, التكنولوجيا, السمعة االكاديمية لمجامعةعالقات ال
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 معػاً  الثالثػة أو النوعيف لتحقيؽ تسعى التي ىي الجيدة المؤسسة أف الحالي البحث ويرى      
 بتحقيػػػؽ االىتمػػػاـ أف حيػػػث المسػػػتقبمية, وآماليػػػا طموحاتيػػػا تحقيػػػؽ عمػػػى سيسػػػاعدىا ذلػػػؾ ألف

 تكمفػة يريػد مػا أف حيػث المؤسسػة عمػى اإلقبػاؿ مػف سػيزيد الطريقتيف خالؿ مف التنافسية الميزة
 القيمػػػة تحقيػػػؽ مػػػف يزيػػػد ممػػػا لػػػو مكانػػػاً  سػػػيجد أفضػػػؿ إعػػػداد يريػػػد ومػػػا, لػػػو مكانػػػاً  سػػػيجد أقػػػؿ

 .لممؤسسة
ويتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ أف االسػػػػتراتيجيات التػػػػي تعتمػػػػد عمييػػػػا الجامعػػػػات فػػػػي تحقيػػػػؽ الميػػػػزة      

التنافسػػية تقػػـو عمػػى عػػدد مػػف األفكػػار وذلػػؾ إمػػا أف تسػػتند عمػػى سياسػػة تخػػريج خػػريجيف عمػػى 
 Qualityمسػػتوى عػػالي مػػف الكفػػاءة, وىػػذا مػػا يناظرىػػا فػػي النظريػػات االقتصػػادية بنظريػػة 

production  خفض التكاليؼ وتوفير خدمة تعميمية معقولة بأسعار معتدلة  أو االعتماد عمى
, أو يمكػف لمجامعػات أف   mass production وىػذا مػا يناظرىػا فػي عمػـ االقتصػاد بسياسػة

عمػػػػى الشػػػػراكة مػػػػع  كمػػػػا يمكػػػػف ليػػػػا االعتمػػػػادالسػػػػابقتيف فػػػػي آف واحػػػػد,  فاالسػػػػتراتيجيتي دتعتمػػػػ
 الجامعات العالمية .

 Methods of Achieving Competitiveالميزة التنافسية : أساليب تحقيؽ عشر اثنا
Advantage 

يمكػف  الميػزة التنافسػية والتػييوجد عدد مف األساليب األساسية التي تؤدى إلػى تحقيػؽ  
 :(77)تحقؽ بإحدى الوسا ؿ التاليةتأف 
:وىي تتعمؽ بتكاليؼ المػدخالت الالزمػة إلنتػاج  Superior Efficiencyالكفاءة المتفوقة  -ٔ

 االسػػػػتراتيجيةمخرجػػػػات معينػػػػة, فاإلنتاجيػػػػة العاليػػػػة تقػػػػود إلػػػػى تحقيػػػػؽ كفػػػػاءة متفوقػػػػة, كمػػػػا أف 
التػػي تتبعيػػا المؤسسػػة, كميػػا تسػػاعد فػػي  ونظػػـ اإلدارةالتنافسػػية, والييكػػؿ التنظيمػػي المناسػػب, 
 تحقيؽ كفاءة عالية مقارنة مع المنافسيف.

: حيػػػث تقػػاس الجػػػودة مػػف خػػػالؿ مػػػا تحققػػو المخرجػػػات مػػف قبػػػوؿ لػػػدى  Qualityدة الجػػو  -ٕ
المجتمػػع, والجػػودة العاليػػة مػػف شػػأنيا تسػػاعد فػػي تكػػويف سػػمعة جيػػدة لممؤسسػػة, وتقمػػؿ الجيػػد 

 والوقت الذي يصرؼ في إصالح عيوب المخرجات.
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خػريج جيػد : ويتحقػؽ مػف خػالؿ تقػديـ  Creativity and Excellence والتميػز اإلبػداع -ٖ
 أو العمؿ بأسموب جيد مختمؼ عف المنافسيف.

: وىو مػا Superior Response of Customersاالستجابة المتفوقة لدى المستفيديف  -ٗ
يعنى الحساسية العالية والمعرفة الدقيقة بالمسػتفيديف, ثػـ التركيػز عمػى االحتياجػات التػي يمكػف 

 مف قبؿ المنافسيف.إدراكيا بتحقيؽ مستوى جودة معيف يصعب تحقيقو 
يؤكد البحث أف مؤسسات التعميـ العالي يجب أف تعتمد عمى عدد مف األساليب  وىنا     

التي تحقؽ ليا التميز, مع البحث الدا ـ أيضًا عف وسا ؿ وأساليب أخػرى ووضػع اطػر وخطػط 
 واالبتكار., مع األخذ في االعتبار تحقيؽ الجودة والكفاءة وتوفير فرص اإلبداع استخداميا 

 Entrances to the study of   مداخؿ دراسة الميزة التنافسية ونماذجياعشر:  ث ثة
competitive advantage and its models 

إلػػى  تػػؤديعػػددًا مػػف المػػداخؿ لدراسػػة الميػػزة التنافسػػية مدعمػػة بنمػػاذج التشػػغيؿ  يوجػػد 
 -:(ٛٚ)تحقيؽ الميزة التنافسية وىذه المداخؿ كا تي

 .Strategic Analysisمدخؿ التحميؿ االستراتيجي  -ٔ
 General Strategiesمدخؿ االستراتيجيات العامة  -ٕ
  Value-chainمدخؿ سمسمة القيمة  -ٖ
 Industry Structureمدخؿ ىيكؿ الصناعة  -ٗ
 Resource Based Viewمدخؿ النظرة المستندة لمموارد  -٘

التنافسػػػية أو بعضػػػيا واالعتمػػػاد عمييػػػا عنػػػد الوقػػػوؼ عمػػػى مػػػداخؿ الميػػػزة  وىنػػػا وجػػػب 
التحميؿ االستراتيجي لمبي ة الداخمية لممؤسسة والتعرؼ عمى نقاط القوة وأوجو الضعؼ والفػرص 

 المتاحة لمنيوض بتمؾ المؤسسة والتيديدات التي تتعرض ليا المؤسسة.
مؤسسػة كما يؤكد البحث الحالي أيضًا عمػى ضػرورة اختيػار المػدخؿ المناسػب لطبيعػة  

التعميـ العالي بما يتناسب مع البرامج التي تقدميا ىذه المؤسسات سواء أكانت برامج نظرية أو 
عمميػػة, كمػػا يمكػػف االعتمػػاد عمػػى أكثػػر مػػف مػػدخؿ إذا كانػػت مؤسسػػة التعمػػيـ العػػالي تؤيػػد ذلػػؾ 

 حيث يمكف ليا أف تتبني أكثر مف مدخؿ لتحقيؽ ما تريده مف مزايا تنافسية.
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 Criteria for competitive advantage : معايير الميزة التنافسية عشر  أربعة
ُبذلت العديد مف المحاوالت لموصوؿ إلى المعايير األكاديمية التي يمكف في ضو يا  

تحديد مؤسسات التعميـ العالي المتميزة, وقد خضعت لشروط مثؿ الميزة التنافسية, المركز 
وذلؾ في ضوء العوامؿ الداخمية والخارجية المحيطة التنافسي, االستراتيجية التنافسية 

مؤسسات  بعض ومواقع الجامعات عمى شبكة اإلنترنت, ولطالما كانت بمؤسسات التعميـ,
 .(ٜٚ)معايير أكاديميةاعمى التعميـ العالي أكثر تنافسية في محاولة الوصوؿ إلى 

ي ينسػب إلييػا , ىي األسس التػ Performance Standardsتعتبر معايير األداء و  
أداء العػػػامميف ويقػػػارف بيػػػا كأسػػػاس لمحكػػػـ عميػػػو ومػػػف دونيػػػا ال يمكػػػف معرفػػػة مػػػا إذا اسػػػتطعنا 
الوصوؿ إلى األىداؼ بوضوح وبدقة ويمكػف توضػيح ثالثػة معػايير لػألداء المتميػز وذلػؾ عمػى 

 .(ٓٛ)النحو التالي
اإلنتاج التي يجب أف تنػتج : وبموجبو يجرى تحديد كمية معينة مف وحدات المعايير الكمية -أ

خػػالؿ مػػدة زمنيػػة محػػددة, أي أنيػػا تػػدؿ عمػػى العالقػػة بػػيف كميػػة العمػػؿ المنػػتج والػػزمف المػػرتبط 
 بيذا األداء.

: وىػػػي وجػػػوب أف يصػػػؿ إنتػػػاج الفػػػرد إلػػػى مسػػػتوى معػػػيف مػػػف الجػػػودة المعػػػايير النوعيػػػة -ب
 واإلتقاف.

لكميػػة والنوعيػػة وتتمثػػؿ فػػي اإلسػػياـ : وىػػو مػػزيج مػػف المعػػايير االمعػػايير النوعيػػة والكميػػة -ج
وبشػػكؿ متميػػز فػػي تطػػوير التػػدريس والمنػػاىج أو البػػرامج الدراسػػية, وأف تكػػوف ليػػذه اإلسػػيامات 
انعكاسػػات إيجابيػػة عمػػى مسػػتوى الكميػػة والجامعػػة, وأف يكػػوف ليػػا مػػردود إيجػػابي عمػػى مسػػتوى 

 الطالب التعميمي.
السمعة والمكانة الدولية وأيضا مشاركة ولتحقيؽ التميز األكاديمي , والحصوؿ عمى     

الطالب في مجتمع التعمـ ونجاح مينتيـ المستقبمية شكؿ ذلؾ بنحو متزايد جزء مف استراتيجية 
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النمو في العديد مف مؤسسات التعميـ العالي , وىذا يعني أيًضا استخداـ أدوات جديدة مثؿ 
  (ٔٛ)تدويؿ والتسويؽ والترويج لتعزيز الميزة التنافسيةال
وىكذا يمكف االعتماد عمى أيا مف المعايير سواء كانت الكمية أو الكيفية والتي تمثؿ الحد  

األدنى مف االداء والتي تعمؿ في ضو يا مؤسسات التعميـ العالي لتحقيؽ الخطط الموضوعة 
 ووضع الرؤية الجيدة التي يمكف أف تحقؽ ما تـ وضعو مف أىداؼ .

محػوره الثػاني إطػارًا نظريػًا لتوضػيح مػا يتعمػؽ بػالميزة وىكذا عرض البحػث الحػالي فػي  
التنافسية مف أسس نظرية وأراء فكرية وفمسفية تمكنو مف فيػـ مصػطمح البحػث الر يسػي, حيػث 
أف الفيـ الجيد لكؿ ما يتعمؽ بالميزة التنافسية سيساعد في تحميػؿ بعػض محػاوالت تطبيقيػا فػي 

رض ليػػا فػػي محورىػػا الخػػاص بيػػا مػػف ىػػذا البحػػث, مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بػػإنجمترا والتػػي يعػػ
وأيضػػػًا بيػػػاف سػػػبيؿ تحقيقيػػػا فػػػي ضػػػوء مػػػدخؿ إدارة الكفػػػاءات حتػػػى ُيمكػػػف وضػػػع االجػػػراءات 

 المقترحة الالزمة لتحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة كفرالشيخ.
 بعض محاوالت تحقيؽ الميزة التنافسية بالتعميـ العالي المصري الثالثالمحور 

في ىذا المحور مبررات تحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسسات التعميـ العالي  البحثويتناوؿ 
وذلؾ الميزة التنافسية  تحقيؽل والجيود وأفكار بعض عمما نا محاوالتالالمصري وأيضًا بعض 

 عمى النحو التالي : 
 :أ: مبررات تحقيؽ الميزة التنافسية

لتعميـ العالي المصري  إلػى عػدد مػف ترجع مبررات تحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسسات ا 
 :(ٕٛ)االعتبارات ا تية

وجػػود العديػػػد مػػػف التحػػػديات المحميػػػة والعالميػػػة التػػػي تواجػػػو إدارة المؤسسػػػات عمػػػى تنوعيػػػا  -ٔ
واختالفيػػػا, وخاصػػػة التعميميػػػة, وتعػػػد تػػػداعيات وتحػػػديات العولمػػػة, كػػػالتغير السػػػريع فػػػي بي ػػػة 

ى كافػػػة القطاعػػػات, أحػػػد أىػػػـ دواعػػػي االىتمػػػاـ العمػػػؿ, وظيػػػور االقتصػػػاد الحػػػر الموجػػػو, عمػػػ
 بتحقيؽ ميزتيا التنافسية.
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دارة المعرفػػة, ذلػػؾ أف المعرفػػة تعػػد  -ٕ تنػػامي التوجػػو نحػػو المعرفػػة, وظيػػور مفػػاىيـ اقتصػػاد وا 
كافػة الجيػود ل دعميػااألكثر أىمية فػي بنػاء الميػزة التنافسػية, فضػاًل عػف  االستراتيجيالمصدر 

 .نحو استغالؿ كافة األصوؿ الفكرية لدييا بالمؤسسة االستراتيجية
قػػدر وفيػػر مػػف آليػػات المنافسػػة والتميػػز, ذلػػؾ أف  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػاليضػػرورة امػػتالؾ  -ٖ

المؤسسات التي يعتقد قادتيػا أف تحقيػؽ النجػاح يعػد أولويػة عمػى تحقيػؽ الميػزة التنافسػية يكػوف 
بينمػػا المؤسسػػات التػػي يػػؤمف قادتيػػا  نجاحيػػا بشػػكؿ مؤقػػت وامتالكيػػا لمميػػزة التنافسػػية ضػػعيؼ,

بػػأف تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية مػػف خػػالؿ دراسػػة متعمقػػة لبي تييػػا الداخميػػة والخارجيػػة؛ يػػؤدى ذلػػؾ 
 منافسييا. ةمع ضعؼ ميز  ,إلى امتالؾ ميزة تنافسية قوية وباقية

 ب : محاوالت مؤسسات التعميـ العالي المصري لتحقيؽ الميزة التنافسية 
مف االفكار والمحاوالت حاولت بيا مؤسسات التعميـ العالي في مصر تحقيؽ وجدت مجموعة 

بعض المزايا التنافسية بيا ويمكف في السطور القادمة توضيح بعض ىذه المحاوالت وذلؾ 
  -عمى النحو التالي :

فػػػػي كػػػػؿ  ٕٛٔٓوىػػػػي رؤيػػػػة طرحتيػػػػا الحكومػػػػة المصػػػػرية عػػػػاـ  2030رؤيػػػػة مصػػػػر :  أوالً 
ميػػػة الشػػػاممة فػػػي كػػػؿ ارجػػػاء الػػػبالد كػػػاف نصػػػيب التعمػػػيـ منيػػػا عػػػدد مػػػف قطاعاتيػػػا لتحقيػػػؽ التن

لتطػػػوير منظومػػػة التعمػػػيـ  ٖٕٓٓالمحػػػاور أعمنػػػت وزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث العممػػػي خطػػػة 
 : (83)العالي وذلؾ عمى النحو التالي

صػػدر ليػػا قػػرارات جميوريػػة باإلنشػػاء, واتخػػاذ  التػػيفػػتح أفػػرع جديػػدة لمجامعػػات الدوليػػة, .ٔ
كافة االجراءات لسرعة إنياء ىػذه المشػروعات بالعاصػمة االداريػة الجديػدة, والبػدء فػي 

أكتػػػوبر, بػػػرج العػػػرب, بورسػػػعيد, أسػػػيوط,  ٙإنشػػػاء جامعػػػات تكنولوجيػػػة جديػػػدة فػػػي) 
 األقصر(

لالرتقػاء بمنظومػػة تحسػيف جػودة التعمػػيـ العػالي والجامعػػات, مػف خػػالؿ مواصػمة الجيػػود .ٕ
% مػػف ٓٛالتعمػػيـ العػػالي واالرتفػػاع بمسػػتوى جػػودة مخرجاتيػػا, واالنتيػػاء مػػف تحػػديث 

تطػػػوير المنػػػاىج الدراسػػػية لكافػػػة التخصصػػػات, بالتعػػػاوف مػػػع لجػػػاف القطػػػاع بػػػالمجمس 
 األعمى لمجامعات .
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دعػػػـ الجامعػػػات فػػػي ممفػػػات وبػػػرامج و مواصػػػمة تحػػػديث لػػػوا ح المعاىػػػد العميػػػا والخاصػػػة, .ٖ
قامػة مسػابقات لمجامعػات حػوؿ أفضػؿ تنمي ة الموارد الذاتيػة لتطػوير األداء لمعػامميف, وا 

جامعػػة فػػي )االسػػتعداد لمعػػاـ الدراسػػي, تطػػوير العشػػوا يات, التحػػوؿ الرقمػػي, األنشػػطة 
قامة برامج ريادة األعماؿ وتنمية ميارات سوؽ العمؿ.  الرياضية(, وا 

تقػػديـ  ٕٕٓٓتواصػػؿ الػػوزارة عػػاـ  تحسػػيف التصػػنيؼ الػػدولي لمجامعػػات المصػػرية, حيػػث.ٗ
 فػػيالػػدعـ لمجامعػػات المصػػرية واالرتقػػاء بترتيبيػػا فػػي التصػػنيفات الدوليػػة, واالسػػتمرار 

 العمؿ عمى تحسيف ترتيب مصر في النشر الدولي.
متابعة الممفات لتحسيف جودة العممية التعميمية, منيا: افتتػاح مراكػز التوظيػؼ والتػدريب .٘

اصة, وتكميؼ لجاف القطاع بتحديث المناىج وربطيػا بسػوؽ بالجامعات الحكومية والخ
البعثػػػات التدريبيػػػة  فػػػيالعمػػػؿ, وافتتػػػاح مكاتػػػب رعايػػػة الوافػػػديف بالجامعػػػات, والتوسػػػع 

لشباب الباحثيف طبقًا الستراتيجية الدولة لخطط التنمية, وزيادة ميزانية البعثات وتفعيؿ 
 االتفاقيات الدولية.

لتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات بالجامعػػػػات, واسػػػػتكماؿ إنشػػػػاءات  دعػػػػـ وتطػػػػوير البنيػػػػة التحتيػػػػة.ٙ
الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعمومات بالعاصمة اإلدارية الجديدة, بالتعاوف مع وزارة 
االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات, وىػػي جامعػػة متخصصػػة فػػي تكنولوجيػػا البيانػػات 

 والمعمومات والتكنولوجيا البازغة. 
 مجتمعػػػػات تكنولوجيػػػػة بعػػػػدد مػػػػف الجامعػػػػات ٚتصػػػػاالت الفتتػػػػاح التعػػػػاوف مػػػػع وزارة اال.ٚ

بالمحافظػػػػػػػػات المختمفػػػػػػػػة؛ لتكػػػػػػػػوف مراكػػػػػػػػز لنقػػػػػػػػؿ وتػػػػػػػػوطيف التكنولوجيػػػػػػػػا بالجامعػػػػػػػػات 
 والمحافظات.

العمػؿ عمػػى رفػع كفػػاءة البنيػػة التحتيػة المعموماتيػػة لمجامعػػات المصػرية لتصػػبح جامعػػات .ٛ
فضػال عػف اسػتمرار جيػود ميكنػة ذكية, مؤىمة لالنػدماج فػي منظومػة التحػوؿ الرقمػي, 

 كافة االختبارات الجامعية.
االىتماـ بالبعثات والوافديف, وتسعي الوزارة مف خاللو لمواصمة تطوير منظومة الطالب .ٜ

 ا.منظومة البعثات العممية, ومتابعة إنشاء مشروع بيت مصر في فرنسو الوافديف, 
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 التنافسية الميزةتحقيؽ لالجيود التي بذلتيا جامعة المنصورة : ثانياً 

 :  (ٗٛ)قامت جامعة المنصورة في سبيميا لتحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسساتيا بعمؿ ما يمي
 في مجاؿ البحث العممي: (1

  أنشأت الجامعة مػا يسػمى بػػ  صػندوؽ الوقػؼ الخيػري لمبحػث العممػي  وىػو خػاص
يسػاعد  بتمويؿ المشػروعات البحثيػة ذات الطبيعػة التطبيقيػة فػي الجامعػة, وبالتػالي

البػػاحثيف الػػذيف لػػدييـ رؤى وأفكػػار بحثيػػة ليقومػػوا بػػالبحوث لتجػػد بعػػد ذلػػؾ طريقيػػا 
لمتطبيػػؽ فػػػي قطػػػاع الصػػػناعة والخػػدمات, وىػػػو يعػػػد الجديػػػد مػػف نوعػػػو فػػػي مصػػػر 

 مقتضيو في ذلؾ بالجامعات المتقدمة؛ ليوفر متطمبات التمويؿ لمبحث العممي.
 ممػػي  بحيػػث ُتمػػنح البػػاحثيف الػػذيف أنشػػأت الجامعػػة مػػا يسػػمى بػػػ  حػػوافز النشػػر الع

ينشػػروف أبحػػاثيـ فػػي مجػػالت عمميػػة ليػػا معامػػؿ تػػأثير عػػالي عمػػى مكافػػآت عاليػػة 
ويعػػػد ىػػػذا العامػػػؿ مػػػف أىػػػػـ  تتسػػػاوي مػػػع مػػػا يحػػػدث فػػػي أي جامعػػػة فػػػػي العػػػالـ,

سػػباب التػػي سػػاعدت عمػػى حصػػوؿ الجامعػػة عمػػى ترتيػػب فػػي تقيػػيـ التػػايمز مػػا األ
يرجػػع إلييػػا البػػاحثوف األجانػػب إلػػى مػػا أجػػري مػػف يسػػمى بعػػدد االستشػػيادات التػػي 

بحػػوث تحمػػؿ اسػػـ جامعػػة المنصػػورة ممػػا يػػدؿ عمػػى أف البحػػوث التػػي تجػػري فػػي 
 لييا الباحثوف في أي دولة في العالـ.إجامعة المنصورة جيدة ومتميزة يرجع 

  تسػػػاعد الجامعػػػة عمػػػى إيفػػػاد البػػػاحثيف واألسػػػاتذة إلػػػى الػػػدوؿ والجامعػػػات األجنبيػػػة
 .لمؤتمرات والسيمنارات مف خالؿ تحمؿ بعض النفقات المادية لحضور ا

  ,طورت الجامعػة الجػوا ز العمميػة التػي تمػنح البػاحثيف وىػي جػا زة الدولػة التقديريػة
وجػػا زة اإلبػػداع وجػػا زة التفػػوؽ, حيػػث أضػػافت جػػا زة جديػػدة تسػػمى جػػا زة اإلبػػداع 

عمػى جػا زة جنيػو لمػف يحصػؿ  ٕٓٓٓٓالعممي بحيث يحصؿ الباحػث عمػى مبمػغ 
جنيػػو لمػػف ينشػػر  ٓٓٓٓٚاإلبػػداع العممػػي, كمػػا سػػتعطي الجامعػػة جػػا زة مقػػدارىا 

وىمػا أعمػى مجمتػيف فػي العػالـ وكػؿ  Nature, Sinceأبحاثػو فػي إحػدى مجمتػي 
ىػػػػذا فػػػػي إطػػػػار منظومػػػػة متكاممػػػػة تػػػػؤدي إلػػػػى االرتقػػػػاء بالبحػػػػث العممػػػػي وبالتػػػػالي 

 ة لمجامعة.جو الحصوؿ عمى المنزلة المر 
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 جامعة عددًا كبيرًا مف المكتبات بما يسػيؿ عمػى البػاحثيف القيػاـ بأبحػاثيـ, تمتمؾ ال
كمػا ألؼ كتاب في شتى نواحي العموـ,  ٓٓٙمكتبة بيا  ٖ٘حيث تحوي الجامعة 

 الجامعة بصدد إنشاء سمسمة مف مراكز التميز البحثية داخؿ الجامعة.أف 
  األجيزة والمعدات فييا.لدى الجامعة خطة لتحديث المعامؿ البحثية واستكماؿ 
  دوريات عممية عالمية بالتعاوف مع أكاديمية البحث العممي. ٗإنشاء 
  لدى الجامعة خطة واضحة لمدراسات العميا والبحث العممي تيدؼ إلى أف تكوف

 الجامعة واحدة مف إحدى أفضؿ الجامعات في العالـ.
 في مجاؿ التعاوف مع الجامعات األخرى: (2

التعاوف العممي مع الجامعات األخرى المحمية والعالمية ُتعمى مف إف قياـ الجامعة ب 
شأنيا ويجعميا تعد نفسيا مف الجامعات العالمية, فمـ يعد االنغالؽ عمى الذات أمرًا ممكنًا في 

 عصر العولمة والتكنولوجيا الفا قة والمنافسة القا مة بيف الدوؿ في شتى المجاالت.
الجامعة العديد مف اتفاقيات التعاوف بينيا وبيف الجامعات العربية واألجنبيػة  لذا عقدت 

ومػػف أمثمتيػػا اتفاقيػػة لمتعػػاوف وتبػػادؿ األنشػػطة الثقافيػػة وتعمػػيـ المغػػة الصػػينية بكميػػة ا داب مػػع 
, وأيضػػًا اتفاقيػػة لمتعػػاوف بػػيف جامعػػة   Yangtze universityجامعػػة يػػانجتزى الصػػينية 

الطب البيطري بيانوفر بألمانيا , وأيضًا اتفاقية لمتعاوف العممي بيف جامعتي المنصورة وجامعة 
المنصػػػػورة والفػػػػاتح التركيػػػػة ؛ كمػػػػا تػػػػـ توقيػػػػع مػػػػذكرتي لمتعػػػػاوف بػػػػيف جامعػػػػة برشػػػػمونة وجامعػػػػة 
المنصورة بصفة عامة وبيف كمية الطب ومركز أمػراض الكمػي والمسػالؾ البوليػة بالمنصػورة مػع 

 .خاصةبرشمونة بصفة  مستشفيي
 في مجاؿ التمويؿ: (3

وفي ىذا الصدد قامت جامعة المنصورة بمجموعة مف اإلجراءات التي تعمؿ بدورىا  
 عمى زيادة دخؿ الجامعة ومف أمثمة ذلؾ ما يمي:

  مراكز طبية متميزة بدأت بمركز الكمي والمسالؾ البولية وىو معروؼ  ٜلدى الجامعة
وقد قامت الجامعة بعقد اتفاؽ لعمؿ , وؽعالميًا, وآخرىا مركز جراحة التجميؿ والحر 
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)برنامج شراكة( بيف الجامعة ووزارة الصحة بحيث تقدـ الجامعة دورات تدريبية 
 لألطباء الذيف ىـ في وزارة الصحة.

  تضـ الجامعة مركز لجراحة الجياز اليضمي ويقـو بزراعة الكبد بمعدالت نجاح
أستاذ فرنسي ثـ بعد ذلؾ اعتمدت  عالية, وقد اعتمدت الجامعة في بداية األمر عمى

 عمى جيود أساتذتيا.
  تضـ الجامعة أيضًا مركز لألوراـ وىو يمعب دورًا ال يقؿ أىمية عف معيد األوراـ

 بالقاىرة.
  تقوـ الجامعة بإنشاء مراكز بحثية عممية مثؿ مركز النانو تكنولوجي والذي يركز

 بصفة أساسية عمى القطاع الطبي.
 ة عمى تفعيؿ العمؿ في وحدة اليندسة الوراثية حيث أنش ت تعمؿ الجامعة جاىد

 بالتعاوف مع أكاديمية البحث العممي.
 في مجاؿ البرامج: (4

وقد أدركت جامعة المنصورة أىمية أف تكوف برامجيا عالمية ولذا فقد اتخذت مجموعة  
 مف اإلجراءات منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي:

المتميزة بالتعاوف مع الجامعات األجنبية مف أمثمتيا تضـ الجامعة مجموعة مف البرامج  -
برنامج مانشستر في الطب بالتعاوف مع جامعة مانشستر, كما أف ىناؾ تعاوف عممي بيف 

 بألمانيا. Georg-August-Universityجامعة المنصورة وجامعة جيورج أوجست 
 .تـ توقيع بروتوكوؿ تعاوف إلنشاء فرع لجامعة المنصورة بماليزيا -
أنشأت الجامعة ألوؿ مرة في مصر والدوؿ العربية واألفريقية برنامج لمحصوؿ عمى درجة  -

ُبعد, حيث تمنحو  مفالماجستير في المناعة والطب التجددي بالمغة الفرنسية بنظاـ التعميـ 
كمية الصيدلة بجامعة المنصورة لخريجي كميات الصيدلة مف جميع دوؿ العالـ وذلؾ بالتعاوف 

 مع الوكالة الفرانكفونية لمجامعات.
وىكذا قدـ البحث بعضًا لما قدمتو مصر لمحاولة تحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسسات           

مف فتح فروع لمجامعات الدولية, أو  ٖٕٓٓيقة مصر التعميـ العالي تمثمت فيما نصت عميو وث
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قامة  تحسيف الجودة واالرتقاء بمنظومة التعميـ العالي كميا وتطوير مناىجيا, وتحديث الموا ح وا 
برامج ريادة األعماؿ وتنمية ميارات سوؽ العمؿ, ومحاولة االرتقاء بالتصنيؼ الدولي 

المعمومات واالىتماـ بفتح الجامعات التكنولوجية؛ لمجامعات, وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا 
كذلؾ تمثمت ىذه المحاوالت أيضًا فيما قدمتو جامعة المنصورة مف خطوات واجراءات عمى 
أرض الواقع يمكف مف خالليا االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي بيا حتى يمكف تحقيؽ بعضًا 

 العالـ.مف المزايا التنافسية وتحسيف تصنيفيا بيف جامعات 
 بمؤسسات التعميـ العالي بإنجمتراتحقيؽ الميزة التنافسية  بعض محاوالت الرابع:المحور 

الدوؿ التي اىتمت بالميزة التنافسية وتطبيقيا في عدد مف  وأوا ؿتعد انجمترا مف أىـ     
وخالؿ السطور القادمة نتناوؿ عدد مف العناصر التي اتضحت في  مؤسسات التعميـ العالي,

 اعتماد الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا .
 في انجمترا   التعميـ العاليالتنافسية في  زةأواًل : فمسفة وأىداؼ المي

ر ىادفة لمربح, الجامعات في انجمترا بأف لدييا ميزة تنافسية حقيقية فيي غيتتميز      
وتعد المنافسة والتفكير التنافسي جزًء مف روح التعميـ العالي , ويستفيد الطالب مف ذلؾ بقدر 

 .(٘ٛ)ما يفتح األبواب لوضع أفضؿ في المجتمع
التعمػيـ العػالي فػي انجمتػرا عمػى تحقيػؽ  أربعػة أىػداؼ ر يسػية ىػي؛  فمسػفةاسػتندت ىذا وقػد    

الوصوؿ لبي ة صحية , وتحقيؽ الرفاىية االجتماعية , وتحقيػؽ االزدىػار االقتصػادي, والتعمػيـ 
كػاف أحػد مبػادئ التعمػيـ العػالي يتمثػؿ   , ولتحقيػؽ ىػذه األىػداؼ(ٙٛ)مف أجؿ التنمية المسػتدامة

إلػػػى تطػػػوير اسػػػػتراتيجيات فعالػػػة تمنحيػػػػا ميػػػزة تنافسػػػػية,  لعػػػػاليمؤسسػػػػات التعمػػػيـ افػػػي حاجػػػة 
  (ٚٛ)بإنجمترا لتمؾ المؤسساتوبالتالي فإف الميزة التنافسية تمثؿ بنية ر يسية 

وىنػا يؤكػد البحػث الحػػالي عمػى ىػذا المبػدأ الػػذي مػف أىػـ مبػادئ التعمػػيـ العػالي فػي انجمتػػرا     
ـ العػػالي بػػإنجمترا لمنحيػػا ميػػزة تنافسػػية, ويشػػير وىػػو تطػػوير االسػػتراتيجيات فػػي مؤسسػػات التعمػػي

ذلؾ أف العمؿ داخؿ مؤسسات التعميـ العالي اإلنجميزي ال يغفؿ إطالقًا تحقيػؽ الميػزة التنافسػية 
 بيا وىو أيضًا ما تؤكد عميو فمسفة التعميـ اإلنجميزي.
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تعمػػيـ العػػالي وقػػد قامػػت فكػػرة المنافسػػة فػػي جامعػػات انجمتػػرا عمػػى  مفيػػـو المنافسػػة فػػي الىػػذا 
, حيػث بػذلت الحكومػات المتعاقبػة فػي انجمتػرا (ٛٛ)باقتراح أف المستقبؿ ىو حوؿ البقػاء لألصػمح

جيػػػودًا كبيػػػرة لتحويػػػؿ التعمػػػيـ العػػػالي مػػػف تعمػػػيـ عػػػاـ إلػػػى تعمػػػيـ تنافسػػػي ومصػػػدرًا لألعمػػػاؿ, 
  (ٜٛ)باإلضافة إلى توفير فرص وخيارات أكبر لمطالب

ومؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي انجمتػرا والػذي أوضػػح جامعػػات  وقػد أكػد ذلػؾ تقريػر عػفىػذا     
أكثػر  وىي فػي طريقيػا ألف تصػبحفي انجمترا  شرسة بالفعؿ   بيف ىذه المؤسساتأف المنافسة 

ىذه الفمسفة في خطابات ر يس الػوزراء السػابؽ  حيػث أكػد أنػو يريػد قيػادة  ظيرتوقد , (ٜٓ)حدة
فػي حاجػة إلػى طػرؽ جديػدة لتمويػؿ  كما أننػاجامعات, قوية, قا اًل نحف في حاجة إلى تنافس ال

 (ٜٔ)الجامعات
وقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى إجػػراء العديػػد مػػف الدراسػػات حػػوؿ تصػػور لمجامعػػة ذات المواصػػفات  

 التي تحقؽ الميزة التنافسية مف بيف مؤسسات التعميـ العالي في إنجمترا ومف بينيا دراسة أكػدت
لتنافسػػػػية يجػػػػب أف تكػػػػوف جامعػػػػة ذات الخصػػػػا ص أف الجامعػػػػة التػػػػي تتسػػػػـ بتحقيػػػػؽ الميػػػػزة ا

 :(ٕٜ)التالية
 وبشكؿ دا ـ.متجددة ,  موارد ذات 
 . المرونة وتوافر جميع مصادر العممية التعميمية 
 الروابط بيف الجامعة والمجتمع العمؿ عمى االىتماـ باالقتصاد المحمي وتقوية 
  أغمبية الطالب., مما يجعميا تمقى قبوؿ لدى موقع متميزالجامعة في وجود 
  خارج الموقع لمخروجسا ؿ الراحة )االجتماعية والثقافية والمينية( لتقميؿ الحاجة توافرو 
 ,مثؿ المشػي وركػوب الػدراجات  أف تكوف بي ة صحية وآمنة وتتوافر أساليب حياة جيدة

 األماكف العامة .و  واالىتماـ بالطعاـ,
ى المنافسػػػة كوسػػػيمة لتعزيػػػز األداء حيػػػث يقػػػـو القطػػػاع التعميمػػػي فػػػي انجمتػػػرا عمػػػىػػػذا و        

تتنػػافس مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي عمػػى المػػوارد عمػػى أسػػاس البحػػث وفػػي ىػػذه البي ػػة التنافسػػية 
تتحػػدد المؤسسػػة التعميميػػة األكثػػر نجاحػػًا وىػػي التػػي تمتمػػؾ العػػدد األكبػػر مػػف األقسػػاـ الناجحػػة, 

 . (ٖٜ)مزايا تنافسيةويكمف السر في اكتشاؼ ما يمنح تمؾ األقساـ والمؤسسة مف 
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وىنا يتضح أىمية المنافسة في تحسيف األداء داخؿ مؤسسات التعميـ العالي في إنجمترا        
 والعمؿ عمى امتالؾ أقساـ وبرامج متميزة وتقدـ العديد مف االختيارات ذات القابمية العالية

 ثانيًا : مبررات األخذ بالميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا 
عمػى تحقيػؽ  تعمػؿيوجد عدد مف المبررات التي تجعؿ مؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي انجمتػرا    

  :(ٜٗ)نذكر منيا ما يميبمؤسساتيا الميزة التنافسية 
  نظـ التعميـ العاليو سياسات تطوير.  
  .درجة تأثير الميبرالية عمى الجامعات تختمؼ اختالفا كبيرا عف بمداف اخرى 
  االتجاىات المؤيدة لمسوؽ كاف ليا تأثير كبير عمي ديناميات نظـ التعميـ العالي في

 انجمترا.
  التعميـ  المختمؼ لجميع العامميف بمؤسساتتفكير الأثرت تطورات االسواؽ عمى طرؽ

 .العالي
 لطالب كمتمقيف لمخدمة التعميميةتأثر بشكؿ خاص ا. 
  بالمستحدثات الجديدة.تأثر أعضاء ىي ة التدريس وقادة الجامعات 
  الطريقة التي يفيػـ بيػا قػادة الجامعػات مسػألة متطمبػات السػوؽ ليػا أىميػة قصػوى لفيػـ

 .تأثير التسويؽ عمى التعميـ العالي
 خمية الييكؿ والثقافة التنظيمية البي ة الداخمية والخارجية لمجامعة حيث تشمؿ البي ة الدا

والقدرات, في حيف تشمؿ البي ة الخارجية تنافسػية واقتصػادية وتنظيميػة الذاتية والموارد 
 وسياسية واجتماعية وتكنولوجية أوسع.

ويػرى البحػػث ىنػػا العديػػد مػف المبػػررات دفعػػت نظػػـ التعمػػيـ العػالي فػػي انجمتػػرا لتبنػػى فكػػرة       
اتيا سػػػػواء كانػػػػت ىػػػػذه المبػػػػررات فمسػػػػفية أو سياسػػػػية أو اقتصػػػػادية أو الميػػػػزة التنافسػػػػية بمؤسسػػػػ

مبػػػػررات خاصػػػػة بػػػػالطالب أو بأعضػػػػاء ىي ػػػػة التػػػػدريس لكنيػػػػا وفػػػػي النيايػػػػة مبػػػػررات مختمفػػػػة 
 ومتعددة.
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 ثالثًا: استراتيجيات تحقيؽ الميزة التنافسية في مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا 
ضمف مجموعة مف العوامػؿ  ريد وقيـ وموقؼفيشير بورتر إلى أف االستراتيجية ىي خمؽ      

 (ٜ٘)الكالسيكية االستراتيجية وذلؾ ينطبؽ عمى المحددة سمفا )إلى حد كبير(
  (ٜٙ)مكونات ر يسية ستةوقد حدد نموذج بورتر 

 التعميميةالمؤسسة  لمواردتوجيو البحث حيث العوامؿ و شروط ال .ٔ
القػػدرة عمػػى تػػأميف الػػدخؿ الخػػارجي  وقيػػاس لمبحػػوث الجامعػػةشػػروط الطمػػب مػػف قبػػؿ  .ٕ

 لمباحثيف
مػػػف األقسػػػاـ  عػػػددووجػػػود  المؤسسػػػةقػػػوة البحػػػث فػػػي و األقسػػػاـ ذات الصػػػمة والداعمػػػة  .ٖ

  المتميزة
القدرة عمى تركيز اىتماـ القسـ عمى التدريب و اإلداري  ياالستراتيجية والييكؿ التنافس .ٗ

 حث والنشر في مجالت مرجعيةالناجح لطالب الب
 الفرص المتاحة لممؤسسة . .٘
 االدارة الجيدة والمتميزة. .ٙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 يوليوعدد 
 2021الجزء الثانى 

52 

 وقد اتضح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح مكونات نموذج بورتر لتحقيؽ الميزة التنافسيةٔشكؿ )
Source: Paul J. Curran: Competition in UK HigherEducation: 

CompetitiveAdvantage in the ResearchAssessment Exercise 

andPorter’s Diamond Model, Higher Education Quarterly, Volume 54, 

No. 4, October 2000, p396. 
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مؤسسػػات فػػي قطػػاع التعمػػيـ العػػالي فػػي انجمتػػرا ككػػؿ بنيػػت اسػػتراتيجية المنافسػػة فػػي و          
 .(ٜٚ)عمى ثالث أسس التعميـ العالي

دارة القطػػاع  القطاعػػات العامػػة: النظػػر إلييػػا فػػي السػػياؽ األوسػػع لمتغييػػرات فػػي األوؿ وذلػػؾ  وا 
نجاًحػا فػي التعمػيـ العػالي منػو فػي أجػزاء  األكثػروتحديػد سػبب المنافسػة  ,عمى مدى عػدة عقػود

 أخرى مف القطاع العاـ .
إلػػى التعمػػيـ  تصػػؿلتنافسػػي التػػي ال تػػزاؿ : النظػػر فػػي بعػػض المظػػاىر الحديثػػة لمتوجػػو االثػػاني 

 العالي .
في المممكة  في التعميـ العالي لممنافسة: تقديـ بعض المعمومات  حوؿ التأثير المحتمؿ  الثالث

مختمػػػؼ , وضػػػع التغييػػػرات فػػػي التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي سػػػياؽ أوسػػػع لمتغييػػػرات فػػػي ككػػػؿ المتحػػػدة
 المجاالت.

إنجمترا في سياؽ استراتيجي تتضح م محو فيما في  العالي التعميـ وتعمؿ مؤسسات
 :(98)يمي

  الطالب وزيادة المنافسة قبوؿتوسيع نطاؽ. 
  التمويؿ لمؤسسات التعميـ العالي في السياؽ الدولي مصادراستكشاؼ كؿ. 
 استخداـ معايير تنافسية لمتطوير. 
 جديدة في التعميـ العاليال إتباع أفضؿ االستراتيجيات. 
  قا ًمػػػػػا عمػػػػػى الكفػػػػػاءة لمؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ العػػػػػالي كجػػػػػزء مػػػػػف نمػػػػػوذج نيًجػػػػػا ماسػػػػػتخدـ

فػي مؤسسػات  وتطبيقاتػوبشكؿ أعـ التخطيط االسػتراتيجي و  , استراتيجي واسع النطاؽ
 .التعميـ العالي

 Resource(  RBVكمػػػا تػػػـ االعتمػػػاد عمػػػى تطبيػػػؽ الرؤيػػػة القا مػػػة عمػػػى المػػػوارد )      
Based View  مػا و التنافسية وما يتعمؽ باستراتيجية مؤسسات التعمػيـ العػالي  الميزةفي تحديد

عمػى مؤسسػات التعمػيـ العػالي وقػد  RBVإذا كانت مثؿ ىذه االعتبػارات تسػمح بتطبيػؽ مفيػـو 
 : (ٜٜ)تحدد ذلؾ في ثالث قضايا ر يسية ىي

  افتراض السوؽ التنافسية. 



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 يوليوعدد 
 2021الجزء الثانى 

54 

  ارد.الرؤية القا مة عمى المو استبداؿ افتراض تعظيـ الربح مف  
 .حـز الموارد التنافسية لمؤسسات التعميـ العالي 

ويؤكػػػد البحػػػث ىنػػػا عمػػػى أىميػػػة وقيمػػػة التمويػػػؿ فػػػي تحديػػػد االسػػػتراتيجية التػػػي تتبعيػػػا  
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي, كمػػا أف الفكػػرة القا مػػة عمػػى قبػػوؿ عػػدد أكبػػر مػػف الطػػالب بمؤسسػػات 

ة أفضػػػؿ مػػػا لػػػدييا مػػػف بػػػرامج وخطػػػط التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي انجمتػػػرا تػػػؤدي إلػػػى تقػػػديـ كػػػؿ مؤسسػػػ
 استراتيجية ومنح لتجد قبواًل بيف الطالب في األوساط الجامعية. 

 رابعًا: طرؽ بناء الميزة التنافسية 
اف ىناؾ عشر طرؽ لبناء ميزة تنافسية فيػو يػرى أف  Chris Eccles كريس إكميسيرى      

الميػػزة التنافسػػية ىػػي شػػيء تقدمػػو وال يقدمػػو المنػػافس, ويجػػب أف تكػػوف ىنػػاؾ بعػػض األسػػباب 
خػريف؛ كمػا يجػب العمػؿ التعامػؿ مػع ا المقنعة التي تجعؿ األشخاص يتعامموف معؾ بداًل مف 

 ويعػد ىػذا ,وتجعمػؾ مختمػؼ عػنيـ ا خػريفعمى تحديد النقاط  الخاصػة بػؾ والتػي تميػزؾ عػف 
و  كممػا كػػاف عممػػؾ أكثػػر تشػػابًيا مػع العديػػد مػػف المؤسسػػات األخػػرى, زادت أمػر ميػػـ وذلػػؾ ألنػػ

 . (ٓٓٔ)لمؤسستؾ حاجتؾ لتطوير الميزة التنافسية
 ةميػز اللبنػاء  Chris Eccles كػريس إكمػيسواألفكػار التػي تحػدث عنيػا  العشػرة والطػرؽ  

 :(101)التنافسية ىي كما يمي
ال يجػب أبػًدا االسػتيانة بميػزة  لػذاأفضػؿ المزايػا التنافسػية  ذلػؾ. فريؽ عمػؿ متميػز : سػيكوف ٔ

 وتدريبيـ وأداءىـ الجيد.  طالبؾتحفيز لمتميزيف فيو المفتاح  عامميفوجود 
إذا لػػـ يكػػف لػػديؾ موقػػع جيػػد , فيػػؿ فػػاألكثػػر أىميػػة  مػػف المزايػػاىػػذه الميػػزة  وتعػػد. الموقػػع , ٕ

لػػى المعرفػػة إلػػى الطػػالب أو نقػػؿ الطػػالب إلػػيمكنػػؾ نقػػؿ  ى المؤسسػػة ويعػػد سػػيولة التنقػػؿ مػػف وا 
 مؤسسة التعميـ ميزة تنافسية واضحة.

أو تقديـ  خريج: لديؾ ميزة إذا كاف بإمكانؾ الحصوؿ عمى  وبشكؿ مستمرفريدة  مخرجات. ٖ
 تحقيقيا.  يفستطيع المنافسيخدمات ال 

 . إنشاء صفحة عبر االنترنت حوؿ المؤسسة تقدميا بشكؿ أفضؿ. ٗ
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ال يمتمػؾ أي شػخص آخػر مزيًجػا مػف  ,: يمكػف أف تكػوف صػورتؾ ميػزة تنافسػية كف متميػز. ٘
الميػارات تماًمػا, ويمكنػؾ بنػػاء صػورة مالػؾ الشخصػػية مػف خػالؿ وضػع اسػػمؾ عمػى أكبػر قػػدر 

 الممصقات.ممكف 
 التكنولوجية.. صقؿ معرفتؾ ٙ
المختمفػة العالقة الجيدة مع المؤسسات وشركات وسوؽ العمؿ والتعػرؼ عمػى وجيػة نظػرىـ . ٚ

 حيث يعد ذلؾ ميزة تنافسية.
المنافسوف , خاصة إذا كانت تكمفتيا قميمة جًدا في بعض األحياف, قد  يقدميا. قدـ أشياء ال ٛ

ال  ,األغمبيػػة لػػـ تكػػف عمػػى عمػػـ بيػػاتقدمػػو المؤسسػػة و يتضػػمف ىػػذا ببسػػاطة عػػرض قا مػػة بمػػا 
 والترويج ليا. يجب عميؾ اإلعالف عنياف ,تمقا ًيا مزاياؾ التنافسية ا خريفتتوقع ببساطة أف يدرؾ 

االسػػػػتراتيجية والمشػػػػاريع المشػػػػتركة : واحػػػػدة مػػػػف أفضػػػػؿ الطػػػػرؽ لمتنػػػػافس ضػػػػد  الشػػػػراكات. ٜ
 أخرى.  مؤسساتاألكبر ىي تشكيؿ تحالفات ومشاريع مشتركة مع  المؤسسات

. السػػػرعة؛ ويقصػػػد بيػػػا سػػػرعة أداء األعمػػػاؿ وتقػػػديميا لمطػػػالب والخػػػريجيف بشػػػكؿ أفضػػػؿ ٓٔ
 وتمبية متطمباتيـ مع الحفاظ عمى جودة تقديـ الخدمة.

وىكذا يقدـ كريس اكميس عشر طرؽ يمكف مف خالليا تحقيؽ الميزة التنافسية بالمؤسسة     
ويرى البحث أف في حالة عدـ التمكف مف توفيرىا مجتمعو فيجب العمؿ عمى االىتماـ بتوفير 

 تنافسية بشكؿ كبير.  األغمب منيا حتى تتمكف المؤسسة مف تحقيؽ ميزة
  بإنجمترامؤسسات التعميـ العالي في  تحقيؽ الميزة التنافسيةًا : أشكاؿ ونماذج خامس

التنافسية في مؤسسات التعميـ العػالي بػإنجمترا  يوجد مجموعة مف أشكاؿ ونماذج الميزة 
 نذكر منيا ما يمي:

( خمػػس ٘لبنػػاء نمػػوذج لمميػػزة التنافسػػية فػػي جامعػػات انجمتػػرا تػػـ عمػػؿ دراسػػة مسػػحية فػػي ) -ٔ
( سػػػتما ة فػػػرد اسػػػتخدـ ٓٓٙ( خمسػػػيف قسػػػـ أكػػػاديمي شػػػممت )ٓ٘جامعػػػات بػػػإنجمترا ضػػػمت )

خالليػػػا االسػػػتبانة والمقػػػابالت الشخصػػػية وتػػػـ الوصػػػوؿ إلػػػى عػػػدة نتػػػا ج منيػػػا أف ىنػػػاؾ ثمانيػػػة 
قساـ األكاديمية وىي: إدارة التغيير, البحػث والتػدريس, التواصػؿ, عناصر ساىمت في تميز األ
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االسػػػػتراتيجيات والقػػػػيـ المشػػػػتركة, القيػػػػادة, ثقافػػػػة األقسػػػػاـ, المكافػػػػآت والتوظيػػػػؼ, والسػػػػموكيات 
 .(ٕٓٔ)المرتبطة بكؿ ىذه العناصر

 فػي انجمتػرا فػػي ارتفػاع معػدالت األداء مثػؿ جامعػػةمؤسسػات التعمػػيـ العػالي بعػض  تميػزت -ٕ
أف و ,  University of Cambridge  جامعة كامبريدجو  University of Oxford اكسفورد

مؤسسات  بعض ىو أف ىذه المؤسسات لدييا موارد تنافسية فا قة عف المتميزسبب ىذا األداء 
 :(ٖٓٔ)ما يمي أيضاً  التعميـ العالي األخرى في انجمترا , ويعد سبب تميز ىذه الجامعات

  عدد مف الطالبكاف لدييـ أكبر. 
 مؤىالت وشروط القبوؿ بتمؾ الجامعات.  
 أعمى جودة لمعامميف.  
  متميزة ومتعددة.ميارات التدريس 
 المقدـ العممي جودة البحث.  
 توافر المعرفة ومصادرىا. 
  مف المواردومختمفة يتفوقوف عمى ا خريف ألنيـ يمتمكوف مجموعة فريدة كما أنيـ.  

عمػػػى تػػػوفير جميػػػع مسػػػتمزمات العمميػػػة التعميميػػػة مػػػع وجػػػود مػػػوارد وىنػػاؾ نمػػػاذج متميػػػزة قا مػػػة 
 ساعدت عمى تحقيؽ كؿ ذلؾ.

قامت حكومة انجمترا بتطوير برنامج تعميمي وطني ومنيجية مصممة لمقارنة القدرة عمػى   -ٖ
 بعػػػض كميػػػاتانجمتػػػرا خاصػػػة التػػػدريس والقػػػدرة البحثيػػػة لجميػػػع مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي 

عمػى االسػتثمار فػي مجػاالت تـ تشػجيعيا أيًضا جامعات أخرى , و أكسفورد وكامبريدج جامعتي
 .(ٗٓٔ)األعماؿ إدارة كاف مف بينياتعميمية جديدة جاذبة لمطالب 

 :(٘ٓٔ)ما يمي الميزة التنافسية أشكاؿتضمف  في انجمترافي بعض مؤسسات التعميـ العالي  -ٗ
  عمى المستوى العالمي.سمعة أقساـ معينة 
  ومتنوعةمجاالت خبرة متخصصة. 
  واالىتماـ بالتكنولوجياتطوير براءات االختراع . 
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لػدييا  وظمتالتنافسية لمؤسسات التعميـ العالي  الميزةتعزيز إلى بعض أو كؿ ىذا وقد أدى    
 لفترة طويمة. مع مرور الوقت استمرتبعض المزايا التنافسية التي 

 لتمػػؾانطػػالؽ مفيػػدة فػػي استكشػػاؼ المػػوارد التنافسػػية  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي نقطػػةوفػػرت  -٘
التػػي ركػػزت عمػػى تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية التعمػػيـ العػػالي  اتمؤسسػػ مقومػػاتالمؤسسػػات, ومػػف 

االسػػػتراتيجية والتػػػي تمثمػػػت فػػػي موقػػػع الحػػػـر الجػػػامعي, وبنػػػاء المػػػوارد الماديػػػة  بشػػػكؿ أسػػػاس؛
األبحػػاث الطبيػػة, كمػػا شػػممت أيضػػًا مػػوارد  القػػدرات, وعقػػد المػػؤتمرات ومقراتيػػا المتميػػزة, ودعػػـ

غيػػػر ممموسػػػة تمثمػػػت فػػػي بػػػراءات االختػػػراع, وتػػػوافر التكنولوجيػػػا, ومسػػػتويات تقػػػديـ الخػػػدمات 
ومػػػػدي ميػػػػارة وكفػػػػاءة اإلداريػػػػيف, ووجػػػػود األسػػػػاتذة البػػػػارزيف, والمعممػػػػيف والُكتػػػػاب المتميػػػػػزيف 

 .(ٙٓٔ)والمشيوريف
 اليندسةو ي مجاؿ الكيرباء واإللكترونيات حصمت جامعة ساوثمبتوف في التصنيفات ف -ٙ

التخصص, نقاط قوة مختمفة داخؿ ىذا  الديي وكانت, عمى مراكز متقدمة ودرجات مرتفعة
الكفاءات و العمارة والقدرة االبتكارية  العممية المتميزة في مجاالت السمعةباإلضافة إلى 

المزايا والعمميات القا مة عمى , وكذلؾ الميارات والتقنيات التي تدعـ الميزة التنافسيةو األساسية 
 .(ٚٓٔ)المعرفة مثؿ المعرفة الضمنية والصريحة

مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا  بسمعة دوليػة فػي البحػث والتػدريس فػي القضػايا تتمتع  -ٚ
  .(ٛٓٔ)نطوي عمى محاولة تشغيؿ مشروع إعادة التدوير التجريبيوالتي تالبي ية 

عميـ العالي في انجمترا شروط استحقاؽ االمتياز عمى المستوى العالمي حققت مؤسسات الت -ٛ
 :(ٜٓٔ)في عدد مف المجاالت منيا

 توظيؼ الطالب.  
   بحثيةالالمنح. 
  تمويؿ البنية التحتية. 
  . السمعة العممية 

بالبحوث  اىتمتبإجراء منافسة عمنية لألبحاث وقد  انجمتراالجامعات في بعض قامت  -ٜ
% مف تمويؿ الحكومة لمجامعات, وقد كانت ٓٗوجو الخصوص ألنيا شكمت  العممية عمى
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الفكرة مف المنافسة ىي تقوية الصناعة واالنتقاؿ مف مجتمع ما بعد الصناعة وتقديـ قيمة 
 أمريكامتزايدة لسوؽ العمؿ وقد اعتمدت ايضًا في تطبيؽ فكرة المنافسة عمى ما تـ في 

 (ٓٔٔ)الشمالية
 األبحػػػاثعمػػػى  مرتكػػػزالتعمػػػيـ العػػػالي  مؤسسػػػات فػػػي الميػػػزة التنافسػػػية كػػػاف أحػػػد أشػػػكاؿ -ٓٔ

والنشاط وكاف ىناؾ عدد قميؿ مف مؤسسات التعميـ العالي تتنافس فيما بينيا عمى أساس جودة 
 . (ٔٔٔ)التدريس حيث كاف يكافأ التدريس عالي الجودة

لتحقيػػػؽ الميػػػػزة أقػػػرت مؤسسػػػات التعمػػػػيـ العػػػالي فػػػػي انجمتػػػرا سػػػتة شػػػػروط يجػػػب توافرىػػػػا  -ٔٔ
 (ٕٔٔ)التنافسية داخؿ ىذه المؤسسات وىي

 خيارات حقيقية متاحة لمطالب وأف تكوف عممية ونظرية بداًل مف اختيارات نظرية تقديـأ :
 فقط.
 مكافآت لمقدمي الخدمة الذيف ىـ أكثر قدرة مف منافسييـ . صرؼب : 
 .نتا ج إيجابية لمنجاح وعواقب حقيقية لمفشؿتحقيؽ ج : 
 .تاحة المعمومات في شكؿ يمكف لمجميع استخدامواد : 
نتيجة لمظروؼ التنافسية مف قبؿ  وردود األفعاؿ تغييرات في السموؾ االىتماـ بإحداث: ػى

 الجميع .
العمؿ بشكؿ مستمر عمى دعـ وتطوير طرؽ وأفكار الميزة التنافسية والسموؾ التنافسي في و : 

 مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا.
وفػػي انجمتػػرا ىنػػاؾ اتجػػاه يشػػجع الجامعػػات عمػػى التعامػػؿ مػػع الشػػركات لتعزيػػز التػػدريس  -ٕٔ

األفضػػػػؿ واالىتمػػػػاـ األكبػػػػر باألنشػػػػطة البحثيػػػػة, ورعايػػػػة صػػػػاحب العمػػػػؿ لممشػػػػاريع واألفكػػػػار 
االبتكارية, وقد عمؿ ذلؾ عمى زيادة قػوى المنافسػة بػيف مؤسسػات التعمػيـ العػالي والػذي أصػبح 

 . (ٖٔٔ)ميكيةأكثر تنوعًا ودينا
فػػي التعمػػيـ العػػالي فػػي انجمتػػرا يوجػػد نظػػاـ رسػػمي ثنػػا ي قػػا ـ, حيػػث تقػػدـ المعاىػػد الفنيػػة  -ٖٔ

التطبيقية تعميمًا موجيًا مينيًا, بينما ظؿ التعميـ العالي االكاديمي مركزًا في الجامعات, ولسعي 
يج ليػا حتػى قبػؿ أف الجامعات لتحقيؽ الميػزة التنافسػية شػكمت لنفسػيا مجموعػات إرسػالية لمتػرو 
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تصبح التصنيفات العالمية داللة ر يسية عمى االختالفات في المكانة كاف ىناؾ ترتيب انتقا ي 
بػػػيف الجامعػػػات وكانػػػت جامعػػػة أكسػػػفورد عمػػػى رأس الترتيػػػب اليرمػػػي تمتيػػػا فػػػي انجمتػػػرا جامعػػػة 

   (ٗٔٔ)كامبردج
 :(٘ٔٔ)فسية مف خالؿكما حققت مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا الميزة التنا – ٗٔ

 خالليػا مػف الطالب يستطيع ومرنة وخالقة متطورة تعميمية بي ة جامعات انجمترا وفرت 
 .والعممية العممية مياراتو تطوير

 مؤسسػػات قبػػؿ مػػف والمتابعػػة الػػدوري لمتفتػػيش انجمتػػرا فػػي التعمػػيـ العػػالي نظػػاـ يخضػػع 
 ومواصػػػفات لمعػػػايير التعميميػػػة العمميػػػة مال مػػػة مػػػف لمتأكػػػد وذلػػػؾ لمػػػوزارة تابعػػػة خاصػػػة
 .الجودة

 المراتػب فػي تصػنيفيا تـ والتي العريؽ التاريخ ذات الجامعات ألفضؿ انجمترا احتضاف 
 ممػف مختمفػة مجػاالت فػي البشػرية عممػاء مػف كثيػر يػدييا عمػى وتخرج عالميًا, األولى
 .عالماً  وثالثيف تسعة عددىـ تجاوز نوبؿ جا زة عمى حصموا

 العممي بالبحث الشديد باالىتماـ انجمترا جامعات تتميز. 
 العػػػالـ أقطػػػار مختمػػػؼ مػػػف المتميػػػزة العمميػػػة العقػػػوؿ مػػػف العديػػػد الجامعػػػات تسػػػتقطب 

 أشػػارت وقػػد انجمتػػرا فػػي لمعػػيش كريمػػة حيػػاة ليػػـ تييػػ  التػػي القػػوانيف كافػػة ليػػـ وتسػػيؿ
 مػػف% ٕ٘ بنسػػبة جامعػػات انجمتػػرا فػػي أجانػػب أكػػاديمييف نسػػبة وجػػود إلػػى إحصػػا يات

 .الجامعات في األكاديمييف إجمالي
 تتمتػع يجعميػا الحكػومي لمػدعـ تمقييػا رغػـ البريطانيػة الحكومػة عػف الجامعات استقالؿ 

 الماليػػػة األوضػػػاع سػػػالمة مراقبػػػة عمػػػى الحكوميػػػة اليي ػػػات دور ويقتصػػػر فكريػػػة بحريػػػة
 جعػػػؿ وىػػػذا التعميمػػػي, نظاميػػػا أو برامجيػػػا فػػػي التػػػدخؿ دوف التعميمػػػي النظػػػاـ وفعاليػػػة
 لمتطمبػات ومواكبتػو أيضػاً  وتنوعػو بجودتػو يتميػز جامعػات انجمتػرا فػي التعميمػي النظاـ

 .المجتمع
 التػػي آرا يػػـ وتشػػاركيـ الطمبػػة يطرحػػو لمػػا مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي انجمتػػرا تصػػغي 

 والػػذي المسػػح السػػنوي لمطػػالب خػػالؿ مػػف وذلػػؾ الجامعػػة فػػي التعمػػيـ بجػػودة صػػمة ليػػا
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 فػػػي التعميمػػػي النظػػاـ تحسػػػيف فػػي يسػػػاىـ ممػػا أداءىػػػا عػػف بالطػػػال رضػػا مػػػدى يقػػيس
 .الجامعة

 محافظتيػػا وكيفيػػة الجامعػػات أداء بمتابعػػة جامعػػات انجمتػػرا فػػي التعميميػػة اليي ػػات تقػوـ 
 التقػارير ونشػر لمجامعػات منتظمػة بزيػارات القيػاـ خػالؿ مػف وذلػؾ الجودة معايير عمى
 .المعايير تمؾ عمى الحفاظ عمى الجامعة تمؾ قدرة مدى تصؼ التي

 مػف الخبػراء ليػا يقػدميا التػي النصػا ح إلػى مؤسسات التعميـ العالي فػي انجمتػرا تصغي 
 المكتسػبة خبػراتيـ عمػى اسػتناداً  وذلػؾ المعتمػدة المعػايير بخصػوص األخرى الجامعات

 .جامعاتيـ مف
 والمقػػػػررات األنظمػػػػة بتقيػػػػيـ دوري بشػػػػكؿ مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػػي انجمتػػػػرا تقػػػػوـ 

 الدراسػية الطػرؽ اسػتخداـ ومػدى المعتمػدة لممعػايير تمبيتيػا ومدى بيا الخاصة الدراسية
 .العالية الجودة ذات الحديثة

 تجربة جامعة أكسفورد في تحقيؽ الميزة التنافسية  -15
والػػػػػذي يظيػػػػػر تصػػػػػنيؼ  Teamsأكػػػػػد تصػػػػػنيؼ الجامعػػػػػات العػػػػػالمي حسػػػػػب المصػػػػػدر       

الجامعات الحكومية حسب معايير التدريس والبحث واالستشياد والصناعة أنو قد حمػت جامعػة 
أكسػػػػػػفورد بػػػػػػإنجمترا فػػػػػػي المركػػػػػػز األوؿ تمتيػػػػػػا فػػػػػػي المركػػػػػػز الثػػػػػػاني عالميػػػػػػًا جامعػػػػػػة سػػػػػػتانفورد 

 .(116)األمريكية
يس والبحػوث وأقػدـ جامعػة فػي وتعد جامعة اكسفورد الرا دة في العػالـ مركػزا لمػتعمـ والتػدر       

كمية مستقمة ماليا, وتتكػوف الجامعػة مػف العديػد  ٖٛالعالـ الناطؽ بالمغة االنجميزية, ويوجد بيا 
مػف األقسػاـ المختمفػة بمػا فػػي ذلػؾ اإلداريػة واألكاديميػة والمكتبػػات والمتػاحؼ, وىنػاؾ مػا يقػػرب 

يػػػة؛ العمػػػـو الطبيػػػة, العمػػػـو مػػػف ما ػػػة مػػػف األقسػػػاـ األكاديميػػػة تشػػػرؼ عمػػػى أربػػػع شػػػعب أكاديم
 . (ٚٔٔ)الرياضية والفيزيا ية, عمـو الحياة, العمـو اإلنسانية والعموـ االجتماعية

وقد احتمت جامعة أكسفورد المركػز األوؿ عالميػًا فػي تصػنيفيف مػف تصػنيفات الجامعػات       
البريطانية وىما تصنيؼ صحيفة الجاردياف وتصنيؼ التايمز, وتميػزت جامعػة أكسػفورد بوجػود 
ىيكؿ إداري متميز ببنيتيا وكمياتيا والػذي يػوفر بي ػات داعمػة لمعممػاء واألفػراد, تضػـ أكثػر مػف 
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كتبػػة والتػػي تمبػػي احتياجػػات الطػػالب واالكػػاديمييف ومجتمػػع البحػػوث الػػدولي ممػػا يجعميػػا ما ػػة م
أكبػػػر مكتبػػػة جامعيػػػة فػػػي بريطانيػػػا, كمػػػا تمتمػػػؾ شػػػبكة اتصػػػاؿ سػػػمكية والسػػػمكية عاليػػػة السػػػرعة 

, والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح ترتيػػب جامعػػة (118)وواسػػعة النطػػاؽ, إلػػى جانػػب بي ػػة تعمػػـ افتراضػػية
, والذي يوضح النقػاط المجمعػة (ٜٔٔ)ى العالمي في السنوات الست األخيرةاكسفورد عمى المستو 

 لجامعة أكسفورد حسب مجمة التايمز.
 ( يوضح النقاط المجمعة لجامعة أكسفورد حسب مجمة التايمز لمتعميـ العالئجدوؿ )

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 العاـ
 96.4 96.4 96.3 95 94.5 94.4 90.7 النقاط

الترتيب عمى 
 مستوى العالـ

3 2 1 1 1 1 1 

وبػػالنظر لمجػػدوؿ السػػابؽ نجػػد أف جامعػػة أكسػػفورد تتقػػدـ بشػػكؿ مسػػتمر وتظػػؿ دا مػػًا فػػي      
المقدمة ثـ نراىا حققت إنجاز أكبر وتميز في كؿ عػاـ عػف العػاـ الػذي قبمػو مباشػرة فيػي دا مػًا 
ما تراجع ذاتيا لتحقيؽ مزايا تنافسية, كما نجد أف ترتيب الجامعة عمى مسػتوى العػالـ تقػدـ مػف 

 ٕٚٔٓإلػػى الترتيػػب األوؿ عػػاـ  ٕٙٔٓإلػػى الترتيػػب الثػػاني عػػاـ  ٕ٘ٔٓرتيػػب الثالػػث عػػاـ الت
 . ٕٕٔٓوالذي ظمت محافظة عميو حتى العاـ الحالي

 : (120)وتتميز جامعة أكسفورد بما يمي
  توفر نظاـLynda   والذي يتيح الوصوؿ إلى مكتبة واسعة مف الدورات والمحاضػرات

التعميميػػػة المصػػػورة التػػػي تغطػػػي أحػػػدث البػػػرامج التدريسػػػية مػػػف قبػػػؿ مختصػػػيف وخبػػػراء 
 بارعيف.

  تػػػػػػوفر دورات وبػػػػػػرامج لػػػػػػتعمـ تكنولوجيػػػػػػا المعمومػػػػػػات لتسػػػػػػاعد الطػػػػػػالب فػػػػػػي البحػػػػػػوث
 والدراسات.

 دارة تعػػػد مػػػوردًا لمطػػػالب الػػػذيف يسػػػعوف لتطػػػوير ميػػػا راتيـ فػػػي مايكروسػػػوفت أوفػػػيس وا 
 المشاريع ووسا ؿ اإلعالـ االجتماعية والبرمجة وتطوير الشبكات وغيرىا.

 :(ٕٔٔ)كما تسعى جامعة أكسفورد بشكؿ مستمر إلى تحقيؽ ما يمي
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  إنشػػاء بي ػػة ذكيػػة ورقميػػة عالميػػة مػػف خػػالؿ إنشػػاء مجتمعػػات رقميػػة مبتكػػرة تركػػز عمػػى
 ألفكار وتبادؿ وتطبيؽ أفضؿ الممارسات.االبتكارات الميمة وأحدث ا

 .إنشاء مؤتمرات وندوات عممية حوؿ االبتكار الرقمي 
 .التدريب وتنويع الميارات لمموظفيف والطالب لتوسيع وتعميؽ القدرة الرقمية 
  تعزيػػػز وتطػػػوير البنيػػػة التحتيػػػة لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات لػػػدعـ التعمػػػيـ الرقمػػػي والبحػػػوث

 المجموعات الرقمية. وتوسيع المشاركة وإلدارة
  تسعى جامعة أكسفورد في عالـ تسوده منافسو شديدة إلى التحسػيف المسػتمر لالحتفػاظ

 بميزتيا التنافسية في الوقت الذي أصبحت فيو التكنولوجيا محدد ر يسي لمتميز.
وىكذا قدمت جامعة اكسفورد نمػوذج يحتػذى بػو فػي تحقيػؽ الميػزة التنافسػية مػع الحفػاظ الػدا ـ  

ا بشػكؿ مسػتمر, وتطورىػػا الػدا ـ والحصػوؿ عمػػى مراكػز متقدمػة عالميػػًا, كمػا نراىػا تبحػػث عمييػ
عػػػف كػػػؿ مػػػا ىػػػو مبػػػدع مػػػف تكنولوجيػػػا رقميػػػة مػػػع تشػػػجيع االبتكػػػارات والمحافظػػػة عمػػػى بيتيػػػا 

 التعميمية المتميزة.
 االىتماـ بتمويؿ المؤسسات لكي تحقؽ الميزة التنافسية.سًا: ساد
قياـ أي نظاـ تعميمي وىو العامؿ الر يس في تطويره وتحسينو لذا يمثؿ التمويؿ عصب      

, وفي مؤسسات التعميـ (ٕٕٔ)يمكف القوؿ إف الموارد المالية ىي األكثر أىمية لبقاء الجامعات
ىناؾ ثالثة مصادر تمويؿ ر يسية ليذه المؤسسات التي يجب أخذىا في العالي في انجمترا 

 ُيشار إلييا بتمويؿ النواة الثالثةو س , والصناديؽ األخرى البحث , التدري  وىي ؛ االعتبار
حـز  يجب توفيرالرؤية القا مة عمى الموارد,  منظور وفقا لمنظرية التي تقوـ عمييا, و (ٖٕٔ)

تمتمؾ  مؤسسةأف كؿ  مقارنة مع المنافسيف  فمف المفترض متميزالموارد التي ستقدـ أداء 
, (ٕٗٔ)ـز تستمر مع الوقت لميزة تنافسية لتكوف مستدامةحـز مختمفة مف الموارد ومثؿ ىذه الح

لذا كاف مف الميـ اىتماـ الجامعات بأكثر مف طريؽ وآلية لزيادة مخصصاتيا المالية وطرؽ 
 تمويميا.
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 الميزة التنافسية والمنظور القائـ عمى الموارد
, فينػاؾ  بيػاة التنافسػية وقدراتيا قد تشكؿ المصدر النيا ي لمميز  المؤسسةنظًرا ألف موارد      

توفيرىػا أيًضا ارتباط واضح بيف الميزة التنافسية المحػددة مػف حيػث القيمػة االقتصػادية التػي تػـ 
ي حيف يتـ إنشاء القيمة االقتصادية أثناء أداء األنشطة المختمفة فوالمنظور القا ـ عمى الموارد 

وقػدراتيا فػي ىػذه العمميػة وتمكػف  المؤسسػةيتـ نشر مػوارد و , لممؤسسةعمى طوؿ سمسمة القيمة 
وبالتػػالي , فػػإف العالقػػة  ,مػػف أداء أنشػػطتيا عمػػى مسػػتوى معػػيف مػػف الكفػػاءة والفعاليػػة المؤسسػػة

  .(ٕ٘ٔ)ومواردىا وقدراتيا ىي عالقة وثيقة لممؤسسةبيف أنشطة سمسمة القيمة 
عمػػػى ميػػػزة لمحصػػػوؿ  اسػػػتراتيجيات تسػػػتخدـ جميػػػع الجامعػػػات تقريًبػػػا ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى       

التميز في البحث والتػدريس وخدمػة المجتمػع أو  , وتوفير متطمباتتنافسية لجذب موارد مختمفة
دارة ىػػذه االسػػتراتيجيةو الخدمػػة العامػػة والمؤسسػػية  , ويتوقػػؼ ذلػػؾ بػػالطبع عمػػى مكانػػة كػػؿ (ٕٙٔ)ا 

ت جامعػػػة ومعػػػايير التميػػػز بيػػػا وتصػػػنيفيا بػػػيف جامعػػػات العػػػالـ ووجػػػود المجػػػاالت واالقسػػػاـ ذا
 السمعة العالمية.

أف التميز مػف قبػؿ مؤسسػات التعمػيـ العػالي خاصػة فػي سػياؽ التسػويؽ تشػكؿ ردا كما         
تػػـ تحديػػد مػػدخالت مػػوارد المؤسسػػة التعميميػػة بشػػكؿ تنافسػػي  ,كػػذلؾ(ٕٚٔ)عمػػى المنافسػػة الجديػػدة

كػػؿ عػػاـ  اً عػػتػػـ اسػػتخداميما مو باسػػتخداـ نمػػاذج لمتقيػػيـ وصػػيغة مجػػالس تمويػػؿ التعمػػيـ العػػالي 
مميػػوف جنيػػو إسػػترليني مػػف األبحػػاث لممجتمػػع  لػػذلؾ أصػػبحت منافسػػة  ٓٓٙلشػػراء أكثػػر مػػف 

 . (ٕٛٔ)خاضعة لمسيطرة المركزية جز ية
إدخػػػاؿ  منيػػػا يػػػدؼال كػػػافرسػػػـو متغيػػػرة كمػػػا فرضػػػت بعػػػض مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي        

وط السػوؽ الجديػدة مػف المنافسة في ىػذا القطػاع وزيػادة الجػودة عمػى حػد سػواء مػف خػالؿ ضػغ
تمويػؿ  فػي المسػاىـ الر يسػي حيػث سػيظؿتػأثير الرسػوـ المتغيػرة محػدوًدا  وُيعػدالناحية المالية, 

ال تمثػػؿ فػػي معظػػـ مجػػاالت الدراسػػة و ىػػو الحكومػػة, وعمػػى أي حػػاؿ  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي
 باإلضافة إلى,  (ٜٕٔ)جنيو استرليني  ٖٓٓٓبحد أقصى  فييالدراسية التكاليؼ الكاممة  الرسوـ
 Higher Education Funding Council for مجمس تمويؿ التعميـ العالي إلنجمترا منحة

England HEFCE)) 6 مميوف جنيو استرليني في(ٖٔٓ) . 
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العػالي فػػي  التعمػيـ بمؤسسػات التنافسػػية الميػزة تحقيػؽ فػي المػػؤثرة الثقافيػة العوامػؿ سػابعًا:
 انجمترا
يعتبر التحميؿ لمعوامؿ الثقافية السا دة في المجتمع مف أىـ ما يميز الدراسات المقارنة       

بأنواعيا المختمفة, حيث يتـ الربط فييا بيف الظاىرة ومسبباتيا وتفسيرىا وأيضًا تُبصر الباحث 
ذا كاف بالفرص المتاحة التي يمكف االستفادة منيا واالعتماد عمييا في تحقيؽ أىداؼ بحثو؛ ل

مف المفيد إلقاء الضوء عمى بعض العوامؿ الثقافية التي أثرت بشكؿ مباشر عمى تحقيؽ الميزة 
 التنافسية بمؤسسات التعميـ العالي في انجمترا وذلؾ عمى النحو التالي:

 عامؿ االقتصاد   -ٔ
مى ُتعد العالقة بيف االقتصاد والتعميـ عالقة تبادلية, حيث أف تميز أحدىما ينعكس ع     

ا خر, فكمما كاف االقتصاد قويًا كاف النظاـ التعميمي أكثر كفاءة وتميزًا؛ ومف الناحية 
االقتصادية نجد أف انجمترا مف الدوؿ المتقدمة اقتصاديًا, وبالنظر إلى بعض مؤشرات التنمية 

قد بمغ  ٜٕٔٓفي انجمترا نجد أف اجمالي الناتج المحمي بالدوالر االمريكي في عاـ 
دوالر امريكي, وكاف نصيب الفرد مف الدخؿ القومي وفقًا لتعادؿ القوة  ٙ.ٜٖ٘ٙٗٛٔٔٔٚ

وبالنظر إلى معدؿ  ٓٓٗٓٛٗبمغ  ٜٕٔٓالشرا ية باألسعار الجارية لمدوالر الدولي في عاـ 
وىي نسبة قمية ال تؤدي لحدوث  ٙ.ٓالزيادة السكانية نجد أف سكاف انجمترا يزيد بمعدؿ 

النمو االقتصادي, وال يوجد في انجمترا احد تحت خط الفقر حيث مشكمة ألنيا أقؿ مف معدؿ 
 .(ٖٔٔ)كانت النسبة صفر

ويتضح مف ذلؾ مدى قوة اقتصاد انجمترا حيث ارتفاع المؤشرات والذي أثر بدوره عمى     
مختمؼ مناحي الحياة ونظـ المجتمع المختمفة والتي مف بينيا النظاـ التعميمي والذي ُينفؽ 

إجمالي الناتج القومي تنعكس بالزيادة عمى االنفاؽ في النظاـ التعميمي الذي  عميو نسبة مف
 أصبح اكثر قوة وكفاءة.

وقد احتاج تحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسسات التعميـ العالي زيادة المخصصات المالية       
 المخصصة لإلنفاؽ والتي توفرت بفضؿ تميز اقتصاد انجمترا والتي مثمت عامؿ ر يس وال
يمكف االستغناء عنو, واستطاعت مف خاللو انجمترا االنفاؽ بكثرة عمى مؤسسات التعميـ العالي 
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وتوفير كؿ ما يمـز العممية التعميمية مف موارد مادية وامكانات بشرية, وزيادة مخصصات 
 االنفاؽ عمى البحث العممي واالرتقاء بو.

 عامؿ التكنولوجيا  -ٕ
وؿ العالـ أف انجمترا في طريقيا لتصبح المركز الر يس يرى الكثير مف الباحثيف ح      

الجديد لمتكنولوجيا ففي الوقت الحالي نجد تراجع نمو رأس الماؿ االستثماري في الصيف بنسبة 
% لكف نجده زاد في انجمترا بنسبة ٕٓ% كما تراجع في الواليات المتحدة األمريكية بنسبة ٘ٙ
مميار دوالر, كما بمغت حركة توجو  ٕ.ٖٔرا % , وبمغ حجـ االستثمارات في انجمتٗٗ

% نظرًا لمعوا د المرتفعة مف االستثمار في شركات التكنولوجيا, ٖٓالمستثمريف إلى انجمترا 
كما تصدرت انجمترا مجاؿ الشركات التكنولوجية الجاذبة, وبالنسبة لمشركات التكنولوجية 

ىي معيار ميـ لمدى جاذبية الدوؿ فقد الناش ة والتي تتعدى قيمتيا السوقية المميار دوالر و 
شركة  ٕٚاحتمت انجمترا المركز الثالث عالميًا بعد الواليات المتحدة األمريكية والصيف بعدد 

 .(ٕٖٔ)شركة ٜٕيمييا المانيا رابعًا بػ 
, أما (ٖٖٔ)% مف صادرات السمع المصنعةٗ.ٖٕوقد بمغت صادرات التكنولوجيا المتقدمة      

مركز يمييا نيويورؾ  ٛٔجية المالية عالميا احتمت لندف المركز الثاني بوجود مراكز التكنولو 
مركز, وبالنسبة لعوا د ىذه االستثمارات فقد ارتفعت ىذه العوا د حيث بمغت في ديسمبر  ٕٔ

 .(ٖٗٔ)مميوف دوالر ٔ٘.ٓ٘ٗما قيمتو  ٜٕٔٓ
ىـ العوامؿ األساسية التي تـ ويرى البحث الحالي أف ىذه البنية التكنولوجية المتميزة أحد أ    

االستفادة منيا في بناء مؤسسات تعميـ عالي متميزة استطاعت أف تحقؽ العديد مف المزايا 
التنافسية التي ميزت مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا عف غيرىا مف دوؿ العالـ, فتوافر 

يوي شجع انشاء شراكات التكنولوجيا وتقدميا ووجود االستثمارات في ىذا المجاؿ الميـ والح
ومشاريع بيف الشركات التكنولوجية ومؤسسات التعميـ العالي لتطوير الصناعات التكنولوجية 

 الثقيمة والخفيفة مقابؿ التمويؿ. 
وبعد عرض خبرة انجمترا يتضح منيا اىتماميا بدرجة كبيرة بتحقيؽ الميزة التنافسية        

أظيرتو فمسفة التعميـ العالي في انجمترا باعتبار  بمؤسسات التعميـ بيا, وقد أكد ذلؾ ما
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المنافسة والتفكير التنافسي جزء مف روح التعميـ العالي والجيود المبذولة مف الحكومة لتمويؿ 
التعميـ العالي إلى تعميـ تنافسي, كما تتنافس مؤسسات التعميـ العالي عمى امتالؾ العدد 

ا بنيت ىذه المؤسسات استراتيجية لمتنافس عمى أسس األكبر مف األقساـ العممية الناجحة, كم
 مختمفة ركزت عمى زيادة درجة التنافس فيما بينيا واعتماد معايير تنافسية لمتطوير.

وقد اتضح ذلؾ مف اشكاؿ التميز المختمفة في مؤسسات التعميـ العالي والتي منيا بناء       
سسات التعميـ العالي موارد تنافسية فا قة نماذج لمتميز في جامعات انجمترا, وامتالؾ بعض مؤ 

ميزتيا عف غيرىا, وحصوؿ بعض الجامعات األخرى عمى أعمى التصنيفات في برامج بعينيا 
 مثؿ تميز جامعة ساوثمبتوف في مجاالت الكيرباء, وااللكترونيات, واليندسة.

ريس والبحث كذلؾ أوضحت خبرة انجمترا تميز مؤسسات التعميـ العالي بيا في التد      
العممي مف خالؿ اجراء منافسة عمنية لألبحاث باإلضافة إلى الشراكة بيف الجامعات 

 والشركات ورعاية أصحاب األعماؿ لممشاريع واألفكار االبتكارية.
 )اطار نظري( مدخؿ إدارة الكفاءات المحور الخامس

يعد مدخؿ إدارة الكفاءات مف المداخؿ اإلدارية الحديثة والتي يمكف مف خالؿ االعتماد     
عميو تحقيؽ عدد مف المزايا في الجامعة التي تستطيع تطبيقو, ومف خالؿ توظيؼ ىذا 
األسموب بجامعة كفرالشيخ يمكف ليا أف تطور مف خططيا االستراتيجية وتحقؽ تطمعاتيا 

 المستقبمية. 
 The concept of competency management: مفيـو إدارة الكفاءات     أوالً 

قبؿ التعريؼ بمفيوـ إدارة الكفاءات يجدر بنا أوال, التعريؼ بمفيوـ الكفاءة في أدبيات      
اإلدارة, والتي يقصد بيا   مجموع المعارؼ التي يمتمكيا الفرد والتي تمكنو مف أداء عممو 

أف الكفاءات أصبحت تمثؿ الميزة التنافسية األكثر حسما بيف  بشكؿ أحسف, واليوـ نجد
 . (ٖ٘ٔ)فالكفاءة ىي التي تصنع الميزةالمؤسسات, 

كما ينظر إلييا بأنيا مناسبة الفرد لطبيعة العمؿ, وتتضمف وصؼ لمسموؾ ووصؼ لمياـ 
أو العمؿ, وتشير أيضًا إلى الخصا ص السموكية األساسية التي تصؼ الدوافع أو السمات 

  (ٖٙٔ)مفيوـ الذات أو القيـ أو المعرفة أو الميارات التي يتميز بيا الُمؤدي لمعمؿ
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ىذا وقد تناولت العديد مف الكتابات مفيوـ إدارة الكفاءات ووضع عدد مف العمماء     
 والباحثيف تعريفات مختمفة ركزت عمى بعض جوانبو ومف ىذه التعريفات ما يمي:

 وتنميتيا استقطابيا خالؿ مف لمكفاءات األمثؿ االستغالؿ إلى ييدؼ إداري ىي نظاـ -
 المناسبة العمؿ بي ة بتوفير االستراتيجية األىداؼ تحقيؽ مسار في ودمجيا وتحفيزىا
مكاناتيا قدراتيا لتفجير   (137)المحتممة وا 

تعني   التأثير في المعارؼ وميارات وسموكيات المورد البشري ليكوف أكثر قدرة عمى  -
 (ٖٛٔ)وا ده والتكيؼ مع التطورات الحاصمة في المحيط تحسيف ع

إدارة الكفاءات عمى أنيا تعني التأثير في  Sylvie st-ongكما عرفتيا سمفي سطوف  -
معارؼ وميارات وسموكيات الموارد البشرية ليكونوا أكثر قدرة عمى تحسيف عوا دىـ 

 .(ٜٖٔ)والتكيؼ مع التطورات الحاصمة في البي ة
مجموعة مف األنشطة التي يحددىا االستعماؿ والتي تستخدـ الميارات وىي أيضًا  -

وتقييميا كحمقة وصؿ بيف مختمؼ عمميات الموارد البشرية )التوظيؼ, التكامؿ, 
األجر, المسار الوظيفي( كما يرتبط مع وظا ؼ أخرى مثؿ تنظيـ العمؿ والتفكير 

 . (ٓٗٔ)االستراتيجي لممؤسسة
متابعة خطط عمؿ متجانسة بيدؼ تقميص الفروؽ بيف كما أنيا تصميـ, وتنفيذ و  -

االحتياجات والموارد البشرية لممؤسسة, بشكؿ مسبؽ ) مف حيث النوع والحجـ( تبعًا 
لخطتيا االستراتيجية )أو عمى األقؿ تبعا ألىدافيا عمى المدى المتوسط(, مع تضميف 

 .(ٔٗٔ)العامميف في إطار مشروع تطوير وظيفي
المكمؼ بتحديد الكفاءة, وجعميا شفافة وضماف استخداـ وتطوير  وىي مجاؿ اإلدارة  -

ىذه الكفاءات بما يتماشى مع الطموحات الشخصية لمموظؼ المعنى وأىداؼ 
 . (ٕٗٔ)المنظمة

وأخيرًا تعرؼ إدارة الكفاءات عمى أنيا مجموع األنظمة, والبرامج, واإلجراءات,  -
تساب وتحفيز وتعديؿ الكفاءات والخطوات واألدوات, ... التي تسمح لممؤسسة باك
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التي تحتاجيا في الحاضر والمستقبؿ, بشكؿ فردي وجماعي, اعتبارًا بغاياتيا, أىدافيا 
 (ٖٗٔ)استراتيجيتيا, ىيكميا, وسا ميا التقنية وثقافتو

وىكذا قدـ البحث عددًا مف التعريفات المختمفة التي تناولت معظـ جوانب الكفاءة     
الليا يمكف تحقيؽ مزايا تنافسية عديدة لمجامعة التي تطبؽ بعضًا مف وعناصرىا والتي مف خ

ىذه المفاىيـ, كما نرى أف ىناؾ تقارب وبعضًا مف التكامؿ بيف ىذه المفاىيـ وبعضيا 
 البعض.

 competency management objectivesثانيًا: أىداؼ إدارة الكفاءات    
يمكف مف خالليا تبني األنشطة والعمميات تمثؿ إدارة الكفاءات االستراتيجية التي  

واألفكار التي تساعد عمى البحث عف ذوي الكفاءات واكتشافيـ واستقطابيـ والعمؿ عمى 
تطويرىـ وتيي تيـ لألدوار المتوقعة منيـ مف أجؿ تحقيؽ التميز, لذا نجدىا تسعى إلى تحقيؽ 

 :(ٗٗٔ)األىداؼ التالية
 effectivenessتحقيؽ الفعالية    - أ

تـ تحقيؽ الفعالية مف خالؿ دمج الموارد البشرية مع الموارد المادية التي تمتمكيا ي 
المؤسسة لتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليذه الموارد مجتمعة, عمى اعتبار أف المورد البشري ىو 
المسؤوؿ عف تحقيؽ الفعالية, وىنا يبرز دور إدارة الكفاءات مف خالؿ وظا فيا بجعؿ المورد 

اًل, مدربًا, محفزا ولديو والء وانتماء لمعمؿ والمؤسسة التي يعمؿ بيا, التي تصبح البشري مؤى
 مف خاللو قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا.

وعميو, ففعالية اإلدارة ىي نتاج تفاعؿ عدد مف العوامؿ التنظيمية واإلدارية, أىميا؛  
موضوعية المعايير درجة التكامؿ بيف أقساـ التنظيـ اإلداري, ودرجة الوضوح والتحديد و 

المستخدمة في صنع القرارات واتخاذىا, باإلضافة إلى درجة االستقاللية والحرية التي يتمتع 
 بيا التنظيـ اإلداري في مواجية البي ة المحيطة سواء الخارجية أو الداخمية.
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 تحقيؽ الفاعمية  - ب
نيا تعني العالقة بيف وىي تمثؿ العالقة بيف المخرجات المتوقعة والمخرجات الحقيقية, أي أ

الخدمات المقدمة )المنجزة( مقارنة مع المستويات المخطط ليا مسبقًا, فيي قياس نوعية 
 وجودة الخدمات المنجزة مقارنة بالتكمفة.

وبذلؾ نجد أف الفعالية والفاعمية ىدفاف يكمالف بعضيما البعض, فمف خالىما تتمكف أية     
األداء مما ينعكس عمى  تحقيؽ الميزة تنافسية وقدرة جامعة مف تحقيؽ معدالت مرتفعة مف 

 الجامعة عمى البقاء واالستمرار في ظؿ المتغيرات المجتمعية السريعة.
 :(145)كما تيدؼ إدارة الكفاءات إلى تحقيؽ سبعة أىداؼ رئيسية

 .تقدير أفضؿ لمكفاءات المال مة لموظا ؼ 
  واالقتصادية.تحكـ أفضؿ في نتا ج التغيرات التكنولوجية 
 .الجمع بيف عوامؿ: الكفاءة, المنظمة  المؤىمة , وتنمية كفاءات العامميف بشكؿ أفضؿ 
 .الحفاظ عمى قابمي التوظيؼ لمجميع 
 .إدارة المسارات الوظيفية بشكؿ أفضؿ 
 .تقمؿ المخاطر والتكاليؼ الناجمة عف االختالالت 
 .اختيار وبرمجة مخططات التصحيح الضرورية بشكؿ أفضؿ 

 :(ٙٗٔ)وىناؾ أىداؼ أخرى إلدارة الكفاءات نذكر منيا ما يمي
 مف النواحي العالمي التكامؿ زيادة عف الناش ة الكبيرة التغمب عمى الضغوط 

 . والثقافية واالجتماعية والسياسية االقتصادية
 الخدمات تقديـ ووسا ؿ العمؿ, تنظيـ وطرؽ الجديدة, التعامؿ مع التكنولوجيا 

 . المؤقتة العمالة عمى زايدالمت واالعتماد
 وسياسات والمواقؼ والميارات المعرفة مف فريًدا مزيًجا التحديات يتطمب كؿ مواجية 

 .الكفاءات ىذه لتنمية الفعالة البشرية الموارد تنمية واستراتيجيات
 .دعـ استراتيجية ومنيج متكامؿ إلدارة الموارد البشرية 
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تحقؽ أكبر عدد ممكف مف أىداؼ مدخؿ إدارة وبذلؾ فجامعة كفرالشيخ إف استطاعت أف 
الكفاءات فإف ذلؾ ُيعد مؤشرًا ميمًا عمى االرتقاء بمستويات األداء واالرتفاع بقدرات منتسبييا 

 والذي ينعكس بدوره عمى تحقيؽ مزايا تنافسية عديدة ومتنوعة.
  The importance of competency managementثالثًا: أىمية إدارة الكفاءات   
تواجو إدارة الكفاءات كيفية المحافظة عمى ىذه الكفاءات وتنميتيا في ظؿ منافسة     

قوية عمييا باعتبارىا أىـ الموارد التي تسعى المؤسسات الحديثة باستمرار إلى تحقيؽ أكبر 
 :(ٚٗٔ)استفادة منيا, ومف ذلؾ تبرز األىمية الكبيرة إلدارة الكفاءة التي تتجمى فيما يمي

ممية تنمية الكفاءات مف األولويات التي تقـو عييا الرؤية االستراتيجية أصبحت ع -ٔ
 لمجامعة, فتعد في كثير مف األحياف ىي المحددة والمتحكمة في كؿ عمميات اإلدارة.

 تشكؿ كفاءات األفراد أحد أىـ الموارد األساسية واالستراتيجية لمجامعة. -ٕ
التنافسية التي تكتسبيا الجامعة والتي تميزىا تنعكس كفاءات األفراد عمى دعـ الميزة  -ٖ

 عمى باقي المنافسيف.
التفكير في استمرار الكفاءات بالجامعة يعد بمثابة نقطة االنطالؽ إلحداث الفرؽ بينيا  -ٗ

 وبيف المنافسيف.
تعتبر كفاءات األفراد بمثابة المنقذ الر يسي لمجامعة في حالة مواجيتيا لتحديات  -٘

 أوجدتو ظروؼ العولمة والتطورات التقنية.الواقع الجديد الذي 
كما أنو مف المحتمؿ أف تظير تحديات إدارة الكفاءات مع نمو المؤسسات وتصبح     

متطمبات البرامج متنوعة وأكثر تعقيًدا وىذا يؤدي إلى زيادة الطمب عمى األشخاص الذيف 
ذا كانت كفاءة لدييـ مجموعة مف الميارات والقدرات , فضاًل عف الخبرات المتنوعة , وا 

القوى العاممة غير متوافقة بشكؿ صحيح مع أىداؼ العمؿ فيصبح مف الصعب لمغاية 
  ودوف تطوير تحديد الكفاءات الموجودة والكفاءات المطموبة وتكوف النتيجة أداء ضعيؼ

يتـ إعادة تحديد لذا  وتؤثر ضعؼ إدارة الكفاءات عمى المؤسسة عمى جميع المستويات
التوقعات في قطاع تكنولوجيا المعمومات باستمرار , وليذا السبب يجب عمى القوى 
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, كما تقوـ إدارة الكفاءات بما (ٛٗٔ)ةالعاممة الترقية باستمرار لمواكبة التغيرات التكنولوجي
 : (ٜٗٔ)يمي
 فاءةالك احتياجات تقييـ أجؿ مف الكفاءات استخداـ يتـ العاممة: القوى تخطيط 

 بيف اليوة عف الفجوة تحميؿ يكشؼ أف ويمكف والمستقبمية الحالية والفردية التنظيمية
 المؤسسة حتى أو الفردية المجموعات أو الموظفوف يمتمكيا أف يجب التي الكفاءات
 .العاممة القوى تنمية خطط في والمساىمة

 الوظيفة بمتطمبات المرشح قدرات مقارنة أجؿ مف الكفاءات ُتستخدـ التوظيؼ: إدارة 
 .األفضؿ المرشح تحديد المعمف عنيا بمجرد

 بإدارات التعمـ المختمفة الكفاءات ىذه وربط المطموبة الكفاءات تحديد التعمـ: إدارة. 
 وكذلؾ الوظيفية الكفاءة لمتطمبات وفًقا العامؿ أداء تقييـ حيث يتـ األداء: ادارة 

 .األىداؼ
 لمعامميف, الشخصي التطوير خطط إلنشاء الكفاءات تستخدـ الوظيفي: التطوير 

 الكفاءات مع المقارنة خالؿ ومف الوظا ؼ لجميع المطموبة الكفاءات مراجعة ويمكف
 .المينية خططيـ وتطوير المحتممة الوظا ؼ تحديد يمكنيـ يمتمكونيا التي

 :عمى بناءً  الر يسية لموظا ؼ المحتممة البدا ؿ بتقييـ المؤسسات تقوـ البدا ؿ 
 الكفاءة متطمبات

 : (ٓ٘ٔ)كما ُيعد تطبيؽ مدخؿ إدارة الكفاءات ميـ في ىذا الوقت نظرًا لما يمي
 .التغييرات الكبيرة في مجاؿ اإلدارة نتيجة التغيرات االقتصادية والتكنولوجيا 
  ًالتغير في طبيعة عمؿ المؤسسات لذا يعد تطوير المؤسسات أمرًا أساسيا 
 المنافسة المتزايد والعولمة 
 النظـ واألساليب الجديدة والتغييرات الييكمية والتغييرات الثقافية. 
وىكذا تتضح أىمية تطبيؽ مدخؿ إدارة الكفاءات لما لو مف مزايا عديدة يمكف مف خالليا      

استقطاب الكفاءات لمجامعة وتدريبيـ وتنميتيـ واالعتماد عمييـ في االرتقاء بمعدالت األداء 
 والوصوؿ بالجامعة إلى تحقيؽ مزايا تنافسية عديدة.خريج كوادر بشرية ماىرة وتحسيف جودة العمؿ وت
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 Principles of competency managementرابعًا: مبادئ إدارة الكفاءات    
 : (151)تقـو إدارة الكفاءات عمى عدد مف المبادئ منيا  
اقتراف المواىب  االنجاز: يطمؽ خبراء إدارة األعماؿ مصطمح  ذكاء الكفاءة  عمى مدى-ٔ

 والكفاءات باإلنجازات وترتبط صفة الموىوب ألي شخص يقدـ عماًل متميزًا.
الثقافة: يجب أف تتعامؿ الجامعة مع الكفاءة كثقافة تقوـ عمى تبني عدد مف المبادئ  -ٕ

 واألساليب التي تيي  الظروؼ والمناخ المناسب لظيور ونمو الموىبة.
نما تحتاج إلى  االختيار والتعييف: لـ تعد -ٖ أساليب التعييف تقوـ عمى اكتشاؼ المواىب وا 

 خبراء متخصصيف.
 التدريب: يحتاج دا مًا األشخاص ذوي الكفاءات إلى استراتيجية تعمؿ عمى تدريبيـ -ٗ
االتصاؿ: تحتاج الكفاءات إلى قيادات ذات خبرة وميارة اتصالية كبيرة في توصيؿ  -٘

 التغذية العكسية.الرسا ؿ والمعاني مع االىتماـ ب
المسؤولية في التقييـ: يجب أف تتوفر لدى المسؤوليف عف إدارة الكفاءات المسؤولية في  -ٙ

 التقييـ استنادًا لمعايير موضوعية مف أجؿ منحيـ طاقة أكثر.
الذكاء العاطفي واالجتماعي: حيث يجب العمؿ عمى مساعدة الكفاءات عمى تنشيط  -ٚ

 ذكا يـ االجتماعي.
يؼ البحث الحالي عددًا مف مبادئ إدارة الكفاءات نذكر منيا؛ العممية حيث تبنى ويض    

عمى أسس عممية رصينة, والمرونة أي أف خططيا قابمة لمتعديؿ واالضافة والحذؼ والتطوير 
ـ يسبؽ إلييا أحد.بما يتماشى مع الظروؼ والمرونة, واألصالة واالبداعية   حيث تتبنى طرا ؽ وأساليب ل

 Features of competency managementخصائص إدارة الكفاءات  خامسًا:
ىناؾ مجموعة مف الخصا ص التي تميز األفراد ذوي الكفاءة عف غيرىـ مف األفراد       

 : (ٕ٘ٔ)العادييف منيا
  سرعة الفيـ واإلدراؾ خاصة في وظا ؼ إدارة المعمومات في وظا ؼ برمجة

 الحسابات ا لية.



 

   

  
 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الجزء الثانى 

73 

 والتصور فالوظا ؼ الفنية تحتاج إلى مثؿ ىذه القدرة مثؿ أعماؿ  القدرة عمى التحميؿ
 اليندسة والتصميـ.

  القدرة عمى التقييـ العالمي, وىي القدرة عمى تطبيؽ مبادئ معينة لموصوؿ إلى حموؿ
 فريدة واإلدارة العميا بحاجة إلى مثؿ ىذه القدرات.

 لفنية توفير القدرات الميكانيكية خاصة في األعماؿ والوظا ؼ ا 
 .يتصؼ تفكير الكفاءات البشرية بالجد واألصالة 
 .لدييـ القدرة عمى التمييز بيف الثقة في النفس والغرور 
  ينظروف إلى المشكالت عمى أنيا تشكؿ نوع مف التحدي لقدراتيـ ومصدر إلثبات

 ذاتيـ.
 يراه  لدييـ قدر كبير مف االستقالؿ في الرأي والتصرؼ فيـ ال يكيفوف آرا يـ طبقًا لما

 ا خروف.
  نتاج وتقديـ ما ىو لدييـ غريزة حب االستطالع والتعرؼ عمى كؿ ما ىو جديد وا 

 أفضؿ.
  يتسموف بالمرونة وعدـ الجمود, كـ تمتد اىتماماتيـ بمياديف ومعارؼ جديدة غير

تخصصيـ الحالي وىـ يتميزوف بالتفكير االستراتيجي خاصة في األعماؿ عالية 
 التقنية.

 لية عمى اإلقداـ والمخاطرة في البحث والتطوير واالختراع واالبتكارلدييـ قدرة عا 
وىناؾ وجية نظر أخرى ترى أف الكفاءات تتمتع بعدة خصائص والتي مف بينيا ما 

 :(153)يمي
 ذات غاية حيث يقوموا باألعماؿ بقصد تحقيؽ ىدؼ محدد أو تنفيذ نشاط معيف. -
ىي األنشطة الممارسة والوسا ؿ مجردة فالكفاءة غير مر ية, ما يمكف مالحظتو  -

 المستعممة ونتا ج ىذه االنشطة.
نما يكتسب ذلؾ مف خالؿ  - بعضيا مكتسبة فالفرد ال يولد كفؤا ألداء نشاط معيف وا 

 تدريب موجو.
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تتقادـ الكفاءات عند عدـ استعماليا ألف مصدرىا األفراد, فإذا لـ يسمح ليـ بإظيار  -
ت والميارات ستضمحؿ ومف ثـ يتراجع موقع كفاءاتيـ ومياراتيـ فإف ىذه الكفاءا
 المؤسسة التنافسي لصالح المنافسيف.

 :(ٗ٘ٔ)كما أف لمكفاءات خصا ص أساسية منيا ما يمي
 :معينة منطقة في الشخص يمتمكيا التي المعمومات المعرفة 
 :لمخبرة سموكي إظيار الميارة 
 الذاتية صورتو أو قيمو أو الشخص مواقؼ الذات: مفيوـ 
 معينة بطريقة التصرؼ العامة: السمات 
 :السموكية المتكررة األفكار الدافع 

 types of competenciesسادسًا: أنواع الكفاءات     
اختمؼ الباحثوف في وضع تصنيؼ موحد وشامؿ لمكفاءات, وقاموا بتصنيفيا حسب معايير 

نظيـ إلى ما حسب معيار التمختمفة كالتنظيـ واالحتياج والتركيب ؛ حيث تصنؼ الكفاءات 
 :(155)يمي

 .كفاءات اساسية : كفاءات تحتاجيا المؤسسة إلزاميًا لممارسة نشاطيا 
  كفاءات مميزة: كفاءات تكتسُبيا المؤسسة وتطوُرىا لخمؽ مزايا تنافسية والمحافظة

 عمييا.
 .كفاءات جوىرية: كفاءات غير قابمة لمتقميد وتمكف المؤسسة مف اقتحاـ أسواؽ متعددة 

 :(156)معيار االحتياج فُتصنؼ الكفاءات إلىأما حسب 
الكفاءة المكتسبة: وىي تمؾ الكفاءة المتاحة لدى العامميف في زمف معيف وتقتضييا  -

 طبيعة العمؿ ونوعية الخدمة وتضمف الوصوؿ إلى مستوى أداء فعاؿ.
الكفاءة الالزمة: ىي تمؾ الكفاءة الضرورية التي تحتاجيا المؤسسة عند إدخاؿ  -

يا جديدة أو إحداث فروع تنظيمية جديدة, مما يتطمب إعادة النظر في تكنولوج
 الكفاءات الموجودة ومدى مطابقتيا لمتطمبات التغيرات الحاصمة
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التصنيفات لمكفاءات البشرية ما يتمثؿ في تصنيفيا وفقًا لثالث مستويات  وأيضًا مف أبرز   
 :(ٚ٘ٔ)وذلؾ عمى النحو التالي

تتضمف الميارات, والسموكيات والقدرات التنظيمية المرتبطة ببعضيا الكفاءات الفردية: و  -أ
البعض مف أجؿ الحصوؿ عمى أداء عالي وتزويد المؤسسة بمزايا تنافسية مدعمة, كما تسمى 
الكفاءة الفردية أيضًا بالكفاءة المينية, وىي عبارة عف مجموعة مف المعارؼ والميارات 

غيره, ويمكف أف تكوف الكفاءة كامنة أو ظاىرة وعمى  والخبرات الخاصة بكؿ فرد وتميزه عف
 المؤسسة اكتشافيا والعمؿ عمى تطويرىا وتسخيرىا لخدمة أىدافيا المختمفة.

الكفاءات الجماعية: ىي نتيجة أو محصمة تنشأ مف التعاوف الموجود بيف الكفاءات  -ب
مف األعضاء والذي يخمؽ الفردية, وىي عبارة عف مزج لمموارد الداخمية والخارجية لكؿ عضو 

كفاءات جديدة ناتجة عف تنسيؽ تجميعي لذا فيي تمثؿ قدرة فريؽ عمؿ منظـ عمى تحقيؽ 
نتا ج ذات األداء العالي, ومف خالؿ ىذا التعريؼ يظير بأف الكفاءات الجماعية مكونة مف 

 ات التنظيمية قسميف ر يسييف األوؿ عبارة عف الميارات الفردية, والقسـ الثاني عبارة عف األدو 
الكفاءات االستراتيجية: ىي توليفة مف الميارات والتكنولوجيات التي تساىـ في تحقيؽ  -جػ

القيمة المضافة لمخريج, ىي تشكؿ تعمـ جماعي ضمف المؤسسة وخاصة كيفية التنسيؽ بيف 
دماج التكنولوجيا.  الميارات وا 

ت مف العامميف بيا امتالؾ وىناؾ تصنيؼ آخر ألنواع الكفاءات حيث تتطمب الجامعا   
مزيج مثالي مف الكفاءات ليكونوا قادريف عمى المساىمة في تحقيؽ أىداؼ الجامعة وقد تشمؿ 

 :(ٛ٘ٔ)وذلؾ عمى النحو التاليىذه الكفاءات مزيًجا مف الكفاءات الفنية والسموكية 
   التخطيط الكفاءات الفنية: وىي الكفاءات األساسية المطموبة لدور ما وتشمؿ كفاءات

دارة األزمات وما إلى ذلؾ, كما يمكف أف تتضمف الكفاءة الفنية أيضًا  والمراقبة والتحكـ وا 
, والمحاكاة االفتراضية, وكفاءات التقنية المطموبة والتي يحتاجيا قطاع  البرمجة

 تكنولوجيا المعمومات
 وقد  مؤسسةالكفاءات السموكية: وىي كؿ دور يحتاج إلى التفاعؿ مع وظا ؼ أخرى في ال

تختمؼ درجة التفاعؿ بناًء عمى نوع المؤسسة وىيكميا ودورىا, وتصبح الكفاءات السموكية 
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ميمة لمغاية إلى جانب الكفاءات الفنية وتحدد نجاح الشخص في الدور ألنيا تمكنو مف 
 :(ٜ٘ٔ)ما يميالكفاءات السموكية المطموبة  وتشمؿاألداء بفعالية, 

 مف المطموب اليدؼ وتحقيؽ األفراد مع العمؿ عمى درةالق وىي الشخصية؛ العالقات 
 .األنشطة أولويات وتحديد الزمالء مع التنسيؽ خالؿ

 األشخاص مع معيف سياؽ في فعاؿ, بشكؿ التواصؿ عمى القدرة وىو التواصؿ؛ 
 (.شفيية أو كتابية) مناسبة بطرؽ المناسبيف

 وتحمؿ القرارات, واتخاذ استكمالو, مف والتأكد ما, عمؿ أداء عمى القدرة وىي المساءلة؛ 
 .فشمو أو نجاحو عف المسؤولية

 معايير تمبي التي الحموؿ وتطوير المشكالت تحميؿ عمى القدرة وىو المشكالت؛ حؿ 
 األداء. جودة

وبتوفير عددًا مف ىذه الكفاءات في الفرد الواحد يتمكف مف القياـ بمياـ عممو بكفاءة      
وفعالية كما أف ىذه االنواع تكمؿ بعضيا البعض وفي حالة إدارتيا جيدًا تتمكف الجامعة مف 

 االستفادة بيا واالرتقاء بمعدالت األداء بيا وتحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعة.
 Dimensions of competency managementاد إدارة الكفاءات   سابعًا: أبع

توجد عدة أبعاد إلدارة الكفاءات تختؼ ىذه األبعاد تبعا لنوع النشاط الذي تمارسو المؤسسة 
 :(ٓٙٔ)ومف ىذه األبعاد ما يمي

الُبعد المعرفي: وييتـ بمختمؼ أنواع المعارؼ التي تـ اكتسابيا وتتميز ىذه المعارؼ   -ٔ
 بالتنوع وصعوبة حصرىا.

الُبعد اإلبداعي: القدرة عمى إنتاج األفكار اإلبداعية الخالقة أي بمعنى تحفيز المورد   -ٕ
 البشري عمى التدريب عمى التفكير اإلبداعي .

يكوف مستوى سموكو والتزامو جيد في المؤسسة يمكنو  الُبعد السموكي: أف الفرد الذي -ٖ
مف تحقيؽ تواصؿ إيجابي وعالقات عمؿ جيدة مع رؤسا و وزمالءه في العمؿ وىذه 
بدورىا تكسبو المرونة والمثابرة والجدية في العمؿ باإلضافة إلى اكتسابو سموكيات 
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كافة التطورات إبداعية جديدة كالمبادرة الفعالة والتكييؼ والتأقمـ السريع مع 
 والمستجدات التي تطرأ في عممو .

الُبعد اإلدراكي: والتي تتمثؿ بمختمؼ المدارؾ التي تتيح لمفرد بسرعة التأقمـ والتكييؼ  -ٗ
مع مختمؼ التطورات والمستجدات التي تطرأ في عممو وىذه المدارؾ تكوف حصيمة 

لسنيف والتي يمكف الخبرات والميارات ومخزوف المعارؼ التي اكتسبيا الفرد عبر ا
صقميا وتطويرىا باكتساب معارؼ نظرية مدعمة ومتال مة مع التطبيؽ العممي ليا 

 مف أجؿ التحكـ الجيد في أدوات وطرؽ حؿ المشاكؿ 
ُبعد القدرات: ىو الحكـ عمى مدى قدرة الفرد عمى إمكانيتو في تحقيؽ المياـ الموكمة  -٘

 لو بفعالية وكفاءة عالية وفقًا لما مخطط ليا
ُبعد الميارات: وىي مجموعة مف اإلمكانات والقدرات التي يمتمكيا األفراد العامميف,  -ٙ

نما تتغير بتطويرىا  وقد تكوف فطرية أو مكتسبة, وىذه الميارات ال تبقى ثابتة وا 
وصقميا وتنميتيا بشكؿ مستمر مف خالؿ التدريب والتعمـ وىناؾ أنواع عديدة لميارات 

 اإلنسانية, والفنية, وميارات التعامؿ( منيا )الميارة الفكرية, و 
 كفاءات خمس يتضمف لمكفاءات عمؿ ألبعاد إطار الوطنية االوربية األكاديمية كما طورت

 التغيير ودعـ , النزاعات وحؿ , البشرية الموارد أدوات واستخداـ , االستراتيجي الدعـ: ر يسية
 :(ٔٙٔ)الثقة وخمؽ , التنظيمي

ويرى البحث أنو عندما تراعى إدارة الكفاءات ىذه األبعاد مجتمعة بؿ وتحاوؿ أف تضيؼ ليا 
وتبني خططيا وتنظـ عمميا في ضوء ىذه األبعاد فيي بذلؾ تستطيع أف تحقؽ مزايا تنافسية 

 لممؤسسة والجامعة التي تتبنى ذلؾ. 
 Components of competency managementثامنًا: مقومات إدارة الكفاءات  

لضماف نجاح المؤسسات في تطبيؽ إدارة الكفاءات ينبغي توافر عدد مف المقومات نذكر    
 :(ٕٙٔ)منيا
  يمانيا بضرورة االعتماد عمى الكفاءات لمواجية التغيرات والتطورات دعـ القيادة وا 

 الحاصمة في شتي المجاالت.
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 التميز واكتساب مكانة  التألؼ بيف االستراتيجية والكفاءات التي تصؿ إلى تحقيؽ
 مرموقة بيف المنافسيف.

 .اعتماد سياسة فعالة لألجور والمكافآت لتأثيرىا عمى دافعية األفراد 
 .تطوير الكفاءات وتشجيع تطوير المسار الوظيفي 

كما أف االتجاه نحو تحديد المقومات األساسية والضرورية إلدماج مدخؿ إدارة  
 :(ٖٙٔ)مب الوقوؼ عمى النقاط التاليةالكفاءات البشرية في اإلدارة يتط

الثقافة التنظيمية والتحضير الجيد لمتغير التنظيمي: فإذا سادت في الجامعة قيـ مرنة  -ٔ
كانت الجامعة قادرة عمى التغيير التنظيمي ومستفيدة منو, في المقابؿ كمما كانت القيـ تميؿ 

ر, وتأتي أىميتيا مف كونيا قوة خفية إلى التحفظ والثبات قمت قدرة الجامعة واستعدادىا لمتطو 
ذات تأثير متعدد الجوانب في أنشطة اإلدارات وعممياتيا, ومف ثـ في فاعميتيا ومستويات 

 أدا يا
القيادة اإلدارية الناجحة: حيث يوكؿ  إلييـ ميمة التعرؼ عمى الكفاءات التي يمتمكيا  -ٕ

مؤسسة, وبالتالي فالقيادة مطالبة أكثر أفرادىا ومف ثـ تنميتيا وتوظيفيا في تطوير وتنمية ال
ال فالفشؿ سيكوف  مف أي وقت آخر بأف تدعـ استخداـ المدخؿ المعتمد عمى إدارة الكفاءات وا 

 حتمي.
فالتكوف يرمي إلى تنمية الفرد في مجممو باعتبار أف  التكويف المرتكز عمى الكفاءات: -ٖ

توظيفيا, فإذا تـ تطوير ىذا العنصر العنصر البشري في المؤسسة أىـ العناصر التي يتـ 
 أمكف تطوير بقية العناصر األخرى فنية ومادية ومعنوية.

باعتبار أف الحوافز  مف الضروري وجود سياسة تحفيزية محكمة :تحفيز الكفاءات البشرية -4
قوة محركة خارجية تستخدـ لحث اإلنساف عمى بذؿ الجيد لمقياـ بالعمؿ المطموب عمى أكمؿ 

برز دور الحوافز في تحريؾ الدافعية لدى الكفاءات البشرية لمتصريح بما يمتمكونو مف وجو, وي
 أفكار إبداعية ترتقي باألداء وتحسنو وتحقيؽ ميزة تنافسية. 
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تنبع أىمية اتصاؿ الكفاءات البشرية مف خالؿ تشكيؿ : اتصاؿ الكفاءات البشرية -5
ونظراتيـ إلى اإلدارة والعمؿ, ويتـ استغالىا في العالقات المؤثرة عمى اتجاىات األفراد وآرا يـ 

 تنمية القدرات والمعارؼ فيما بينيـ, ومنو يتحقؽ لدييـ كفاءات بشرية ممتازة.
 :(ٗٙٔ)ىناؾ وجية نظر أخرى ترى أف إلدارة الكفاءات ثالثة مقومات ر يسية 

  الكفاءات اكتساب الكفاءة: حيث تبذؿ المؤسسة جيًدا واعًيا ومدروًسا الكتساب
  .الالزمة لنمو أعماليا والتوسع فييا

   تطوير الكفاءات: وفييا يتـ رفع مستوى كفاءة العامميف الحالييف مف خالؿ برامج
 التدريب والتنمية المينية

  نشر الكفاءات: يتـ تعييف أصحاب الكفاءات في مناصب مختمفة في المؤسسة بناًء
 .عمى أفضؿ مكاف مناسب لمشخص

إف إلدارة الكفاءات عددًا مف المقومات يجب العمؿ عمى االىتماـ بيا وتوفيرىا, وىكذا ف     
فإذا أرادت الجامعة أف تحقؽ مزايا تنافسية وأف تتفوؽ عمى نظا رىا فيجب العمؿ عمى توفير 

 ىذه المقومات مع االعتناء بيا وتنميتيا وتحفيزىا.
 competency management techniquesتاسعًا: أساليب إدارة الكفاءات   

تسيـ إدارة الكفاءات البشرية في تحقيؽ أىداؼ الجامعة, ووضع سياسات وبرامج  
)االستقطاب, التدريب, التحفيز( والتي تيدؼ إلى توفير المورد البشري الكؼء ورفع مردوديتو 

 ي:ومستوى إنتاجيتو, ويوجد عددًا مف األساليب يجب إتباعيا إلدارة الكفاءات نذكر منيا ما يم
االستقطاب وجذب الكفاءات البشرية: بعد إنجاز عمميتي تحميؿ وتوصيؼ الوظا ؼ  -أ

وتخطيط الموارد البشرية تقـو إدارة الموارد البشرية إلى جذب أفضؿ الموارد البشرية وفؽ 
أوصاؼ ومتطمبات كؿ وظيفة مف خالؿ ما يسمى بعممية االستقطاب, ويقصد بعممية 

التنظيمية الرامية لمتأثير عمى عدد ونوعية األفراد المتقدميف  االستقطاب عمى أنيا الجيود
 : (٘ٙٔ)لشغؿ الوظا ؼ, وتبرز أىمية االستقطاب فيما يمي 

توسيع نشاط الجامعة المستقبمي؛ فقد يستدعى ىذا التوسع حاجة الجامعة لموارد  -
 بشرية إضافية جديدة مف أجؿ تغطيتو.
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 التي تحتاجيا الجامعة.في حالة وجود ندرة في بعض التخصصات  -
دور التدريب في تأىيؿ الكفاءات البشرية: ُيعد التدريب القا ـ عمى الكفاءة أمرًا بالغ  -ب

األىمية إلنشاء بي ة عمؿ عالية األداء والحفاظ عمييا كما ُيمكف لبرامج التدريب عالية الجودة 
, (ٙٙٔ)ألساسية المطموبةأف تقوـ بتحسيف أداء العامميف ومساعدتيـ عمى اكتساب الميارات ا

كما يمتد نشاط إدارة الكفاءات البشرية إلى تحسيف أداء العامميف في الجامعة مف خالؿ ما 
يسمى بالبرامج التدريبية, ألنو ميما كاف مستوى األفراد الذيف تـ اختيارىـ لما يكتسبونو مف 

دعـ المستمر بما يكفؿ ميارات وقدرات فإف ىذه القدرات والميارات في حاجة إلى التثميف وال
 : (ٚٙٔ)تنمية مواىب أصحابيا وكفايتيـ؛ ويحقؽ التدريب ما يمي

 ضماف أداء العمؿ بسرعة وفاعمية . -
ترغيب الفرد في ممارسة عممو باعتبار أف زيادة إنتاجيتو مرىونة برغبتو في أداء  -

 عممو
تحقيؽ تمؾ توعية الفرد بأىداؼ الجامعة وسياستيا وبأىمية عممو ومدى مساىمتو في  -

 األىداؼ.
رفع كفاءة العامميف عف طريؽ إتاحة فرص التعرؼ عمى الجديد في التطور  -

 التكنولوجي والعممي.
تقميؿ حوادث العمؿ التي غالبًا ما تحدث نقص كفاءة األفراد وانخفاض قدراتيـ  -

 ومياراتيـ الفنية.
المؤسسات عمى تقديـ دور التحفيز في المحافظة عمى الكفاءات البشرية: قد تتنافس  -جػ 

أفضؿ الحوافز لمعامميف في سبيؿ الحصوؿ عمى أفضؿ الكفاءات وتنميتيا والمحافظة عمييا 
والعمؿ عمى بقا يا بنفس مستويات األداء المطموبة, ويسعى التحفيز لتحقيؽ مجموعة مف 

 : (ٛٙٔ)األىداؼ أىميا
 ربط أىداؼ الجامعة بأىداؼ العامميف فييا. -
 امعة والعامميف بأىداؼ المجتمعربط أىداؼ الج -
 يعد تقديـ الحوافز لمكفاءات طريقة ىادفة لرفع معنوياتيـ وبالتالي زيادة اإلنتاجية. -
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 الوالء واالنتماء لمعامميف يقمؿ مف دوراف العمؿ واالستقرار الوظيفي. -
ءات تحقيؽ مستوى عاؿ مف الرضا لدى الكفاءات يعزز رغبة المؤسسة باإلبقاء عمى الكفا -

 المؤىمة بدؿ انتقاليا إلى المؤسسات األخرى.
إف الواقع التنافسي المفروض بيف المؤسسات يجعؿ المؤسسات تحقؽ بقاء واستقرارا  -

 لمواردىا البشرية بتوفير المتطمبات األساسية لمعامميف لدييا مقارنة بالمنافسيف.
تسيـ بشكؿ كبير في  تحسيف ظروؼ العمؿ مف خالؿ تقديـ الحوافز التي مف شأنيا أف -

 التطوير والتحسيف المستيدؼ.
وىكذا تمثؿ ىذه األساليب الثالثة مف أىـ األسس واالجراءات التي يجب أف تبنى عمييا    

إدارة الكفاءات سياستيا وبرامجيا داخؿ الجامعة حيث أف التفكير في كيفية استقطاب الكفاءات 
ؿ تحفيز مختمفة ومتنوعة كؿ ىذا يصب في والعمؿ عمى تدريبيا وتنميتيا وتحفيزىا بوسا 
  النياية لمصمحة الجامعة وتحقيؽ مزايا تنافسية.

 The stages of competency managementعاشرًا: مراحؿ إدارة الكفاءات   
ُيعد تطبيؽ أسموب إدارة الكفاءات في جامعة كفرالشيخ قرار استراتيجي ُيمكف مف خاللو     

تحقيؽ العديد مف األىداؼ التي مف أجميا ُأنشت الجامعة, وُيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ إتباع 
 عدد مف المراحؿ يمكف ذكرىا عمى النحو التالي:

تقدير االحتياجات المستقبمية, ثـ مقارنتيا  وتكوف مف خالؿ تخطيط الكفاءات: األولى المرحمة
بالموقؼ الحالي, فالتخطيط لمكفاءات يكوف نتيجة وجود فجوة في الكفاءات والتي تحاوؿ 
الجامعة سدىا, وذلؾ مف خالؿ وصؼ الوظيفة الذي يكشؼ عف مختمؼ المعارؼ, والميارات 

قع كأسموب لتحديد احتياجاتيا العممية والسموكيات الالزمة ليا, كما تعتمد الجامعة عمى التو 
تزويد الجامعة بممحة عامة عف جميع  ييدؼ تخطيط الكفاءات إلى, و(ٜٙٔ)مف الكفاءات

الكفاءات الالزمة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا, والتي تحددىا خطة العمؿ التنظيمية ومتطمبات 
كفاءة المطموب المشاريع واحتياجات العمؿ ومتطمبات الدور الوظيفي, كما يتـ تحديد مستوى ال

 .(ٓٚٔ)لكؿ ممؼ تعريؼ وظيفي في ىذه المرحمة أيضاً 
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وتعني إعداد مواصفات الكفاءات لتدبيرىا عند حيز  المرحمة الثانية: إنشاء مرجعية لمكفاءات
التطبيؽ, حيث تقوـ عمى توضيح الكفاءات المرغوب فييا )المطموبة( مف أجؿ الحصوؿ عمى 

ى مستوى واحد مف الوظيفة أو مجموعة مف الوظا ؼ, أحسف األداءات الوظيفية, سواء عم
, وذلؾ بإنشاء قا مة l,analyse de competences توىذا ما يسمى بتحميؿ الكفاءا

لمكفاءات المتطمبة لممارسة الوظا ؼ وتوصيفيا, بحيث تسمح بدراسة الوظا ؼ والقدرات 
 .(ٔٚٔ)البشرية لممؤسسة
التوظيؼ حيث  لمكفاءات المبدعة )استقطاب الكفاءات(التوظيؼ الجيد : المرحمة الثالثة

يعتبر التوظيؼ مف أىـ النشاطات ألنو يشكؿ نقطة البداية النتقاء الكفاءات البشرية المناسبة 
لممناصب الشاغرة داخؿ المؤسسة ليذا يجب وضع معايير محددة وتوضيح اإلجراءات الواجب 

يار )االنتقاء(, التعييف(, أخذا بعيف االعتبار انتياجيا في مرحمة التوظؼ )االستقطاب, االخت
مميزات وخصا ص المؤسسة مف حيث الحجـ, اإلمكانيات )الموارد المادة, الخبرة في مجاؿ 
التوظيؼ( وىذا االعتماد عمى التسيير التنب ي لمموارد البشرية ومف ىذا المنطمؽ نقوؿ أف ىذا 

 .(ٕٚٔ)الخيار يأخذ بعدًا استراتيجيا
يجب تطوير الكفاءات مف أجؿ السماح ليا  رابعة: تطوير ودمج الكفاءات الجديدةالمرحمة ال

بالتأقمـ مع عوامؿ تطور المحيط الداخمي أو الخارجي لممؤسسة أو المشاركة في إحداث 
تغيراتو, ودوف شؾ تغيرات المحيط المتسارعة التي تستدعي تطوير وتنمية الموارد البشرية 

عمـ والتكويف والتدريب, ألف حماة المعرفة األساسية في المؤسسات وكفاءاتيا وفؽ أساليب لمت
ىـ موظفوىا, كما تحتاج أيضًا إلى تنشيط وتجديد متواصؿ بحيث إذا بقيت محدودة في نفس 
الدا رة وبنفس المستوى فقد يترتب عمى ذلؾ تقادـ معارؼ وميارات الفرد وعدـ صالحيتيا 

اقع الذي توجد فيو, لذا كمما ارتفعت كفاءة الفرد كمما وأيضا انكماشيا وعجزىا عف مواجية الو 
, وىناؾ العديد مف الطرؽ لتطوير الكفاءات في (173)نمت وتطورت كفاءة المؤسسة ككؿ

المؤسسة, وذلؾ عف طريؽ تبادؿ الخبرات, وتحسيف النوعية, ونشر المعرفة, ورفع الكفايات 
 حديثة. واالرتقاء بمعدالت األداء, واستخداـ مداخؿ إدارية
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أي الفحص المستمر لمنتا ج التي حققتيا مرحمة تطوير  المرحمة الخامسة: تقييـ الكفاءات
, ويمثؿ التقييـ مرحمة ىامة ضمف مراحؿ إدارة الكفاءات, إذ يعد النشاط المرافؽ (ٗٚٔ)الكفاءات

العامميف لكؿ المراحؿ والعمميات التي تمر بيا ىذه العممية الدا مة والمستمرة والشامة لجميع 
 :(٘ٚٔ)في اإلدارة, يتـ ذلؾ مف خالؿ اعتماد مجموعة مف المقاربات التقييمية, مف قبيؿ

مقاربة المعارؼ: العمؿ عمى إجراء مقارنة بيف المعارؼ النظرية التي يمتمكيا الفرد  -
 والوضعيات المينية التي يرتبط بيا, وىذه ال تمثؿ سوى أحد مكونات الكفاءة.

ت: تقوـ عمى أساس المالحظة المباشرة لألفراد في وضعيات عمميـ, إذ مقاربة الميارا -
 يصعب التكيف بيا سابقا, لذلؾ يجب مالحظتيا أثناء مزاولة األفراد لعمميـ مف أجؿ معرفتيا.

: ترتبط ىذه المقاربة كثيرا بمظاىر السموؾ لدى الفرد, بحيث أف سموكياتو تمقاربة السموكيا -
و الوظيفي باعتباره توليفة مف مجموعة مف الموارد المعرفية ال يمكف فصميا عف أدا 

 والسموكية.
مقاربة القدرات: وفقا ليذه المقاربة يتـ إخضاع الموظفيف لوضعيات مينية وىمية مف أجؿ  -

تحديد قدراتيـ, كما يتـ إخضاعيـ إلى تماريف مختمفة لتعب ة القدرات لإلجابة عمى الوضعيات 
 الء األفراد.المينية الموجو ليا ىؤ 

ومف خالؿ كؿ ما سبؽ, نخمص إلى أف ىذه المراحؿ جد عممية والزمة ترافؽ جؿ  
عمميات وتطبيقات وخطوات إدارة الكفاءات, وىي عموما تستخدـ مف أجؿ تحفيز وتوجيو 
الموظفيف ومساعدتيـ عمى تطوير مياراتيـ وقدراتيـ المختمفة وتسمح أيضًا لممؤسسة مف 

 في ميداف إدارة الموارد البشرية. اتخاذ قرارات قويمة
 competency management modelsحادي عشر: نماذج إدارة الكفاءات   

نماذج إدارة الكفاءات: النموذج ىو محاكاة أو تجريد لمواقع الذي يسمح برسـ وتبسيط اإلدراؾ 
لنماذج إدارة الحسي ليذا الواقع وأخذ مميزاتو األساسية, وقد اختمؼ الباحثوف في اقتراحيـ 

الكفاءات وقد خمصوا إلى اقتراح أربعة نماذج عامة إلدارة الكفاءات, وتتجسد ىذه النماذج فيما 
 :(176)يأتي

 نموذج التنميط أو النمذجة, المرتكز عمى السموكيات. .ٔ
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نموذج التعدد, الذي يسمح مف التوزيع المرف لمموارد البشرية في ظؿ خصوصيات  .ٕ
 االنشطة.

لفردية, الذي يجعؿ مف الميزات واالستعدادات الفردية العامة ىي نموذج المواىب ا .ٖ
 األساس لألداء الفردي والجماعي.

نموذج الخبرة, الذي يرتكز عمى التحكـ في الكفاءات الفنية وما توفره مف مستوى راؽ  .ٗ
 لمقيـ المضافة.

واحد إلدارة وىكذا وبعد عرض ىذه النماذج األربعة يجب عمى الجامعة أف ال تمتـز بنموذج 
الكفاءات بؿ يجب إتباع أكثر مف نموذج والجمع بينيما حتى يمكف ليا أف تحقؽ مزايا تنافسية 

 وذلؾ الف الكفاءات قد تختمؼ عف بعضيا البعض في اتباع نموذج دوف ا خر.
 competency management requirementsثاني عشر: متطمبات إدارة الكفاءات  

 :(ٚٚٔ)رة الكفاءات توافر ما يمييتطمب تطبيؽ أسموب إدا 
إدماج إدارة الكفاءات في استراتيجية الجامعة: تكوف إدارة الكفاءات أكثر فعالية عندما  .ٔ

تكوف الكفاءة مرتبطة بشدة عمميات التخطيط االستراتيجي مع معايير مردودية التنظيـ 
 الممكف قياسيا.

 اعتبارىـ حاممي الكفاءات.إشراؾ أعضاء ىي ة التدريس في عممية إدارة الكفاءات ب .ٕ
تيي ة عوامؿ البي ة الداخمية والخارجية لمجامعة: حيث تحتاج عممية إدارة الكفاءات  .ٖ

إلي تيي ة العوامؿ الداخمية والخارجية فيي مف جية تعبر عف مجموع التطبيقات 
المتعمقة بتسيير مسار األفراد في الجامعة منذ توظيفيـ إلى منحيـ رواتب مرور 

 وحركتيـ. بتقييميـ
 اختيار مقاربة الكفاءة التي تتالءـ مع توجيات الجامعة. .ٗ
وىنا يجب التأكيد عمى ضرورة توفير عددًا مف المتطمبات الالزمة واألساسية لتطبيؽ     

مدخؿ إدارة الكفاءات في الجامعة وتبني مجموعة مف األليات التي تعمؿ وتساعد عمى ذلؾ 
نجازات في مختمؼ جوانب العمؿ والوصوؿ بالجامعة إلى لالرتقاء بمستوى الجامعة وتحقيؽ ا

 مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية التي تعد مف أىـ المزايا التنافسية لمجامعة.
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 الدراسة الميدانية السادسالمحور 
تناوؿ البحث في محاوره الخمسة السابقة عدة جوانب حيث وضع المحور األوؿ االطار     

العاـ لمبحث وفي محوره الثاني تناوؿ االسس النظرية لمميزة التنافسية, وتناوؿ المحور الثالث 
بعض محاوالت تحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسسات التعميـ العالي بمصر, في حيف المحور 

محاوالت تحقيؽ الميزة التنافسية بمؤسسات التعميـ العالي بإنجمترا, وفي المحور الرابع بعض 
الخامس تـ تناوؿ مدخؿ إدارة الكفاءات, أما المحور الحالي فيتناوؿ استطالع أفراد عينة 

 الدراسة حوؿ دور مدخؿ إدارة الكفاءات في تحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة كفرالشيخ.
 سة الميدانيةأواًل: اجراءات الدرا
 مجتمع الدراسة:

تعد جامعة كفرالشيخ إحدى الجامعات المصرية والتي تقع شماؿ دلتا مصر, وكانت جامعة 
( لعاـ  ٜٕٔكفرالشيخ فرعًا لجامعة طنطا حتى انفصمت عنيا بقرار ر يس الجميورية رقـ ) 

 ٜٔتتضمف وكانت جامعة كفرالشيخ آف ذلؾ تتكوف مف سبع كميات, أما ا ف فيي  ٕٙٓٓ
 عضوًا. ٛٛٚٔكمية وثالث معاىد وبمغ أعضاء ىي ة التدريس ومعاونييـ بيا 

 لعاـ السيسي الر يس مسابقة فى مصرية جامعة أفضؿ بمقب الجامعة ىذا وقد فازت    
 ٔٓٙ رقـ المركز ومنيا العالمية التصنيفات فى متميزة مكانو الجامعة احتمت وقد ـ,ٕٛٔٓ
 حققت كما المحمى المستوى عمى ٔ ورقـ البريطاني التايمز تصنيؼ فى العالـ مستوى عمى

 حققت كما البيطري, الطب تخصصات فى شنغياي تصنيؼ فى ٔ٘ٔ رقـ المركز الجامعة
 والمركز , عربيا والرابع المصرية الجامعات مستوى عمى وأفريقيا محميا الثاني المركز الجامعة
 وفى. ـٕٛٔٓ لعاـ  البي ة صديقة الخضراء الجامعات  العالمي التصنيؼ في عالميا ٖٚٔ
 ذات لمجامعات البريطانى التايمز تصنيؼ في تقدـ الجامعة الجامعة حققت ٜٕٔٓ عاـ

 مستوى عمى ٕٓٓ – ٔٓٔ لممركز فقفزت المجتمع عمى واإلجتماعى اإلقتصادى التأثير
 .(ٚٚٔ)المصريو الجامعات مستوى عمى األوؿ والمركز المصرية الجامعات
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 عينة الدراسة:
تمثمت عينة الدراسة في اختيار بعض أعضاء ىي ة التدريس ومعاونييـ مف خمس كميات وىي 
كميات التربية وا داب والطب البيطري والعموـ واليندسة كعينة ممثمة ألعضاء ىي ة التدريس 

استبعاد استبانة عمى ىذه الكميات الخمسة ) وبعد  ٕ٘ٔبجامعة كفرالشيخ, وتـ توزيع 
االستبانات غير المكتممة, باإلضافة الى االستبانات التي لـ تصؿ مرة أخرى لمباحث( تـ جمع 

 استبانة مثمت كميات عينة الدراسة وجميع الدرجات العممية. ٖٓٔ
 أداة الدراسة 

تـ بناء استبانة في صورتيا األولية وتـ عرضيا عمى السادة المحكميف وتـ تعديميا أكثر مف 
ى وصمت إلى شكميا النيا ي والذي تضمف تقسيميا إلى محوريف؛ المحور األوؿ مرة حت

 ٔٔبعنواف إدارة الكفاءات وتـ تقسيمو إلى ثالثة أبعاد ىـ استقطاب الكفاءات واشتمؿ عمى 
عبارات, أما  ٛعبارات, تحفيز الكفاءات واشتمؿ عمى  ٜعبارة, تدريب الكفاءات واشتمؿ عمى 

 عباره . ٘ٔالميزة التنافسية واشتمؿ عمى المحور الثاني فتناوؿ 
 : االستبانو صدؽ

تـ حساب صدؽ االستبانة باستخداـ طريقة صدؽ المفردات وفقًا لمعيار جيمفورد االحصا ي 
ومف خالؿ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ  ٖٓ.ٓلقبوؿ القيمة في حالة كونيا تزيد عف 

ليو وكانت قيـ معامالت االرتباط كالتالي؛ الُبعد االوؿ عبارة والدرجة الكمية لمُبعد الذي تنتمي إ
, والُبعد الثاني تراوحت قيـ  ٚٚ.ٓ -ٕٖ.ٓتراوحت معدالت قيـ معامالت االرتباط بيف 

, والُبعد الثالث تراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف  ٜٚ.ٓ -ٖٛ.ٓمعامالت االرتباط بيف 
, ٛٚ.ٓ -ٖٚ.ٓاط لممحور الثاني بيف , في حيف تراوحت قيـ معامالت االرتب ٕٛ.ٓ-ٔٗ.ٓ

مف  االستبانة صدؽ وىي كميا قيـ موجبة ومقبولة وتشير إلى صدؽ االستبانة,  كما تـ حساب
 عمى قدرتيا مف لمتأكد النفس وعمـ التربية مجاؿ فى األساتذة مف عدد عمى عرضيا خالؿ
 عالية اتفاؽ نسبة جاءت وقد البحث, بيدؼ العبارات ارتباط ومدى أجمو, مف أعدت ما قياس
 وتـ اجراء االستبانة بنود عمى%( ٜٓ) مف أكثر إلى وصمت المحكميف السادة آراء بيف

 . لمتطبيؽ صالحة االستبانة أصبحت حتى الالزمة التعديالت
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 : االستبانو ثبات
 مجموعة  خالؿ مف وذلؾ( كرونباخ - ألفا) طريقة باستخداـ االستبانة ثبات حساب تـ

لممحور  ٖٚ.ٓلممحور األوؿ ,  ٙٚ.ٓلالستبانة  الثبات معامؿ قيـ بمغت عضوًا,( ٖٓ)بمغت
  الثبات مف عالية بدرجة تتمتع االستبانة ىذه أف وتشير إلى,  موجبة ومرتفعة قيـ وىى الثاني

 : المتبع اإلحصائى األسموب
 بحزمة والمعروؼ( SPSS) برنامج باستخداـ ا لى الحاسب خالؿ مف النتا ج تحميؿ تـ

 : يمي كما اإلحصا ي التحميؿ خطة وكانت االجتماعية لمعموـ اإلحصا ية البرامج
 . االستبانة عبارات مف عبارة لكؿ الم وية والنسب التكرارات حساب .ٔ
 . االستبانة عبارات مف عبارة لكؿ( ٕكا) قيمة حساب .ٕ
 . االستبانة عبارات مف عبارة لكؿ النسبي الوزف حساب - ج

 :  وتفسيرىا الميدانية الدراسة نتائج عرض :ثانيا
 ما  عمى نص والذي:  الخامس السؤاؿ نتائج:  عرض خ ؿ مف الدراسة نتائج عرض يتـ
الدراسة الميدانية مف أعضاء ىي ة التدريس ومعاونييـ بجامعة كفرالشيخ حوؿ  أفراد عينة آراء

  محوري إدارة الكفاءات والميزة التنافسية؟
  التالي النحو عمى محوريف اساسيف الى تقسيمو تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة

السؤاؿ تـ تقسيمو  ىذا عف ولإلجابة محور إدارة الكفاءات, الدراسة حوؿ عينة افراد أراء - أ
 استخداـ استقطاب الكفاءات, تدريب الكفاءات, تحفيز الكفاءات( وتـ إلى ثالثة أقساـ  وىـ )

 جاءت وقد العينة أفراد الستجابات  ٕالنسبي وقيمة كا والوزف التكرارات, والنسب الم وية
 :التالية الجداوؿ في موضحة ىي كما النتا ج
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 الفروؽ لداللة ٕكا وقيمة لمعبارات النسبي والوزف الم وية والنسبة التكرارات يبيف (ٔ) جدوؿ
 .أفراد عينة الدراسة حوؿ استقطاب الكفاءات استجابات بيف

بدرجة تتحقؽ  ع ـ
 كبيرة

تتحقؽ بدرجة 
 متوسطة

تتحقؽ بدرجة 
 منخفضة

الوزف  2كا
 النسبي

 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
 خطط لوضع الجامعة تسعى 1

 الكفاءات الستقطاب استراتيجية
 بالجامعة المطموبة

37 35.9 56 54.4 10 9.7 31.13 2.26 1 

 احتياجاتيا بتحديد تيتـ ال الجامعة 2
 العمؿ لمتطمبات طبقاً  الكفاءات مف

23 22.3 51 49.5 29 28.2 12.66 1.94 7 

 في الكفاءات عمى الجامعة تعتمد 3
 وبيف بينيا استراتيجية شراكة عمؿ

 عالمية أخرى جامعات

34 33.0 60 58.3 9 8.7 37.88 2.24 2 

تضع الجامعة تصورا لموظائؼ  4
 الشاغرة المطموب ش ميا بالكفاءات

33 32.0 57 55.4 13 12.6 28.27 2.19 3 

تمتمؾ الكمية وحدة متخصصة  5
 تكوف ميمتيا إدارة الكفاءات

23 22.2 40 38.8 40 38.8 5.61 1.84 9 

تسعى الجامعة لمتعاقد مع مكاتب  6
خارجية متخصصة في استقطاب 

 الكفاءات

18 17.5 40 38.8 45 43.7 12.02 1.74 10 

يجعميا  الجامعة ال تمتمؾ كفاءات 7
 األخرى الجامعات تتميز عف

17 16.5 42 40.8 44 42.7 13.18 1.74 10 

بينيا  قوية ع قات تقيـ الجامعة 8
 والمصانع الشركات أصحاب وبيف

34 33.0 49 47.6 20 19.4 12.25 2.14 4 

تستقطب الجامعة كفاءات خارجية  9
 مف خ ؿ برامج التوأمة 

22 21.4 51 49.5 39 29.1 13.07 1.92 8 

توفر الجامعة زيارات ومعارض  10
وندوات ومؤتمرات تستقطب مف 

 خ ليا الكفاءات 

32 31.1 47 45.6 24 23.3 7.94 2.07 6 

تتيح الجامعة لكفاءتيا متطمبات  11
 التميز بالمقارنة بالجامعات األخرى 

28 27.2 59 57.3 16 15.5 28.68 2.12 5 
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وباستقراء الجدوؿ السابؽ يتضح اف العبارة االولى والتي تنص عمى  تسعى الجامعة لوضع 
خطط استراتيجية الستقطاب الكفاءات المطموبة بالجامعة  جاءت في الترتيب األوؿ بوزف 

( والتي تتحقؽ بدرجة كبيرة تمتيا العبارة الثالثة والتي تنص عمى   تعتمد ٕٙ.ٕنسبي قدره )
الكفاءات في عمؿ شراكات استراتيجية بينيا وبيف جامعات أخرى عالمية  في الجامعة عمى 

( والتي تتحقؽ بدرجة كبيرة وىذا يدؿ عمى أف جامعة ٕٗ.ٕالترتيب الثاني بوزف نسبي قدره ) 
كفرالشيخ تعمؿ جاىدة عمى االىتماـ بوضع خطط استقطاب الكفاءات واالعتماد عمييا في 

مع جامعات ومؤسسات دولية؛ في حيف جاءت العبارة السادسة القياـ بعمؿ شراكات عالمية 
والتي تنص عمى   تسعى الجامعة لمتعاقد مع مكاتب خارجية متخصصة في استقطاب 
الكفاءات  وكذلؾ العبارة السابعة والتي تنص عمى  الجامعة ال تمتمؾ كفاءات يجعميا تتميز 

( والمتاف ٗٚ.ٔواحد لمعبارتيف وىو )عف الجامعات األخرى  في الترتيب األخير بوزف نسبي 
يتحققاف بدرجة منخفضة مما يدؿ عمى أف جامعة كفرالشيخ تتعاقد ببطء مع مكاتب خارجية 
 الستقطاب الكفاءات, كما أف جامعة كفرالشيخ تمتمؾ كفاءات تمكنيا مف تحقيؽ ميزة تنافسية.  

 الفروؽ لداللة ٕكا وقيمة لمعبارات النسبي والوزف الم وية والنسبة التكرارات يبيف (ٕ) جدوؿ
 .أفراد عينة الدراسة حوؿ استقطاب الكفاءات استجابات بيف

تتحقؽ بدرجة  ع ـ
 كبيرة

تتحقؽ بدرجة 
 متوسطة

تتحقؽ بدرجة 
 منخفضة

الوزف  2كا
 النسبي

 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
 استراتيجية بالجامعة توجد 1

 الكفاءات لتدريب واضحة
28 27.2 64 62.1 11 10.7 42.66 2.12 6 

الجامعة ال تعتمد عمى برامج  2
 دولية معتمدة لتدريب الكفاءات

23 22.3 48 46.6 32 31.1 9.34 1.91 7 

تتعاقد الجامعة مع مؤسسات  3
عالمية لتدريب أعضاء ىيئة 
 التدريس بيا كُؿ في تخصصو

21 20.4 50 48.5 32 31.1 12.49 1.89 8 

 الكفاءاتترتبط خطة تدريب  4
االستراتيجي داخؿ  بالتخطيط
 الجامعة

36 35.0 55 53.4 12 11.6 27.05 2.23 4 

تحدد الجامعة االحتياجات  5
التدريبة المطموب إكسابيا 

 ألعضاء ىيئة التدريس

40 38.8 54 52.5 9 8.7 30.89 2.30 1 
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تتحقؽ بدرجة  ع ـ
 كبيرة

تتحقؽ بدرجة 
 متوسطة

تتحقؽ بدرجة 
 منخفضة

الوزف  2كا
 النسبي

 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
 استراتيجية بالجامعة توجد 1

 الكفاءات لتدريب واضحة
28 27.2 64 62.1 11 10.7 42.66 2.12 6 

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  6
ال يمتمكوف الجدارات الوظيفية 

 الميمة لتنفيذ أي عمؿ 

17 16.5 47 45.6 39 37.9 14.06 1.78 9 

تمتمؾ الكفاءات بالجامعة  7
الجدارات اإلدارية الضرورية لكؿ 
عضو ىيئة تدريس لدية مسئولية 

 إدارية أو إشرافيو

36 35.0 59 57.2 8 7.8 38.00 2.27 3 

 يتـ تدريب الكفاءات بما يتوافؽ 8
 لتعزيز الدولية المعايير مع

 الجامعة تنافسية

28 27.2 62 60.2 13 12.6 36.71 2.15 5 

البنية التحتية  الجامعة تمتمؾ 9
 التى تؤىميا لممارسة التكنولوجية

التدريب االلكتروني بما يتماشى 
 مع المت يرات المستحدثة

42 40.8 49 47.6 12 11.6 22.51 2.29 2 

وباستقراء الجدوؿ السابؽ نجد العبارة الخامسة والتي تنص عمى   تحدد الجامعة      
االحتياجات التدريبية المطموب إكسابيا ألعضاء ىي ة التدريس  في الترتيب األوؿ بوزف نسبي 

 ( بدرجة تحقؽ كبيرة مما يدؿ عمى أف جامعة كفرالشيخ تسعى جيدًا نحو تحديدٖٓ.ٕقدره )
االحتياجات التدريبة لكفاءاتيا والتي تمكنيـ مف تحقيؽ الميزة التنافسية, كما جاءت العبارة 
التاسعة والتي تنص عمى تمتمؾ الجامعة البنية التحتية والتكنولوجية التي تؤىميا لممارسة 
ه التدريب االلكتروني بما يتماشى مع التغيرات المستحدثة  في الترتيب الثاني بوزف نسبي قدر 

( بدرجة تحقؽ كبيرة مما يدؿ عمى أف جامعة كفرالشيخ اىتمت بشكؿ كبير ببنيتيا ٜٕ.ٕ)
التحتية ومعامميا التكنولوجية؛ في حيف نجد أف العبارة السادسة والتي تنص عمى  أعضاء 
ىي ة التدريس بالجامعة ال يمتمكوف الجدارات الوظيفية الميمة لتنفيذ أي عمؿ  في الترتيب 

( بدرجة تحقؽ منخفضة مما يدؿ عمى أف الكفاءات بجامعة ٛٚ.ٔنسبي قدره ) األخير بوزف
 كفرالشيخ يمتمكوف الجدارات الوظيفية التي تمكنيـ مف تحقيؽ مزايا تنافسية.   
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 الفروؽ لداللة ٕكا وقيمة لمعبارات النسبي والوزف الم وية والنسبة التكرارات يبيف (ٖ) جدوؿ
 .اسة حوؿ استقطاب الكفاءاتأفراد عينة الدر  استجابات بيف

تتحقؽ بدرجة  ع ـ
 كبيرة

تتحقؽ بدرجة 
 متوسطة

تتحقؽ بدرجة 
 منخفضة

الوزف  2كا
 النسبي

 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
توجد استراتيجية واضحة ومعمنة  1

 لتحفيز الكفاءات بالجامعة.
39 37.9 51 49.5 13 12.6 21.98 2.25 2 

توزيع الحوافز بيف أعضاء ىيئة  2
التدريس بالجامعة ال يتـ وفقا 

  لمعايير مرتيطة بأدائيـ

29 28.2 50 48.5 24 23.3 11.09 2.05 4 

تمنح الجامعة مزايا عينية  3
واجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس 
 عمى انجازىـ األعماؿ المكمفيف بيا

26 25.2 51 49.6 26 25.2 12.14 2.00 6 

 داخؿ إضافية حوافز مالية ترصد 4
 الكفاءات ألصحاب الجامعة وخارج

26 25.2 52 50.5 25 24.3 13.65 2.01 5 

تعد برامج الرعاية الصحية المتكاممة  5
التي توفرىا الجامعة حافزًا لمكفاءات 

 حتى تتفرغ ألداء األعماؿ

22 21.3 59 57.3 22 21.4 26.58 2.00 6 

 الكفاءات في أصحاب اختيار يمثؿ 6
 ميمااالكاديمية حافزا  المناصب

31 30.1 55 53.4 17 16.5 21.52 2.14 3 

الجامعة ال تعتمد أساليب تحفيز  7
 متنوعة 

16 15.5 58 56.3 29 28.2 26.93 1.87 7 

تطور الجامعة جوائز النشر الدولي  8
لألبحاث لتميزىا عف غيرىا مف 

 الجامعات األخرى

44 42.7 43 41.8 16 15.5 14.69 2.27 1 

وباستقراء الجدوؿ السابؽ نجد اف العبارة الثامنة والتي تنص عمى  تطور الجامعة جوا ز    
النشر الدولي لألبحاث لتميزىا عف غيرىا مف الجامعات االخرى  في الترتيب االوؿ بوزف 

( بدرجة تحقؽ كبيرة مما يدؿ عمى أف جامعة كفرالشيخ تعمؿ جاىدة عمى ٕٚ.ٕنسبي قدره )
لنشر الدولي لالبحاث وبالفعؿ جامعة كفرالشيخ منذ نشأتيا وىي تقدـ جوا ز تطوير جوا ز ا

مادية ومعنوية ألصحاب االبحاث المنشورة في مجاالت عالمية صاحبة معامؿ تأثير عالي, 
كما جاءت العبارة االولى والتي تنص عمى  توجد استراتيجية واضحة ومعمنة لتحفيز الكفاءات 

( وبدرجة تحقؽ كبيرة وىذا يدؿ عمى ٕ٘.ٕاني بوزف نسبي قدره ) بالجامعة  في الترتيب الث
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اىتماـ جامعة كفرالشيخ بوضع استراتيجية واضحة لكفاءتيا لتحفيزىـ نحو تحقيؽ مزايا 
تنافسية؛ في حيف نجد أف العبارة السابعة والتي تنص عمى  الجامعة ال تعتمد أساليب تحفيز 

( وبدرجة تحقؽ منخفضة مما يدؿ عمى ٚٛ.ٔقدره )متنوعة  في الترتيب األخير بوزف نسبي 
أف جامعة كفرالشيخ تعمؿ عمى ايجاد أساليب متنوعة لتحفيز العامميف والكفاءات الموجودة بيا 

 لتحقيؽ ميزة تنافسية لمجامعة.
 الفروؽ لداللة ٕكا وقيمة لمعبارات النسبي والوزف الم وية والنسبة التكرارات يبيف (ٗ) جدوؿ

 .أفراد عينة الدراسة حوؿ استقطاب الكفاءات استجابات بيف
تتحقؽ بدرجة  ع ـ

 كبيرة
تتحقؽ بدرجة 

 متوسطة
تتحقؽ بدرجة 

 منخفضة
الوزف  2كا

 النسبي
 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
رؤية ورسالة  ى الجامعةتبنت 1

تؤكد عمى الميزة التنافسية 
 بشكؿ واضح

34 33.0 60 58.3 9 8.7 37.88 2.24 5 

تُبنى استراتيجية الجامعة  2
 ونتائج عمى الربط بيف األداء

  المتميز والعمؿ األداء

31 30.0 60 58.3 12 11.7 34.04 2.18 8 

المعمومات ال تنساب بسيولة  3
ويسر بيف األجيزة واألقساـ 

 المختمفة لمجامعة

18 17.5 61 59.2 24 23.3 31.59 1.94 12 

تسعى الجامعة  لموفاء  4
الجودة واالعتماد فى بمعايير 

 كافة أعماليا

44 42.7 54 52.4 5 4.9 39.05 2.38 4 

االستق لية  الجامعة منحتُ  5
 التنظيمية واإلدارية والمالية

33 32.1 57 55.3 13 12.6 28.27 2.19 7 

ضماف ل الييئة القومية تقدـ 6
الدعـ  الجودة واالعتماد

لمجامعة وذلؾ  الفني 
تنافسي لموصوؿ إلى مركز 

 متميز

45 43.7 45 43.7 13 12.6 19.88 2.31 3 

الجامعة ال تسعى إلى  7
تحسيف إدراكات المستفيديف 

21 20.4 54 52.4 28 27.2 17.61 1.93 13 
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تتحقؽ بدرجة  ع ـ
 كبيرة

تتحقؽ بدرجة 
 متوسطة

تتحقؽ بدرجة 
 منخفضة

الوزف  2كا
 النسبي

 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
رؤية ورسالة  ى الجامعةتبنت 1

تؤكد عمى الميزة التنافسية 
 بشكؿ واضح

34 33.0 60 58.3 9 8.7 37.88 2.24 5 

 منيا نحو قيمة مخرجاتيا
 بيف الجامعة تتحسف أفضمية 8

 األخرى عمى الجامعات
 المحمي المستوى

50 48.5 48 46.6 5 4.9 37.65 2.44 2 

تتبنى الجامعة أساليب تقويـ  9
 متعددة   لتقويـ نفسيا ذاتيا

33 32.0 55 53.4 15 14.6 23.38 2.17 9 

تتبنى الجامعة خطة لمبحث  10
العممي لمعالجة مشك ت 

 مجتمعية واقعية  

35 34.0 55 53.4 13 12.6 25.71 2.21 5 

تش ؿ جامعة كفرالشيخ مركزا  11
متقدمًا بيف الجامعات 
المصرية في نسب 

االستشياد الدولي ألبحاث 
 أعضاء ىيئة تدريسيا

53 51.5 46 44.7 4 3.8 40.91 2.48 1 

تجدد الجامعة مف برامجيا  12
الدراسية بما يتواءـ مع 

المستجدات العالمية 
والمحمية  لتحقيؽ ميزة 

 تنافسية

39 37.9 47 45.6 17 16.5 14.06 2.21 5 

الجامعة ال تقدـ برامج متميزة  13
بتكمفة منخفضة مقارنة 

 بالجامعات 
 األخرى

26 25.2 53 51.5 24 23.3 15.28 2.02 11 

تمارس الجامعة دائما  14
مقارنات مرجعية ألدائيا مع 
جامعات أخرى محميا واقميميا 

 وعالميا

27 26.2 65 63.1 11 10.7 44.81 2.16 10 

 5 2.24 26.00 11.7 12 52.4 54 35.9 37تطور الجامعة مف خدماتيا  15
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تتحقؽ بدرجة  ع ـ
 كبيرة

تتحقؽ بدرجة 
 متوسطة

تتحقؽ بدرجة 
 منخفضة

الوزف  2كا
 النسبي

 الترتيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
رؤية ورسالة  ى الجامعةتبنت 1

تؤكد عمى الميزة التنافسية 
 بشكؿ واضح

34 33.0 60 58.3 9 8.7 37.88 2.24 5 

المقدمة لممجتمع وفقًا 
 الحتياجاتو

وباستقراء الجدوؿ السابؽ يتضح أف العبارة الحادية عشرة والتي تنص عمى  تشغؿ جامعة     
كفرالشيخ مركزا متقدما بيف الجامعات المصرية في نسب االستشياد الدولي ألبحاث أعضاء 

( وبدرجة تحقؽ كبيرة, كذلؾ جاءت ٛٗ.ٕىي ة تدريسيا  في الترتيب األوؿ بوزف نسبي قدره )
امنة والتي تنص عمى  تتحسف أفضمية الجامعة بيف الجامعات األخرى عمى المستوى العبارة الث

( بدرجة تحقؽ كبيرة وىما عبارتاف ٗٗ.ٕالمحمي  في الترتيب الثاني بوزف نسبي قدره )
مرتبطاف ببعضيما البعض والتي توضح أف جامعة كفرالشيخ يستشيد بأبحاث كفاءاتيا دوليًا 

في حيف نجد أف العبارة السابعة والتي تنص عمى  الجامعة ال  كما تتحسف صورتيا محميًا؛
تسعى إلى تحسيف إدراكات المستفيديف منيا نحو قيمة مخرجاتيا  في الترتيب األخير بدرجة 

( مما يدؿ عمى أف جامعة كفرالشيخ تعمؿ عمى ٖٜ.ٔتحقؽ منخفضة وبوزف نسبي قدره )
ريجييا مما يمنحيا ميزة تنافسية يمكف تحسيف وعي وادراؾ المستفيديف منيا نحو قيمة خ

 تنميتيا واالعتماد عمييا. 
ىؿ توجد فروؽ بيف استجابات أعضاء ىي ة التدريس عمى استبانة الدراسة وفقا لمتخصص 

 كميات نظرية(؟ –)كميات عممية 
والختبار ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار  ت  لممجموعات المستقمة لداللة الفروؽ بيف 

في أبعاد ومحاور االستبانة, والجدوؿ التالي  كميات نظرية( –ات )كميات عممية متوسطي درج
 يوضح النتا ج التي توصؿ إلييا الباحث.

واالنحرافات المعيارية وقيمة   ت   لداللة الفروؽ بيف  الحسابية المتوسطات (٘جدوؿ )     
 اور االستبانةأػبعاد ومحفي  كميات نظرية( –لمتخصص )كميات عممية متوسطي درجات 
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األبعاد 
 والمحاور

 المتوسط ف التخصص 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة درجة الحرية
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 البعد األوؿ
 

وذلؾ  20.98 56 كميات عممية
بعد التحقؽ 
مف شروط 

استخداميا 
كاالعتدالية 
 والتجانس

3.36 101 3.556 0.01 
 4.28 23.66 47 كميات نظرية

 0.05 2.494 101 2.69 18.32 56 كميات عممية البعد الثاني
 3.36 19.81 47 كميات نظرية

 0.01 4.0180 101 2.62 15.46 56 كميات عممية البعد الثالث
 3.27 17.94 47 كميات نظرية

المحور األوؿ 
 ككؿ

 0.01 4.072 101 7.86 54.77 56 كميات عممية
 8.67 61.40 47 كميات نظرية

 غير دالة 1.587 101 4.015 32.39 56 كميات عممية المحور الثاني
 5.95 33.98 47 كميات نظرية

 

وباستقراء الجدوؿ السابؽ يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصا ية في الُبعد األوؿ وىو    
مقابؿ  ٙٙ.ٖٕاستقطاب الكفاءات لصالح الكميات النظرية حيث بمغ المتوسط الحساب ليا 

 ٖٙ.ٖمقابؿ  ٕٛ.ٗلمكميات العممية وأيضًا كاف االنحراؼ المعياري لمكميات النظرية  ٜٛ.ٕٓ
  ٔٓ.ٓوكانت جميع عبارات الُبعد األوؿ دالة احصا يًا عند مستوى داللة  لمكميات العممية

كذلؾ جاءت جميع عبارات الُبعد الثاني وىو تدريب الكفاءات دالة احصا يًا عند مستوى   
 ٕٖ.ٛٔمقابؿ  19.81لصالح الكميات النظرية حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا  ٔٓ.ٓداللة 

لمكميات   ٜٙ.ٕمقابؿ  ٖٙ.ٖاالنحراؼ المعياري لمكميات النظرية لمكميات العممية, وأيضًا كاف 
 العممية.

وأيضًا جاءت جميع عبارات الُبعد الثالث وىو تحفيز الكفاءات دالة احصا يًا عند مستوى داللة 
لمكميات  ٙٗ.٘ٔمقابؿ  ٜٗ.ٚٔلصالح الكميات النظرية فقد بمغ المتوسط الحسابي ليا  ٔٓ.ٓ

 لمكميات العممية . ٕٙ.ٕمقابؿ  ٕٚ.ٖاؼ المعياري لمكميات النظرية ىو العممية, وكاف االنحر 
وىكذا جاءت جميع عبارات المحور األوؿ والخاص بإدارة الكفاءات دالة احصا يًا عند مستوى 

وبانحراؼ معياري قيمتو  ٓٗ.ٔٙلصالح الكميات النظرية بمتوسط حسابي قدره  ٔٓ.ٓداللة 
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وقيمة  ٚٚ.ٗ٘بي لمكميات العممية عمى المحور األوؿ في حيف بمغ المتوسط الحسا ٚٙ.ٛ
  ٙٛ.ٚانحراؼ معياري 

أما جميع عبارات المحور الثاني والخاص بالميزة التنافسية فال توجد فروؽ ذات داللة 
احصا ية بيف الكميات النظرية والعممية نظرًا ألف الفروؽ بينيما ض يمة وال ترقى إلى وجود 

 لتالي كانت استجاباتيـ عمى عبارات االستبانة متقاربة.  داللة احصا ية بينيما وبا
بجامعة كفرالشيخ  التنافسية الميزة لتحقيؽ مقترحة واجراءات البحث نتائج السابعالمحور 

 في ضوء مدخؿ إدارة الكفاءات
بعد العرض السابؽ وتقديـ بعض التحميالت حوؿ الميزة التنافسية وأسسيا النظرية,     

والتعرؼ عمى بعض محاوالت تحقيقيا بمؤسسات التعميـ العالي المصري, وخبرة انجمترا في 
تحقيقيا بمؤسسات التعميـ العالي بيا, خاصة وأف انجمترا بيا عدد كبير مف المؤسسات التي 

قدمة في التصنيفات العالمية لترتيب مؤسسات التعميـ العالي, بؿ بيا جامعة احتمت مراكز مت
اكسفورد وىي في الترتيب األوؿ عالميًا, ثـ عرض بمدخؿ إدارة الكفاءات كأسموب إداري 
يمكف االعتماد عميو في تحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة كفرالشيخ, ثـ قاـ الباحث بإجراء دراسة 

يـ استبانة تكونت مف محوريف ر يسييف؛ المحور األوؿ بعنواف إدارة ميدانية حيث تـ تصم
الكفاءات والذي اشتمؿ عمى استقطاب الكفاءات, وتدريب الكفاءات, وتحفيز الكفاءات, في 
حيف تناوؿ المحور الثاني مف االستبانة الميزة التنافسية, وتـ تطبيؽ ىذه االستبانة عمى عدد 

نييـ بجامعة كفرالشيخ, وقد توصؿ البحث لعدد مف النتا ج  مف أعضاء ىي ة التدريس ومعاو 
التي يمكف االعتماد عمييا في تقديـ عددًا مف اإلجراءات المقترحة لتحقيؽ األىداؼ التي مف 

  أجميا ُأجري البحث, وذلؾ عمى النحو التالي :
 مبحثل النظرية نتائجأواًل: ال
 :يمي ما منيا نذكر النتا ج مف لعدد الحالي البحث توصؿ
الجامعات التي لدييا حجـ مماثؿ أو تخصصات مماثمة , وتمؾ التي تقع في نفس  .ٔ

المنطقة تعتبر بشكؿ عاـ في منافسة حقيقية؛ لذا تحتاج الجامعة إلى جمع وتحميؿ 
 .المعمومات حوؿ منافسييا ومف ثـ تقييـ نقاط القوة والضعؼ
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تنافس محققة  الستراتيجيةتحقيؽ الميزة التنافسية يكوف مف خالؿ إتباع المؤسسة  .ٕ
القيمة, وتكوف ىذه الميزة دا مة لممؤسسة إذا توافر معياراف ىما: عدـ تطبيؽ ىذه 

مف جانب أي مف المنافسيف سواء الحالييف أو المحتمميف, وعدـ قدرة  االستراتيجية
 .االستراتيجيةقيؽ نفس مزايا تمؾ المؤسسات المنافسة األخرى عمى تح

أف الميزة التنافسية البد أف تكوف: مستمرة, ومتجددة, ومرنة, وأف تتناسب مع األىداؼ  .ٖ
 .والنتا ج التي تريد المؤسسة تحقيقيا في المدى القصير والبعيد

الميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصؿ المؤسسة إلى اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية مف  .ٗ
 .المستعممة مف قبؿ المنافسيف, حيث يكوف بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاؼ ميدانياً تمؾ 

, وىذه اتمتمؾ المؤسسة ميزة تنافسية عندما تخمؽ قيمة اقتصادية أكثر مف منافسيي .٘
الميزة التنافسية في المقابؿ ستمكف المؤسسة مف كسب قيمة اقتصادية أكبر مف 

 منافسييا.
تعني تميز وتفرد الجامعة عف باقي الجامعات المنافسة ليا  الميزة التنافسية لمجامعات .ٙ

ـ والتعمـ واألنشطة يفي أحد مجاالت التنافس كالجودة في الخدمة المقدمة أو في التعم
 التكمفة األقؿ, أو غيرىا مف المجاالت. البحثية, أو في خدمة المجتمع, أو

ًا لتحديد المؤسسات الناجحة عف تنبع أىمية الميزة التنافسية مف كونيا تمثؿ معيارًا ميم .ٚ
غيرىا ألف المؤسسات الناجحة تتميز بإيجاد نماذج جديدة منفردة يصعب تقميدىا 

 .ومحاكاتيا وباستمرار
الميزة التنافسية ذات أىمية لمجامعات, حيث تحقؽ ليا التميز االستراتيجي فيما تقدمو  .ٛ

احتياجاتيـ وتضمف  مف خدمات لممستفيديف, كونيا تحقؽ قيمة مضافة ليـ, وتمبي
 .والءىـ, وتحسف صورة الجامعة في أذىانيـ

 مف بعدد تتسـ إنما لمتمايز استراتيجية وتتبع تنافسية مزايا تحقؽ التي المؤسسات .ٜ
 التركيز مع, المخرجات مف نسبياً  قميمة مجموعة بينيا مف والتي الر يسية السمات

 عالميًا. المؤسسة بسمعة واالىتماـ, العمؿ سوؽ احتياجات عمى
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المستويات الجيدة داخؿ مؤسسات التعميـ العالي تؤدي إلى ميزة تنافسية محسنة  .ٓٔ
 .وتحسف مف األداء التنظيمي

مؤسسات التعميـ  مخرجات في واالبتكار اإلبداع تحقؽ التي الوسا ؿ أحد التميز .ٔٔ
 مجاراتيا. لممنافسيف يمكف ال بحيث أدا يا وطرؽ العالي

 مف والخروج مشاكميا حؿ مف تتمكف حتى االستراتيجي التفكير إلى المؤسسة تمجأ .ٕٔ
 تنافسية. مزايا لتحقيؽ المستخدمة األساليب أحد باعتباره الحرجة الوضعيات

 الضرورية. والكفاءات الموارد مف مجموعة يتطمب لممؤسسة تنافسية ميزة تحقيؽ .ٖٔ
 تعزيز بيدؼ عمييا وتحافظ باستمرار المالية قدرتيا تحقؽ أف المؤسسة عمى يجب .ٗٔ

 البعيد. المدى عمى وتطويره التنافسي موقفيا
الميزة التنافسية  الميزة التنافسية لممؤسسات الجامعية تتمثؿ في ُبعديف ر يسيف وىما؛ .٘ٔ

 , الميزة التنافسية الخارجية.الداخمية
تقنية المعمومات واالتصاالت أصبحت عنصرًا حاسمًا في تفوؽ المؤسسات  .ٙٔ

 رى.ومنافستيا مع المؤسسات األخ
تعد الميزة التنافسية وسيمة لتكويف رؤية جديدة لممستقبؿ الذي تريده المؤسسة لنفسيا,  .ٚٔ

 .ومجاالت لمبحث عف الفرص اليا مة
تعتبر االستراتيجية وسيمة لبقاء المؤسسة في بي ة تنافسية, وقدرتيا عمى الموا مة بيف  .ٛٔ

 .الفرص والقدرات التنافسية
عات نجد أف بعض الجامعات تقوـ بتطوير البرامج في دراسات الميزة التنافسية لمجام .ٜٔ

 واالستراتيجيات لتحقيؽ الميزة التنافسية.
كؿ جامعة يمكف أف تختار ما يناسبيا مف استراتيجيات تمكنيا مف بناء ميزة  .ٕٓ

تنافسية, وىذا يعتمد عمى تحميؿ حاالت قوتيا وضعفيا, والقيمة التي يمكف أف تقدميا 
 والبي ة التنافسية.

 دد مف األساليب األساسية التي تؤدى إلى تحقيؽ التميز عف ا خريف.يوجد ع .ٕٔ
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 التعميـ بمؤسسات التنافسية الميزة لتحقيؽ والمحاوالت االفكار مف عدد مصر في .ٕٕ
 المطموب. المستوى عمى ليس الواقع أرض عمى التنفيذ اليزاؿ ولكف العالي

تعد انجمترا مف أىـ واوا ؿ الدوؿ التي اىتمت بالميزة التنافسية وتطبيقيا في عدد مف  .ٖٕ
الجامعات في انجمترا  بأف لدييا ميزة تنافسية حقيقية فيي غير الجامعات وتتميز 

 ىادفة لمربح, وتعد المنافسة والتفكير التنافسي جزًءا مف روح التعميـ العالي االنجميزي.
يتمثؿ في حاجة الجامعات إلى تطوير  في انجمترا العالي أحد مبادئ التعميـ .ٕٗ

 .استراتيجيات فعالة تمنحيا ميزة تنافسية
قامت فكرة المنافسة في جامعات انجمترا عمى  مفيـو المنافسة في التعميـ العالي   .ٕ٘

 باقتراح أف المستقبؿ ىو حوؿ البقاء لألصمح.
تمتمؾ العدد األكبر مف األقساـ  يتعد المؤسسة األكثر تميزًا ىي تمؾ التفي انجمترا  .ٕٙ

 الناجحة, ويكمف السر في اكتشاؼ ما يمنح تمؾ األقساـ والمؤسسة ميزة تنافسية.
 العالي التعميـ باقي مؤسسات عف اكسفورد, وكامبريدج تميزت جامعتي انجمترا في .ٕٚ

 مؤسسات عف فا قة تنافسية موارد لدييا أف ىو المؤسسات ىذه وسبب تميز األخرى
 .األخرى العالي التعميـ

 عمى العالي التعميـ مؤسسات تتنافس حيث األداء لتعزيز وسيمة المنافسة انجمترا في .ٕٛ
 نجاحًا. األكثر التعميمية المؤسسة تتحدد التنافسية البي ة ىذه وفي الموارد

 القدرة تحديد في  الموارد عمى القا مة الرؤية تطبيؽ عمى االعتماد تـ انجمترا في .ٜٕ
 العالي. التعميـ مؤسسات باستراتيجية يتعمؽ وما التنافسية

 القدرة لمقارنة مصممة ومنيجية وطني تعميمي برنامج بتطوير انجمترا حكومة قامت .ٖٓ
 العالي. التعميـ مؤسسات لجميع البحثية والقدرة التدريس عمى

 االبحاث عمى في انجمترا ركزت في أحد جوانبيا العالي التعميـ في المنافسة .ٖٔ
 بينيا فيما تتنافس العالي التعميـ مؤسسات مف قميؿ عدد ىناؾ كما كاف واالنشطة

 الجودة عالي التدريس يكافأ حيث التدريس جودة أساس عمى



 

 

 

 جامعة بني سويؼ
 مجمة كمية التربية

 يوليوعدد 
 2021الجزء الثانى 

100 

ىي تقوية  ذلؾوكانت الفكرة مف  ات عمنيةبإجراء منافس انجمتراقامت جامعات  .32
 مجتمع ما بعد الصناعة. إلىالصناعة واالنتقاؿ 

امعات العالمي احتمت جامعة اكسفورد المرتبة األولى عمى مستوى طبقًا لتصنيؼ الج .ٖٖ
 العالـ.

 االعتماد خالؿ مف يمكف والتي الحديثة اإلدارية المداخؿ مف الكفاءات إدارة مدخؿ .ٖٗ
 .تطبيقو تستطيع التي الجامعة في المزايا مف عدد تحقيؽ عميو

 ىي فالكفاءة المؤسسات, بيف حسما األكثر التنافسية الميزة تمثؿ أصبحت الكفاءات .ٖ٘
 .الميزة تصنع التي

 والعمميات األنشطة تبني خالليا مف يمكف التي االستراتيجية الكفاءات إدارة تمثؿ .ٖٙ
 والعمؿ واستقطابيـ واكتشافيـ الكفاءات ذوي عف البحث عمى تساعد التي واألفكار

 .التميز تحقيؽ أجؿ مف منيـ المتوقعة لألدوار وتيي تيـ تطويرىـ عمى
 وبرامج سياسات ووضع الجامعة, أىداؼ تحقيؽ في البشرية الكفاءات إدارة تسيـ .ٖٚ

 .الكؼء البشري المورد توفير إلى تيدؼ والتي( التحفيز التدريب, االستقطاب,)
 خالؿ مف الجامعة في العامميف أداء تحسيف إلى البشرية الكفاءات إدارة نشاط يمتد .ٖٛ

 .التدريبية بالبرامج يسمى ما
 عمى الحصوؿ سبيؿ في لمعامميف الحوافز أفضؿ تقديـ عمى الجامعات تتنافس .ٜٖ

 األداء مستويات بنفس بقا يا عمى والعمؿ عمييا والمحافظة وتنميتيا الكفاءات أفضؿ
 .المطموبة

 لمواردىا واستقرارا بقاء تحقؽ يجعميا الجامعات بيف المفروض التنافسي الواقع .ٓٗ
 .البشرية

 خاللو مف ُيمكف استراتيجي قرار كفرالشيخ جامعة في الكفاءات إدارة أسموب تطبيؽ .ٔٗ
 .التنافسية المزايا مف العديد تحقيؽ
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 لمبحث الميدانية النتائج: ثانياً 
 عمى تنص والتي االولى العبارة في الُبعد األوؿ مف محور إدارة الكفاءات حصمت .ٔ

  بالجامعة المطموبة الكفاءات الستقطاب استراتيجية خطط لوضع الجامعة تسعى 
األوؿ مما يدؿ عمى قياـ جامعة كفرالشيخ بوضع خطط لجذب  الترتيب في جاءت

واالعتماد عمييا في القياـ بعمؿ شراكات عالمية مع جامعات  الكفاءات لمجامعة
 ومؤسسات دولية.

 عمى تنص والتي السابعة الكفاءات جاءت العبارة إدارة محور مف األوؿ وفي الُبعد .ٕ
األخير  الترتيب في  األخرى الجامعات عف تتميز يجعميا كفاءات ؾتمتم ال الجامعة 

وىي في األصؿ عبارة سمبية وقد وضعيا الباحث ليتأكد أف أفراد عينة الدراسة يقرأوف 
العبارات جيدًا, وىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة يروف أف جامعة كفرالشيخ تمتمؾ 

 مزايا تنافسية.كفاءات يمكف ليا أف تصنع الفارؽ وتحقؽ 
 تحدد   عمى تنص والتي الخامسة في الُبعد الثاني مف المحور األوؿ حصمت العبارة  .ٖ

 الترتيب عمى  التدريس ىي ة ألعضاء إكسابيا المطموب التدريبية االحتياجات الجامعة
 التدريبة االحتياجات تحديد نحو جيداً  تسعى كفرالشيخ جامعة أف عمى يدؿ مما األوؿ

 والتي التاسعة العبارة جاءت كما التنافسية, الميزة تحقيؽ مف تمكنيـ والتي لكفاءاتيا
 التدريب لممارسة تؤىميا التي والتكنولوجية التحتية البنية الجامعة تمتمؾ عمى تنص

الثاني وىذا واضح بالفعؿ  الترتيب في  المستحدثة التغيرات مع يتماشى بما االلكتروني
أف ىناؾ بنية تحتية وتكنولوجية عمى مستوى عالي فمف زار جامعة كفرالشيخ يرى 

جدًا حيث أنش ت مباني إدارية ومعامؿ وقاعات مؤتمرات ومكتبة مركزية, وغير ذلؾ 
كمية وثالث معاىد داخؿ حـر جامعي جديد  ٚٔتـ انشاء مباني عمى طراز جديد لػ 

 يما.يضـ كؿ الجامعة عدا كميتي التربية والطب البيطري في حـر اخر مستقؿ ب
 أعضاء  عمى تنص والتي السادسة األوؿ جاءت العبارة المحور مف الثاني الُبعد في .ٗ

 في  عمؿ أي لتنفيذ الميمة الوظيفية الجدارات يمتمكوف ال بالجامعة التدريس ىي ة
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 الجدارات يمتمكوف كفرالشيخ بجامعة الكفاءات أف عمى يدؿ مما األخير الترتيب
 .تنافسية مزايا تحقيؽ مف تمكنيـ التي الوظيفية

 تطور  عمى تنص والتي الثامنة العبارة حصمت األوؿ المحور مف الثالث الُبعد في .٘
 عمى  االخرى الجامعات مف غيرىا عف لتميزىا لألبحاث الدولي النشر جوا ز الجامعة
 جوا ز تطوير عمى جاىدة تعمؿ كفرالشيخ جامعة أف عمى يدؿ مما االوؿ الترتيب
 مادية جوا ز تقدـ وىي نشأتيا منذ كفرالشيخ جامعة وبالفعؿ لالبحاث الدولي النشر

 عالي. تأثير معامؿ صاحبة عالمية مجاالت في المنشورة االبحاث ألصحاب ومعنوية
 ال الجامعة  عمى تنص والتي السابعة العبارة جاءت األوؿ المحور مف الثالث الُبعد في .ٙ

 كفرالشيخ جامعة أف عمى يدؿ مما األخير الترتيب في  متنوعة تحفيز أساليب تعتمد
 ميزة لتحقيؽ بيا الموجودة والكفاءات العامميف لتحفيز متنوعة أساليب ايجاد عمى تعمؿ

 .لمجامعة تنافسية
 جامعة تشغؿ  عمى تنص والتي عشرة الحادية جاءت العبارة الثاني المحور في  .ٚ

 ألبحاث الدولي االستشياد نسب في المصرية الجامعات بيف متقدما مركزا كفرالشيخ
 يستشيد كفرالشيخ جامعة أف األوؿ مما يتضح الترتيب في  تدريسيا ىي ة أعضاء
 محميًا. صورتيا تتحسف كما دولياً  كفاءاتيا بأبحاث

 إلى تسعى ال الجامعة  عمى تنص والتي السابعة جاءت العبارة الثاني المحور في .ٛ
 يدؿ مما األخير الترتيب في  مخرجاتيا قيمة نحو منيا المستفيديف إدراكات تحسيف
 قيمة نحو منيا المستفيديف وادراؾ وعي تحسيف عمى تعمؿ كفر الشيخ جامعة أف عمى

 .عمييا واالعتماد تنميتيا يمكف تنافسية ميزة يمنحيا مما خريجييا
 عند احصا ياً  دالة الكفاءات بإدارة والخاص األوؿ المحور عبارات جميع جاءت .ٜ

 النظرية . الكميات لصالح ٔٓ.ٓ داللة مستوى
 داللة ذات فروؽ توجد التنافسية ال بالميزة والخاص الثاني المحور عبارات جميع .ٓٔ

إلى  ترقى وال ض يمة بينيما الفروؽ ألف نظراً  والعممية النظرية الكميات بيف احصا ية
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 االستبانة عبارات عمى استجاباتيـ كانت وبالتالي بينيما احصا ية داللة وجود
 .  متقاربة
بجامعة كفرالشيخ في ضوء مدخؿ إدارة  التنافسية الميزة لتحقيؽ مقترحة ثالثًا: اجراءات

 الكفاءات
بعد تناوؿ المحاور السابقة لألسس النظرية واالفكار العممية حوؿ الميزة التنافسية        

 بعض وتطبيقاتيا فيواستراتيجيتيا ومحاوالت تحقيقيا في مؤسسات التعميـ العالي المصري, 
جراء الدراسة مؤسسات التعميـ العالي في انجمترا , وبعد عرض مدخؿ إدارة الكفاءات, وا 

 يقدـ البحث الميدانية عمى عينة ممثمة ألعضاء ىي ة التدريس ومعاونييـ بجامعة كفرالشيخ,
كفرالشيخ  بجامعةالميزة التنافسية  ُيمكف تحقيؽعدد مف االجراءات المقترحة التي مف خالليا 

 عمى النحو التالي :وذلؾ  في ضوء مدخؿ إدارة الكفاءات
 المقترحةاالجراءات فمسفة  - أ

لتقديـ اجراءات مقترحة لتحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة كفرالشيخ يجب أف تبنى      
فمسفة ىذه االجراءات عمى مجموعة مف القواعد العممية والمسممات الفمسفية تستند 

المجتمعات األخرى, واالستفادة مف تجاربيـ, كذلؾ تشجيع االبداع  عمى االنفتاح عمى
واالبتكار وتقديـ األفكار التي تساعد عمى االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي, وذلؾ مف 

 خالؿ االعتماد عمى مداخؿ إدارية حديثة مثؿ مدخؿ إدارة الكفاءات.
كما يجب تركز فمسفة التعميـ العالي عمى أف ىذه المؤسسات موجودة لتقديـ      

خدمة وليس الربح وأف المنافسة جزء مف روح مؤسسات التعميـ العالي وأف ىذه 
المؤسسات إف لـ تتطور ستتقادـ ويجب التأكيد عمى أف العصر الحالي والقادـ سيكوف 

 فيو البقاء لألصمح.
 لمقترحة  أىداؼ االجراءات ا  - ب

تيدؼ االجراءات المقترحة تحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة كفرالشيخ  وذلؾ عمى النحو 
 التالي :
 رصد واقع جامعة كفرالشيخ مف خالؿ الدراسة الميدانية. .ٔ
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 بسوؽ العمؿ ومؤسسات االنتاج. كفر الشيخ ربط جامعة .ٕ
 كفر الشيخ.  االرتقاء بمعدالت األداء بجامعة .ٖ
 مرتفعة مف التنمية وارتفاع مؤشرات النمو.تحقيؽ معدالت  .ٗ
 االىتماـ باألقساـ االكاديمية وتوفير مستمزماتيا . .٘
 زيادة االىتماـ بالبحث العممي ونوعية االبحاث المقدمة. .ٙ
 البحث عف مصادر تمويؿ لمقياـ بأبحاث تيـ المجتمع. .ٚ

 المقترحة : االجراءات مكونات - ج
تمفة منيا؛ اجراءات االستقطاب, وتتكوف مف مجموعة مف االجراءات المخ    

 التخطيطية, اجراءات التدريب, اجراءات التحفيز, االجراءات التشريعية, االجراءات

التحسينية  االجراءات التقويمية, التنفيذية, االجراءات التنظيمية, االجراءات االجراءات
 االجراءات كما يمي:  ىذه توضيح أو التطويرية ويمكف

 اجراءات االستقطاب -1
 التي المزايا لطرح فيديو االنترنت شبكة عمى الجامعة موقع عمى يوضع 

 الجامعة تقدميا
 يجب أخرى جامعات مف متدربيف يوجد كفرالشيخ بجامعة التطوير بمركز 

 بو تتميز ما لتوضيح تدريبي برنامج كؿ نياية في جزء يخصص أف
 .الكفاءات لجذب الجامعة

 ىي ة أعضاء مف الكفاءات الجامعة تدعو لمجامعة العممي اليوـ في 
 وامكاناتيا الجامعة زايا ليـ وتوضح المختمفة الجامعات مف التدريس
 .الفارؽ تصنع أف ليا يمكف التي الكفاءات لجذب

 الكفاءات الستقطاب الجامعات بيف الشراكة تفعيؿ. 
 توضح عمؿ ورش تنظـ الجامعة تعقدىا التي العممية المؤتمرات خالؿ 

 المختمفة الكفاءات اصحاب وتدعو المستقبمية وأفكارىا الجامعة مشاريع
 .فييا لممشاركة
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 الجامعة فييا تستعرض الكفاءات الستقطاب تحفيزية فيديوىات عمؿ 
 .المختمفة المجاالت في إمكاناتيا

 المتميزة العممية العقوؿ استقطاب. 
 االنترنت مواقع عمى لمجامعة الترويج. 

 اجراءات التدريب -2
 وبرامج خطط لتطوير كأساس الكفاءات مف المطروحة األفكار اعتماد •

 .التالية التدريب
 التدريب برامج تطوير في الدراسية والمنح البعثات مف العا ديف مف االستفادة •

 في منيـ واالستفادة الخارج في دورات عمى حصوليـ حالة في منيـ واالستفادة
 .التدريب

 وفؽ وتعديميا بحيادية التدريب وخطط برامج لتقييـ الكترونية آلية تفعيؿ •
 .االحصا ية النسب

 لتخطيط منيا االستفادة يجب دولياً  أو اقميمياً  أو محمياً  المكرمة الكفاءات •
 .جديدة تدريبية برامج

 .التدريب لبرامج النظري العرض مع العممية الخبرة دمج •
 .بالرقمية الخاصة IT وبرامج بالكفاءات الخاصة التدريب برامج بيف التكامؿ •
 موضوعات في العممية الخبرة ذوي اختيار يجب المتدربيف اختيار عند •

 .التدريب
 .وقتيـ عمى لمحفاظ لمكفاءات التدريب لبرامج واالتاحة التيسير مراعاة •
 نموذج او شرؼ كضيؼ العالية الخبرة ذوي مف الكفاءات أصحاب دعوة •

 بو يقتضي عرض
 لممتدربيف التفرغ اتاحة بحيث والكميات التدريب وحدات بيف ما التنسيؽ •
 مف التخصص في قريب المدرب يكوف أف ويفضؿ المتدربيف بيف الفصؿ •

 المتدربيف
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 .ف ة كؿ احتياج حسب المتدربة لمف ات الفعمية االحتياجات تحديد •
 .التدريب برامج في الكفاءات اصحاب مف حي نموذج مع الحي التفاعؿ •
 برامج وتخصيص التدريس ىي ة بأعضاء الخاصة التدريب برامج تطوير •

 بالجامعة المختمفة لمكفاءات
 اجراءات التحفيز -3

 حتى الجامعة لكفاءات نماذج لبث نماذج لبث اليوتيوب عمى قناة إنشاء 
 بو يحتذى ومثاالً  قدوة تكوف

 المستويات كافة عمى الكفاءات تكريـ. 
 ومعنوية مادية خاصة ميزات منحيـ طريؽ عف بالجامعة الكفاءات تحفيز 
 الكفاءات تكريـ معايير تعدد. 
 العمؿ مف الكفاءات ُيمكف بما متنوعة إدارية أساليب عمى االعتماد 

 .بإبداع
 واالىتماـ المختمفة الكفاءات لتحديد الجامعة مستوى عمى لقاءات تنظيـ 

 .الكفاءة نوع حسب عمى بيا المناسبة األماكف في ووضعيا بيا
 وما لمجامعة بالنسبة تحقيقيا ونتا ج وأىميتيا التنافسية بالميزة الوعي نشر 

 .العالمية التصنيفات في الجامعة جعؿ مف عميو يترتب
 باألعماؿ لمقياـ الجميع يتشجع حتى والمكافآت لمحوافز جدوؿ وضع 

 .وجو أكمؿ عمى إلييـ الموكمة
   االجراءات التشريعية   -4

 :وتتضمف ىذه االجراءات ما يمي 
  عمى تحقيؽ الميزة  الجامعاتاصدار عدد مف القوانيف والتشريعات التي تشجع

 .التنافسية بيا
  اصدار مرسوـ ينص عمى رصد جا زة سنوية ذات جانب معنوي ومادي لمف يحقؽ

  .أعمى معدالت لمميزة التنافسية
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 جب االىتماـ بيـ والعمؿ عمى تطوير األفراد الذيف يحققوف معدالت عالية مف التميز ي
 .مياراتيـ وتشجيعيـ لتحقيؽ المزيد

 المؤسسات التي تحقؽ ميزة تنافسية في برنامج معيف يجب االىتماـ بيا.  
  متميزة وبرامج متميزة يجب أف يحصموا عمى فرصة عمؿ أفضؿ  جامعةالخريجيف مف

 .مف أقرانيـ الخريجيف مف مؤسسات وبرامج عادية
 ع جميع اليي ات سواء الحكومية أو اإلقميمية أو المحمية لتوفير متطمبات التعاوف م

 .الجامعةومستمزمات التميز داخؿ 
  جامعةيجب أف يكوف لرجاؿ االعماؿ دورًا مرسومًا وواضحًا في دعـ االنتقاؿ مف 

 .متميزة تنافس جامعات العالـ المتقدـ جامعةعادية إلى 
 مصادر تمويؿ وبي ة  اوأف توفر لي لمجامعةدعـ المؤسسات الصناعية يجب أف تقدـ ال

 .تدريبية إذا لـز األمر مقابؿ تخريج خريجيف بمواصفات عالمية
  السياسة العامة لممجتمع يجب أف تضع في االعتبار مراعاة الجوانب التنافسية

 وأف ترى في ذلؾ سبيؿ لمنيوض بالمجتمع وتحقيؽ األىداؼ الكبرى. لمجامعة
 لمتعميـ العالي يجب أف تبنى عمى أف تحقيؽ التميز في مؤسسات  السياسة التعميمية

 التعميـ ال يقؿ أىمية عف توفير أبسط مقومات العممية التعميمية.
  وأف  لمجامعاتوجو نحو االعالء مف قيـ الجوانب التنافسية يالنظاـ التعميمي يجب أف

 عمي مف شأف األفراد والمؤسسات الفريدة.ي
  التي تقدـ أكبر عدد مف براءات االختراع.االىتماـ بالجامعة 

 التخطيطيةاالجراءات  -5
  :وتتضمف ىذه االجراءات ما يمي

  نحو تحقيؽ الميزة التنافسية ياتطمع توضح لمجامعةصياغة رؤية.  
  تخريج كوادر عممية ماىرة ومدربة تستطيع أف  الجامعةالعمؿ عمى أف تكوف رسالة

 تنافس خريجي كبرى الجامعات العالمية.
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  تحقيؽ الميزة التنافسية وأف تُقسـ ىذه لصياغة األىداؼ الكبرى والغايات البعيدة
األىداؼ إلى أغراض ومقاصد وأىداؼ قصيرة األجؿ بتحقيقيا جميعًا وعمى مراحؿ 

 ايات البعيدة متقاربة ُيمكنا ذلؾ مف تحقيؽ الغ
 وضع معايير واضحة ومحددة يمكف العمؿ في ضو يا 
  عند بناء الخطط االستراتيجية وغيرىا مف الخطط قصيرة األمد يجب أال نغفؿ أف ىذه

نما التأكد مف توافر التميز  الخطط ليس فقط مف أجؿ القياـ باألعماؿ بشكؿ عاـ, وا 
 تنافسية عمى أعمى ميزة  الجامعةفي ىذه األعماؿ حتى تحصؿ 

 وضع جدوؿ تخطيطي يوضح البرنامج الزمني لتنفيذ األىداؼ الموضوعة. 
 .التخطيط لتوفير أعضاء ىي ة تدريس متميزيف 
 .اتاحة المعمومات لجميع العامميف 
 .اعتماد التفكير االستراتيجي كأحد االساليب لحؿ المشكالت التي تواجو الجامعة 

  االجراءات التنظيمية  -ٙ
 :االجراءات ما يميوتتضمف ىذه 

 .االىتماـ بتكويف ىيكؿ إداري متميز لمجامعة 
 .تكويف فريؽ عمؿ متميز والذي يمكف مف خاللو تحقيؽ األىداؼ الموضوعة والمرجوة 
 .توزيع االعماؿ بالشكؿ الذي يراعي امكانات وقدرات جميع العامميف 
 لجميع العامميف وما يمكف أف يقوموا بو. تحديد االدوار 
  تحديد االختصاصاتلوؿ جدتصميـ. 
  عمؿ توصيؼ لكؿ الوظا ؼ المتاحة. 
 توضيح المطموب مف كؿ فرد بدقة. 
 .العمؿ عمى ايجاد تخصصات جديدة منفردة يصعب تقميدىا أو محاكاتيا 
 .استكماؿ المقومات التنظيمية لمجامعة 
 .إعادة اليندسة والييكمة في بعض جوانب الجامعة إذا لـز ذلؾ 
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  الالزمة لتحقيؽ الميزة التنافسية سواء كانت متطمبات خارجية أو توفير المتطمبات
 داخمية.

 االجراءات التنفيذية -7
  :وتتضمف ىذه االجراءات ما يمي

  في الجامعة ومتابعتو.جدوؿ تنفيذ الخطط وضع 
  في الجامعة .االستغالؿ األمثؿ لمموارد المادية المتاحة 
 البحث عف مصادر تمويؿ إضافية. 
 قاء أفضؿ العناصر التي تعمؿ عمى تنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة العمؿ عمى انت

 .وفعالية
 .االلتزاـ بالمعايير الموضوعة والمحددة في اإلجراءات التخطيطية 
 .توفير دورات التعمـ التكنولوجي 
 .إنشاء بي ة ذكية ورقمية 
 .العمؿ عمى ايجاد اقساـ عممية ذات سمعة أكاديمية 
 تمفة لتحقيؽ الميزة التنافسية سواء القا مة عمى التميز اعتماد االستراتيجيات المخ

 والتفرد, أو القا مة عمى خفض التكمفة.
 االجراءات التقويمية   -8

  :وتتضمف ىذه االجراءات ما يمي
  عطا يا كافة إنشاء وحدة لمقياس والتقويـ ووضع التوصيؼ الوظيفي المناسب ليا وا 

 الصالحيات.
  وضع الخطط التقويمية المناسبة. 
 متابعة تنفيذ الخطط. 
 قياس أثر تطبيؽ الخطط. 
 التقويـ المرحمي لكؿ مرحمة كُؿ عمى حده. 
 .التقويـ الختامي لمخطة ككؿ مع تشخيص أوجو النقص والقصور 
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  وضع خطة إلصالح القصور 
  تكويف فريؽ لمقياس والتقويـ بشكؿ مستمر ودا ـ 
 .تشكيؿ لجنة لمتابعة أداء عمؿ الجامعة 
 واألنظمة والمقررات بشكؿ مستمر. تقويـ األنشطة 

  االجراءات التحسينية أو التطويرية  -ٜ
 :وتتضمف ىذه االجراءات ما يمي

 في الجامعة بشكؿ عاـ والتي تقؼ حا اًل عند تحقيؽ الميزة  تحديد أوجو القصور
 التنافسية.

 في الجامعة. تحديد مصادر القوة 
 كنا مف االعتماد عمييا في الجامعة والتي لو تم الوقوؼ عمى الفرص المتاحة

 واستغالليا لتحققت الميزة التنافسية.
 في الجامعة. تحديد الجوانب المطموب تحسينيا 
 .القياـ بعممية التغذية الراجعة 
  .وضع خطط التحسيف والتطوير ضمف سياسة التعميـ العالي واالىتماـ بتطبيقيا 
 .رصد الميزانيات الالزمة لمقياـ بعمميات التطوير 
 دة مف خبرات بعض الدوؿ في مجاؿ تحقيؽ الميزة التنافسية. االستفا 
  العمؿ عمى توفير مكتبات متطورة تساىـ في توفير كافة المعمومات التي يتطمبيا

 البحث العممي.
 .توفير شبكات اتصاؿ سمكية والسمكية 
 بالجامعة العامميف جميع لدى واالبداع االبتكار روح تنمية. 
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, مركػز يبونػو لتعمػيـ التفكيػر , دبػي  دراسة الحالة في إطار جديػدأحمد أبو أسعد , سمطاف النوري : .ٕٔ
 .ٖٕ, ص ٕٙٔٓ, 

22.. Kuruba:  Competency Management, Role Competency Matrix, Springer 
Nature Singapore Pte Ltd. 2019, p 17 . 

23.Ibid, p 21 . 
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, ص ٕٗٓٓ, الطبعػة الرابعػة, مكتبػة الشػروؽ الدوليػة, القػاىرة, طالمعجـ الوسيمجمع المغة العربيػة: .ٕٗ
ٜٖٛ. 

 .ٜٓٗالمرجع السابؽ , ص .ٕ٘
26.) Haijing Helen de Haan: ) op.cit.), p45,46. 

 بواليػة نفطػاؿ مؤسسػة حالػة دراسػة: المعػارؼ اقتصػاد فػي لإلنػدماج كآليػة الكفػاءات إدارة: مقرى زكية.ٕٚ
 ديسػمبر, , ٕع ,ٖٗ مػج , اإلداريػة لمتنميػة العربيػة المنظمػة ,لػإلدارة العربيػة المجمػة الجزا ػر, باتنة

 .٘ٙص ,ٕٗٔٓ
 تنافسػػػية فػػػي ميػػػزة لبنػػػاء كمػػػدخؿ المعرفػػػة إلنتػػاج الالزمػػػة المتطمبػػػات الموقػػػاف: أىميػػػة فيػػػاد بػػػف محمػػد.ٕٛ

,  ٕٛ, جامعػة الممػؾ سػعود, المجمػد  مجمة العمـو التربويةالسػعودية,  العربية بالمممكة حا ؿ جامعة
 . ٕٓٔ- ٜ٘, ص ص  ٕٙٔٓ, فبراير  ٔالعدد 

 تحقيػؽ معيقػات مواجية في المعرفة إدارة توظيؼ الزبوف : درجة سميـ محمد المطيري, و الفي نايؼ.ٜٕ
التدريسػػػية,  اليي ػػػة أعضػػػاء نظػػػر وجيػػػة مػػػف الكويتيػػػة العػػػالي التعمػػػيـ مؤسسػػػات فػػػي التنافسػػػية الميػػػزة

  ٜٚ-ٖ٘, ص ص  ٕٚٔٓ,ديسمبر   ٕ٘ٔ, العدد  ٕٖ, جامعة الكويت, المجمد التربويةالمجمة 
 الميػػػزة التحقيػػػؽ فػػػي التػػػدريس ىي ػػػة ألعضػػػاء المينيػػػة التنميػػػة دور الػػػديحاني: تطػػػوير غالػػػب سػػػمطاف.ٖٓ

 التربيػة, كميػة– الزقػازيؽ جامعػة ,ونفسػية تربوية دراسات  مستقبمية دراسة: الكويت لجامعة التنافسية
 ص . ,ٕٚٔٓ أبريؿ,

 ضػوء عمػى مصػر فػي االبتدا يػة لممدرسػة التنافسػية الميػزة لتحقيػؽ مقتػرح عثمػاف: نمػوذج شعباف منى.ٖٔ
 التعميميػة, واإلدارة المقارنػة لمتربيػة المصػرية الجمعية ,التربوية اإلدارة مجمة األخالقية, القيادة مدخؿ
 ص ,ٕٚٔٓ أبريؿ , ٖٔ ع , ٗ ص

 .ٛٗمرجع سابؽ (, ص  (حباكة  سعيد أمؿ و عبدالناصر محمد رشاد محمد,.ٕٖ
 وجيػػة مػػف التنافسػػية البحثيػػة المشػػروعات معوقػػات:  أحمػػد عبدالسػػالـ أسػػماء,  أحمػػد عبػػدالرحيـ عػػال.ٖٖ

 العػػدد, سػػوىاج جامعػػة التربيػػة كميػػة, التربويػػة المجمػػة, الفيػػـو بجامعػػة التػػدريس ىي ػػة أعضػػاء نظػػر
 .ٔٛٗ-ٕٛٗ ص ص ٕٛٔٓ ديسمبر, والخمسوف السادس

 حممػػػػة مػػػػف البشػػػػرية الكفػػػػاءات إلدارة التعميميػػػػة اإلدارة جػػػػودة معػػػػايير:  وآخػػػػريف أحمػػػػد إبػػػػراىيـ أحمػػػػد.ٖٗ
 .ٕٕ٘ ص ,ٜٕٔٓ ,( ٗ) ج يوليو( ٜٔٔ) العدد ,ببنيا التربية كمية مجمة , والدكتوراه الماجستير

 عينػة  راء دراسػة العػالي, التعميـ مؤسسات أداء تحسيف في البشرية الكفاءات إدارة دور:  زارع رباب.ٖ٘
 الخػػامس, المجمػػد , االقتصػػادية البشػػائر مجمػػة تبسػػة, التبسػػي العربػػي بجامعػػة اإلداريػػة القيػػادات مػػف

 .ٖٔٛ ص ,ٜٕٔٓ ,ٕ العدد
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 دراسػػة) التربويػػة المؤسسػة فػػي التعمػػيـ جػودة تحسػػيف فػي البشػػرية الكفػػاءات إدارة أثػر: زروقػػي  موسػي.ٖٙ
 أكتػػوبر ,ٕ عػػدد ,ٙ المجػػد ,المعرفػػة مجػػاميع مجمػػة ,(الدفمػػة عػػيف بواليػػة نبػػي بػػف مالػػؾ ثانويػػة حالػػة

 .ٔٛٗ ص ,ٕٕٓٓ
37.Rivers, Deborah: Competency management: A content analysis of 

business print media for adult education and organizations, Capella 
University, ProQuest Dissertations Publishing, 2010,p1. 

38.Sylvia Horton: COMPETENCY MANAGEMENT IN THE BRITISH 
CENTRAL GOVERNMENT, University of Portsmouth, K.U.Leuven, Public 
Management Institute , 2010,pp1- 18. 

39.Hsun Huanga& Cheng Fei Lee: 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 2012, 611–628 . 

40.Vanka Sita, Anitha Pinapati : Competency Management as a Tool of 
Talent Management: A Study in Indian IT Organizations, Journal of 
Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing, 
5(1), March 2013,pp 44-56. 

41.Gerardo David Abreu Pederzini: Neoliberal Awakenings: A Case Study of 
University Leaders’ Competitive Advantage Sensemaking, Higher 
Education Policy, Volume 31, Issue 3, 1 September 2018, Pages 405-
422 . 

42.) Haloho Elizabeth et al : Building competitive advantage to increase 
organizational performance A lesson from the private university in Medan, 
International Journal of Civil Engineering and Technology, Volume 9, 
Issue 12, 1 December 2018, Pages 808-830 

43.Swati Panda@ and others: University brand image as competitive 
advantage: a two-country study, International Journal of Educational 
Management, Vol. 33 No. 2, ,4 February 2019, pp. 234-251. 
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عبدالرحماف ابف عنتػر: دور االبتكػار فػي تعزيػز الميػزة التنافسػية لممؤسسػات الجزا ريػة, أبحػاث النػدوة .ٗٗ
 –رمػػاح  -مركػػز البحػػث وتطػػوير المػػوارد البشػػرية -العميمػػة الثالثػػة اإلبػػداع اإلداري فػػي العػػالـ العربػػي

 .ٛٚٔ, صٕٙٔٓاألردف, حزيراف, 
45.Haijing Helen de Haan: ) op.cit.),pp. 44-61 . 

 .ٛٚٔمرجع سابؽ (, ص (عبدالرحماف ابف عنتر.ٙٗ
 .ٖٜٓأسماء سعيد محمد أحمد عوض ) مرجع سابؽ (, ص .ٚٗ

48.Catherine A. Maritan : Competitive Advantage, Macmillan Publishers 
Ltd., part of Springer Nature 2018, p1. 

 .ٛٚٔمرجع سابؽ (, ص (عبدالرحماف ابف عنتر.ٜٗ
50.Chris Eccles, 10 ways to build a competitive advantage, Empower 

Accounting & Advisory ,   2020, p.1. 
رضا محمد حسف ىاشـ: استراتيجيات ومتطمبات تحقيؽ ميػزة تنافسػية بجامعػة الػدماـ مػف وجيػة نظػر .ٔ٘

, ع ٕٗـ والتنميػػػة, مػػػج , المركػػػز العربػػػي لمتعمػػػيمسػػػتقبؿ التربيػػػة العربيػػػةالقيػػػادات العميػػػا بالجامعػػػة, 
 .ٛٓٗ, ص ٕٚٔٓ, يناير, ٙٓٔ

 .ٛٗمرجع سابؽ (, ص  (حباكة  سعيد أمؿ عبدالناصر محمد رشاد محمد, و.ٕ٘
53.George N. Root ؛  The Importance of Competitive Advantage, Market 

research, September 26, 2017, p.1. 
مجمػة مركػز يوسؼ حجيـ سػمطاف الطػا ي: التخطػيط االسػتراتيجي ودوره فػي تحقيػؽ الميػزة التنافسػية, .ٗ٘

 .ٚٗٔ, ص ٕٔٔٓ, ٜ, جامعة الكوفة, مركز دراسات الكوفة, عدراسات الكوفة
 .ٛٓٗرضا محمد حسف ىاشـ) مرجع سابؽ (, ص .٘٘
حقيػػؽ ميػػزة تنافسػػية لممؤسسػػات إبػػراىيـ عبػػاس الزىيػػري: اليقظػػة االسػػتراتيجية: مػػدخؿ إلدارة التميػػز لت.ٙ٘

 .ٕ٘-ٕٗ, ص ٕٛٔٓ, أبريؿ ٕ٘كمية التربية, ج-, جامعة سوىاجالمجمة التربويةالتعميمية, 
57.Harold Kerzner: Sustainable Competitive Advantage, John Wiley & Sons, 

Inc. All rights reserved, February 2019, p1. 
 .ٖٖٔص سمطاف غالب الديحاني) مرجع سابؽ (, .ٛ٘
دراوسػػػػي مسػػػػعود ابػػػػف أحمػػػػد: اإلبػػػػداع واالبتكػػػػار كمفتػػػػاح لتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التنافسػػػػية فػػػػي المؤسسػػػػات .ٜ٘

مع اإلشارة إلى تجربة الياباف, أبحاث النػدوة العمميػة الثالثػة: اإلبػداع اإلداري فػي العػالـ  -االقتصادية
 .ٕٗ -ٕٕ, ص ٕٙٔٓاألردف, حزيراف,  –رماح  -مركز البحث وتطوير الموارد البشرية -العربي
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 تـ الرجوع إلى .ٓٙ
لتحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية  Sigma Sixمحمػػد جػػاد حسػػيف أحمػػد: متطمبػػات تطبيػػؽ سػػتة سػػيجما  -

 مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة بالجامعػػػات: دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى بعػػػض كميػػػات جامعػػػة جنػػػوب الػػػوادي, 
 . ٓ٘ٔ, ص ٕ٘ٔٓ, ٖ, ج ٜٖكمية التربية, ع  -جامعة عيف شمس

 .ٛٗ ص حباكة)مرجع سابؽ(, سعيد محمد, و أمؿ رشاد محمد عبدالناصر -
 مػف الطػا ؼ بجامعػة التنافسػية الميػزة لتحقيػؽ كمػدخؿ األعماؿ حاضنات: درادكة محمد محمود أمجد.ٔٙ

 ع ,ٖٔ مػػج التربيػػة, كميػة -أسػػيوط جامعػة ,التربيػػة كميػػة مجمػػة  التػدريس ىي ػػة أعضػاء نظػػر وجيػة
 .ٖٛ٘ ص ,ٕ٘ٔٓ أكتوبر ,٘

62.Chris Jeffs : Competitive Advantage, Strategic Management Competitive 
Advantage, SAGE Publications Ltd All Rights Reserved, 2008, p2  

63.Suhong Li& Bhanu Ragu-Nathan: The impact of supply chain 
management practices on competitive advantage and organizational 
performance, Omega Supports open access, Volume 34, Issue 2, April 
2006, Pages 107-124. 

أسامو زيف العابديف عثماف أحمد : تصور مقترح لتفعيؿ الميزة التنافسية لكمية التربية بالوادي الجديد, .ٗٙ
 – ٓٚٙ, ص ص  ٕ٘ٔٓ,  ٖ, عٖٔ, جامعػػة أسػػيوط , مػػج مجمػػة كميػػة التربيػػةدراسػػة ميدانيػػة, 

ٙٚٗ. 
 لمجامعات التنافسية الميزة تحقيؽ مداخؿ أحد : التعميـ تدويؿ: خاطر ابراىيـ عبدالعزيز إبراىيـ محمد.٘ٙ

, ص ٕ٘ٔٓ, أبريػؿ, ٚٛ, ع التربيػة كميػة - الزقػازيؽ جامعػة, ونفسػية تربويػو دراسػات, المصػرية
ٕٗٚ. 

آمػػاؿ سػػيد مسػػعود: مالمػػح اسػػتراتيجية لتحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية لممػػدارس الحكوميػػة بػػالتعميـ العػػاـ فػػي .ٙٙ
 .ٕٛ, ص ٕ٘ٔٓ,  ٜٖ,ع  ٖ, جامعة عيف شمس , مج مجمة كمية التربيةمصر, 

67.Margaret A. Peteraf: The cornerstones of competitive advantage: A 
resource‐based view, strategic management,  Volume14, Issue3, March 
1993, Pages 179-191. 

68.Benjamin A. Campbell,& Russell Coff and David Kryscynski : Rethinking 
Sustained Competitive Advantage from Human Capital, Academy of 
Management Review, VOL. 37, NO. 3 , 1 Jul 2012 ,p   
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 .ٕٚٗمرجع سابؽ (, ص  (خاطر ابراىيـ عبدالعزيز إبراىيـ محمد.ٜٙ
 .ٛٓٗص  مرجع سابؽ (,  (رضا محمد حسف ىاشـ.ٓٚ

71.Jay Barney:  Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, 
Journal of Management,  Vol 17, Issue 1, 1991, p1. 

 .ٕٗ -ٕٕص مرجع سابؽ (,  (دراوسي مسعود ابف أحمد.ٕٚ
 .ٛٓٗص  مرجع سابؽ (, (حسف ىاشـرضا محمد .ٖٚ

74.Chunmao Liu @ Charles Oppenheim ) op. cit.), p59. 
 تـ الرجوع إلى .٘ٚ

 .ٛٓٗص  مرجع سابؽ (,  (رضا محمد حسف ىاشـ -
 .ٓ٘ٔص مرجع سابؽ (,  (محمد جاد حسيف أحمد -
 .ٕٚٗ ص مرجع سابؽ (,  (خاطر ابراىيـ عبدالعزيز إبراىيـ محمد -

- - Chris Jeffs (op. cit. ), p2 
76.Chris Jeffs ) op. cit.), p2. 

 ٓ٘ٔمحمد جاد حسيف أحمد) مرجع سابؽ (, ص .ٚٚ
 .ٚٗٔيوسؼ حجيـ سمطاف الطا ي) مرجع سابؽ (, ص .ٛٚ

79.Haijing Helen de Haan) op. cit.), pp. 44-61 . 
 .ٕ٘-ٕٗمرجع ستبؽ (, ص  (إبراىيـ عباس الزىيري.ٓٛ

81.Haijing Helen de Haan) op. cit.), pp. 44-61 . 
 . ٚٗٔمرجع سابؽ (, ص  (منى شعباف عثماف.ٕٛ
 إلى الرجوع تـ.ٖٛ

 خطػة ضػوء فػي العممػي والبحػث العالي التعميـ وزارة استراتيجية:  العممي والبحث العالي التعميـ وزارة -
 ,  ٖٕٓٓ مصر المستدامة التنمية

,   القاىرة, والماؿ االقتصاد مجمة, الماؿ,  ٕٕٓٓ في العالي التعميـ لتطوير محاور ٚ:  سالـ جياد -
 ٜٕٔٓ ديسمبر ٕٚ

وضػػي ة محمػػد أبػػو سػػعدة, وفوزيػػة محمػػد محمػػود عػػالـ, حنػػاف أحمػػد رضػػواف: متطمبػػات تحقيػػؽ القػػدرة .ٗٛ
, جامعة بنيػا, مجمة كمية التربيةالتنافسية بالجامعات المصرية, دراسة حالة عمى جامعة المنصورة, 

 .ٜٓ, ص ٕٗٔٓ,  ٓٓٔ, ع ٕ٘مج 
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85.Gerardo David Abreu Pederzini: Neoliberal Awakenings: A Case Study of 
University Leaders’ Competitive Advantage Sensemaking, Higher 
Education Policy, Volume 31, Issue 3, 1 September 2018, Pages 405-
422 .  

86.A. Dobson et al.: Sustainability as competitive advantage in higher 
education in the UK , Int. J. Environment and Sustainable 
Development, Vol. 1, No. 9, 2014 .  

87.Gerardo David Abreu Pederzini ) op. cit. ), pp 405-422 .  
88.Andy Adcroft et. al. : Is higher education in the UK becoming more 

competitive, International Journal of Public Sector Management , Vol. 
23, No. 6, 2010 pp. 578-588 

89.Mike Neary؛ Teaching Excellence Framework: a critical response and an 
alternative future, Journal of Contemporary European Research, Vol. 
12, Issue 3, 2016 ,p 690 .  

90.A. Dobson et. al. ) op. cit. ),  .  
91. Paul J. Curran: Competition in UK HigherEducation: Competitive 

Advantage in the ResearchAssessment Exercise andPorter’s Diamond 
Model, Higher Education Quarterly, Vol. 54, No. 4, October 2000, pp 
386–410 

92. A. Dobson et. al. ) op. cit. ),.  
93.Paul J. Curran) op. cit. ), pp 386–410 
94.Gerardo David Abreu Pederzini) op. cit. ), pp 405-422 .  
95.Andy Adcroft et. al. : Is higher education in the UK becoming more 

competitive, International Journal of Public Sector Management , Vol. 
23, No. 6, 2010 pp. 578-588 

96.Paul J. Curran: ) op. cit. ), pp 386–410 
97.Andy Adcroft et. al. ) op. cit. ), pp. 578-588 
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98.Richard Lynch@ Paul Baines: Strategy development in UK higher 
education: towards resource‐based competitive advantages, Journal of 
Higher Education Policy and Management , Vol. 26, No. 2, July 2004, 
p173,174.  

99.Ibid ,p175. 
100.Chris Eccles, 10 ways to build a competitive advantage, Empower 

Accounting & Advisory ,   2020, p.1. 
101.Ibid , p.1. 
102.Seng Kiat Kok & Claire McDonald, : "Underpinning excellence in higher 
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, ٕٕٓٓعدناف الطوباسي:  تصنيؼ الجامعات العالمي   , وكالة عموف االخباريػة, عمػاف سػبتمبر .ٙٔٔ
 .ٔص 

سمية ناصري, وفريدة فالؾ : أىمية خبػرة الجامعػات الذكيػة فػي تحسػيف أداءىػا حسػب مجمػة تػايمز .ٚٔٔ
, مجمة اإلناسة وعمـو المجتمع,  ٜٕٔٓ -ٕٔٔٓلمتعميـ العالي تجربة جامعة اكسفورد في الفترة مف 

 .ٖٛ, ص ٜٕٔٓ, يوليو  ٘العدد 
 .ٗٛالمرجع السابؽ , ص .ٛٔٔ

119. The World University Rankings: University of Oxford, 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/university-oxford 

 .ٗٛسابؽ (, ص  سمية ناصري, وفريدة فالؾ ) مرجع.ٕٓٔ
 ٜٔ,ٜٓالمرجع السابؽ, ص ص .ٕٔٔ

122.) G. Wangenge-Ouma@ P. V. Langa: Universities and the mobilization 
of claims of excellence for competitive advantage, High Education  59, 
2010, P. 749–764 

123. Richard Lynch@ Paul Baines) op. cit. ),p175.  
124. Ibid ,176,177.  
125.Catherine A. Maritan : Competitive Advantage, Macmillan Publishers 

Ltd., part of Springer Nature 2018, p1. 
126. G. Wangenge-Ouma@ P. V. Langa ) op. cit. ),pp. 749–764 
127. Ibid , pp. 749–764 
128. Paul J. Curran) op. cit. ), pp 386–410 
129. Andy Adcroft et. al. ) op. cit. ), pp. 578-588 
130. A. Dobson et al) op. cit. ) . 

  ٕٕٓٓالبنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير: مؤشرات التنمية العالمية , .ٖٔٔ
عربيػػة ,  CNBCنيػػى عمػػي : ىػػؿ تصػػبح بريطانيػػا المركػػز الر يسػػي الجديػػد لمتكنولوجيػػا العالميػػة, .ٕٖٔ

 ٔ, ص  ٕٕٓٓيناير 
  ٕٕٓٓت التنمية العالمية , البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير: مؤشرا.ٖٖٔ
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عربيػػة ,  CNBCنيػػى عمػػي : ىػػؿ تصػػبح بريطانيػػا المركػػز الر يسػػي الجديػػد لمتكنولوجيػػا العالميػػة, .ٖٗٔ
 .ٔ, ص  ٕٕٓٓيناير 

 مقاومتػػػو, مػػػع والتعامػػػؿ التنظيمػػػي التغييػػػر إدارة فػػػي ودورىػػػا بالكفػػػاءات القيػػػادة: عبػػػدالفتاح عػػػالوى.ٖ٘ٔ
 .ٖ٘ ص ,ٕٗٔٓ ,ٕالمجمد ,ٔٔ العدد ,الجديد االقتصاد مجمة الجزا ر, – بوعريرج برج جامعة

136.Rocky Tapiheru: Competency Management- A Practitioner's Guide, 
Ebook editions produced by Rosetta Solutions, Inc.,  Malaysia ,  July 
2003 , pp 5-7 . 

 .ٛٙص, ) مرجع سابؽ (:  مقري زكية.ٖٚٔ
 الشػػمؼ, مػػوبيميس مؤسسػػة حالػػة دراسػػة – الكفػػاءات إدارة فػػي التمكػػيف دور: فضػػيمة قػػوادري معمػػر.ٖٛٔ

 ,التجاريػػة والعمػـو والتسػيير االقتصػادية العمػـو مجمػة الجزا ػر, -الشػمؼ بػوعمي, بػف حسػيبة جامعػة
 .ٙٙٗ ص ,ٕٕٓٓ ,ٖ العدد ,ٕٔ المجمد

 والمجتمع  اإلنساف عمـو مجمة التغيير, إدارة عممية في القيادية الكفاءات تأثير: اهلل حرز بف مراد.ٜٖٔ
 ص ,ٕٚٔٓ جػػػػواف, ,ٖٕ ع واالجتماعيػػػػة, اإلنسػػػػانية العمػػػػـو كميػػػػة -بسػػػػكرة خيضػػػػر محمػػػػد جامعػػػػة
ٔٙٚ-ٜٔٙ. 

 .ٙٙٗ ص ,( سابؽ مرجع: ) فضيمة قوادري معمر.ٓٗٔ
 االقتصػػػادية العمػػػـو كميػػػة الشػػػريؼ, محمػػػد جامعػػػة ,والكفػػػاءات األفػػػراد إدارة: السػػػعيد محمػػػد عابػػػدي.ٔٗٔ

 .ٜٗ-ٚٗ ص ,ٕٕٓٓ التسيير, عمـو قسـ التيسير, وعمـو والتجارية
 .ٙٙٗ ص ,( سابؽ مرجع: ) فضيمة قوادري معمر.ٕٗٔ
 .ٜٗ-ٚٗ ص ,( سابؽ مرجع: ) السعيد محمد عابدي.ٖٗٔ
 مجمػة لمكفاءات, أفضؿ تقدير أجؿ مف: العمومية اإلدارة في البشرية الكفاءات إدارة: البداوي محمد.ٗٗٔ

 .ٙٚٔ-٘ٚٔ ص ,ٕٛٔٓ مايو ,ٔع ,القانونية واألبحاث لمدراسات استشراؽ
 .ٜٗ-ٚٗ ص ,( سابؽ مرجع: ) السعيد محمد عابدي.٘ٗٔ

146.Jurgita Siugzdiniene : Competency Management in the Context of Public 
Management Reform, Public Policy and Administration journal 
research, Vol 1, No 18 (2006),p26. 

 العمػومي الوظيػؼ فػي التطبيػؽ وواقع الع قة؟: اإلبداع وتنمية الكفاءات إدارة: األخضػر دعموس.ٚٗٔ
 زيػاف بجامعػة والرياضػية البدنيػة النشاطات وتقنيات العمـو المعيد بمعيد حالة دراسة الجزائر  في
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 ص ,ٕٚٔٓ السياسػية, العمػـو قسػـ السياسػية, والعمـو الحقوؽ كمية الجمفة, جامعة بالجمفة  عاشور
ٖٔ-ٖٖ. 

148.M. Kuruba:  ( op. cit.), p 23 . 
149.Fotis Draganidis & Gregoris Mentzas : Competency based management 

a review of systems and approaches , Information Management & 
Computer Security ,Vol. 14  , No. 1, 2006, p 54  . 

150.YUNUS EMRE KARAKAYA : Opinions of physical education teachers 
about competencies of adminisrators on change management in 
educational institutions in Turkey, Journal of Physical Education and 
Sport, No.4, 2014, p632. 

 ,الصػػحية الخػػدمات جػػودة عمػػى المحوريػػة الكفػػاءات إدارة أثػػر: عميمػػور ونػػوارة,  حركػػو بػػف زينػػب.ٔ٘ٔ
 عبػدالحفيظ الجػامعي المركػز العثمانيػة, وادي العقمية األمراض في المختص بمستشفى ميدانية ةدراس

 الجزا ػػر, التسػػيير, عمػػـو قسػػـ التسػػيير, وعمػػـو والتجاريػػة االقتصػػادية العمػػـو معيػػد ميمػػة, بوالصػػوؼ
 .ٜٖ-ٖٛ ص ,ٕٕٓٓ

 إدارة طريػػػؽ عػػػف الجزا ريػػػة المؤسسػػػة فػػػي البشػػػرية الكفػػػاءات تطػػػوير:  بمحػػػاج وفراجػػػي جمػػػوؿ بافكػػػا.ٕ٘ٔ
 ,االقتصػادية البشػائر مجمػة , أدرار لواليػة الجزا ػر التصػاالت العمميػة المديرية حالة دراسة: المعرفة
 , ٔع ,ٙ مج التيسير, وعمـو التجارية والعمـو االقتصادية العمـو كمية -بشار محمد, طاىري جامعة
 .ٜٛ٘-ٜٚ٘ ص ,ٕٕٓٓ أفريؿ,

 العممػػػي المػػػؤتمر الخطػػػر, إدارة تفعيػػػؿ فػػػي البشػػػرية الكفػػػاءات دور: وآخػػػريف مراكشػػػي أمػػػيف محمػػػد.ٖ٘ٔ
دارة التحػوط: األوؿ الدولي  وتطػوير لمبحػث السناسػؿ مركػز ,اإلسػ مية الماليػة بالصػناعة الخطػر وا 
 .ٔٔٗ -ٓٔٗ ص ,ٕٚٔٓ بالسوداف, اإلسالمية المالية لميندسة بياف ومركز البشرية الموارد

154.T. E. Waldmann-Williams : A Confluence of Business and Education: 
Using Strategic Competency Management As A Foundation for A 
Productive Conversation, Ph.D., June 2001,pp30,31. 

 المؤسسػػة فػػي الكفػػاءات إدارة فػػي والكفػػاءات لموظػػائؼ التنبئػػي التسػػيير مسػػاىمة: قمػػادي تقػػوى.٘٘ٔ
 فرحػات جامعػة عنابػة, بوالية االقتصادية المؤسسات مف مجموعة حالة اسةدر  الجزائرية  االقتصادية

 .ٕٔ-ٕٓ ص ,ٕٛٔٓ التيسير, وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو كمية , ٔ سطيؼ عباس
 .ٕٔ-ٕٓ ص المرجع السابؽ ,.ٙ٘ٔ
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 .ٜٜ٘-ٜٛ٘ ص ) مررجع سابؽ (,:  بمحاج وفراجي جموؿ بافكا.ٚ٘ٔ
158.M. Kuruba ( op. cit.), p 18 . 
159.Ibid, p 18 . 

 دراسػػة: العػػامميف األفػػراد تمكػػيف فػػي البشػػرية الكفػػاءات إسػػياـ مػػدى: الجرجػػرى حسػػف حسػػيف أحمػػد.ٓٙٔ
 جامعػػة مجمػػة الموصػػؿ, جامعػػة واالقتصػػاد اإلدارة كميػػة فػػي العػػامميف األفػػراد مػػف عينػػة  راء تحميميػػة
 ,ٕٛ ع ,ٕٔ مػػج , واالقتصػػاد اإلدارة كميػػة – األنبػػار جامعػػة ,واإلداريػػة االقتصػػادية لمعمػػـو األنبػػار
 .ٕٕ٘ ص ,ٕٕٓٓ

161.Francisco Nunes ( op. cit.), pp 14,15. 
 .ٖٙ ص مرجع سابؽ (,(: قمادي تقوى.ٕٙٔ
 .ٕٛٔ-ٚٚٔ ص ) مرجع سابؽ (,: البداوي محمد.ٖٙٔ

164.Rocky Tapiheru (op.cit.), p23. 
 .ٔٓٙ-ٜٚ٘ ص مرجع سابؽ (, (:  بمحاج وفراجي جموؿ بافكا.٘ٙٔ

166.Marie Helene Abel : Competencies management and learning 
organizational memory, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, 
VOL. 12, NO. 6 , 2008, p24. 

 .ٔٓٙ-ٜٚ٘ ص ,( سابؽ مرجع ):  بمحاج وفراجي جموؿ بافكا.ٚٙٔ
 .ٔٓٙ-ٜٚ٘ ص المرجع السابؽ,.ٛٙٔ
 .ٜٙٔ-ٚٙٔ ص ,( سابؽ مرجع: ) اهلل حرز بف مراد.ٜٙٔ

170.Fotis Draganidis & Gregoris Mentzas : (op.cit. ), p 54  . 
 .ٕٛٔ-ٚٚٔ ص مرجع سابؽ (,(: البداوي محمد.ٔٚٔ
 .٘ٛٗ-ٖٛٗ ص رزوقي : ) مرجع سابؽ (, موسى.ٕٚٔ
 .ٕٛٔ-ٚٚٔ ص ,( سابؽ )مرجع: البداوي محمد.ٖٚٔ

174.Fotis Draganidis & Gregoris Mentzas : (op.cit. ), p 54  . 
 .ٕٛٔ-ٚٚٔ ص ) مرجع سابقر(, :البداوي محمد.٘ٚٔ
 لمنظمػػات المسػػتداـ واألداء المجتمعيػػة المسػػؤولية ترقيػػة فػػي الكفػػاءات إدارة دور: كشػػاط أنػػيس.ٙٚٔ

 والعمػػػـو التسػػػيير وعمػػػـو االقتصػػػادية العمػػػـو كميػػػة -ٔ سػػػطيؼ – عبػػػاس فرحػػػات جامعػػػة , األعمػػػاؿ
 .ٖٛٔ-ٕٛٔ ص ,ٜٕٔٓ التجارية,
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 دراسػة , البشػري المػورد أداء رفػع فػي الكفػاءات إدارة دور: حميػد وبغػدادي,  أمػيف محمد سماعؿ.ٚٚٔ
 العمػػػػـو كميػػػػة مالنػػػػة, بخمػػػػيس بونعامػػػػة الجياللػػػػي جامعػػػػة الػػػػدفمى, عػػػػيف لواليػػػػة النقػػػػؿ مديريػػػػة حالػػػػة

 .ٕٔ-ٔٔ ص ,ٜٕٔٓ التسيير, عمـو قسـ التسيير, وعمـو والتجاية االقتصادية
 موقع جامعة كفرالشيخ  .ٛٚٔ

https://kfs.edu.eg/display_dep.aspx?topic=74339&dep=1143 
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 جامعة كفرالشٌخ         
 كلٌة التربٌــــــــــة       

 قسم التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة

 
 

 استبانه للتعرف على
 

 إدارة الكفاءات كمدخل لتحقٌق المٌزة التنافسٌة بجامعة كفرالشٌخ 
 إعداد 

 د. السعٌد السعٌد بدٌر سلٌمان
 استاذ التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة المساعد

 جامعة كفرالشٌخ -كلٌة التربٌة 

 سعادة االستاذ الدكتور
..................................................................../ 

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو,,,
 بجامعة التنافسية الميزة لتحقيؽ كمدخؿ الكفاءات إدارةبعنواف   بإجراء بحث يقوـ الباحث      

وفي ىذا الصدد سيتـ التعرؼ في االستبانو عمى واقع إدارة الكفاءات والميزة , كفرالشيخ 
 : مف خالؿ المحاور التالية   التنافسية

 أبعاد: إدارة الكفاءات ويتكوف مف ث ثة  المحور األوؿ
 استقطاب الكفاءات :  الُبعد األوؿ 

 الُبعد الثاني :  تدريب الكفاءات 
 الُبعد الثالث: تحفيز الكفاءات 

 : الميزة التنافسية  الثاني المحور
اسموب إداري ييدؼ إلى االستغالؿ األمثؿ لمكفاءات مف خالؿ  )تعني إدارة الكفاءات و

ار تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية بتوفير بي ة استقطابيا وتنميتيا وتحفيزىا ودمجيا في مس
مكاناتيا المحتممة( ويطمؽ خبراء إدارة األعماؿ مصطمح  ذكاء  العمؿ المناسبة لتفجير قدراتيا وا 

  الكفاءة  عمى مدى اقتراف الكفاءات باإلنجازات.
أحد تميز وتفرد الجامعة عف باقي الجامعات المنافسة ليا في )  وتعني الميزة التنافسية

البحثية, أو  , أو األنشطةـ والتعمـيمجاالت التنافس كالجودة في الخدمة المقدمة أو في التعم
 (في خدمة المجتمع, أو التكمفة األقؿ, أو غيرىا مف المجاالت
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 والرجاء مالحظة ما يمي:
 التفضؿ باإلجابة عف جميع بنود االستبانة. •
 ( واحدة.√الرجاء عدـ إعطاء العبارة أكثر مف عالمة ) •
 ال يوجد إجابة صحيحة وأخرى خاط ة. •
سمفا تعاونكـ وحسف  ـفي اإلجابة ويشكر لك ـوتجاوبك ـجيدك لسيادتكـوالباحث يقدر  

 تقديركـ, مع العمـ  بأف االستجابات ال تكوف إال لغرض البحث العممي فقط 
 مع جزيؿ الشكر والتقدير,,,,,                                   

 الباحث                                                             
 البيانات األولية: 

 الوظيفة الحالية: -ٔ
  معيد                                          )      ( 
  مدرس مساعد            )      ( 
 مدرس                      )      ( 
                     استاذ مساعد)      ( 
                            استاذ)      ( 

 

 الكمية : – ٕ
 )     (                            نظرية 
 )     (                            عممية              

 الخبرة في العمؿ الحالي:  -ٖ
 (                 )          سنوات                  ٘أقؿ     •
 (                     )            سنوات          ٓٔ-٘مف     •
 (     )                 سنة      ٓٔأكثر      •
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 : إدارة الكفاءات  المحور األوؿ
الُبعد األوؿ: استقطاب الكفاءات ويعني جذب الكفاءات المطموبة وفؽ أوصاؼ ومتطمبات كؿ 

 متوفرة حاليًا لدييا أو التي مف الممكف التنبؤ بيا مستقباًل .وظيفة 

 مسمسؿ
تحقؽ  العبارة

بدرجة 
 كبيرة

تحقؽ 
بدرجة 
 متوسطة

تحقؽ 
بدرجة 
 منخفضة

تسعى الجامعة لوضع خطط استراتيجية الستقطاب الكفاءات   .1
 المطموبة بالجامعة 

   

لمتطمبات الجامعة ال تيتـ بتحديد احتياجاتيا مف الكفاءات طبقًا   .2
 العمؿ

   

وبيف  بينيا استراتيجية تعتمد الجامعة عمى الكفاءات في عمؿ شراكة  .3
 عالمية أخرى جامعات

   

    تضع الجامعة تصورا لموظا ؼ الشاغرة المطموب شغميا بالكفاءات  .4
    تمتمؾ الكمية وحدة متخصصة تكوف ميمتيا إدارة الكفاءات  .5
خارجية متخصصة في استقطاب تسعى الجامعة لمتعاقد مع مكاتب   .6

 الكفاءات
   

    األخرى الجامعات يجعميا تتميز عف الجامعة ال تمتمؾ كفاءات  .7
    والمصانع الشركات أصحاب بينيا وبيف قوية عالقات تقيـ الجامعة  .8
    تستقطب الجامعة كفاءات خارجية مف خالؿ برامج التوأمة   .9

توفر الجامعة زيارات ومعارض وندوات ومؤتمرات تستقطب مف   .10
 خالليا الكفاءات 

   

    تتيح الجامعة لكفاءتيا متطمبات التميز بالمقارنة بالجامعات األخرى   .11
: تدريب الكفاءات وىي ) عممية مخططة تيدؼ الجامعة مف خالليا إلى إعادة  الثانيالُبعد 

 تأىيؿ معارؼ وميارات أعضاء ىي ة التدريس مف أجؿ رفع وزيادة كفاءتيـ (
تحقؽ  العبارة مسمسؿ

 بدرجة كبيرة
تحقؽ 
بدرجة 
 متوسطة

تحقؽ 
بدرجة 
 منخفضة

    الكفاءات لتدريب واضحة استراتيجية بالجامعة توجد  .1
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تحقؽ  العبارة مسمسؿ
 بدرجة كبيرة

تحقؽ 
بدرجة 
 متوسطة

تحقؽ 
بدرجة 
 منخفضة

    الجامعة ال تعتمد عمى برامج دولية معتمدة لتدريب الكفاءات  .2
تتعاقد الجامعة مع مؤسسات عالمية لتدريب أعضاء ىي ة التدريس   .3

 بيا كُؿ في تخصصو
   

    االستراتيجي داخؿ الجامعة بالتخطيط ترتبط خطة تدريب الكفاءات  .4
ألعضاء ىي ة تحدد الجامعة االحتياجات التدريبة المطموب إكسابيا   .5

 التدريس
   

أعضاء ىي ة التدريس بالجامعة ال يمتمكوف الجدارات الوظيفية   .6
 الميمة لتنفيذ أي عمؿ 

   

تمتمؾ الكفاءات بالجامعة الجدارات اإلدارية الضرورية لكؿ عضو   .7
 ىي ة تدريس لدية مس ولية إدارية أو إشرافيو

   

 تنافسية لتعزيز الدولية المعايير مع يتـ تدريب الكفاءات بما يتوافؽ  .8
 الجامعة

   

 التى تؤىميا لممارسة البنية التحتية التكنولوجية الجامعة تمتمؾ  .9
 التدريب االلكتروني بما يتماشى مع المتغيرات المستحدثة

   

الُبعد الثالث: تحفيز الكفاءات وتعني ) قوة محركة خارجية تستخدـ لحث اإلنساف عمى بذؿ 
الدافعية لدى الكفاءات البشرية لمتصريح بما يمتمكونو مف أفكار إبداعية ترتقي الجيد وتحريؾ 

  باألداء وتحسنو لتحقيؽ ميزة تنافسية (.
تحقؽ  العبارة مسمسؿ 

 بدرجة كبيرة
تحقؽ 
بدرجة 
 متوسطة

تحقؽ 
بدرجة 
 منخفضة

    توجد استراتيجية واضحة ومعمنة لتحفيز الكفاءات بالجامعة.  .ٔ
بيف أعضاء ىي ة التدريس بالجامعة ال يتـ وفقا  توزيع الحوافز  .ٕ

  لمعايير مرتيطة بأدا يـ
   

تمنح الجامعة مزايا عينية واجتماعية ألعضاء ىي ة التدريس عمى   .ٖ
 انجازىـ األعماؿ المكمفيف بيا

   

    ألصحاب الجامعة وخارج داخؿ إضافية حوافز مالية ترصد  .ٗ
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تحقؽ  العبارة مسمسؿ 
 بدرجة كبيرة

تحقؽ 
بدرجة 
 متوسطة

تحقؽ 
بدرجة 
 منخفضة

 الكفاءات
المتكاممة التي توفرىا الجامعة حافزًا تعد برامج الرعاية الصحية   .٘

 لمكفاءات حتى تتفرغ ألداء األعماؿ
   

االكاديمية حافزا  المناصب الكفاءات في أصحاب اختيار يمثؿ  .ٙ
 ميما

   

    الجامعة ال تعتمد أساليب تحفيز متنوعة   .ٚ
تطور الجامعة جوا ز النشر الدولي لألبحاث لتميزىا عف غيرىا   .ٛ

 األخرىمف الجامعات 
   

تميز وتفرد الجامعة عف باقي الجامعات المنافسة ليا وتعني )  المحور الثاني الميزة التنافسية
 , أو األنشطةـ والتعمـيفي أحد مجاالت التنافس كالجودة في الخدمة المقدمة أو في التعم

 (البحثية, أو في خدمة المجتمع, أو التكمفة األقؿ, أو غيرىا مف المجاالت
تحقؽ  العبارة مسمسؿ 

بدرجة 
 كبيرة

تحقؽ 
بدرجة 
 متوسطة

تحقؽ 
بدرجة 
 منخفضة

تؤكد عمى الميزة التنافسية بشكؿ رؤية ورسالة  ى الجامعةتبنت  .ٔ
 واضح

   

 األداء ونتا ج تُبنى استراتيجية الجامعة عمى الربط بيف األداء  .ٕ
  المتميز والعمؿ

   

واألقساـ المعمومات ال تنساب بسيولة ويسر بيف األجيزة   .ٖ
 المختمفة لمجامعة

   

تسعى الجامعة  لموفاء بمعايير الجودة واالعتماد فى كافة   .ٗ
 أعماليا

   

    االستقاللية التنظيمية واإلدارية والمالية الجامعة منحتُ   .٘
 الدعـ الفني  ضماف الجودة واالعتمادل اليي ة القومية تقدـ  .ٙ

 لمجامعة وذلؾ لموصوؿ إلى مركز تنافسي متميز
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تحقؽ  العبارة مسمسؿ 
بدرجة 
 كبيرة

تحقؽ 
بدرجة 
 متوسطة

تحقؽ 
بدرجة 
 منخفضة

الجامعة ال تسعى إلى تحسيف إدراكات المستفيديف منيا نحو   .ٚ
 قيمة مخرجاتيا

   

 المستوى األخرى عمى الجامعات بيف الجامعة تتحسف أفضمية  .ٛ
 المحمي

   

    تتبنى الجامعة أساليب تقويـ متعددة , لتقويـ نفسيا ذاتيا  .ٜ
تتبنى الجامعة خطة لمبحث العممي لمعالجة مشكالت   .ٓٔ

 مجتمعية واقعية  
   

تشغؿ جامعة كفرالشيخ مركزا متقدمًا بيف الجامعات المصرية   .ٔٔ
 في نسب االستشياد الدولي ألبحاث أعضاء ىي ة تدريسيا

   

تجدد الجامعة مف برامجيا الدراسية بما يتواءـ مع المستجدات   .ٕٔ
 لتحقيؽ ميزة تنافسيةالعالمية والمحمية  

   

الجامعة ال تقدـ برامج متميزة بتكمفة منخفضة مقارنة   .ٖٔ
 بالجامعات األخرى

   

تمارس الجامعة دا ما مقارنات مرجعية ألدا يا مع جامعات   .ٗٔ
 أخرى محميا واقميميا وعالميا

   

    تطور الجامعة مف خدماتيا المقدمة لممجتمع وفقًا الحتياجاتو  .٘ٔ

 
 
 
 

 


