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 مستخمص:
تعَرف واقع القدرة التنافسية بجامعة أسوان ، ومن ثم وضع  ىدف البحث إلي

يمكن ان تصور مقترح من خالل تقديم مجموعة من اإلجراءات العممية التطبيقية التي 
استخدم البحث استخدم البحث أسوان لتحقيق القدرة التنافسية بيا.  تيتدي بيا جامعة

ستخالص الحقائق  المنيج الوصفى لموقوف عمى واقع القدرة التنافسية بجامعة أسوان وا 
 بيدف االستبانة عمى البحث لتقديم فيم متعمق لمقضية ومتطمبات تحقيقيا، وأعتمد

متطمبات تحقيق القدرة التنافسية  توافر مدى حول التدريس ىيئة أعضاء آراء عمى التعرف
( من أعضاء ىيئة التدريس 969بجامعة أسوان حيث تم تطبيقيا عمي عينة قواميا )

بجامعة أسوان وتوصمت نتائج الدراسة الميدانية بأن ىناك قصور في متطمبات تحقيق 
ىيئة  القدرة التنافسية بجامعة أسوان فيما يتعمق باإلدارة الجامعية وتنمية أعضاء

التدريس والبرامج والمقررات والبنية التحتية واألداء البحثي وتدعيم القدرة التنافسية ، 
توصل البحث إلي تصور مقترح لتمتطمبات تحقيق القدرة التنافسية بجامعة أسوان في 

 ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الميدانية .
 .: القدرة التنافسيةالكممة اإلفتتاحية
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Abstract 
The aim of the research is to define the competitive reality 

of Aswan University and then to develop a proposed vision by 

presenting a set of applied practical procedures that can guide 

Aswan University to achieve competitiveness. 
The research was based on a questionnaire to identify the 

views of the faculty members on the availability of the 

requirements for achieving competitiveness in Aswan University) 

Of the faculty members of the University of Aswan, and the 

results of the field study found that there is a lack of requirements 

for achieving competitiveness in Aswan University in terms of 

university administration and the development of faculty 

members, programs, courses, infrastructure and research 

performance and invites M competitiveness, research found to 

imagine a proposal to Temttlebatt achieve competitiveness at the 

University of Aswan in the light of the outcome of the results of 

the field study. 
KeyWords: Competitiveness 
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 مقدمة:  
ساسية لتطوير وتنمية المجتمع في كافة المجاالت فمنيا الجامعات الركيزة األ عدت

ينبع الفكر المستنير الذي يعتمد عمي البحث والتجربة المعممية والمنيج العممي 
وسيمة المجتمع نحو مستقبل افضل ومعالجة لمسمبيات واالزمات  يضاً أالمتخصص وىي 

صبح من ألمتقدم والرفاىية المنشودة لممجتمع ، وفي ظل المتغيرات العالمية  ومحققة
جية التحديات المستجدة وتمبية عادة النظر في نظام التعميم الجامعي لمواإالضروري 

مو، لي البقاء والنإحتياجات المجتمعية التي نتجت عنيا ، ومن ثم تسعي الجامعات اإل
وتنفيذىا لتضمن ليا تحقيق اىدافيا، ولكن الجامعات  ستراتيجياتوالعمل عمي تطوير اإل

صبحت تواجو تحديات جديدة متزايدة منيا التحيات المالية والمنافسة المحمية والدولية أ
 .ات سوق العمل المتنوعة والمتغيرةوضغوط متطمب

ىم ما يشغل بال رجال الدولة والصناعة أولما كانت المنافسة الدولية األن من 
و المتقدمة، فإن المنافسة الدولية في أفي معظم دول العالم سواء النامية واالقتصاد 

مجال ما ال يقل عن المنافسة في الن تنال من األىمية أمجال التعميم الجامعي يجب 
القتصادي؛ السيما أن ىذا الموضوع قد أخذت بعض الجيات بالفعل تيتم بو فيناك ا

تستند كل جية منيا عمي عدد من  تصنيفات عديدة لمجامعات تصدرىا عدة جيات
 المعايير والمؤشرات مما يزيد من روح التنافس البناء بين الجامعات.

ىتمام الباحثين وصناع السياسة في إاستحوذ موضوع القدرة التنافسية عمي  لذلك
نتاج تواجو صبحت كفاءة العمالة وجودة اإلأالدول المتقدمة والنامية عمي حد سواء و 

نتاج ممارسات جديدة مثل التحول من ي الداخل والخارج، كما يواجو اإلمنافسة شرسة ف
 مردارة الجودة الشاممة ، األا  التكنولوجيا كثيفة العمالة الي التكنولوجيا كثيفة المعرفة و 

 الذي جعل بناء وتحقيق القدرة التنافسية لمجامعات ضرورة حتمية وليست ترفا فكريا . 
 ؛ فقد أجريت العديد منلي ذلك الموضوع إ ىتماميمإوجو الباحثون ولذلك 

ة ، ومنيا دراس الدراسات لمبحث عن سبل تحسين المركز التنافسي لمجامعات
(Kolasinski ,Macjej ,2003, p. 433-447 التي بحثت في األسباب التي ترفع )
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من القدرة التنافسية لمجامعات، وتوصمت الدراسة إلي أن وجود عالقة مترابطة قوية بين 
 الجامعة ومؤسسات المجتمع يعزز المركز التنافسي لمجامعة.

قائم عمي التنافسية بين ن التعميم الأ ليإ (( Peterson,2006 كما أشارت دراسة
ىم النواحي التي أن من أو  ،نافس بين الجامعاتفضل وخاصة التأالمؤسسات يكون 

دارة التعميمية تطوير نظام اإللمؤسسات تساعد عمي زيادة القدرة التنافسية لمجامعات وا
جل أعمي الجامعات من  يضاً أساليب ومصادر التمويل بالجامعات ، و أالجامعية وتنوع 

ىداف تمكنيا من التنافسية عمي المستوي أن تضع لنفسيا أتحقيق القدرة التنافسية 
 .المحمي والعالمي

بتوفير الكوادر البحثية  مىتمالي اإلإ(Tödtling,2006,1-14) دراسة:  تشار أو 
الجيدة لتدريب الباحثين عمي البحث العممي وتنمية القدرات ، وتوفير البرامج الجيدة
بتكارية لدييم، حث القطاع الخاص عمي دعم البحث العممي واالبتكار من خالل اإل

س المال المغامر في أاالنفاق، واستخدام نتائج البحث العممي والقيام بمبادرات لجذب ر 
 دعم التطبيقات الجديدة لمعمم.

 ن اليابان تسعي الي تحقيقألي إ(  (yamamoto, 2006دراسةشار أكما 
، وذلك من خالل توفير  بتكاري عمي المستوي التنافسي عالمياً التفوق البحثي واإل
، كما تيتم بزيادة عدد الجامعات ذات التوجو والبشرية عالية الجودة االمكانات المادية

، كما لكثيفلي النشر العممي النوعي اإعن زيادة كفاءة الباحثين والتوجو  فضالً البحثي 
  .وميارياً  ىتمت بزيادة المنح التنافسية وتشجيع الباحثين الشبان ودعميم مادياً أ

( إلي التعرف عمي الخبرات والتجارب الدولية في 0292ىدفت دراسة )دياب،و 
مجال القدرة التنافسية لمجامعات ورصد واقع الجامعات المصرية وترتيبيا في ىيكل 
الجامعات العالمية، وتوصمت الدراسة إلي وضع تصور مقترح لتحسين وتطوير القدرة 

وىدفت دراسة عبد والتجارب الدولية،  التنافسية لمجامعات المصرية في بعض الخبرات
( إلى الوقوف عمى بعض أسباب ضعف المركز التنافسى 0292) المجيد وحجازي

 لمجامعات المصرية.
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( إلى أن كثيرًا من المفاىيم التى كانت 0290كما ذىبت دراسة الصالح )
ق الجامعات فى معظم دول العالم تنأى بنفسيا عن التعامل معيا، مثل مفاىيم السو 

والعمالء والتنافسية، أصبحت قضايا ذات أىمية وضرورة لمجامعات، وأصبح البحث 
عن فيم أصيل ومتعمق لمصطمح التنافسية بين الجامعات ومتطمبات تحقيقيا عماًل 

 أصياًل وليس تكميميًا أو إختياريًا أمام الجامعات.
ل السنوات صبح خالأموضوع القدرة التنافسية ن أمن ذلك يمكن القول  نطالقاً ا  و 
في  ىتمام واسع النطاق عمي الصعيد العالمي ، وبظيور التنافسية مؤخراً إب يحظىالخيرة 

صبح النظام التعميمي في مصر أالتعميم شيدت المؤسسات التعميمية تحديات جديدة ، و 
في منافسة شديدة وذلك لتطمعو لمحصول عمي ترتيب متقدم بين المؤسسات التعميمية 

مي والعالمي، لعالمية وتقديم خدمة تعميمية متميزة عمي المستوي المحعمي المستويات ا
مؤسساتيا بما يحقق ليا  إلدارة لي البناء الييكميإصالحية الرامية وتبني السياسات اإل

  مراكز تنافسية مرموقة عمي المستوي العالمي .  
من ىنا جاءت فكرة البحث وىو كيف يمكن تحقيق القدرة التنافسية بالجامعات 

 المصرية ) بالتطبيق عمي جامعة اسوان( 
 مشكمة البحث:

يشيد التعميم الجامعي العالمي في الوقت الحالي محاوالت جادة لتطويره من 
في معظم  ورياً مح طاراً إليمثل  مفاىيم الجودة كاتجاه تطويري معاصراً  خالل التأكيد عمي

دوار متعددة تحافظ عمي القدرة أليات الجودة الشاممة من آلما تقوم بو  ،دول العالم
التنافسية لمؤسسات التعميم الجامعي، حيث يساعد نظام الجودة الشاممة عمي الوصول 

فراد ومتطمباتيم في تستطيع من خاللو تمبية حاجات األمن الكفاءة  لي مستوي عالٍ إ
 عصر يتسم بالتغير في كل مجاالت الحياة. 

دف الي يوقد تبنت معظم الدول المتقدمة والدول النامية بعض السياسات التي ت
لي خصخصة بعض مؤسسات التعميم إتجاه نافسية لمجامعات منيا اإلتتحسين القدرة ال
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عمل عمي اعادة ىيكمة العالي والعمل عمي رفع جودة مخرجات التعميم الجامعي وال
 مؤسسات التعميم والبحث العممي. 

لي تبني سياسات تطويرية إوفي مصر تسعي مؤسسات التعميم الجامعي جاىدة 
بيدف تحقيق القدرة التنافسية عن طريق مراجعة كافة عناصر منظومة العمل الجامعي 

حداث ا  لعممي ، و رتقاء بمستوي البحث اج الدراسية وتحديثيا واإلمن خالل تطوير البرام
ىتمام بالجودة ونوعية التعميم لضمان جودة ىيئة التدريس واإل ألعضاءالتنمية المينية 

ن تمك السياسات التي تبنتيا إولكن رغم لك ف ،مخرجاتو لتحسين وزيادة قدرتو التنافسية 
مكانات الالزمة لتنفيذىا وتطبيقيا وال اإل الجامعات في مصر لم تجد المناخ المناسب

 . مياً عم
ن أ( من 66، 0292)عالم ،، منيا ليو بعض الدراساتإشارت أويؤكد ذلك ما 

لنجاح الجامعة عمي المستويين  ساسياً أ تحقيق القدرة التنافسية لمجامعة يعتبر عنصراً 
بتكار والتنوع من متطمبات تحقيق القدرة التنافسية لمجامعات ، ن اإلأالعالمي والمحمي، و 

ال من خالل توفير مجموعة إنو ال يمكن تحقيق القدرة التنافسية لمجامعات المصرية أو 
  .من المتطمبات الضرورية

، ( 0296،  الدجدج) منيا: شارت الكثير من الدراسات والبحوث التربويةأوقد 
دت الي ضعف أن ىناك العديد من العوامل التي ألي ( إ0296 ،، ورضوان)جوىرو

عضاء أرتفاع كثافة الطالب ضعف شئون إالقدرة التنافسية لمجامعات المصرية وىي 
 .عمي التعميم، نقص جودة الخريجيننفاق ىيئة التدريس ، نقص اإل

 اليامة والضرورية التي تساعد اتطمبتالم نم عةمجمو  ىناكي أن عني مما

ات الجامع ات تعد غائبة عنطمبتالم ىذه نأ كما تحقيق القدرة التنافسية، ت عميالجامعا
المصرية مما أدي بيا إلي الغياب عن التواجد في التصنيفات المختمفة لمجامعات أو 

 التواجد في مراتب متأخرة.
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 سئمة التالية: من ىنا تتمثل مشكمة البحث في األ
 ضعف سبابأ وما، خصائصيا ماو ، ىميتياأ وما ،لمجامعات التنافسية لقدرةا ما -

  المصرية؟ بالجامعات تحقيقيا

 ؟ بالجامعاتما متطمبات تطبيق القدرة التنافسية  -

 القدرة التنافسية بجامعة اسوان؟  متطمبات تحقيق توافر ما واقع  -

 ما التصور المقترح لتحقيق القدرة التنافسية بجامعة اسوان؟  -
 ىداف البحث: أ

 سبابأ وما، وخصائصيا ، أىميتيا  ،التعرف عمي القدرة التنافسية لمجامعات  -
 .  المصرية بالجامعات تحقيقيا ضعف

 . تحديد متطمبات تطبيق القدرة التنافسية بالجامعات  -

 .  سوانأ بجامعة التنافسية القدرة واقع فتعرَ  -

من خالل تقديم مجموعة من اإلجراءات العممية التطبيقية  مقترح تصور وضع -
 لتحقيق القدرة التنافسية. سوان أجامعة التي يمكن ان تيتدي بيا 

 :ىمية البحثأ
 أىميتو من: بحثال ستمدأ
 .األىمية النظرية لتسميط الضوء عمى قضية التنافسية بين الجامعات -

 .بين الجامعاتقدرة التنافسية الأىمية نشر ثقافة  -

فى تحقيق قيمة  ة أسواناألىمية التطبيقية من تحسين القدرة التنافسية لجامع -
 ة.لمجامعمضافة 

 منيج الدراسة:
سوان بجامعة أستخدم البحث المنيج الوصفى لموقوف عمى واقع القدرة التنافسية ا

 .تحقيقيا ستخالص الحقائق لتقديم فيم متعمق لمقضية ومتطمباتا  و 
 أدوات البحث:

 حول التدريس ىيئة أعضاء آراء عمى التعرف بيدف االستبانة عمى البحث عتمدأ

 (.ةمن إعداد الباحث)تحقيق القدرة التنافسية بجامعة أسوان متطمبات توافر مدى
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 حدود البحث:
 القدرة التنافسية: الحدود الموضوعية -
 تم اختيار عينة من اعضاء ىيئة التدريس بجامعة أسوان: الحدود السرية -
 جامعة اسوان: الحدود المكانية -
 1199: الحدود الزمنية -

 مصطمحات البحث:
ىي قدرة الجامعة عمي التسابق مع الجامعات المنافسة والتميز  :القدرة التنافسية

عمييا في واحدة أو أكثر من المجاالت مثل: البرامج الدراسية، أو خصائص أعضاء 
ىيئة التدريس أو المكتبات أو التجييزات الدراسية والبحثية أوالتدريب العممي أو نمط 

ن البيئة المحمية والعالمية)حسان اإلدارة مما يحقق لمجامعة قدرة عمي جذب الطالب م
  (.990، 0228 ،وآخرون

قدرة الجامعة عمي تحقيق الجودة التعميمية والحفاظ عمييا  وتعرف إجرائيًا بأنيا:
وتحسين أدائيا ومخرجاتيا بما يحقق أىدافيا المحمية والعالمية والخدمات التي تقدميا؛ 

 ف العالمي لمجامعات. مما يساعد في حصوليا عمي مراكز متقدمة في التصني
 :خطوات السير في البحث

 :تيةتباع الخطوات اآلإب ةالباحث تقام أسئمتولتحقيق أىداف البحث واإلجابة عن 

  األول:السؤال  نلإلجابة ع
سباب أ, وما اوما خصائصي, أىميتيالقدرة التنافسية لمجامعات, وما ا ما  .9

          ضعف تحقيقيا بالجامعات المصرية؟
  مفيوم القدرة التنافسية وأىميتيا وخصائصيا.إطار نظري يوضح  تم طرح

 الثاني: السؤال نلإلجابة ع
  متطمبات تطبيق القدرة التنافسية بالجامعات؟ما  .1

 .متطمبات تطبيق القدرة التنافسية بالجامعاتتم تقديم إطار نظري يتناول 
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 السؤال الثالث: نلإلجابة ع
 ؟ التنافسية بجامعة أسوانلقدرة ما واقع ا . 1

تحقيق القدرة  متطمباتلمكشف عن واقع بتطبيق استبانة  ةميداني دراسة تم إجراء
  .التنافسية بجامعة أسوان

 السؤال الرابع: نلإلجابة ع
 المقترح لتحقيق القدرة التنافسية بجامعة اسوان؟ ما التصور  .1

التنافسية بجامعة أسوان في قدم البحث تصورًا مقترحًا لمتطمبات تحقيق القدرة 
 .نتائج البحث النظرية والميدانية ضوء ما أسفرت عنو

 طار النظرياإل
 مفيوم القدرة التنافسية:أواًل: 

ن القدرة التنافسية تتكون من شقين االول: التميز عمي الجامعات أالبعض  يري
عضاء ىيئة التدريس أالمنافسة في المجاالت الحيوية مثل البرامج الدراسية وخصائص 

والمكتبات والقاعات والتجييزات الدراسية والبحثية وتسييالت التدريب العممي لمطالب 
تتواكب مع المستجدات ىيل جديدة أبتكار نظم وبرامج تا  ونمط االدارة ونظم الجودة و 

لي السوق المحمية إستقطاب الطالب ا  ما الشق الثاني فيو القدرة عمي جذب و البيئية، أ
)مصطفي، . متوقف عمي النجاح في الشق األول رجية والنجاح في الشق الثانيوالخا

0226). 
نيا الجامعات التي تستطيع الحفاظ أة التنافسية بوعرفت الجامعات ذات  القدر 

مر الذي األ ؛الطمب عميياو زيادة أستمرارية تحسين جودتيا التعميمية عبر الزمن إعمي 
قيم ومؤشرات التنافسية ليذه الجامعات، وبالتالي حصوليا عمي مراكز  رتفاعإلي إيؤدي 

، عباس)متقدمة في الترتيب العالمي لمجامعات والمؤسسات االكاديمية والبحثية 
0226). 
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إلى مجموعة العوامل   Competitive abilityويشير مصطمح القدرة التنافسية 
تساعد المؤسسة عمى التنافسية، وىذه العوامل ىى مجموعة الموارد واألصول  التى

والميارات التى يمكن التحكم والسيطرة عمييا ومزجيا وتنسيقيا واستثمارىا بما يحقق 
منفعة وقيمة أفضل لمعميل أو المستيمك وتحقق تميزًا وتفوقًا عمى بقية المنافسين وتسمح 

المنافسة المحمية والعالمية. والقدرة التنافسية بذلك تعنى باستمرار تحقق النجاح فى ظل 
القدرة عمى إنتاج السمع والخدمات بالنوعية الجيدة وبالسعر المناسب وفى الوقت 

)سيد،  المناسب بشكل أكثر كفاءة من المنافسين، وبذلك تحقق الجامعة ميزة تنافسية
0229 ،927.) 

ىي قدرة الجامعة عمي تحقيق جودة العممية القدرة التنافسية لمجامعات وبذلك فإن   
دائيا ومخرجاتيا بما أالداخمية وزيادة الطمب عمييا وتحسين  كفاءتياالتعميمية وزيادة 

مر الذي يجعميا تحتل مراكز األ ؛ىدافيا المحمية والعالمية والخدمات التي تقدمياأيحقق 
  .متقدمة في التصنيفات العالمية لمجامعات

لي زيادة إالجامعة ما يميزىا عن غيرىا ويؤدي  التنافسية بأن تمتمكتعرف القدرة و 
تي أتي من خالل جودة خدماتيا ، كما يتأ، ولعل ذلك يت، وتحسين سمعتيا أرباحيا

يضا نتيجة لتوافر مجموعة من العوامل منيا ما ىو خارجي ، ومنيا ما ىو داخمي أ
 .(080،  0290الوفا ، ورسمي ،  بوأ)وىذه العوامل ىي: 

متالك موارد وبناء قدرات ال تكون إ، وتعني قدرة الجامعة عمي عوامل داخمية -
 متوفرة لدي المنافسين االخرين توجو مسار التعميم بيا وتطوره . 

، الحديثة والمطموبة في سوق العمل ، مثل توطين التكنولوجياعوامل خارجية -
عمي مرونة الجامعة ، وىذا يعتمد متغيرات الخارجيةوالذي يمثل استجابة لم

وقدرتيا عمي متابعة المتغيرات عن طريق تحميل المعمومات وحسن توقع 
  .المتغيرات

االستغالل األمثل  يعتمد عميتحقيق أىداف الجامعة يتضح أن  مما سبق
 تكنولوجية،المادية، و المالية، و البشرية، و الموارد المثمة فى المتعوامل اللمجموعة 
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دارية، وغيرىا، وىذه العوامل تمثل القدرة التنافسية لمجامعة، وتسمى اإلميارات الو 
 .ستغالل والوصول لميدف بالتنافسيةالتى يتم فييا ىذا االستعداد واإلالعممية 
 ىمية القدرة التنافسية:أثانيًا: 

 ( 97،  0227محمد ، الزيادات ، ) ىمية القدرة التنافسية في االتي: أتتمثل 
نتاج وتحسين دائمة ومستمرة في خفض تكاليف اإل تحقيق ميزة نسبيةلي إ تؤدي -

  .جودة الخدمات والمنتج

و قيادة أو التركيز أستراتيجية التميز إستراتيجية كإكثر من أنيا تعتمد عمي أ -
  .التكمفة الشاممة

عتمادىا عمي سمسمة القيمة إتحقق القدرة التنافسية قيمة مضافة من خالل  -
  .الرئيسية والمساندة ضمن القطاع الذي تعمل فيو لالنشطة

دارة إعتماد إلي إنيا تحقق نوع من الجودة في كل االنشطة بل يتعدي ذلك أ -
الجودة الشاممة بما يجعل منتجاتيا ذات جودة عالية وخاصة في المؤسسة 

  .التعميمية

نتاج وىو ىم مجاالت اإلألي تطوير إت يؤدي تطوير القدرة التنافسية لمجامعا -
نتاجية ، حيث ان المؤسسة التي تدرس طمب السوق فراد وتالحميا بالبيئة اإلاأل

جين الذين يحتاج مداد السوق بالخريإىي تمك المؤسسة التي تنجح في  جيداً 
 . علييم المجتمإ

 لمجامعة : خصائص القدرة التنافسية ثالثًا: 
الكثير من المربين حيث يري تتسم القدرة التنافسية بعدة خصائص اساسية 

، عبدالرازق،  67، 0292عالم ،)ما يمي: في والباحثين ان ىذه الخصائص تتمثل
 (:  shashayu,2014، 0298، عبدالحميد ، 06،  0296
ن التنافسية تكون عمي السوق في المستقبل وليس عمي أالمستقبمية، حيث  -9

السوق أي  تعظيم حصة الجامعة في تمك السوق الحالية وىدف التنافسية ىو
 ستثمار الكفاءات والقدرات التنافسية لمجامعة . إالفرص المستقبمية ب
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نيا ىي محاولة لصنع وتشكيل المستقبل وليس تتسم التنافسية بالتغير ألالتغير،  -0
 مجرد االنتظار لمبحث عن مكان فيو. 

ن التنافسية ال تعتمد عمي وظيفة واحدة لمجامعة بل تقوم عمي اسس أ، الشمول -6
 . رعن جانب من جوانب العمل الجامعيعة من المعايير، كل معيار يعبمجمو 

التنسيق  ن القدرة التنافسية بالجامعة تعتمد عمي ألي إ، ويرجع ذلك التكامل -2
 جزائيا لتكون كتمة واحدة متكاممة الموارد واالمكانات والقدرات . أوالترابط بين 

 نيا تمر بمجموعة من المراحل وىي: أن القدرة التنافسية لمجامعة تتسم بأالتخطيط،  -5

 مرحمة دراسة وتفيم الظروف المحيطة  -

كين رؤية مستقبمية وتصور الفرص الجديدة التي ممرحمة التخطيط وتشمل ت  -
 يمكن ان تتوافر لمجامعة في المستقبل.

 مرحمة بناء القدرة االساسية ، وىي تعني تحريك عوامل التغير والتطوير في -
  .لمستويات الكتساب القدرات الجديدةالجامعة عمي كافة ا

استثمار الفرص الجديدة  ساليبأ، أي تخطيط مرحمة توظيف القدرة التنافسية -
القدرة التنافسية لمجامعة لتحقيق االتصال الفعال مع العمالء والتميز واستثمار 

 .عمي المنافسين

كما تقاس بكمية مثل لمموارد المتاحة ، فاءة في االستخدام األالكفاءة، وتتمثل الك -
نتاجية محددة ، فكمما كانت الكفاءة اإلنتاج مخرجات المدخالت المستخدمة إل
 . مما سمح ذلك ببناء مزايا تنافسيةعالية مقارنة بمنافسييا ك

الجودة وىذا يتم من خالل تمبية رغبات المستفيدين والحرص عمي رضاىم، مما  -
 خدمات ذات جودة عالية. من خالل تقديم أن تقوم بذلك وجب عمي المؤسسة أ

عمي  فكار الجديدة دائماً األ بإدخالبتكار، ويقصد بو ىنا التحسين المستمر اإل -
  .، مما يضمن االستمرارية في التنافسالخدمة المقدمة وأالمنتج 

دارة إ، يعتبر الوقت في اآلونة االخيرة ميزة تنافسية كبيرة  سواء في الوقت -
الل تخفيض زمن دورة تصنيع يتحقق من خو في الخدمات ، وىذا أنتاج اإل
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و أ، وتخفيض زمن االنتظار الذي يقضيو العميل من وقت طمب المنتج المنتج
 لي وقت تمبيتيا. إالخدمة 

  .المعرفة، ويقصد بيا الخبرة والتجارب المتراكمة لدي االفراد العاممين -

التنمية  مشاريع وتحقيقداة حاسمة في تنمية الأالموارد البشرية، حيث تمثل  -
  . المستدامة

 سباب ومعوقات القدرة التنافسية بالجامعات المصرية:أرابعًا: 
درة التنافسية بالجامعات والمعوقات التي تواجو تحقيق الق سبابيوجد العديد من األ

 : ثير من المعوقات، منيا ما يميلي الكإدبيات التربية أ، حيث يشير الواقع و المصرية
 :بمصر الجامعيضعف التمويل لمتعميم  .9

يتعين توفيرىا بكفاية لكل الجامعات التي  يىم المدخالت التأيعتبر التمويل من 
لكن من المالحظ انو رغم االىتمام المتزايد من الحكومة بزيادة الميزانية  تريد المنافسة،

ان االنفاق عمي التعميم الجامعي  ييشير ال  المخصصة لمتعميم الجامعي اال ان الواقع
رغم اىتمام الحكومة  بالنسبة لميزانية التعميم الجامعي لكثير من الدول العالمية متدني

، ومن ىنا يمكن القول ان عدم اىتمام بزيادة الميزانية المخصصة لمتعميم الجامعي
ضعف التمويل عمي  واستمرارية الدولة بزيادة الميزانية المخصصة لمتعميم الجامعي 

يير جودة االداء التعميمية والبحثية ، وبالتالي فان ىذا التعميم الجامعي يؤثر عمي معا
يؤثر عمي توفير المتطمبات التي تحتاجيا الجامعات لمدخول في المنافسة مع الجامعات 

 . (0295المنظمة العربية لمتربية، ) عمي مستوي العالم  األخرى
 قصور دور البحث العممي في الجامعات المصرية   .1

لي إالبحث العممي  دور يرجع قصورب السابق حيث يرتبط ىذا السبب بالسب
بعض بالقياس الي ما تخصصو الدول المتقدمة و و الميزانية المخصصة لوقمة ضعف 

االحتياج الفعمي لمجامعات المصرية من ميزانيات  ليبالقياس ا ايضاالدول النامية و 
الي الظروف واالوضاع غير  باإلضافةتساعدىا عمي اداء دورىا البحثي بكفاءة ، ىذا 



 دراسة ميدانية بجامعة اسوان - تصور مقترح لتحقيق القدرة التنافسية بالجامعات المصرية
 ىنية جاد عبدالغالي عيدد.

 

 - 981 -     9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

لمبحث العممي بصفة عامة وما تؤدي اليو من تشتيت لمطاقات وبعثرة  والمناسبة المواتية
  .طائل من ورائو لمجيود فيما ال

 
 والدراسات:  لألبحاثضعف النشر الدولي  .1

 النشر الدولي ضعفتمثل اسباب يرتبط ىذا السبب ايضا بالسبب السابق حيث ت
وتدني مستوي البحوث  ،في عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لمباحث العممي

 ذا يعد احد االسبابعمي التمويل الذاتي لمباحث، وى واعتماد نشر البحوث ،العممية
ة المتخصصة من نشر بحوثو في الدوريات العممي الباحث مكنتال  تيال االساسية
 وزيادة اعبائيم التدريسية واالداريةئة التدريس الي انشغال اعضاء ىي كما يرجع عالميا، 

 عمي حساب الدور البحثي وايضا ضعف كفاءة الباحثين في المغات االجنبية.

 : بالجامعات المصرية ضعف محتوي المواقع االلكترونية .1

اسباب ن ضعف محتوي المواقع االلكترونية بالجامعات المصرية يرجع الي عدة إ
في عدم االىتمام بتطوير مواقع الجامعات من حيث توافقيا مع المعايير العالمية   تتمثل

و المتطمبات االساسية التي تالئم حاجات أفي بناء المواقع، واحتوائيا  عمي العناصر 
وذلك برغم الجيود المبذولة من قبل المسئولين عن التعميم الجامعي لزيادة ، المستخدمين

نية االكاديمية عمي شبكة االنترنت نتيجة لزيادة عدد المستخدمين عدد المواقع االلكترو 
 .       (06-9، 0225،  عبد الحميد) ليذه المواقع

 وغمبة الكم عمي الكيف :بالجامعات تدني مؤشرات الجودة  .1

بذلت وزارة قبال الطالب عمي الجامعات والكميات المختمفة إالزدياد  نو نظراً إ
ة لزيادة معدالت االستيعاب وتحقيق المساواة في الفرص ر يالتعميم العالي جيودا كب

ظيور عنو تسبب التعميمية الي تكدس الطالب في الجامعات القائمة، وىو االمر الذي 
ي العديد من مشكالت ومنيا ارتفاع نسب الطالب الي االساتذة  فالعديد من ال

ارة والحقوق خاصة في التخصصات النظرية كاآلداب والتجالمؤسسات الجامعية و 
ىذا باإلضافة  لكم عمي حساب الكيف وتدني الجودة،ىتمام بامما ترتب عميو اإلوالتربية 
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والمعدات  من ضعف التجييزات تعاني المؤسسات الجامعية الي ان الكثير من
ن ىناك عالقة ما بين حجم وترىل ادارة ىذه الجامعات  ذلك أل، والمستمزمات التعميمية
دد الطالب بيا ومستوي الكفاءة في ادارتيا وخصوصا في ظل الجامعة ممثال في ع

 المركزية الشديدة وعدم المرونة المذان يتصف بيما اسموب ادارة الجامعات المصرية
 . (52،  0222، عمي الشخيبي)

 : بالجامعات عضاء ىيئة التدريسأ دخلانخفاض مستوي  .6

بالتعميم الجامعي في انو من االسباب التي تؤدي الي ضعف القدرة التنافسية 
مصر ىو انخفاض دخل اعضاء  ىيئة التدريس المتمثل في مرتباتيم ومكافاتيم ، حيث 

عضاء أان الكثير من ، لذلك فم9970بقا لمقانون الصادر في عام اليزالون يتعاممون ط
في المرتبات والتي  نخفاضإىيئة التدريس يعانون مثميم مثل معظم فئات المجتمع من 

ساسية والمينية مثل حضور المؤتمرات والندوات حتياجاتيم األإال تكفي لتوفير 
 .والتواصل مع المجتمع  العممي المحمي واالقميمي والعالمي

ان انخفاض مرتبات اعضاء ىيئة التدريس تؤثر عمي الميام من ىنا يمكن القول 
منيا المشاركة في السباق العممي التي نيم و المطموبة م والمجتمعية البحثية والتدريسية

 والدولي وتحمل المسئولية القومية والوطنية لبناء مجتمع حضاري. 
 (99، 0228زيتون ، )                                                   

 عدم مناسبة مخرجات الجامعات لسوق العمل:  .7

مناسبة مخرجاتو سواء من  ن واقع التعميم الجامعي المصري  يشير الي عدمإ
التي تبذليا الجامعات في تحسين وجودة الجيود من رغم بال ، وانوناحية الكم او الكيف

قمة كفاءة الخريجين وعدم  المخرج التعميمي اال ان ىناك بعض الدراسات اشارت الي 
 مالئمتيم لسوق العمل، كما انيم يفتقدون لمميارات المطموبة لسوق العمل، وىذا يشير
الي عدم وجود عالقة بين التخصصات التي يمتحق بيا الطالب وتخصصات سوق 

الي وجود جوانب قصور في االداء الجامعي، بعض الدراسات وايضا اشارت   العمل
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م تعد قادرة عمي التمسك بضوابط الواقع الي ان الجامعات في مصر لكما يشير 
 .ومعايير الجودة في العمالية التعميمية

 : عضاء ىيئة التدريسأنسبة عدد الطالب /  رتفاع. إ8
ن الجامعات المصرية عمي مختمف مستوياتيا يوجد بيا ارتفاع نسبة الطالب إ
من التفاعل بين  ومعاونييم، وىذا ال يكفل الحد االدني عضاء ىيئة التدريسأالي 

الطالب واساتذتيم سواء داخل المحاضرات او خارج المحاضرات ان ارتفاع نسبة عدد 
سباب التي تقمل من القدرة التنافسية األحد أالطالب الي اعضاء ىيئة التدريس يعد 

  .لمطالب
 سباب تتعمق باعضاء ىيئة التدريس : أ .9

سية بالجامعات المصرية تتعمق ىناك بعض االسباب التي تقمل من القدرة التناف
 :(0222عمي لمجامعات،: )المجمس األبأعضاء ىيئة التدريس منيا

التعيينات تتم باسموب روتيني وليس بنظام التعاقد مما ال يضمن استمرارية  -
 الحيوية لألستاذ الجامعي 

عتماد عمي اعضاء ىيئة التدريس داخل ذات الجامعات التي حصموا تزايد اإل -
م لقدراتيم ، مما يضعف المستوي العاالدرجة الجامعية االولي يا منياعمي

، ويحد من ة وفكرية مختمفةتصال بمدارس عمميوحجبيم عن التعرض واإل
   .فرص التطوير والتجديد في قدراتيم ومصادر المعرفيو

لي عدم إعضاء ىيئة التدريس مما يؤدي فاض المرتبات والحوافز المالية ألنخإ -
لتزامو بعدد ساعاتو المكتبية إتدريس لمعمل الجامعي وعدم تفرغ عضو ىيئة ال

 مما يؤثر بالسمب عمي درجة استفادة الطالب .

سس الموضوعية التي يقوم عمييا اختيار المناصب القيادية المتمثمة غياب األ -
 في رؤساء االقسام والعمداء ونواب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة 

وراق العممية المنشورة والكثير منيا واألع الترقيات لعدد من االبحاث خضو  -
مكرر ومنقول ويفقد روح االبتكار مما يؤثر بالسمب عمي جودة االبحاث 
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المقدمة ومستوي البحث العممي نظرا لمضغط عمي الباحث لتقديم البحث في 
 ؟فترة محددة تبعا لسمك الترقي

 تعمق بتمويل البحث العممي: سباب تأ. 91
البحث ىو ضعف االنفاق عمي  من القدرة التنافسية عوامل التي تقملمن ال

 . البحث العمميالكافية لمصرف عمي  العممي، وعدم توفير الميزانية
 ضعف توظيف الوحدات ذات الطابع الخاص: . 99

الوحدات ذات الطابع الخاص تتبع الجامعات المصرية  يوجد العديد من
كالمستشفيات التعميمية والمزارع ومعامل التحاليل والورش وغيرىا من الوحدات التي 
يمكنان تستغل بوصفيا كمراكز انتاج متقدم لكن المالحظ من خالل الواقع ان ىذه 

ينعكس عمي  الوحدات ذات الطابع الحاص تعاني من عدم توظيفيا بشكل كفء مما
  .(662، 0226، عابدين)نخفاض االيرادات لمجامعات وىدر االمكانات إ

 تدني مستوي جودة الخريجين : . 91
تدني مستوي سباب التي تقمل من القدرة التنافسية بالجامعات المصرية من األ

 ( 665، 0226،  عابدين): ليإالخريجين وىذا يرجع 
نيا أتخريج نوعية من الطالب ال تواكب متطمبات العصر الذي نعيشو ، حيث  -

ن إاعتمدت عمي التمقين والحفظ وال تعرف قيمة البحث العممي ، وبالتالي ف
ىؤالء الخريجين غير قادرين عمي التكيف مع متطمبات سوق العمل ، عدم 

سب الخريج تنا تطوير مناىج التعميم الجامعي في العديد من التخصصات حتي
ييم من خالل ساليب تقييم الطالب بحيث يتم التقأضعف  يلإالحديث باإلضافة 

ن أل سموب ال يمكن الحكم بو عمي الخريج لكن نظراً أ االمتحانات فقط وىو
 .ال اختياره إماميا أعداد الطالب فميس أالجامعات تعاني من زيادة 

، حيث يوجد العديد التعميميةىمال الجودة إالتركيز عمي الكم دون الكيف مع   -
مما يؤثر  ؛ختيار منوإمن المناىج يمتزم بيا الطالب حتي يتم تخرجو دون 

 داء وكفاءة الخريجأبالسمب عمي 
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  :ىناك بعض الصعوبات التي تواجو تعزيز القدرة التنافسية منياكما أن 
ة متالك موارد بشرية ومالية ومعموماتيإضعف قدرة المؤسسات الجامعية عمي  -

خرين ، غياب القيادة االدارية الناجحة  تكون متوفرة لدي المتنافسين اآلال
يجابية داخل الجامعات وغياب الشفافية في مواجية وضعف الرقابة اإل

 ستراتيجياتستخدام اإلىتمام إل، ضعف اإللموارد الجامعة البشرية المعوقات
التي تسمح بقياس الفرص التيديدات وضعف تمكن المؤسسة الجامعية من 

  .التعرف عمي التيديدات البيئية
ىتمام بإقامة التوأمة بين ثة لتحقيق الريادة واإلصعوبة توظيف التقنيات الحدي -

 .المؤسسات التي قامت بتوظيف كل التقنيات الحديثة وما وصمت اليو 

ية لمتغيرات السريعة في المجتمع العالمي ستجابة المؤسسات الجامعإضعف  -
ومطابقة مخرجاتيا لمواصفات عمالئيا المتغيرة قبل غيرىا من المؤسسات من 

 .جل تحقيق قدرة تنافسيةأ

دارة المؤسسات عمي متابعة المتغيرات وفق التكنولوجيا الحديثة إقدرة  ضعف -
نظومة المعمومات ة البيانات وموالمطموبة في البيئة التنافسية ، وغياب  قاعد

 دارية ، وغياب التنسيق الفعال بين المؤسسات التعميمية اإل
 متطمبات القدرة التنافسية :خامسًا: 
جل تحقيق وتعزيز القدرة التنافسية بالتعميم الجامعي، يجب توافر عدة أمن  نوإ

 : (56،  0295( )التمباني ، 099 ، 0290)الصالح ،  متطمبات والتي تتمثل في
الييئات واىتمام تتمثل في دعم ىي المتطمبات التي ، و مبات خارجيةطمت .9

وتحديد احتياجات العاممين  جامعيةوالمؤسسات الدولية والمحمية لتنافسية  المؤسسات ال
 : التكنولوجية واالقتصادية كاالتي وفقا لتغيرات
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التشريع عبر التحول من ىذا االىتمام في ، ويتمثل  ودعميا الدولةىتمام إ  -
من الميزانيات التي تركز عمي  الداء الي انواع مختمفةالمخصصة لميزانيات ال
داء ية بناء عمي نتائج األجامعومنح التمويل لممؤسسات ال ،معاً  داء والكفاءة األ

  .القيام بدورىامن تمك المؤسسات مكن تتحتي  والكفاءة والعمل المتفوق

خالل منح  والذي يتم منفي التنظيم  ىذا االىتمام المجتمعي، ويتمثل ىتماماإل  -
دارة تمك المؤسسات بما يضمن مرونة ا  االستقاللية التنظيمية واالدارية والمالية و 

  .القرار

في  ودورىاويتمثل  ت الخاصة بالتعميم ،ؤسسامؤسسات االعتماد والم ىتمامإ   -
ية من خالل التعميم وتأىيل مواردىا عمجايز تنافسية ادارة المؤسسات الدعم تعز 

البشرية والعمل وفق شروط وبيئة تنافسية صحية تضمن تحقيق اىداف 
  .المؤسسة التعميمية بما يمكنيا من التواصل والريادة

ية جامعمثل في قدرة ادارة المؤسسة الالتي تت وىي المتطمبات ،متطمبات داخمية .0
 ؤسسات الجامعيةون متوفرة لدي المد ال تكوبناء قدرات ق مختمفة عمي امتالك موارد
 تي:وتتمثل في اآل األخرى المنافسة ليا

التي تتحمي بيا المؤسسة الجامعية،  القيم ان  ،الجامعية ثقافة وقيم المؤسسة -
ة تعتبر اساس لمتنافسي حيث ،يا ، وايضا الثقافة السائدة فيياتجوىر فمسفتعتبر 

 . الخطوط العريضة ألنشطتيم اليومية لتحديدىا يةجامعبين ادارة المؤسسات ال

ديناميكية تعتبر بيئة البيئة المعاصرة ن إ، عمي التغيير المؤسسة الجامعية قدرة -
تباع إجامعية دارة المؤسسات الإعمي  فانو يجب ، لذاوسريعة التغيير

المتغيرات من خالل تحديد نقاط القوة  ستباقإستراتيجيات حديثة تمكنيا من إ
والضعف وما يقابميا من فرص وتيديدات في البيئة التنافسية سواء الداخمية أو 

  .الخارجية

بالموارد والكفاءات البشرية الممموسة وغير  المؤسسات الجامعية ىتمامإ -
المصدر  يعتبرن المورد البشري الفعال ألي ويرجع ىذا االىتمام إالممموسة ، 
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المؤسسات  ن تسعيأمن ىنا من الضروري  قي لتعزيز القدرات التنافسية،الحقي
االستراتيجي لجميع الموارد البشرية بالمؤسسات  باألداءرتقاء ية جاىدة لإلعمجاال

عادة ىيكمة مواردىا الداخمية والذي يظير دوره بفاعمية في كل إلي إوالسعي 
  .عنصر من عناصر المؤسسة

ن تحقق الجامعة القدرة التنافسية يجب توفير ما أجل أنو من أويري البعض 
 : (098، 0290، )ىالل، ونصار( 222، 0292، عبد العزيز( )0228)مصطفي ، يمي

 ستراتيجية لمجامعةإوجود خطة  .9

إستراتيجية ن يكون لكل جامعة خطة أمن متطمبات القدرة التنافسية بالجامعة ىو 
دارة تتضمن ىذه الخطة عمي الرؤية المستقبمية لمجامعة وتصورات اإل بحيث خاصة بيا

الجامعية عن مستقبل الجامعة ومركزىا التنافسي، وتشمل رسالة الجامعة والتي تتمثل 
وبالتالي فاذا  في السياسات واالستراتيجيات التي ستقوم الجامعة بيا لتحقيق رؤيتيا ،

دي ذلك الي تحقيق القدرة أة ومحددة ستراتيجية واضحإكانت الجامعة ليا خطة 
ن عدم وضوح أكدت عميو بعض الدراسات من أوىذا ما  التنافسية والعكس صحيح 

 . التنافسيةالخطط المستقبمية لمجامعات من عوامل ضعف القدرة 

 وجود ثقافة مؤسسية داعمة لمتميز:  .1

ىو وجود ثقافة مؤسسية تدعم تحقيق القدرة التنافسية بالجامعات  و من متطمباتنأ
عمي عضاء ىيئة التدريس والعاممين أيتطمب تدريب بتكار والمنافسة وىذا التميز واإل

دد فييا ستراتيجيات لبناء القدرة التنافسية قائمة عمي المنيجية العممية تتحا  وضع خطط و 
لقدرة ىداف والموارد الالزمة لتحقيق التزمات المؤسسية واألساسية واإلالمبادئ األ

 .التنافسية
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 وجود ىياكل تنظيمية تتسم بالمرونة : .1

ن تكون اليياكل أ ىو من المتطمبات التي يجب توافرىا لتحقيق القدرة التنافسية
قابمة ، وان تكون مرنة بحيث تكون داء متناسبة مع متطمبات األ بالجامعة التنظيمية

فق المعمومات دعتبار تخذ في اإلأالمتغيرات الداخمية والخارجية ت لمتعديل والتكيف مع
تتصف ىياكل ن أو تعديل اليياكل التنظيمية و أوتشابك عالقات العمل عند تشكيل 

 كل فيالعمل  العاممين بالتعميم الجامعيداري بالالمركزية حيث تمكن كل التميز اإل
 .محالو
 توفير التمويل الالزم :  .1

توفير التمويل الالزم لتعزيز  ىوالقدرة التنافسية لمجامعات  تحقيق من متطمبات
رتقاء بجودة التعميم الجامعي ومستوي مكانات المتاحة لمجامعات لتطوير البرامج واإلاإل
ية ومرافق ومكتبات بنأساسية والموارد المادية من ء ىيئة التدريس وتحسين البنية األعضاأ

معات والبحث مجاالمخصصة لميزانية ال، وىذ يتطمب من الدولة زيادة ومعامل وغيرىا
نفاق مما يؤدي أجل زيادة اإلمن خري لتمويل التعميم الجامعي أالعممي والبحث عن بدائل 

 . وتحقيق القدرة التنافسية لمجامعةلي تعزيز إ
 توظيف تكنولوجيا المعمومات :  .1

تعظيم االفادة من  ىو لمجامعات تحقيق القدرة التنافسية و من متطمباتنأ
ليب تدريسيا وفي تكوين شبكات تكنولوجيا المعمومات في تطوير البرامج التعميمية واسا

قامة روابط ا  طراف التعميم الجامعي مع تنظيم ودعم الشبكات و أة وبحثية تضم ييمتعم
وظنية واقميمية ودولية بينيا ، واالىتمام بالتعميم عن بعد واقامة الجامعات االفتراضية 

وذلك لمتعرف  القدرة التنافسيةوتحقيق  دعم  جلأمن نتاج التكنولوجيا إوغيرىا من صور 
 .  عمي نظم التعميم العالمية واالنفتاح عمي الثقافات العالمية االخري 

 فاعمة :  جامعية قيادة .6

فاعمة تتولي  جامعية من متطمبات تحقيق القدرة التنافسية لمجامعات وجود قيادة
البرامج وتؤكد فرص المؤسسة والمعايير وتوفي مقومات التنفيذ السميم لمخطط و سس األ
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يضا تحقيق القدرة التنافسية أ، و داء وتحقيق التميز التنافسيية في تميز األعمجاال
 . الجامعية

 كيد الجودة الشاممةأوجود نظام متطور لت .7

د الجودة كيأمن متطمبات تحقيق القيادة التنافسية ىو وجود نظام متطور لت
ليات رقابة آسس ومواصفات الجودة ومعدالت السماح فييا و أالشاممة يحدد شروط و 

 نحرافاتيا.  إوضبط الجودة ومداخل تصحيح 
جل تحقيق القدرة التنافسية لمجامعات أنو من أويري بعض المربين والباحثين 

 ر المتطمبات التالية: يفيجب تو 
  :معاتاتطوير البنية التحتية لمج -

العمل عمي تطوير البنية التحتية  ، جل تحقيق القدرة التنافسية لمجامعاتأمن 
لمجامعات والمتمثل في قاعات الدرس والمدرجات والمكتبات الجامعية والمعامل حيث 
 تتمثل اىمية تطوير البنية التحتية في تحديد مستوي االداء االكاديمي العام لمجامعات 

 :   تطوير البرامج والمقررات الدراسية -
تطوير البرامج  نو من متطمبات تحقيق القدرة التنافسية لمجامعة ،العمل عميإ

العمل عمي مراجعة وتحديث مناىج التعميم الجامعي بصورة دورية و والمقررات الجامعية 
عن طريق لجان متخصصة تضم اساتذة متخصصين واكفاء عمي مستوي، وعمل 

يل ماالعتماد عمي النفس في التحدورات تدريبية لمدارسين بحيث تساعدىم عمي 
والتدريب والتعمم الذاتي وكيفية استخدام البيانات والمعمومات بتعدد مصادرىا بما يوفر 

تعمم محفزة لمدارسين عمي التساؤل والتفكير وتفسير المعمومات المرتبطة  بيئة
 باالحتياجات العممية لممجتمع. 

من  التدريس في بعثات الي الخارجعضاء ىيئة أ رسالإبدارة الجامعة إقيام  -
ستفادة الجامعات المتقدمة في العالم واإلاجل التعرف عمي البرامج والمقررات الدراسية ب

نو عند تطوير المناىج والمقررات أمنيا في تطوير برامج ومقررات التعميم الجامعي و 
ة لتغطي ن تستمد ىذه البرامج محتواىا من مصادر مختمفة ومتنوعأة يراعي يالجامع
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جميع المجاالت العممية والثقافية واالجتماعية وتجارب الماضي والحاضر والنظر الي 
 . (schweizer, 2011)متطمبات المستقبل 

 تطوير برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس:  -
عضاء أتوافر العناصر الجيدة من ات تحقيق القدرة التنافسية لمجامعة ، بن متطمم
ة والتدريسية وكذلك خدمة التدريس والتي تمتمك القدرة والميارة في المجاالت البحثيىيئة 

ىيئة التدريس  بأعضاءولذلك فان أي تطوير لمتعميم الجامعي البد ان يبدأ  ،المجتمع
داء رتقاء بمستوي األيتوقف اإل يمصالح والتطوير المنشود ، وعميساس في اإلنيم األأل

  .بالتعميم الجامعي
ن أعضاء ىيئة التدريس بالتعميم الجامعي يجب أنو لتطوير أمن ىنا يمكن القول 

تقديم نوعية جيدة مكن من خالليا تنظم البرامج المختمفة لتحقيق التنمية المينية التي ي
 لوظائف الجماعة المختمفة من التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع. 

البعثات والمنح الدراسية لممعيدين  عضاء ىيئة التدريس زيادةأويتطمب تطوير 
والمدرسين المساعدين لمسفر لمخارج والحصول عمي درجات عممية في لتخصصات 

تقوم الجامعة بطبع كتب المؤتمرات التي تقيميا وتوزعيا عمي ،  كذلك يجب أن المختمفة
ريس لي تنمية عضو ىيئة التدإقسام والكميات بالجامعة مما يؤدي في النياية مختمف األ

 . (078، 0229، سماعيلإ) مينياً 
 :   تطوير االدارة الجامعية -

من متطمبات تحقيق القدرة التنافسية لمجامعة ىو تطوير االدارة الجامعية حيث 
تعتبر االدارة الجامعية من اىم مدخالت منظومة التعميم الجامعي وىي المسئولة عن 

الجامعي لمحصول عمي اعمي جودة قيادة عممية التغيير في عناصر ومدخالت التعميم 
لممخرجات التعميمية والبحثية، وىذا يتطمب مؤىمين ذات قدرات فكرية وثقافية وتقنية 
معينة أي ادارة متطورة تأخذ باألسس العممية في عممياتيا وتطوير ىياكميا وانماطيا بما 

  .يالئم ظروفيا ومتطمباتيا المستجدة
 . ( 0225عبدالوىاب، ( )0292ون،: ) أبو سعدة وآخر يضاً أكما يتطمب 
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دخال ا  موال الالزمة لذلك و كل التنظيمية بالجامعة وتوفير األتحديث الييا  -
ستيعابيا إدارية المتطورة في منظومة التعميم الجامعي وتيسير التقنيات اإل

دارية وجيا اإلخذ بالتكنولحسين العمميات االدارية ومنيا األستغالليا في تا  و 
 بالتكنولوجيا الحديثة.  خذاألىميا أالحديثة و 

الخبرة والمعرفة بأساليب االدارة العالمية لمجامعات من االدارة الجامعية كساب إ -
وضع الخطط االستراتيجية لمتدريس والبحوث واستغالل الموارد ومعالجة 
المشكالت وسن القوانين واالنظمة المتعمقة بالعمل االكاديمي داحل الجامعة،  

كاديمي، والرقابة عمي ممارسات اعضاء ىيئة التدريس وطرق التقييم اال
 والطالب ورسم السياسة حول الجامعة في مجتمعيا الخاص والعام. 

النيوض بقدرات العاممين في التعميم الجامعي واستثارة استعداداتيم نحو الريادة  -
 ودخول المنافسة في مختمف مجاالت العمم والتكنولوجيا المعاصرة. 

 داء البحثي: تطوير األ -
جل تنمية القدرة التنافسية يجب العمل عمي تطوير االداء البحثي أنو من إ

 : (0290، ، الحوتالزنفمي( )09-02، 0296،  إبراىيم) :لمجامعات وذلك فيما يمي
وضع لوائح واضحة وصارمة تشجع عمي النيوض بالدور البحثي لمجامعة،  -

نفاق الحكومي العام وبالتالي اإلولويات سمم أالبحث العممي في  وضرورة وضع
 العمل عمي زيادة ما يخصص لو حتي يقترب من النسب لعالمية 

ىمية والشعبية والنقابية في خدمة البحث ستثمار الجيود األإدارة الجامعة بإقيام  -
 . صحيحا ستثماراً إالعممي 

 جراءات ووضعورسم السياسات وسن القوانين واإل ولوياتقيام الدولة بوضع األ -
 . نمكانات الكفيمة بتفعيل الدور البحثي لمجامعاتاحة الموارد واإلا  الحوافز و 

عضاء ىيئة التدريس من الجامعات عمي أدارة الجامعة بتدريب الخريجين و إقيام  -
البحث العممي في مختمف المجاالت والتخصصات العممية وتعزيز تطمعيم 

  .عمي المنافسة
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بحاثيم ومقاالتيم في المجالت أن عمي نشر دارة الجامعة بتشجيع الباحثيإقيام  -
  .العممية العالمية

ادة معدالت نفاق عمي البحث العممي وزين تعمل الجامعة عمي زيادة اإلأ  -
 ، وزيادة معدل النشر العممي لكل عضو ىيئة تدريس. االستشيادات العممية

ىتمام بتدريب الباحثين بشكل مستمر عمي طرق البحث الجديدة وانشاء اإل -
ن تساند أقاعدة بحثية في الجامعات تضم من ليم القدرة المتميزة حتي يمكن 

نشاء مراكز لتسويق البحوث التي تفيد ا  ىذه القاعدة خطط التنمية والتطوير و 
وف المحفزة نتاج وتييئة الظر يئة الظروف المحيطة التي تفيد اإلاالنتاج وتي

ممي المعرفي والتطبيقي مما نتاج والجامعات لمتبادل العلمترابط بين مواقع اإل
ضافي وخاصة إيجاد مشروعات بحثية تعود عمي الجامعة بدخل إفرص  يييئ

  .عممية سميمة بأسسنتاج العمل في مواقع اإل تأسيسلمكوادر العاممة بيا مقابل 

 تدعيم القدرة التنافسية لمجامعة :  -
العمل عمي تدعيم القدرة التنافسية  تحقيق القدرة التنافسية لمجامعة من متطمبات

نتاجية الجيدة بشكل درة عمي اإللي القإيشير مصطمح القدرة التنافسية لمجامعة حيث 
  .خرينكثر كفاءة من المنافسين األأ

داء الفعل التنافسي وتتكون من الموارد أكما تعني القوة التي تمكن الجامعة من 
والميارات التي يمكن التنسيق بينيا واستثمارىا البشرية والمالية واالدارية والمادية 

االستثمار االمثل بما يحقق لممجتمع خدمات تعميمية وبحثية عالية المستوي وتحقق 
  .وعالمياً  تميزا وتفوقا عمي بقية المنافسين محمياً 

في سوق التعميم  وتنافساً  كثر تطوراً أن تكون ألي إصبحت الجامعات بحاجة ألقد 
جل أمام تحدي جديد يطالبيا بالكفاح من أصبحت أي والعالمي، كما المحمي والعرب
قرانيا عمي مستوي العالمي في التنافس أكاديمية بالمقارنة مع نشطتيا األأتحسين نوعية 
 (0290الصالح، ): ث تتضح أىمية التنافسية فيما يمي، حيبين الجامعات

الجامعات والمؤسسات داء أن نشر فكر وثقافة التنافسية يفيد في تطوير إ -
 .كاديمية ويحمي الجامعة من الجمود والتخمفالبحثية واأل
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فسة بينيا بما يؤدي الي تجويد ن التنافس بين الجامعات يرفع من روح المناإ -
دارية لمجامعات، وكذلك نقل كاديمية واإلداء وتحسين المستويات األاأل

دفع الجامعات نحو التكنولوجيا واستخداميا في الجامعات، والمساعدة في 
رتقاء بالجامعات، لجامعات المتقدمة بما يسيم في اإلطالع عمي تجارب ااإل

البشرية  وتشجيع الجامعات لتحسين قدراتيا التنافسية لمحفاظ عمي كوادرىا
طالع عمي مناىج الجامعات المتقدمة وما يجري ومساعدة الجامعة عمي اإل
 دارتيا.إفييا من بحث عممي وكيفية 

يم خدمات نتشار في الخارج بشرط تقدلتنافسية لمجامعات المحمية من اإلاتسمح  -
لي تطوير وتدريب إ، وتدفع فكرة التنافسية الجامعات تعميمية تمكنيا من ذلك

بو ساليأالعاممين لمواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير نظم التعميم وبرامجو و 
وتشجع التنافسية ، لجامعة صحاب المصالح من اأحتياجات المستفيدين و إلتمبية 

ىداف المجتمع وتحقيق التنمية أجل تحقيق أالجامعات عمي توجيو البحوث من 
  .الشاممة والمستدامة

 دانيـار الميـاإلط
التنتافسية  واقع متطمبات تحقيق القدرة : الكشف عناليدف من الدراسة الميدانية

 أسوان ودرجة توافرىا. بجامعة 
 :وعينتو البحث مجتمع

أسوان والبالغ  جامعة بكميات التدريس ىيئة أعضاء جميع من البحث مجتمع تكون
عضوًا من  (969)تكونت من  عشوائية عينة عمى البحث اقتصر(، و 729عددىم )

  .أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أسوان
 أداة البحث: 

لتحقيق أىداف البحث، وفيما يمي وصف ليا، وبيان  ستبانةإصممت الباحثة 
 :لخطوات بنائيا، وكيفية حساب صدقيا وثباتيا
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 اليدف من االستبانة: -9

الكشف عن واقع متطمبات تحقيق القدرة التنتافسية بجامعة أسوان ودرجة توافرىا، 
بموضوع البحث، الدراسات التربوية المتعمقة عتمدت الباحثة في بناء االستبانة عمي وأ

 واإلطار النظري لمبحث.
 بناء االستبانة: -1

، ستة محاوربارة موزعة عمي ( ع76تكونت االستبانة في صورتيا األولية من )
من أعضاء ى مجموعة مع يام عرضنتياء من بناء الصورة األولية لالستبانة توبعد اإل

ء تم اك اآلر مضوء ت، وفي ياعباراتالتربية لتحكيميا، ومراجعة  ةىيئة التدريس بكمي
صبحت الصورة النيائية لالستبانة أ، وبذلك ا اآلخريت وتعديل بعضرااستبعاد بعض الفق

 .( عبارة72)مكونة من
 ثبات االستبانة:
ثبات الإليجاد معامل (SPSSباستخدام برنامج ) طريقة ألفا كرونباخ تاستخدم

 : ( من أفراد العينة، كما بالجدول69)إستطالعية قواميالعينة 
 (9جدول )

 معامالت ثبات محاور االستبانة
 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
 10911 99 األول
 10918 9 الثاني
 10911 91 الثالث
 10787 91 الرابع

 10911 99 الخامس
 10719 91 السادس
 10879 71 المجموع

ى ميدل ع ىذاو  (،27879ستبانة )لإل يمتضح من الجدول أن معامل الثبات الكي
 .ى عينة الدارسةما عين إلى تطبيقئ  م  طَ أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تٌ 
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 صدق االستبانة: 
: تم التأكد من صدق االستبانة وصالحيتيا لمتطبيق ، وذلك صدق المحكمين -

باالعتماد عمي آراء المحكمين ، حيث قاموا بإبداء آرائيم ومالحظاتيم حول 
ت االستبانة، وكذلك وضوح صياغتيا المغوية ، وفي ضوء تمك عبارامناسبة 
 رات وتعديل البعض.عباستبعاد بعض الإاآلراء تم 

(، من SPSSستبانة باستخدام برنامج )تم حساب صدق االتساق الداخمي لإل -
، فردًا من أفراد العينة (69ستطالعية مكونة من )إخالل تطبيقيا عمي عينة 

 حاورمن م حوربيرسون لقياس العالقة بين درجة كل م وحساب معامل ارتباط
 ، والجدول التالي يوضح ذلك:االخري  األخريمحاور االستبانة وال

 (1جدول )
 بباقي المحاول واالستبانة ككلاالستبانة  حاورمن ممحور مصفوفة معامالت ارتباط كل 

االستبيان  السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المحور
 ككل

23 5. 1 األول
**

 .656
**

 .5 11
**

 .4 23
**

 .6 53
**

 .614
**

 

23 5. الثاني
**

 1 .554
**

 .4 64
**

 634 .514
**

 .522
**

 

656. الثالث
**

 .554
**

 1 .5 61
**

 .4 31
**

 .5 22
**

 .562
**

 

11 5. الرابع
**

 .4 64
**

 .5 61
**

 1 .5 66
**

 .632
**

 .462
**

 

23 4. الخامس
**

 .634
**

 .4 31
**

 .5 66
**

 1 .432
**

 .412
**

 

53 6. السادس
**

 .514
**

 .5 22
**

 .632
**

 .432
**

 1 .562
**

 

االستبيان 
 ككل

.614
**

 .522
**

 .562
**

 .462
**

 .412
**

 .562
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ارتباطًا يتضح من الجدول أن جميع العبارات والمجاالت ترتبط ببعضيا البعض 
( ، وىذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة 2.29ذا داللة إحصائية عند مستوي داللة )
بدرجة وافر في ثالثة مستويات، ىي: يت وافرعالية من الصدق، وتم تقدير درجة الت

 . صغيرةبدرجة يتوافر  متوسطة،يتوافر بدرجة  كبيرة،
            2796=   27879    الصدق الذاتي=     الثبات  = -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 ىي:إلحصائية المناسبة لطبيعة البحث، ساليب امن األ م عدداً ااستخد تم

 الوزن النسبي( ,التكرارت والنسب المئوية, تساق الداخمياإل ) 
 عرض نتائج البحث وتفسيرىا:
 ؟القدرة التنافسية بجامعة أسوانت متطمباتوافر ما واقع  :لثلإلجابة عن التساؤل الثا

قامت الباحثة بتطبيق االستبانة عمي العينة واستخراج التكرارات والنسب المئوية 
 ، ثم ترتيب استجابات عينة الدراسة ، كما يمي:والوزن النسبي

 متطمبات اإلدارة الجامعية.واقع األول:  حورفيما يتعمق بالم -أ
 (1جدول )

 أفراد عينة البحث ستجاباتإل والوزن النسبيالمئوية التكرارات والنسب 

 اىعببرة م

اىوزن  درجت اىتوافر

اىىس

 بي

 صغيرة متوسطت مبيرة ث

 % 1ك % 3ك % 2ك

1 
 تمتيل إدارة اىجبمعت اىقذرة

 .عيي اىتخطيظ االستراتيجي
24 36.13 161 51.26 24 36.13 6.62 5 

3 

تعقذ اىجبمعت اتفبقيبث 

تعبون وبروتوموالث بيه 

اىنييبث واىجبمعبث 

 األخري.

125 21.77 24 36.13 6 6.66 6.12 1 

2 

تشجيع اىعمو اىجمبعي 

مفريق ووضع خطت 

إجرائيت ىتوزيع 

اىمسئوىيبث في جميع 

 اىمجبالث األمبديميت.

163 66.26 24 36.13 22 11.52 6.76 2 
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 اىعببرة م

اىوزن  درجت اىتوافر

اىىس

 بي

 صغيرة متوسطت مبيرة ث

 % 1ك % 3ك % 2ك

4 

تتواصو اىجبمعت مع 

اىخريجيه ىيتعرف عيي 

أبرز وقبط اىضعف ووقبط 

 اىقوة.

24 36.13 24 36.13 161 51.26 6.52 2 

5 
اتببع اسيوة ديمقراطي 

قبئم عيي اىمشبرمت في 

 اتخبر اىقرار .

24 36.13 163 66.26 22 11.52 6.62 5 

6 
تطبيق فكرة الجامعة المنتجة 
التي تضم وحدات انتاجية 

 ومشاغل ومزارع.

67 46.34 22 11.52 67 46.34 6.62 5 

7 

تقوم إدارة الجامعة بعمل 
استطالع رأي لمكشف عن 
المشكالت المختمفة 

 بالمجتمع.

67 46.34 6 6.66 161 51.26 6.66 6 

8 
تضع الجامعة خطة لمواجية 
مشكالت المجتمع من خالل 
 رسائل الماجستير والدكتوراه.

67 46.34 22 11.52 67 46.34 6.62 5 

9 
إدارة الجامعة قواعد توفر 

البيانات والمعمومات لصنع 
 واتخاذ القرار .

24 36.13 125 21.77 6 6.66 6.22 4 

01 
تتبع الجامعة الموضوعية 

 والعدالة في سياسة التعيين.
125 21.77 6 6.66 24 36.13 6.72 3 

00 
توافر قاعدة بيانات مكتممة 
عن احتياجات سوق العمل 

 من شباب خريجي الجامعة.
67 46.34 6 6.66 161 51.26 6.66 6 

 1071الوزن النسبي لممحور األول = 
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متطمبات اإلدارة ومدي توافرىا بجامعة أسوان وزنًا  : واقعحقق المحور األول
، مما يشير إلي قصور واضح في توافر المتطمبات المتعمقة باإلدارة لتحقيق 2772نسبيًا 

 القدرة التنافسية بجامعة أسوان، وذلك كما يمي:
 وبروتوكوالت تعاون اتفاقيات الجامعة تعقد" عمي تنص التي( 0) العبارة جاءت -

حيث  ،(2796) وزن نسبيب األولي المرتبة في" األخري والجامعات الكميات بين
  .% من أفراد العينة بأن ذلك متوافر بدرجة كبيرة79788أشار 

العبارة "جاءت  وحول "اتباع الجامعة الموضوعية والعدالة في سياسة التعيين -
% بأن ذلك 79788حيث أوضح ( 2778) بوزن نسبي( في المرتبة الثانية 92)

 .متوافر بدرجة كبيرة

تشجيع العمل الجماعي كفريق ووضع خطة إجرائية لتوزيع المسئوليات "وحول   -
بوزن ( في المرتبة الثالثة 6فقد جاءت العبارة )"، في جميع المجاالت األكاديمية

% من أفراد العينة بأن ذلك يتوافر بدرجة 62766حيث أشار ، (2782) نسبي
إدارة الجامعة بتشجيع العاممين عمي العمل  اىتماميشير إلي متوسطة، مما 

 الجماعي كفريق مما يشجع عمي العمل المتميز بالجامعة.

 الجامعة إدارة ريتوف أن إلي وتشير الرابعة المرتبة في( 9) رقم العبارة جاءت -
متوسطة بوزن  بدرجة يتوافر القرار واتخاذ لصنع والمعمومات البيانات قواعد

في قصور  يبين بأن ىناك مما% بذلك ؛ 79788(، حيث أشار 2776نسبي ) 
 توافر قواعد البيانات والمعمومات المتطمبة إلتخاذ القرار بالجامعة.

، 2767في المرتبة الخامسة بوزن نسبي ( 8، 6، 5، 9جاءت العبارات )  -
  تنص عمي:و 

 االستراتيجي التخطيط عمي القدرة الجامعة إدارة تمتمك . 
 القرار اتخاذ في المشاركة عمي قائم ديمقراطي اسموب اتباع . 

 ومزارع ومشاغل نتاجيةإ وحدات تضم التي المنتجة الجامعة فكرة تطبيق. 
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 الماجستير رسائل خالل من المجتمع مشكالت لمواجية خطة الجامعة تضع 
 ه.والدكتورا

عمي التخطيط %( بأن قدرة الجامعة 62766% ، 59776حيث أشار )
االستراتيجي ، واتباع اسموب ديمقراطي في اتخاذ القرار يتوافر بدرجة متوسطة، وأشار 

% من أفراد العينة بأن تطبيق فكرة الجامعة المنتجة ووضع الجامعة خطة 22702
 ؛بدرجة صغيرة يتوافر الل رسائل الماجستير والدكتوراهلمواجية مشكالت المجتمع من خ

ر الجامعة في توافر تمك المتطمبات التي تعد أساسًا في تدعيم القدرة مما يشير إلي قصو 
 التنافسية بالجامعة.

( في Kolasinski ,Macjej ,2003, p. 433-447وقد بحثت دراسة )
األسباب التي ترفع من القدرة التنافسية لمجامعات، وتوصمت الدراسة إلي أن وجود 

 المجتمع يعزز المركز التنافسي لمجامعة.عالقة مترابطة قوية بين الجامعة ومؤسسات 
 عن مكتممة بيانات قاعدة توافر" عمي تنص التي( 99) العبارة جاءت -

 بوزن السادسة المرتبة في" الجامعة خريجي شباب من العمل سوق احتياجات
 احتياجات تحقيق في الجامعة قصور إلي النتيجة تمك وترجع ،(2762) نسبي
 من العمل سوق ومتطمبات الجامعة بين االنفصال إلي يشيرمما  العمل؛ سوق

 المجتمع. في البطالة مشكمة زيادة عميو يترتب مما الخريجين

 لمتعرف الخريجين مع الجامعة تتواصل" عمي تنص التي( 2) رقم العبارة جاءت -
 ،(2756)نسبي بوزن ةاألخير  ةرتبمال في" القوة ونقاط الضعف نقاط أبرز عمي
 في الجامعة قصور عميو يترتب مما ،يتوافر ال ذلك بأن% 59776 أشار حيث
 القوة نقاط تدعيم كذلك ومعالجتيا، الضعف نقاظ عمي والتعرف أدائيا تطوير
 .بيا

، وتري قميمة في أغمب العبارات حوريذا الماألوزان النسبية لوعميو فقد جاءت 
توافر المتطمبات المتعمقة بإدارة جامعة أسوان تشير إلي قصور  األوزانالباحثة أن ىذه 

في تحقيق القدرة التنافسية مما ترتب عميو قصور الجامعة في تحقيق ميزة تنافسية بين 
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.لذلك يجب تطوير اإلدارة الجامعية من خالل وضع خطة استراتيجية الجامعات األخري
  المجتمع.وتفعيل الشراكة بين الجامعة ومؤسسات لمجامعة وتحديد أىدافيا 

ىم النواحي التي تساعد أن من ( إلي أ Peterson,2006دراسة )  توقد أشار 
دارة الجامعية عمي زيادة القدرة التنافسية لمجامعات والمؤسسات التعميمية تطوير نظام اإل

جل تحقيق أعمي الجامعات من  يضاً أساليب ومصادر التمويل بالجامعات ، و أوتنوع 
ىداف تمكنيا من التنافسية عمي المستوي المحمي أن تضع لنفسيا أالقدرة التنافسية 

 .والعالمي
 مية المينية ألعضاء ىيئة التدريسمتطمبات برامج التنواقع الثاني:  حور( فيما يتعمق بالم1) 

 (1جدول )
 المئوية والوزن النسبي إلستجابات أفراد عينة البحثالتكرارات والنسب 

 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 النسبي

 صغيرة متوسطة كبيرة ت
 % 9ك % 1ك % 1ك

0 
االىتمام بأخالقيات المينة ووجود 
ميثاق شرف ألخالقيات المينة 

 بالجامعة.

163 66,26 27 33,41 31 12,16 6,71 2 

2 
توفير الوسائل لتشجيع أعضاء 
ىيئة التدريس وتحفيزىم عمي 

 النشر العممي.

161 51,26 22 31,71 21 17,24 6,76 4 

3 
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة 
التدريس عمي المشاركة في 

 المؤتمرات العممية.

162 66,15 46 32,62 36 15,27 6,73 3 

4 
تقوم الجامعة بطباعة كتب 
المؤتمرات التي تقيميا وتوزيعيا 

 عمي أعضاء ىيئة التدريس
24 36,13 22 31,71 17 52,11 6,54 1 

 1 6,72 6,66 6 46,34 67 51,26 161توفر الجامعة برامج تدريبية  5
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 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 النسبي

 صغيرة متوسطة كبيرة ت
 % 9ك % 1ك % 1ك

مناسبة الحتياجات أعضاء ىيئة 
 التدريس.

6 
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمي 

 6 6,22 6,66 6 21,77 125 36,13 24 توظيف التكنولوجيا الحديثة.

7 
الخارجي  زيادة فرص اإلبتعاث

ألعضاء ىيئة التدريس إلي مراكز 
 بحثية أو جامعات متقدمة.

67 46,34 61 46,72 23 17,12 6,24 5 

8 
توفر الجامعة بعثات ومنح دراسية 

 لممعيدين والمدرسين المساعدين.
24 36,13 161 51,26 24 36,13 6,62 7 

9 
يوظف أعضاء ىيئة التدريس 
نتائج تقويم الطالب لتحسين 

 أدائيم.
68 41,24 40 24,26 61 35,51 1,68 7 

 1071الوزن النسبي لممحور الثاني = 
متطمبات برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة واقع ) حقق المحور الثاني

 ، وذلك كما يمي:2772التدريس( ومدي توافرىا بجامعة أسوان وزنًا نسبيًا 
 مناسبة تدريبية برامج الجامعة توفر" عمي تنص التي( 5) العبارة حققت -

 ،(2787) نسبي بوزن األولي المرتبة في" التدريس ىيئة أعضاء حتياجاتإل
كبيرة،  متوافر بدرجة ذلك بأن العينة أفراد من% 59776 أشار حيث
 .% بأن ذلك يتوافر بدرجة متوسطة22702وأشار

 المؤتمرات في المشاركة عمي التدريس ىيئة أعضاء الجامعة تشجع " وحول -
حيث أشار  (2780( في المرتبة الثانية بوزن نسبي)6جاءت العبارة ) العممية
 .% من أفراد العينة بأن ذلك المتطمب يتوافر بدرجة كبيرة62795
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اىتمام الجامعة بأخالقيات المينة ووجود ميثاق شرف ألخالقيات المينة وحول " -
(، حيث 2789( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي )9"، جاءت العبارة )بالجامعة
اىتمام يؤكد ، مما كبيرة% من أفراد العينة بأن ذلك يتوافر بدرجة 62766أشار 

 .بتوافر ذلك من خالل دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريسالجامعة 

أن "توفير الوسائل  إلي وتشير الرابعة المرتبة في( 0) رقم العبارة جاءت -
 كبيرة بدرجة يتوافر العممي" لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس وتحفيزىم عمي النشر

حرص  إلي يشير ؛ مماعمي ذلك %59776 كد(، حيث أ2782بوزن نسبي ) 
 .الجامعة عمي توفير ذلك

 عمي وتنص ،2772 نسبي بوزن الخامسة المرتبة في( 7) العبارات جاءت  -
 أو بحثية مراكز إلي التدريس ىيئة ألعضاء الخارجي اإلبتعاث فرص زيادة"

 . % بأن ذلك يتوافر بدرجة متوسطة22786حيث أشار " متقدمة جامعات

تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمي ( التي تنص عمي "6العبارة ) حققت  -
% بأن ذلك 79788حيث أكد (، 2776) اً نسبي اً " وزنتوظيف التكنولوجيا الحديثة

 يتوافر بدرجة متوسطة.

نتائج تقويم يوظف أعضاء ىيئة التدريس ( التي تنص عمي "9جاءت العبارة )  -
(، حيث أشار 2768بوزن نسبي) السابعة" في المرتبة  الطالب لتحسين أدائيم

ء أعضاء طوير أدافي ت% بأن ذلك ال يتوافر، مما يترتب عميو قصور 65752
 .ىيئة التدريس بجامعة أسوان

( التي تنص عمي "توفر الجامعة بعثات ومنح دراسية لممعيدين 8العبارة ) تحقق -
% بأن ذلك 59776(، حيث أشار 2767)اً نسبيوزنًا مساعدين" والمدرسين ال

ويرجع ذلك إلي أن تمك الفرص متوافرة في بعض ، بدرجة متوسطة يتوافر
الكميات مثل العموم والطب واليندسة وقمة توافرىا في بعض الكميات مثل التربية 
 والتربية النوعية والخدمة واألداب بسبب قمة تدريب المعيدين والمدرسين

 ، ويتفق ذلك مع دراسةالمساعدين عمي المغات المختمفة
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(Tödtling,2006,1-14)  ىتمام بتوفير الكوادر البحثية لي اإلإالتي أشارت
الجيدة، وتوفير البرامج الجيدة لتدريب الباحثين عمي البحث العممي وتنمية 

 .بتكارية لدييمالقدرات اإل
 التي المؤتمرات كتب بطباعة الجامعة تقوم" عمي تنص التي( 2) العبارة جاءت -

 بوزن األخيرة المرتبة في" التدريس ىيئة أعضاء عمي وتوزيعيا تقيميا
 .أسوان بجامعة يتوافر ال ذلك % بأن57799 أشار حيث ،(2752)نسبي

، وتري وعميو فقد جاءت األوزان النسبية ليذا المحور قميمة في أغمب العبارات
بمتطمبات برامج الباحثة أن ىذه األوزان تشير إلي قصور توافر المتطمبات المتعمقة 

تحقيق القدرة التنافسية مما ترتب لجامعة أسوان ب التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس
 عميو قصور الجامعة في تحقيق ميزة تنافسية بين الجامعات األخري.
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 متطمبات األداء البحثي.واقع (: فيما يتعمق بالمحور الثالث: 1) 
 (1جدول )

 المئوية والوزن النسبي إلستجابات أفراد عينة البحثالتكرارات والنسب 

 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 صغيرة متوسطة كبيرة ت النسبي

 % 9ك % 1ك % 1ك

0 
ر خريطة بحثية عمي مستوي فاتو 

 2 6.64 26.61 63 22.14 56 26.17 51 إلجراء البحوث العممية.كل كمية 

2 
وضع لوائح واضحة وصارمة 
لمتشجيع عمي النيوض بالدور 

 البحثي لمجامعة.

46 32.62 16 56.76 22 11.52 6.67 1 

3 
تدريب الباحثين بالجامعة بشكل 
مستمر عمي طرق البحث 

 الجديدة
22 31.71 26 41.43 63 26.61 6.63 4 

4 
العمل عمي زيادة اإلنفاق عمي 

 البحث العممي.
46 32.62 15 56.31 24 36.13 6.67 1 

5 
يتوافر مركز لتسويق البحوث 

 العممية بالجامعة.
5 3.16 165 63.12 51 24.11 6.56 6 

 6 6.56 54.44 13 32.67 21 33.41 27 إنشاء قاعدة بحثية لألبحاث. 6

7 
الشراكة بين الجامعات ومواقع 

 اإلنتاج.
6 6.66 125 21.77 24 36.13 6.66 5 

8 
بمشروعات بحثية تعود  القيام

 عمي الجامعة بدخل إضافي.
22 11.52 24 36.13 163 66.26 6.52 7 

9 
االىتمام بتدريب الخريجين عمي 
البحث العممي في مختمف 

 المجاالت.
6 6.66 16 52.35 21 46.25 6.51 1 

 16 6.56 41.11 72 56.71 76 6.66 6الكفيمة  إتاحة الموارد واالمكانت 01
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 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 النسبي

 صغيرة متوسطة كبيرة ت
 % 9ك % 1ك % 1ك

 بتفعيل الدور البحثي لمجامعة.

00 
تشجيع الباحثين عمي نشر 
أبحاثيم في المجالت العممية 

 العالمية.
37 16.52 114 62.46 32 15.17 6.62 3 

02 
تخصيص حوافز لمباحثين الذين 
ينشرون أبحاثيم في مجالت 

 عالمية.
24 36.13 62 21.64 67 46.34 6.66 5 

03 
إعطاء اىتمام لمبحوث البينية 

 التي تربط أكثر من تخصص.
7 4.22 12 55.62 67 46.34 6.55 2 

04 
حفز األساتذة عمي مواصمة 

 النشاط البحثي طيمة عمميم.
11 6.51 11 52.75 62 21.64 6.56 6 

 1019الوزن النسبي لممحور الثالث = 
( ومدي توافرىا بجامعة أسوان األداء البحثيمتطمبات واقع )لث حقق المحور الثا

 ، وذلك كما يمي:2759وزنًا نسبيًا 
 من( %56709، 56782)حيث أشار ،(2768) نسبياً  وزناً ( 0،2) تانالعبار  تحقق -

 واضحة لوائح ضعو و ، "العمل عمي اإلنفاق عمي البحث العممي" بأن العينة أفراد
 .متوسطة متوافر بدرجة لمجامعة البحثي بالدور النيوض عمي لمتشجيع وصارمة

 "العالمية العممية المجالت في أبحاثيم نشر عمي الباحثين تشجيع" وحول -
( حيث أشار 2767( في المرتبة الثانية بوزن نسبي)99جاءت العبارة )

، لذلك البد متوسطة% من أفراد العينة بأن ذلك المتطمب يتوافر بدرجة 67726
من توفير الدعم المالي وتشجيع الباحثين عمي النشر المحمي والدولي البحاثيم،  

زيادة كفاءة الباحثين والتوجو عمي  ( (yamamoto, 2006دراسةوقد أكدت 
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ىتمت بزيادة المنح التنافسية وتشجيع ألي النشر العممي النوعي الكثيف، كما إ
 .وميارياً  الباحثين الشبان ودعميم مادياً 

 ،"العممية البحوث إلجراء كمية كل مستوي عمي بحثية خريطة توفير " وحول -
 أشار حيث ،(2762) نسبي بوزن الثالثة المرتبة في( 9) العبارة جاءت فقد

 .ةصغير  بدرجة يتوافر ذلك بأن العينة أفراد من% 66769

أن  إلي وتشير(، 2760بوزن نسبي )  الرابعة المرتبة في( 6) العبارة جاءت -
 يتوافر " الجديدة البحث طرق عمي مستمر بشكل بالجامعة الباحثين تدريب"

 .عمي ذلك % 29720حيث أكد ، ة متوسط بدرجة

حيث أشار  ،2762 نسبي بوزن الخامسة المرتبة في( 90،  7) انالعبات جاءت -
، يتوافر بدرجة متوسطة الشراكة بي الجامعات ومواقع اإلنتاج"" % بأن79788
 في أبحاثيم ينشرون الذين لمباحثين حوافز تخصيص % بأن22702وأشار 
 .يتوافر بدرجة صغيرة عالمية مجالت

 ، وتنص عمي: 2756( في المرتبة السادسة بوزن نسبي 92، 6، 5جاءت العبارات ) -

 بالجامعة العممية البحوث لتسويق مركز يتوافر. 

 إنشاء قاعدة بحثية لألبحاث. 
 عمميم طيمة البحثي النشاط مواصمة عمي األساتذة حفز. 

% ( بأن توافر مركز لتسويق الخدمات العممية بجامعة 60796حيث أشار )
% من أفراد العينة بأن انشاء قاعدة بحثية 52722أسوان يتوافر بدرجة متوسطة، وأشار 

% بأن تحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمي مواصمة 56785يتوافر بدرجة صغيرة، وأشار 
بصورة مستمرة يتحقق ذلك بدرجة متوسطة؛ مما يشير إلي قصور البحث العممي 

 الجامعة في توافر تمك المتطمبات.
أن  إلي (، وتشير2755بوزن نسبي )  السابعة المرتبة في( 96) العبارة جاءت -

 بدرجة يتوافر "تخصص من أكثر تربط التي البينية لمبحوث اىتمام إعطاء"
 %  عمي ذلك.55726متوسطة، حيث أكد 
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، إضافي بدخل الجامعة عمي تعود بحثية بمشروعات الجامعة وحول مدي قيام -
( حيث أشار 2756في المرتبة الثامنة بوزن نسبي ) )8جاءت العبارة )

 % بان ذلك يتوافر بدرجة صغيرة.62766

( حيث 2752، 2759( عمي التوالي بوزن نسبي )92، 9جاءت العبارتات ) -
 في العممي البحث عمي الخريجين بتدريب االىتمام% بأن 26775أشار 
 الموارد إتاحة% بأن 29799ت يتوافر بدرجة صغيرة، وأشار المجاال مختمف

 . يتوافر بدرجة صغيرة لمجامعة البحثي الدور بتفعيل الكفيمة واالمكانت

، مما (2752، 2768منحصرة بين ) وعميو فقد جاءت األوزان النسبية ليذا المحور 
بجامعة أسوان لتحقيق القدرة  باألداء البحثيالمتعمقة   المتطمبات فيشير إلي قصور ي

 التنافسية مما ترتب عميو قصور الجامعة في تحقيق ميزة تنافسية بين الجامعات األخري.
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 متطمبات البرامج والمقررات.واقع  (: فيما يتعمق بالمحور الرابع:1)
 (6جدول )

 إلستجابات أفراد عينة البحث المئوية والوزن النسبيالتكرارات والنسب 

 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 صغيرة متوسطة كبيرة ت النسبي

 % 9ك % 1ك % 1ك

0 

تقوم الجامعة بتحديث البرامج 
والمقررات الدراسية بصفة دورية 

صصة تضم عن طريق لجان متخ
 .نخبة من أساتذة الجامعات

6 6,66 16 52,35 21 46,25 6,51 6 

2 
يعتمد تدريس البرامج والمقررات 

 عمي التعمم الذاتي.
5 3,16 71 42,12 72 41,11 6,51 6 

3 
يستمد محتوي البرامج والمقررات 

 من مصادر متنوعة.
6 6,66 17 52,11 21 43,61 6,52 4 

4 
استحداث تخصصات جديدة 
بالجامعة وفقًا لمتطمبات سوق 

 العمل.

6 6,66 161 166,66 6 6,66 6,62 1 

5 
اعتماد البرامج والمقررات عمي 

 توظيف المستحدثات التكنولوجية
6 6,66 117 61,73 51 26,17 6,52 2 

6 
استحداث برامج بالجامعة تركز 

 عمي التخصصات البينية.
6 6,66 131 21,66 47 37,46 6,52 2 

7 
االعتماد عمي برامج التدريب 

عمي  التحويمي لمخريجين القدامي
 المين التي يزداد الطمب فييا.

6 6,66 14 55,63 25 44,27 6,53 5 

8 
الخبرة في  ييتم االستعانة بذو 

إلقاء بعض المحاضرات 
 بالجامعة.

7 4,22 72 41,11 27 46,15 6,52 4 
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 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 النسبي

 صغيرة متوسطة كبيرة ت
 % 9ك % 1ك % 1ك

9 
مراعاة البرامج والمقررات الدراسية 

 لمعايير الجودة واالعتماد.
6 6,66 17 52,11 21 43,61 6,52 4 

01 
مراعاة البعد المستقبمي في تناول 

 المقررات المختمفة.
6 6,66 136 24,56 42 35,44 6,57 3 

00 
تصميم برامج تعميمية في 
التخصصات النادرة والتي تدعم 

 مزايا تنافسية عالمية لمجامعة.

6 6,66 111 26,41 56 31,51 6,52 2 

02 
إعداد برامج أكاديمية دولية 

والطالب من الستقطاب الباحثين 
 كل دول العالم.

4 3,22 75 56,26 76 42,24 6,53 5 

 1011الوزن النسبي لممحور الرابع = 
متطمبات البرامج والمقررات( ومدي توافرىا بجامعة واقع ) رابعحقق المحور ال

 ، وذلك كما يمي:2755أسوان وزنًا نسبيًا 
 بأن العينة أفراد أشارجميع حيث )2767) نسبياً  وزناً ( 2) العبارة حققت  -

 متوافر "العمل سوق لمتطمبات وفقاً  بالجامعة جديدة تخصصات استحداث"
 .متوسطة بدرجة

 العبارة جاءت المختمفة المقررات تناول في المستقبمي البعد مراعاة" وحول  -
 أفراد من %(72756أشار) حيث( 2758)نسبي بوزن الثانية المرتبة في( 92)

 .متوسطة بدرجة يتوافر المتطمب ذلك بأن العينة

 ، وتنص عمي: 2757ة بوزن نسبي ثالث( في المرتبة ال99، 6، 5جاءت العبارات )  -

 اعتماد البرامج والمقررات عمي توظيف المستحدثات التكنولوجية 

 البينية التخصصات عمي تركز بالجامعة برامج استحداث. 



 دراسة ميدانية بجامعة اسوان - تصور مقترح لتحقيق القدرة التنافسية بالجامعات المصرية
 ىنية جاد عبدالغالي عيدد.

 

 - 191 -     9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

 عالمية تنافسية مزايا تدعم والتي النادرة التخصصات في تعميمية برامج تصميم 
 .لمجامعة

تمك من أفراد العينة بأن %( 72729%، 79762، % 69780 )أشارحيث 
الجامعة في  درجة متوسطة؛ مما يشير إلي قصورالمتطمبات متوافرة بجامعة أسوان ب

 .توافر تمك المتطمبات
 : ، وتنص عمي2756لرابعة بوزن نسبي ( في المرتبة ا9، 8، 6جاءت العبارات ) -

 متنوعة مصادر من والمقررات البرامج محتوي يستمد . 
 بالجامعة المحاضرات بعض إلقاء في الخبرة يبذو  االستعانة يتم. 

 واالعتماد الجودة لمعايير الدراسية والمقررات البرامج مراعاة. 

( من أفراد العينة بأن تمك  %57799%، 29799 % ،57799حيث أشار )
 .المتطمبات متوافرة بجامعة أسوان بدرجة متوسطة

 أشار حيث ،0752 نسبي بوزن الخامسة المرتبة في( 12 ،7) العباتان جاءت -
 عمي القدامي لمخريجين التحويمي التدريب برامج عمي االعتماد" بأن% 55762
 بأن% 50730وأشار صغيرة بدرجة يتوافر  فييا الطمب يزداد التي المين

" العالم دول كل من والطالب احثينالب الستقطاب دولية أكاديمية برامج عدادإ"
 .صغيرة بدرجة يتوافر ذلك بان% 47734 وأشار ،متوسطة بدرجة يتوافر

، حيث أشار 0،51سة بوزن نسبي داسفي المرتبة ال( 2،  1)جاءت العباتان  -
تقوم الجامعة بتحديث البرامج والمقررات الدراسية بصفة دورية عن  " بأن% 53،25

 يتوافر بدرجة متوسطة" طريق لجان متخصصة تضم نخبة من أساتذة الجامعات 
 اعتماد بأن% 49،11، وأشاربأن ذلك يتوافر بدرجة صغيرة% 46775وأشار 

 .يتوافر بدرجة صغيرة تدريس البرامج والمقررات عمي التعمم الذاتي

، (2759، 2767عميو فقد جاءت األوزان النسبية ليذا المحور منحصرة بين ) و 
بجامعة أسوان لتحقيق  بالبرامج والمقرراتمما يشير إلي قصور في المتطمبات  المتعمقة 

 القدرة التنافسية.
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 .متطمبات البنية التحتيةواقع : خامس(: فيما يتعمق بالمحور ال1)
 (7جدول )

 المئوية والوزن النسبي إلستجابات أفراد عينة البحثالتكرارات والنسب 

 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 صغيرة متوسطة كبيرة ت النسبي

 % 9ك % 1ك % 1ك

0 
توافر عدد كاف من 
المعامل المجيزة 

 .إلكترونياً 
4 3.22 74 41.26 71 42.12 6.51 2 

2 
توافر بنية تحتية 

 .إلكترونية بالجامعة
26 12.25 26 44.12 62 22.37 6.66 3 

3 
توافر مكاتب مناسبة 
ألعضاء ىيئة التدريس 

 .ومعاونييم بالجامعة
6 6.66 11 52.75 27 46.15 6.51 2 

4 
حسن استغالل األجيزة 
والمعدات المتاحة 

 .وتوظيفيا في أماكنيا

66 25.56 43 34.75 62 21.64 6.65 1 

5 
توافر مكتبة رقمية تتيح 

الدخول إلي لمباحثين 
 .المواقع اإللكترونية

52 22.22 42 32.71 65 27.46 6.65 1 

6 
اىتمام الجامعة بعقد 

 .المؤتمرات وورش العمل
26 12.25 43 34.75 12 52.46 6.52 5 

7 

تنمية الموارد الذاتية 
لمجامعة من خالل 
تعاونيا مع قطاع 

 .الصناعة

6 6.66 11 52.75 27 46.15 6.51 2 

 2 6.56 41.11 72 22.14 56 12.25 26توفر الجامعة الميزانية  8
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 العبارة م

 درجة التوافر
الوزن 
 النسبي

 صغيرة متوسطة كبيرة ت
 % 9ك % 1ك % 1ك

 .الكافية لممشروعات

9 
توافر وحدة صحية 

 .مجيزة بكل كمية
6 6.66 16 52.35 21 46.25 6.51 2 

01 
توافر معامل مجيزة 
لممارسة األنشطة 

 .بالجامعة

6 6.66 16 56.76 22 42.36 6.53 6 

00 
توافر قاعات دراسية 

 لمطالبمناسبة 
6 6.66 166 63.23 62 22.37 6.54 4 

 1016الوزن النسبي لممحور الخامس = 
متطمبات البنية التحتية( ومدي توافرىا بجامعة واقع ) حقق المحور الخامس

 ، وذلك كما يمي:2756أسوان وزنًا نسبيًا 
لتحتال المرتبة األولي حيث  )2765) نسبياً  وزناً ( 5، 2) تانالعبار  حققت -

 المتاحة والمعدات األجيزة استغالل حسن " بأن العينة أفراد % من69762أشار
 مكتبة توافر% بأن 68726صغيرة، وأشار  بدرجة متوافر "أماكنيا في وتوظيفيا

 .يتوافر بدرجة صغيرة اإللكترونية المواقع إلي الدخول لمباحثين تتيح رقمية

 المرتبة في( 0) العبارة جاءت "بالجامعة إلكترونية تحتية بنية توافر" وحول -
 ذلك بأن العينة أفراد من%( 22797)أشار حيث( 2762)نسبي بوزن الثانية

 .متوسطة بدرجة يتوافر المتطمب

 في( 8) العبارة جاءت الميزانية الكافية لممشروعات" الجامعة توافر " وحول -
 بأن العينة أفراد من%( 29799)أشار حيث( 2756)نسبي بوزن الثالثة المرتبة
 .صغيرة بدرجة يتوافر المتطمب ذلك
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 أن " إلي (، وتشير2752بوزن نسبي )  الرابعة المرتبة في( 99) العبارة جاءت -
متوسطة ، حيث أكد  بدرجة يتوافر توافر قاعات دراسية مناسبة لمطالب"

 %  عمي ذلك.60770

 ( لتحتل بذلك المرتبة الخامسة حيث أشار2756( وزنًا نسبيًا )6حققت العبارة ) -
 % بأن اىتمام الجامعة بعقد المؤتمرات وورش العمل يتوافر بدرجة صغيرة.57722

( لتحتل بذلك المرتبة السادسة حيث 2750( وزنًا نسبيًا )92حققت العبارة ) -
% من أفراد العينة بأن يتوافر بالجامعة معامل مجيزة لممارسة 56782أشار 

 األنشطة بالجامعة يتوافر بدرجة متوسطة.

، وتنص 2759ابعة بوزن نسبي س( في المرتبة ال9، 7، 6، 9بارات )جاءت الع -
 : عمي

 إلكترونياً  المجيزة المعامل من كاف عدد توافر. 
 بالجامعة ومعاونييم التدريس ىيئة ألعضاء مناسبة مكاتب توافر. 
 الصناعة قطاع مع تعاونيا خالل من لمجامعة الذاتية الموارد تنمية. 
 كمية بكل مجيزة صحية وحدة توافر . 

( من أفراد العينة بأن تمك %56705%، 56785%،29772حيث أشار )
، ولذلك يجب العمل عمي توفير تمك المتطمبات متوافرة بجامعة أسوان بدرجة متوسطة
 ,yamamoto دراسة تأشار  فقدالمتطمبات من أجل تحسين الجودة بالجامعة، 

التفوق البحثي  حققي عالية الجودةوالبشرية  ن توفير االمكانات الماديةألي إ( (2006
 .عمي المستوي التنافسي عالمياً لمجامعة بتكاري واإل

مما يشير إلي قصور في  قميمة؛وعميو فقد جاءت األوزان النسبية ليذا المحور 
 بجامعة أسوان لتحقيق القدرة التنافسية. بالبنية التحتيةالمتطمبات  المتعمقة 

 
 
 



 دراسة ميدانية بجامعة اسوان - تصور مقترح لتحقيق القدرة التنافسية بالجامعات المصرية
 ىنية جاد عبدالغالي عيدد.

 

 - 196 -     9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

 متطمبات تدعيم القدرة التنافسية.متطمبات واقع :  سادس(: فيما يتعمق بالمحور ال6)
 (8جدول )

 المئوية والوزن النسبي إلستجابات أفراد عينة البحثالتكرارات والنسب 

 العبارة م

الوزن  درجة التوافر
 صغيرة متوسطة كبيرة ت النسبي

 % 9ك % 1ك % 1ك

0 
نشر ثقافة التنافسية 

 7 6,56 47,53 73 51,47 72 6,66 6 بالجامعة.

2 
ابتكار استراتيجية شاممة 
متكاممة تتضمن 
 األىداف المراد تحقيقيا.

6 6,66 115 67,65 54 21,15 6,56 2 

3 
ربط الترقيات الوظيفية 
لمعاممين بمستويات 

 األداء وجودتو .

6 6,66 164 61,54 65 27,46 6,54 4 

4 
التطوير المستمر 
والتجديد في النظام 

 بالجامعة.التعميمي 

6 6,66 131 21,66 47 37,46 6,52 3 

5 
االىتمام بالتسويق 
العالمي لممشروعات 

 البحثية .

6 2,55 11 52,75 23 43,66 6,54 4 

6 
انشاء مركز لبحوث 

 6 6,53 42,21 24 56,31 15 6,66 6 التسويق الجامعي.

7 
التوسع في  البرامج 
التطبيقية وتطبيقيا في 

 السوق المحمي.

6 6,66 11 52,75 27 46,15 6,51 2 

8 
وضع استراتيجية لقياس 
الحاجة والطمب في 

 المستقبل.
6 6,66 72 51,47 73 47,53 6,56 7 
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 العبارة م

الوزن  درجة التوافر
 صغيرة متوسطة كبيرة ت النسبي

 % 9ك % 1ك % 1ك

9 
التعاون والتكامل مع 
مراكز التسويق الجامعي 

 بالجامعات األخري.

6 6,66 164 61,54 65 27,46 6,54 4 

01 
 توفير مناخ داعم لالبداع
 2 6,56 21,26 52 67,64 116 6,66 6 واالبتكار داخل الجامعة.

00 

االستفادة من تجارب 
الدول المتقدمة فيما 
يتعمق بمؤشرات القدرة 

 التنافسية

4 3,22 116 65,61 55 23,54 6,52 3 

02 

تقوم الجامعة بأداء 
جميع وظائفيا المتمثمة 
في التدريس والبحث 
 العممي وخدمة المجتمع.

6 6,66 126 26,13 21 32,67 6,51 1 

03 
تيتم الجامعة بمقارنة 
وضعيا التنافسي 

 بالجامعات األخري.
6 6,66 17 52,11 21 43,61 6,52 5 

 1011الوزن النسبي لممحور السادس = 
( ومدي توافرىا بجامعة متطمبات تدعيم القدرة التنافسيةس )سادحقق المحور ال

 كما يمي:، وذلك 2752أسوان وزنًا نسبيًا 
 حيث األولي المرتبة في جاءت حيث )2759) نسبياً  وزناً ( 90) العبارة حققت -

 المتمثمة وظائفيا جميع بأداء الجامعة قيام "بأن العينة أفراد من% 76790أشار
 .صغيرة بدرجة متوافر" المجتمع وخدمة العممي والبحث التدريس في

حيث (، 2757بوزن نسبي )  الثانية المرتبة في( 2،99) العبارة جاءت -
 "والتجديد في النظام التعميمي بالجامعة التطوير المستمر % بأن"79762أشار
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بأن االستفادة من تجارب الدول  %65729وأشار، متوسطة بدرجة يتوافر
، ويتفق ذلك مع دراسة المتقدمة فيما يتعمق بمؤشرات القدرة التنافسية

لتحسين ن الجامعات األخري ( التي أكدت عمي اإلستفادة م0292دياب)
 .وتطوير القدرة التنافسية لمجامعة

(، حيث 2756بوزن نسبي )  الثالثة المرتبة في( 0،92) العبارة جاءت -
ابتكار استراتيجية شاممة متكاممة تتضمن األىداف المراد  % بأن"68725أشار

توفير مناخ داعم لإلبداع % بأن 68762وأشار، متوسطة بدرجة يتوافر تحقيقيا"
 واإلبتكار داخل الجامعة يتحقق بدرجة متوسطة.

(، حيث 2752بوزن نسبي )  الرابعة المرتبة في( 9، 5 ،6) العبارة جاءت -
ربط الترقيات الوظيفية لمعاممين بمستويات األداء وجودتو"  % بأن"69752أشار
% بأن االىتمام بالتسويق العالمي 56785وأشار بدرجة متوسطة،  يتوافر

% 69752وأشارلمممشروعات البحثية بجامعة أسوان يتوافر بدرجة متوسطة، 
بأن التعاون والتكامل مع مراكز التسويق الجامعي بالجامعات األخري يتوافر 

 بدرجة متوسطة.

( حيث أشار 2756المرتبة الخامسة بوزن نسبي)( 96احتمت العبارة ) -
% بأن اىتمام الجامعة بمقارنة وضعيا التنافسي بالجامعات االخري 57799

 يتوافر بدرجة متوسطة. 

 حيث( 2750)نسبي بوزن إنشاء مركز لبحوث التسويق الجامعي" وحول  -
 .متوسطة بدرجة يتوافر المتطمب ذلك بأن العينة أفراد من%( 56709)أشار

 حيث( 2759)نسبي ( في المرتبة السابعة بوزن7جاءت العبارة ) -
التوسع في البرامج التطبيقية وتطبيقيا  بأن العينة أفراد من%( 56785)أشار

 .متوسطة بدرجة يتوافر في السوق المحمي

ة حيث مناث( لتحتل بذلك المرتبة ال2752( وزنًا نسبيًا )8، 9) تانحققت العبار 
بدرجة وافر يتنشر ثقافة التنافسية بجامعة أسوان % من أفراد العينة بأن 59728أشار
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% بأن وضع استراتيجية لقياس الحاجة والطمب في المستقبل 59728متوسطة. وأشار 
لطالب ليس ليم مكان في مما يترتب عمي تخريج دفعات من ا يتوافر بدرجة متوسطة

( التي أشارت إلي إلى أن كثيرًا من 0290سوق العمل، ويتفق ذلك مع دراسة الصالح )
والعمالء والتنافسية، أصبحت قضايا ذات أىمية وضرورة  المفاىيم مثل مفاىيم السوق

لمجامعات، وأصبح البحث عن فيم أصيل ومتعمق لمصطمح التنافسية بين الجامعات 
 ومتطمبات تحقيقيا عماًل أصياًل وليس تكميميًا أو إختياريًا أمام الجامعات.

مما يشير إلي قصور في  وعميو فقد جاءت األوزان النسبية ليذا المحور قميمة؛
 بجامعة أسوان لتحقيق القدرة التنافسية. بتدعيم القدرة التنافسيةالمتطمبات المتعمقة 

 :حالتصور المقتر نتائج البحث و 
 ةالميداني دراسة)أ(: نتائج ال

 المتطمبات المتعمقة باإلدارة الجامعية:  واقع: ولنتائج المحور األ  -9
 .االستراتيجي التخطيط عمي الجامعة إدارة قدرة -

 .األخري والجامعات الكميات بين وبروتوكوالت تعاون اتفاقيات الجامعة عقد -

 في المسئوليات لتوزيع إجرائية خطة ووضع كفريق الجماعي العمل تشجيع -
 .األكاديمية المجاالت جميع

 . القوة ونقاط الضعف نقاط أبرز عمي لمتعرف الخريجين مع الجامعة تواصلضعف  -

 . القرار اتخاذ في المشاركة عمي قائم ديمقراطي اسموب اتباعالقصور في  -

 ومشاغل نتاجيةإ وحدات تضم التي المنتجة الجامعة فكرة تطبيققمة االىتمام ب -
 .ومزارع

 المختمفة المشكالت عن لمكشف رأي استطالع بعمل الجامعة إدارةضعف قيام  -
 .بالمجتمع

 رسائل خالل من المجتمع مشكالت لمواجية خطة وضع في جامعةال قصور -
 .والدكتوراه الماجستير

 .القصور في توفر قواعد البيانات والمعمومات لصنع واتخاذ القرار -
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 .تتبع الجامعة الموضوعية والعدالة في سياسة التعيين -

ضعف توافر قاعدة بيانات مكتممة عن احتياجات سوق العمل من شباب  -
 .الجامعةخريجي 

المتطمبات المتعمقة ببرامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة  واقع: الثانينتائج المحور . 1
 التدريس:

 .ىتمام بأخالقيات المينة ووجود ميثاق شرف ألخالقيات المينة بالجامعةاإل -

 .العممي النشر عمي وتحفيزىم التدريس ىيئة أعضاء تشجيعقمة  -

 .العممية المؤتمرات في المشاركة عمي التدريس ىيئة أعضاء عيتشجقمة  -

 ىيئة أعضاء عمي وتوزيعيا تقيميا التي المؤتمرات كتب طباعةالقصور في  -
  .التدريس

 .التدريس ىيئة أعضاء الحتياجات مناسبةال تدريبيةال البرامج ضعف -

 .الحديثة التكنولوجيا توظيف عمي التدريس ىيئة أعضاء تدريبقمة  -
 .المساعدين والمدرسين لممعيدين دراسيةال منحالو  بعثاتضعف ال -

 أو بحثية مراكز إلي التدريس ىيئة ألعضاء الخارجي اإلبتعاث فرص ةقم -
 . متقدمة جامعات

 :درجة توافر المتطمبات المتعمقة باألداء البحثي . نتائج المحور الثالث:1
 .العممية البحوث إلجراء كمية كل مستوي عمي بحثية خريطة توفيرالقصور في  -
 بالدور النيوض عمي لمتشجيع وصارمة واضحة لوائح وضعالقصور في  -

 .لمجامعة البحثي

 تدريب الباحثين بالجامعة بشكل مستمر عمي طرق البحث الجديدة  -
 .العمل عمي زيادة اإلنفاق عمي البحث العممي -

 .بالجامعة العممية البحوث لتسويق مركز توافرقمة  -

 .لألبحاث بحثية قاعدة نشاءالقصور في إ -
 .اإلنتاج ومواقع الجامعات بين الشراكةضعف  -
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 .إضافي بدخل الجامعة عمي تعود بحثية بمشروعات ضعف القيام -
 .المجاالت مختمف في العممي البحث عمي الخريجين بتدريب االىتمامقمة  -
 .لمجامعة البحثي الدور بتفعيل الكفيمة واالمكانت الموارد ضعف -

 .العالمية العممية المجالت في أبحاثيم نشر عمي الباحثين تشجيعالقصور في  -
 .عالمية مجالت في أبحاثيم ينشرون الذين لمباحثين حوافز تخصيصقمة  -
 .تخصص من أكثر تربط التي البينية لبحوثبا ىتماماال ضعف -

 .عمميم طيمة البحثي النشاط مواصمة عمي األساتذةقمة تشجيع  -

 المتطمبات المتعمقة بالبرامج والمقررات: واقع . نتائج المحور الرابع:1
 عن دورية بصفة الدراسية والمقررات البرامج تحديث في الجامعة دور قصور -

  الجامعات أساتذة من نخبة تضم متخصصة لجان طريق
 .  الذاتي التعمم عمي والمقررات البرامج تدريس قمة اعتماد -

 . متنوعة مصادر من والمقررات البرامج محتوي يستمدال  -

 ل.العم سوق لمتطمبات وفقاً  بالجامعة جديدة تخصصات استحداثقصور  -

 التكنولوجية المستحدثات توظيف عمي والمقررات البرامج اعتماد قمة -

 ة.البيني التخصصات عمي تركز بالجامعة برامج استحداثضعف  -

 التي المين عمي القدامي لمخريجين التحويمي التدريب برامج عمي االعتمادقمة  -
 .فييا الطمب يزداد

 .بالجامعة المحاضرات بعض إلقاء في الخبرة يبذو  االستعانة قمة -

 .واالعتماد الجودة لمعايير الدراسية والمقررات البرامج مراعاةضعف  -

 .المختمفة المقررات تناول في المستقبمي البعد مراعاةالقصور في  -

 تنافسية مزايا تدعم والتي النادرة التخصصات في تعميمية برامج تصميمضعف  -
 .لمجامعة عالمية

 كل من والطالب الباحثين الستقطاب دولية أكاديمية برامج إعدادالقصور في  -
 .العالم دول
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 المتطمبات المتعمقة بالبنية التحتية: واقع . نتائج المحور الخامس:1
 .إلكترونياً  المجيزة المعامل عددقمة  -
 .بالجامعة لكترونيةاإل تحتيةال قصور البنية -

 .بالجامعة ومعاونييم التدريس ىيئة ألعضاء مناسبة مكاتب توافرالقصور في  -
 .أماكنيا في وتوظيفيا المتاحة والمعدات األجيزة استغاللضعف  -

 .اإللكترونية المواقع إلي مدخولل لمباحثين المتاحة رقميةال مكتبةال القصور في -

 .العمل وورش المؤتمرات بعقد الجامعة اىتمامقمة  -
 قطاع مع تعاونيا خالل من لمجامعة الذاتية الموارد تنميةالقصور في  -

 .الصناعة
 .لمشروعاتتنفيذ ال الكافية الميزانية قمة -

 . كمية بكل مجيزة صحية وحدة توافرالقصور في   -

 .توافر معامل مجيزة لممارسة األنشطة بالجامعة -

 .توافر قاعات دراسية مناسبة لمطالب -

 المتطمبات المتعمقة بتدعيم القدرة التنافسية: واقع: السادس. نتائج المحور 6
 . بالجامعة التنافسية ثقافة نشرالقصور في  -
 .تحقيقيا المراد األىداف تتضمن متكاممة شاممة استراتيجية ابتكارضعف  -

 . وجودتو األداء بمستويات لمعاممين الوظيفية الترقيات ربطقمة  -

 .بالجامعة التعميمي النظام في والتجديد المستمر التطويرضعف  -

 .  البحثية لممشروعات العالمي بالتسويق االىتمامقمة  -

 .الجامعي التسويق لبحوث مركز نشاءقمة االىتمام بإ -
 المستقبل في والطمب الحاجة لقياس استراتيجية وضعالقصور في  -
 .األخري بالجامعات الجامعي التسويق مراكز مع والتكامل التعاونضعف  -

 .الجامعة داخل واالبتكار لالبداع داعم مناخ توفيرالقصور في   -
  .التنافسية القدرة بمؤشرات يتعمق فيما المتقدمة الدول تجارب من االستفادةقمة  -
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 والبحث التدريس في المتمثمة وظائفيا جميع بأداء الجامعةالقصور في قيام  -
 .المجتمع وخدمة العممي

 .األخري بالجامعات التنافسي وضعيا بمقارنة الجامعةضعف اىتمام  -
 التصور المقترح)ب(: 
ما التصور المقترح لتحقيق القدرة "  بحثإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الل

في ضوء  ةإليو الباحث تيعرض الجزء التالي التصور الذي توصم سوان؟أالتنافسية بجامعة 
 كما يمي: وونتائج الدراسة الميدانية، ويمكن توضيح يالنظر  طارما جاء في محتويات اإل

:التصور المقترح أىداف (9)  
فسية بجامعة أسوان، وذلك من أجل القدرة التنا حقيقييدف التصور المقترح إلي ت

 حصوليا عمي مراكز متقدمة في قائمة تصنيفات الجامعات العالمية: 
 المقترح: التصورمنطمقات ( 1) 

و التنافسية عمي المستوي الجامعي من أزمات وتحديات تعوق قدرتيعاني التعميم 
 يمكن تحديد منطمقات ىذا التصور فيما يمي:، العالمي
والتي تسعي لحصول  0262يتزامن ىذا التصور مع رؤية الجامعات  .9

 الجامعات عمي الميزة التنافسية.

طالق المبادرات لتنمية اإلتكار  .0 باإلشتراك مع التوجو نحو مجتمع المعرفة وا 
 المراكز البحثية المختمفة.

تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية، وانعكاس ذلك عمي االقتصاد من خالل  .6
 نظام التسويق اإللكتروني.

التوجو إلحالل الثقافة العممية والتكنولوجية لغة لمحوار والتفاىم بين األجيال  .2
 الجديدة.

 ثمر ثم منتج ليا.التوجو من مجتمع مستيمك لمتكنولوجيا إلي مست .5

جامعة أسوان سواء عمي مستوي الجامعة أو الكمية أو القسم بتقويم األداء  أىمية .6
 أو أعضاء ىيئة التدريس.
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، وذلك من خالل إنشاء تنظيم إلي الربط بين الجامعة والمجتمع اتجاه الجامعات .7
 خاص لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تخصيص موازنات خاصة بالبحث العممي، إذ أن اإلنفاق عمي البحوث  ضرورة .8
والتطوير غالبًا ما يتمثل في صورة أجور ومرتبات الباحثين وأعضاء ىيئة 

 التدريس، وال يوجد تخصيص إنفاقات عمي البحث بذاتو.
:التي يقوم عمييا التصور المقترح األسس (1)  

سس لزيادة القدرة التنافسية األ التصور المقترح عمي مجموعة منىذا يعتمد 
 :ىذه األسس فيما يميمثل وتت، لجامعة أسوان

 .تطبيق األساليب العممية والتكنولوجية المتطورة بالجامعة. 9
تطوير نظام القبول بالجامعة بحيث يحقق العدالة والديمقراطية ويراعي حاجات . 0

 .مع مراعاة الطاقة اإلستيعابية لمكمية والجامعةالمجتمع 
 .. تنمية البحث العممي ونظم نشر األبحاث بكميات الجامعة6
. تطوير الخطط والبرامج الدراسية داخل الجامعة واإلستفادة من خطط وبرامج 2

 الجامعات المنافسة عالميًا.
 .طوير الييئة التدريسية واإلداريةتنمية وت .5

  :إجراءات التصور المقترح( 1)
وفق ما جاء من أىداف لمتصور المقترح يمزم عرض مجموعة من اإلجراءات 

، وتتمثل تمك اإلجراءات القدرة التنافسية بجامعة أسوانوالمتطمبات الضرورية لتحقيق 
 والمتطمبات فيما يمي:

 )أ( اإلجراءات المتعمقة بمتطمبات اإلدارة الجامعية.
 . االستراتيجي التخطيط عمي القدرة الجامعة إدارة تمتمكأن  -

 .األخري والجامعات الكميات بين وبروتوكوالت تعاون تفاقياتإ الجامعة عقد -

تشجيع العمل الجماعي كفريق ووضع خطة إجرائية لتوزيع المسئوليات في  -
 .جميع المجاالت األكاديمية
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 . القوة ونقاط الضعف نقاط أبرز عمي لمتعرف الخريجين مع الجامعة تواصل -
 .تباع اسموب ديمقراطي قائم عمي المشاركة في اتخاذ القرار إ -

 .تطبيق فكرة الجامعة المنتجة التي تضم وحدات انتاجية ومشاغل ومزارع -

 .بالمجتمع المختمفة المشكالت عن لمكشف رأي ستطالعإ بعمل الجامعة إدارةقيام  -
 رسائل خالل من المجتمع مشكالت لمواجية خطة الجامعةضرورة وضع  -

 .والدكتوراه الماجستير
 . القرار واتخاذ لصنع والمعمومات البيانات قواعد الجامعة إدارة ريتوفضرورة  -
 .التعيين سياسة في والعدالة الموضوعية الجامعة إتباع -

 .توافر قاعدة بيانات مكتممة عن احتياجات سوق العمل من شباب خريجي الجامعة -

 التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس:ب( اإلجراءات المتعمقة بمتطمبات برامج (
 ميثاق ووجود المينة أخالقياتعقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس عن  -

 .بالجامعة المينة ألخالقيات شرف

 .العممي النشر عمي وتحفيزىم التدريس ىيئة أعضاء تشجيع -

 .تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمي المشاركة في المؤتمرات العممية -

 ىيئة أعضاء عمي وتوزيعيا تقيميا التي المؤتمرات كتب بطباعة الجامعةقيام  -
 .التدريس

 ىيئة أعضاء الحتياجات مناسبة تدريبية برامج الجامعة توفرضرورة أن  -
 .التدريس

 .الحديثة التكنولوجيا توظيف عمي التدريس ىيئة أعضاء تدريبضرورة  -
 أو بحثية مراكز إلي التدريس ىيئة ألعضاء الخارجي اإلبتعاث فرصتوافر  -

 . متقدمة جامعات

 .المساعدين والمدرسين لممعيدين دراسية ومنح بعثات الجامعة توفر -

 .أدائيم لتحسين الطالب تقويم نتائج التدريس ىيئة أعضاء يوظفضرورة أن  -
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 ج( اإلجراءات المتعمقة بمتطمبات األداء البحثي:(
 .إلجراء البحوث العمميةتوفير خريطة بحثية عمي مستوي كل كمية  -
 .وضع لوائح واضحة وصارمة لمتشجيع عمي النيوض بالدور البحثي لمجامعة -

 تدريب الباحثين بالجامعة بشكل مستمر عمي طرق البحث الجديدة -
 .العممي البحث عمي اإلنفاق زيادة عمي العمل -

 .بالجامعة العممية البحوث لتسويق مركز توافر -

 .العممية بالجامعة لألبحاث بحثية قاعدة إنشاء -
 .اإلنتاج ومواقع الجامعات بين الشراكةتفعيل  -

 .إضافي بدخل الجامعة عمي تعود بحثية بمشروعات الجامعةقيام  -
 .المجاالت مختمف في العممي البحث عمي الخريجين تدريب -
 .لمجامعة البحثي الدور بتفعيل الكفيمة تناواالمكا الموارد إتاحة -

 .أبحاثيم في المجالت العممية العالميةتشجيع الباحثين عمي نشر  -
 .تخصيص حوافز لمباحثين الذين ينشرون أبحاثيم في مجالت عالمية -
 .إعطاء اىتمام لمبحوث البينية التي تربط أكثر من تخصص -

 .حفز األساتذة عمي مواصمة النشاط البحثي طيمة عمميم -
 د( اإلجراءات المتعمقة بمتطمبات البرامج والمقررات:(

 متخصصة لجان طريق عن دورية بصفة الدراسية والمقررات لبرامجا تحديث -
 . الجامعات أساتذة من نخبة تضم

 .  الذاتي التعممالستراتيجية  وفقاً  والمقررات البرامج تدريس -
 . متنوعة مصادر من والمقررات البرامج محتويإعتماد  -

 .استحداث تخصصات جديدة بالجامعة وفقًا لمتطمبات سوق العمل -

  . والمقررات البرامجفي  التكنولوجية المستحدثات توظيف -

 .البينية التخصصات عمي تركز بالجامعة برامج استحداثضرورة  -
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االعتماد عمي برامج التدريب التحويمي لمخريجين القدامي عمي المين التي  -
 .يزداد الطمب فييا

 .بالجامعة المحاضرات بعض إلقاء في الخبرة إلقاي في بذو االستعانةضرورة  -

 .واالعتماد الجودة لمعايير الدراسية والمقررات البرامج مراعاةضرورة  -

 .مراعاة البعد المستقبمي في تناول المقررات المختمفة -

 .إعداد برامج أكاديمية دولية الستقطاب الباحثين والطالب من كل دول العالم -

 ه( اإلجراءات المتعمقة بمتطمبات البنية التحتية:(
 .كاف من المعامل المجيزة إلكترونياً توافر عدد  -
 .توافر بنية تحتية إلكترونية بالجامعة -

 .توافر مكاتب مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالجامعة -
 .بصورة جيدة أماكنيا في وتوظيفيا المتاحة والمعدات األجيزة استغالل -

 .يةتوافر مكتبة رقمية تتيح لمباحثين الدخول إلي المواقع اإللكترون -

 .اىتمام الجامعة بعقد المؤتمرات وورش العمل -
 .تنمية الموارد الذاتية لمجامعة من خالل تعاونيا مع قطاع الصناعة -
 .توفر الجامعة الميزانية الكافية لممشروعات -

 .توافر وحدة صحية مجيزة بكل كمية  -

 .توافر معامل مجيزة لممارسة األنشطة بالجامعة -

 .طالبتوافر قاعات دراسية مناسبة لم -

 و( اإلجراءات المتعمقة بمتطمبات متطمبات تدعيم القدرة التنافسية.(
 . نشر ثقافة التنافسية بالجامعة -
 .ابتكار استراتيجية شاممة متكاممة تتضمن األىداف المراد تحقيقيا -

 .ربط الترقيات الوظيفية لمعاممين بمستويات األداء وجودتو  -

 .التعميمي بالجامعةالتطوير المستمر والتجديد في النظام  -

 . االىتمام بالتسويق العالمي لممشروعات البحثية  -
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 .انشاء مركز لبحوث التسويق الجامعي -
 .التوسع في  البرامج التطبيقية وتطبيقيا في السوق المحمي -

 .وضع استراتيجية لقياس الحاجة والطمب في المستقبل -
 .ألخريالتعاون والتكامل مع مراكز التسويق الجامعي بالجامعات ا -

 .توفير مناخ داعم لالبداع واالبتكار داخل الجامعة -
 .االستفادة من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعمق بمؤشرات القدرة التنافسية  -

 .وظائفيا المتمثمة في التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمعالجامعة لأداء  -
 .تيتم الجامعة بمقارنة وضعيا التنافسي بالجامعات األخري -

 المقترح التصور تنفيذ قد تواجو  معوقات (1)

 قصور وضوح الرؤية بالجامعة. -9

 غياب السياسة التعميمية بالجامعة. -0

 . والميزانية المخصصة لمجامعة القصور في توافر اإلمكانيات المادية -6

 غياب معايير تقييم موحدة بالجامعة. -2

 القصور في تطبيق معايير الجودة .  -5

 :المقترح التصور تنفيذ التي قد تواجو معوقاتال عمى التغمب بل( س6)
 أن تقوم الييئة القومية لضمان الجودة بمتابعة أداء الجامعة وفق معايير محددة. .9

أن تقوم الجامعة بمقارنة وضعيا التنافسي مع الجامعات األخري بيدف التعرف  .0
تبعتيا تمك الجامعات لموصول إلي الوضع أعمي الطرق واألساليب التي 

 مطموب.التنافسي ال

 .ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة لمركز يتقديم الدعم الفني والمال .6
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 :تنفيذ التصور المقترحآليات  (7)
لتنفيذ التصور المقترح وتحقيق متطمباتو وتذليل الصعوبات التي تواجيو يمزم 

 ، وتشمل:مجموعة من اآلليات توافر 
والديمقراطية وال ييمل تحقيق القدرة تطوير نظم القبول يشترط أن يحقق العدالة  -

 التنافسية لجامعة أسوان واالستجابة لحاجات التنمية.

والعوامل التي تساعد التنافسية الوعي لدي العاممين بالجامعة بأىمية القدرة نشر  -
 .في تحقيقيا

 ضرورة تحديد مؤشرات عالمية جوىرية ثابتة لتقييم أداء الجامعة. -

تراتيجي لوضع خطط مستقبمية لتطوير البحث إنشاء مركز لمتخطيط اإلس -
 العممي وتمبية الجامعة الحتياجات المجتمع من العمالة الكفء.

 اإلرتقاء بمستوي الكفاءة والقدرة التنافسية لمخرجات الجامعة. -

 توفير الدعم الفني والمالي بالجامعة. -

دخال تقنيات العصر في مختم -  ف الجوانب. تطوير األساليب العممية والتكنولوجية، وا 

عداد الطالب ليمتمك ا  تطوير الخطط والبرامج الدراسية داخل جامعة أسوان و  -
 تكنولوجية.الميارات  الميارات التعمم الذاتي ، و 

 أدائيم.أعضاء ىيئة التدريس واإلرتقاء بمستوي قدرات تنمية  -

 ةتنمية البحث العممي ونظم النشر ونظم الدراسات العميا بالكميات والجامع -
عطاء دور أكبر لمقطاع الخاص في تفعيل األبحاث العممية.   وا 

ىتمام بضمان جودة األداء الجامعي وذلك من خالل التطبيق الفعمي لمعايير اإل -
 ضبط الجودة في العممية التعميمية.

تطوير نظم التمويل وتنوع مصادره بما يكفل إمداد الجامعة بالتمويل الالزم  -
خرجاتيا بشكل يمكنيا من حجز مكان ليا في والكافي لصيانتيا وتنفيذ م

 لمجامعات. يالترتيب العالم
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توفير جو من العالقات اإلنسانية الطيبة بين العاممين بالجامعة مما يشجعيم  -
 اإلرتقاء بمستوي األداء.عمي 

أن تيتم الجامعة بأداء جميع وظائفيا المتمثمة في التدريس والبحث العممي  -
 متوازنة.وخدمة المجتمع بصورة 
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  العربية المراجع
(: متطمبات تطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة 0296إبراىيم، محمد عبدالرازق )

 –التنافسية لمجامعات "دراسة ميدانية عمي جامعة بنيا"، مجمة كمية التربية 
 . 6، الجزء 95، العدد 02، مجمد، جامعة بنيا

(: تأثير الميزة التنافسية عمي ادارة 0290أبو الوفا، جمال محمد، رسمي، محمد حسن)
الموارد البشرية بمنظومة التعميم المفتوح، دراسة تحميمية ورؤية عصرية، 

 يوليو.  6-0مؤتمر التعميم المفتوح: الواقع والمأمول، جامعة بنيا، 

، الجامعي في مجتمع ما بعد الحداثةالتعميم  (:0292)وضيئة واخرون ،بو سعدةأ
ي مجتمع واالستجابة، المؤتمر العممي االول لقسم اصول التربية فالتحدي 

/ 00-09، كمية التربية ، جامعة بنيا في الفترة في مجتمع ما بعد الحداثة
7  /0292 . 

(: دور برامج التنمية المينية في تنمية قدرات 0229إسماعيل، طمعت حسني ) 
، المؤتمر صرةي ضوء متطمبات التغيرات المعاأعضاء ىيئة التدريس ف

العممي الرابع لقسم أصول التربية ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق، أنظمة 
 .  0229مايو ،  6-5التعميم في الدول العربية، جماد االول 

، نغماس الوظيفيالتمباني، نياية عبد اليادي وآخرون، القيم التنظيمية وعالقتيا باإل 
 .  0295،  0، العدد 9مجمة جامعة القدس، مجمد

(: التعميم العالي العام والخاص، 0296جوىر، عمي صالح ، رضوان، وائل توفيق)
 الواقع والتحديات ، المنصورة ، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع .

(: التعميم الجامعي الخاص) التطور والمستقبل(، 0228حسان، حسن محمد وآخرون)
 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 

(:تطوير القدرة التنافسية لمجامعات المصرية في ضوء 0292الباسط محمد)دياب، عبد 
 خبرات وتجارب جامعات بعض الدول المتقدمة، بحث مقدم إلي المؤتمر
العممي السنوي الثامن عشر لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة 
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التعميمية بالتعاون مع كمية التربية، جامعة بني سويف، تحت عنوان 
-6تجاىات معاصرة في تطوير التعميم في الوطن العربي، في الفترة من ا
  0292فبراير  7

(: تصور مقترح لتدويل التعميم الجامعي المصري 0296الدجدج، عائشة عبد الفتاح)
، جامعة في ضوء المعايير العالمية لتصنيف الجامعات، مجمة كمية التربية

 ، العدد الرابع. 07بنيا ، مجمد 

(: التخطيط االستراتيجي لمتعميم 0290، أحمد محمود، الحوت، محمد صبري )الزنفمي
، القاىرة: مكتبة تمبية متطمبات التنمية المستدامةالجامعي ودوره في 

 األنجمو المصرية .

(: تخطيط الموارد البشرية ودوره في 0227الزيادات، محمد عواد ، محمد، مروان) 
، القطاع باالردن، المجمة العمميةنظمات تعزيز القدرة التنافسية لعينة من م
 .0227كمية التجارة ، جامعة اسيوط ، 

(: رؤية لمتعميم العالي في مصر من منظور الجودة والعدالة، 0228زيتون، محيا) 
مؤتمر قضية التعميم في مصر والعائد االقتصادي واالجتماعي، القاىرة، 

 فبراير. 

لمصرفى كآلية لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك سيد، عصام لطفى: إدارة عمميات الدمج ا
جامعة  المصرية، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد والعموم السياسية،

 . 0229القاىرة، 

رؤية تجديدية لمستقبل الجامعة في جميورية مصر  (:0222)عمي السيد ،الشخيبي
 ،، كمية البنات ، جامعة عين شمس(التربية والمجتمع جتمعم) العربية
 .(  9(، العدد )  9عالم الكتب ، المجمد ) :القاىرة

(: تنافسية مؤسسات التعميم العالي، إطار مقترح، مجمة 0290الصالح، عثمان عبداهلل )
 .الجزائرجامعة قاصدي مرباح، (، 92الباحث، العدد )
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قضايا تخطيط التعميم واقتصادياتو بين العالمية  (:0226)محمود عباس ،عابدين 
 .الدار المصرية المبنانية :، القاىرةوالمحمية

معايير التقييم الدولية لمجامعات المصرية ، مؤتمر القدرة  (:0226)نسرين حمد ،عباس
التنافسية لمجامعات والتعميم العالي والبحث العممي المصرية والعربية في 

تحميل التجارة الدولية والخدمات ، جامعة حموان في الفترة  تفاقياتإطار إ
 .مايو 9-7من 

رؤية استراتيجية لراس المال الفكري ودوره في تحقيق  :الحميد، عفاف السيد بدوي عبد
  :الميزة التنافسية، دراسة ميدانية، متاح عمي

10/12/2018 .egwww.aradoportal.org 
(: ضعف القدرة 0292عبد المجيد، عبد الفتاح عبدالرحمن، حجازي، ومروة سمير) 

التنافسية لمجامعات المصرية والسبيل الي دعميا واالرتقاء بيا، المجمة 
، 62، جامعة المنصورة،  مجمد  ، كمية التجارةالمصرية لمدراسات التجارية

 . 0العدد
(: إشكالية جودة المعمومات في المواقع االلكترونية، المجمة 0225عبدالحميد، أعراب، )

 (، سوريا. 9( ، العدد )5العربية، النادي العربي لممعمومات، مجمد)

(: القيادة االستراتيجية ودورىا في تنمية القدرات 0292عبدالعزيز، أحمد عزمي)
، رسالة ية مصر العربيةالتنافسية لمنظمات األعمال الدولية لجميور 

 ، كمية التجارة االسماعيمية ، جامعة قناة السويس. دكتوراه

(: إدارة التعميم الجامعي في مصر، المؤتمر العممي السنوي 0225عبدالوىاب، سمير)
الثامن عشر لمبحوث السياسية والتعميم العالي في مصر خريطة الواقع 

 -92والدراسات السياسية ، واستشراف المستقبل، القاىرة، مركز البحوث 
 فبراير .  95

(: تطوير سياسة التعميم الجامعي بمصر في ضوء متطمبات 0292عالم، فوزية محمد)

 ، كمية التربية، جامعة بنيا.تحقيق القدرة التنافسية، رسالة ماجستير

http://www.aradoportal.org.eg/


 دراسة ميدانية بجامعة اسوان - تصور مقترح لتحقيق القدرة التنافسية بالجامعات المصرية
 ىنية جاد عبدالغالي عيدد.

 

 - 111 -     9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

المجمس األعمي لمجامعات: لجنة تطوير التعميم الجامعي والعالي، اإلطار اإلستراتيجي 

طوير المنظومة القيمية لمتعميم الجامعي والعالي، ورقة عمل مقدمة الي لت

 . 0222فبراير  92 -96المؤتمر القومي لمتعميم العالي، 

 ،بناء القدرة التنافسية لمتصدير - التسويق العالمي (:0226)حمد سيد أ ،مصطفي

 .نجمومكتبة األ :القاىرة 

المؤثرة في رتب الجامعات (: العوامل 0228مصطفي، جمال مصطفي محمد) 

المصرية في الترتيبات الدولية لمجامعات ، مجمة قطاع الدراسات التربوية ، 

  . 0228جامعة االزىر، العدد الثاني، ديسمبر

، الوثيقة الرئيسية لممؤتمر والعموم ، وزارة التعميم العالي المنظمة العربية لمتربية والثقافة 

عن التعميم العالي والبحث العممي في الخامس عشر لموزراء المسئولين 

الوطن العربي، تمويل التعميم العالي في الوطن العربي، االكاديمية العربية 

   90/0295/ 06 -00السكندرية في الفترة لمعموم والتكنولوجيا والنقل، ا

(: تدويل التعميم 0290ىالل، ناجي عبدالوىاب، نصار، عمي عبد الرؤف محمد )

، مجمة تحديات العولمة "رؤية مستقبمية" عمي ضوءالعالي المصري 

مستقبل التربية العربية، القاىرة، المركز العربي لمتعميم والتنمية، مجمد 

 ، أبريل.  77(، العد 99)
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