
  
   

 
 و١ٍخ اٌتـث١خ 

      اٌّزٍخ اٌتـث٠ٛخ
 **    * 

 
الريادة االسرتاتيجية كمدخل لتحسني األداء التنافسى 

اسرتاتيجية التنمية املستدامة :  يف ضوءللجامعات املصرية 
 " جامعة السقازيق منوذجًا "  0202رؤية مصر 

 

 

 إعداد   

 حمند عٔد عرتٓض د/  

 التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية المساعد أستاذ
 جامعة الزقازيؽ –كمية التربية 

 
 
 
 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020.  

 و0202اجمللة الرتبْٓة ـ العدد  الصابع ّالصبعٌْ  ـ شبتنرب 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 297 - 

 ملدص :

تعد الريادة االستراتيجية أحد أىـ المداخؿ الحديثة في الفكر االدارم االستراتيجي،        
كالذم ييدؼ إلى تحسيف األداء التنافسي لمجامعات، مف خالؿ تكامؿ أنشطة البحث عف 
الفرص كاستغالليا كأنشطة البحث عف المزايا التنافسية كاستدامتيا، بمعنى التكامؿ بيف 

دم كالمنظكر االستراتيجي مف خالؿ إدارة ريادة األعماؿ بشكؿ استراتيجي المنظكر الريا
 لمحصكؿ عمى مزايا تنافسية مستدامة، كمصدر حيكم لمحصكؿ عمى الثركة كالقيمة.

كتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمبحث الحالي في كيفية تكظيؼ مدخؿ الريادة االستراتيجية في       
صرية في ضكء استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية تحسيف األداء التنافسي لمجامعات الم

 ـ.7202مصر 
 ـ في مجاؿ التعميـ إلى أىداؼ استراتيجية ثالث ىي:7202كارتكزت رؤية مصر    

 إتاحة التعميـ لمجميع دكف تمييز. -
 تحسيف جكدة النظاـ التعميمي بما يتكافؽ مع النظـ العالمية. -
 تحسيف تنافسية نظـ كمخرجات التعميـ. -

كاستخدـ البحث المنيج الكصفي، كتـ تطبيؽ دراسة ميدانية عمى أعضاء ىيئة التدريس     
 ( فرد.062( كميات بجامعة الزقازيؽ، كبمغ عدد عينة البحث )6في )
كقدـ البحث مجمكعة مف االجراءات المقترحة لتحسيف االداء التنافسي لمجامعات المصرية     

 في ضكء مدخؿ الريادة االستراتيجية. 
 . 7202رؤية مصر  –األداء التنافسي  –: الريادة االستراتيجية الكممات المفتاحية 
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   Strategic entrepreneurship as approach to improve the competitive    
performance of Egyptian universities in the light of the sustainable 

development strategy: Egypt's Vision 2030 “Zagazig University as A 

Model” 
Dr.Mohamed Eid Atrees 

Assistant prof.of comparative 
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Summary; 

   Strategic entrepreneurship  is one of the most important modern approaches 

to strategic thought, which aims to improve the competitive performance of the 

universities, through the integration of activities to seek and exploit 

opportunities and activities to search for competitive advantages and their 

sustainability, meaning the integration between the entrepreneurial perspective 

and the strategic perspective through managing entrepreneurship strategically 

to obtain Sustainable competitive advantages, as a vital source of wealth and 

value. 

   The main objective of the current research was on how to use the approach of 

strategic entrepreneurship  in improving the competitive performance of 

Egyptian universities in the light of the sustainable development strategy: 

Egypt's Vision 2030. 

 Egypt's 2030 vision in education was based on three strategic goals: 

- Education for all, without discrimination. 

- Improving the quality of the educational system in line with international 

systems. 

- Improving the competitiveness of education systems and outputs. 

    The research used the descriptive approach, and a field study was applied to 

the staff in (6) colleges at Zagazig University, numbering (360) individuals. 

    The research presented a set of proposed measures to improve the 

competitive performance of Egyptian universities in the light of the strategic 

entrepreneurship approach. 

Keywords: strategic entrepreneurship - competitive performance - Egypt's 

Vision 2030 . 
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 :  مكدمة

الجامعػػات أمػػران ال يمكػػف رػػض الطػػرؼ عنػػو فػػى ظػػؿ تحػػديات أصػػبحت التنافسػػية بػػيف 
، مثػػػؿ التكنكلكجيػػػا الفائقػػػة كثػػػكرة االتصػػػاالت المنافسػػػة الدكليػػػة فػػػى مجػػػاؿ التعمػػػيـ الجػػػامعى 

قميميػان كمحميػان ،  كتزايػد كالمعمكمات كمجتمع المعرفة ، كمتغيرات سكؽ العمػؿ المسػتمرة دكليػان كاي
كاألجنبيػة كالدكليػة كاالفتراضػية كريرىػا ، كال  ات الخاصػةأعداد الجامعات المنافسة مثؿ الجامعػ

أك أف تحقػػػؽ مزايػػػا تنافسػػػية تنافسػػػيان مالئمػػػان ، يمكػػػف لمجامعػػػات المصػػػرية أف تحتػػػؿ مكقعػػػان 
 متميز، ينقؿ الجامعة نقمة نكعية نحك عالـ المنافسة.مستدامة ، دكف أداء تنافسى 

عمػى كلككف التنافسية أصبحت سمة مف سمات السياؽ الجديد لمتعميـ العػالى كالجػامعى 
أداءىػا التنافسػى باسػتمرار ، كأف تحػدث مراجعػة مستكل العالـ ، بات عمى الجامعات أف تطكر 

التنظيميػػػة كاإلداريػػة كقػػػدراتيا التنافسػػػية كأسػػػاليبيا التسػػػكيقية ، شػػاممة كمخططػػػة ألكضػػػاعيا 
كاستثمار مكاردىا المتاحة بشكؿ فعاؿ ، يسمح ببناء مزايا تنافسػية مسػتدامة ،  كتعظيـ طاقاتيا

 تجعؿ لمجامعة مكقعان كمكانان الئقان بالتصنيفات العالمية لمجامعات.
كلكػػي يتحسػػف األداء التنافسػػي يجػػب عمػػي المؤسسػػة امػػتالؾ المػػكارد البشػػرية كالماليػػة 

سسػات المنافسػة تقميػدىا ، اضػافة الػي امػتالؾ كالمادية كالتكنكلكجية ، كالتي يصعب عمي المؤ 
القػػػدرات التنظيميػػػة كالتشػػػغيمية كالديناميكيػػػة المتنكعػػػة ، ككػػػذلؾ القػػػدرة عمػػػي تحميػػػؿ البيانػػػات 

 .(1) كالمعمكمات الضخمة المرتبطة بكؿ جكانب المنافسة
أف تنفػذ تغييػرات كظيفيػة  التي تريد أف تحسػف أداءىػا التنافسػي ،الجامعات  كيجب عمي
كبيرة ، حتى تستطيع التكيػؼ كتمبيػة احتياجػات كمتطمبػات االقتصػاد العػالمى كىيكمية كتنظيمية 

 .(7)القائـ عمى تنافسية المعرفة
الجامعية مزايا تتفكؽ بيا عمػى مزايػا المنافسػيف المؤسسة كمفتاح التنافسية ىك امتالؾ 

نمػػا األىػػـ كيفيػػة  -فػػى المقػاـ األكؿ–ليػا ، كليسػػت العبػػرة  بػػالميزة التنافسػػية فػػى حػد ذاتيػػا ، كاي
التنافسػى ، إذ ال ميػزة اكتسابيا كتحقيقيا كالحفاظ عمييا ، كىنا يتجمػى الػدكر المحػكرل لػ داء 

 تنافسية بدكف أداء تنافسى فعاؿ.
فى قدرة المؤسسة الجامعيػة عمػى تطبيػؽ عمميػات إنتػاج كتقػديـ  التنافسىكيتمثؿ األداء 

كأداء متفكؽ لممؤسسػة خدمات ليست مطبقة لدل المؤسسات المنافسة ، كما إنو عنصر تميز 
يتـ تحقيقو فى حالة اتباعيا استراتيجية معينة لمتنافس ، كيعبر عنو مف خػالؿ مؤشػرات ماليػة 
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أك الخدمػػػة كمؤشػػػرات السػػػكؽ كالمسػػػتفيديف ،  كمؤشػػػرات التنافسػػػية كمؤشػػػرات جػػػكدة المنػػػتج
 .(0)كمؤشرات أداء المكارد البشرية ، إضافة إلى المؤشرات البيئية

كما يقصد بػو خالصػة الجيػد المبػذكؿ مػف المؤسسػة مػف أجػؿ التفػكؽ عمػى المنافسػيف 
فى السكؽ ، مف خالؿ استخداـ استراتيجيات فريدة كمتميزة لتحسيف الكضع القػائـ ، أك دخػكؿ 

سكاؽ جديدة ، أك مف خالؿ االستجابة إلى متطمبات السكؽ ، مثؿ اإلنفاؽ بقػكة لمكصػكؿ إلػى أ
المتميػػزة ، كأيضػػان التنػػافس بقػػكة لالسػػتفادة مػػف نتػػائج األنشػػطة القػػدرة اإلنتاجيػػة كالتنافسػػية 

 .(7)الريادية كاإلبداع كالفاعمية ، لتحقيؽ التميز كالريادة كالتفكؽ
أف بالتصنيفات العالمية لمجامعػات ، باعتبػار كيرتبط األداء التنافسى الجيد ارتباطان كثيقان 

 .  (7)مكقع الجامعة بالتصنيفات الدكلية لمجامعات ، أحد مؤشرات األداء التنافسى لمجامعة
كمػػا إف األداء التنافسػػى يحػػدد المركػػز كالمكقػػع التنافسػػى لممؤسسػػة بالنسػػبة لممنافسػػيف 

، كمنػػا يحػػدد مػػدل القػػدرة التنافسػػية لممؤسسػػة ، مػػف حيػػث قػػدرتيا عمػػى إنشػػاء مزايػػا اآلخػػريف 
ل تمبيػة احتياجػات دتنافسية كالحفاظ عمييا ، كمدل تحقيؽ التميػز كالتفػرد عمػى اآلخػريف ، كمػ

 .(6)المستفيديف بشكؿ أفضؿ
داخميػة ، داء التنافسى لمجامعة بالعديد مف العكامػؿ كالمتغيػرات ، منيػا عكامػؿ األر كيتأث

دارتيا ، نمػط اإلدارة ، المكقػع ، كعكامػؿ خارجيػة حيػث ظػركؼ السػكؽ  حيث المكارد البشرية كاي
كأشػػارت دراسػػة إلػػى أف القػػدرات االسػػتراتيجية )قػػدرات ،  (2)كالمنافسػػيف كالسياسػػات الحككميػػة

يػػا القػػدرات اإلداريػػة( ل –قػػدرات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  –قػػدرات االرتبػػاط بالسػػكؽ التسػػكيؽ ، 
 .(8)تأثير قكل عمى األداء التنافسى

كيكمػػف األداء التنافسػػى لمجامعػػة فػػى مػػدل قػػدرتيا عمػػى تقػػديـ بػػرامج أكاديميػػة حديثػػة 
كمتطكرة ، كتقديـ منتج تعميمى كخريج مؤىؿ تأىيالن عاليان يكاكب التطػكرات المسػتمرة فػى عػالـ 

ى عػػاؿ ، كيصػػبح لػػدييا التعمػػيـ كسػػكؽ العمػػؿ، ممػػا يجعػػؿ الجامعػػة فػػى كضػػع أك مركػػز تنافسػػ
مسػػتفيديف جػػدد ، اعتمػػادان عمػػى سػػمعتيا عمػػى جػػذب كاسػػتقطاب قػػادرة مزايػػا تنافسػػية فريػػدة ، ك 

 كمكانتيا بيف الجامعات االخرل.
كلػػػف يتحقػػػؽ االداء التنافسػػػى المنشػػػكد ، إال إذا اتبعػػػت الجامعػػػة اسػػػتراتيجية أك عػػػدة 
استراتيجيات لمتنافس ، تمكنيا مف تحقيؽ طفرات اسػتراتيجية كتنافسػية حقيقيػة ، كتعػد الريػادة 
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االستراتيجية أحد أىـ ىذه االستراتيجيات التى يمكػف لمجامعػة مػف خالليػا تحقيػؽ أداء تنافسػى 
 ميز.تم

نيجػػان جديػػدان فػػػى األدب اإلدارل االسػػتراتيجى ، يعتمػػد عمػػػى عػػد الريػػادة االسػػػتراتيجية كت
كالمنظػكر االسػتراتيجى )البحػث عػف تكامؿ المنظكر الريػادل )البحػث عػف الفػرص كاسػتغالليا( 

المزايػػا التنافسػػية كاسػػتدامتيا( ، مػػف خػػالؿ كضػػع ريػػادة األعمػػاؿ بالجامعػػة فػػى إطػػار كمنظػػكر 
نػػػى إدارة ريػػػادة األعمػػػاؿ بشػػػكؿ اسػػػتراتيجى لمحصػػػكؿ عمػػػى مزايػػػا تنافسػػػية اسػػػتراتيجى ، بمع

 .(9)مستدامة ، كمصدر حيكل لخمؽ  الثركة كالقيمة
كتسػػػاعد الريػػػادة االسػػػتراتيجية المؤسسػػػات عمػػػى االسػػػتجابة بشػػػكؿ اسػػػتباقى لمتغييػػػرات 
كاالبتكارات كنماذج األعماؿ كالتػى قػد تحمػؿ مخػاطرة أك تعقيػدان ، ككضػع اسػتراتيجيات مخططػة 
كمدركسػػة لمتعامػػؿ معيػػا ، كمػػا تسػػاعد عمػػى تحديػػد الفػػرص الجديػػدة كاسػػتغالليا ، كمراجعػػة 

مجػاالت األعمػاؿ ذات الصػمة بالمؤسسػات األخػرل كمػدل التطػكرات ك رص كتقييـ التكجيات كالف
 .(12)كالتغيرات الحادثة فييا ، ككذلؾ المخاطر ذات الصمة

كبدكف امتالؾ الجامعة لمريادة االستراتيجية ، لف تككف قادرة عمى التكاجد أك التقػدـ فػى 
ف امتمكػػت الجامعػػة التصػػنيفات العالميػػة لمجامعػػات ، كال تحسػػيف مسػػتكاىا التنافسػػى ، ح تػػى كاي

 .(11)الدعـ المالى كالمادل الالـز
فالريادة االستراتيجية ىدفيا تحقيؽ أداء تنافسى متميػز ، مػف خػالؿ عمميػات كنشػاطات 
البحػػث عػػف الفػػرص كالتقاطيػػا كتكظيفيػػا ، كنشػػاطات البحػػث عػػف المزايػػا التنافسػػية كالحفػػاظ 

 عمييا كاستدامتيا فى آف كاحد كبشكؿ متكامؿ.
االىتمػػاـ المتػػزامف بكػػؿ مػػف الريػػادة كاالبتكػػار كالتنافسػػية كالتميػػز ، صػػدرت كفػػى إطػػار 

، كالتػػى اسػػتيدفت إتاحػػة التعمػػيـ  7202اسػػتراتيجية مصػػر لمتنميػػة المسػػتدامة : رؤيػػة مصػػر 
كالتدريب لمجميع بجػكدة عاليػة دكف تمييػز ، كفػى إطػار نظػاـ مؤسسػى كػؼء كعػادؿ كمسػتداـ 

تمكف فنيػان كتقنيػان كتكنكلكجيػان ، مػمتعمـ كالمتدرب القادر عمى التفكير ، كالكمرف ، مرتكزان عمى ال
 .(17)كالقادر عمى التعامؿ تنافسيان مع الكيانات اإلقميمية كالعالمية"

 فى مجاؿ التعميـ عمى أىداؼ استراتيجية ثالث ىى :  7202كمف ثـ ترتكز رؤية مصر 
 لنظـ العالمية.تحسيف جكدة النظاـ التعميمى بما يتكافؽ مع ا -
 إتاحة التعميـ لمجميع دكف تمييز. -
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 نظـ كمخرجات التعميـ.تحسيف تنافسية  -
الى عػػىػػدفت االسػػتراتيجية إلػػى تحقيػػؽ تعمػػيـ كفيمػػا يخػػص التعمػػيـ العػػالى كالجػػامعى ، 

 :   (10)الجكدة ، مف خالؿ ما يمى
 االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالى فى مصر ، كمف أىـ مؤشرات التنافسية فى ذلؾ : -1
 كجكد عشرة جامعات عمى األقؿ فى مؤشر أفضؿ خمسمائة جامعة فى العالـ. -
 .7218جامعة مصرية فى مؤشر أفضؿ جامعات أفريقيا بحمكؿ عاـ ( 72كجكد ) -
الجامعػػات العربيػػة بحمػػكؿ عػػاـ ( جامعػػة مصػػرية عمػػى األقػػؿ فػػى مؤشػػر أفضػػؿ 17كجػػكد ) -

7272. 
مػػف الييئػػة  7202جميػػع مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى معتمػػدة مػػرتيف عمػػى األقػػؿ قبػػؿ عػػاـ  -

 مية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد.ك الق
 .7202مضاعفة التمكيؿ الحككمى المكجو لمتعميـ العالى مرة كؿ ثالث سنكات حتى عاـ  -
 كمؤشرات ذلؾ :  الجامعات المصرية ،تدكيؿ -7
 رير المصرييف فى الجامعات المصرية.معدؿ عدد الطالب  -
 نسبة أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف الحاصميف عمى منح بحثية فى جامعات عالمية. -
 العممية المنشكرة فى دكريات عالمية محكمة.معدؿ نمك األبحاث  -
جامعية ، ككػذلؾ التبػادؿ بػيف نسبة التبادؿ بيف أساتذة الجامعات كالمشرفيف عمى الرسائؿ ال -

 البرامج العممية ، عمى المستكييف اإلقميمى كالدكلى.
تضمف العديػد  7202كما إف محكر المعرفة كاالبتكار كالبحث العممى ضمف رؤية مصر 

كاالبتكػػػػػار مػػػػف المفػػػػردات كالػػػػدالالت كالمؤشػػػػرات التنافسػػػػػية ذات الصػػػػمة بالريػػػػادة كاإلبػػػػداع 
 المكاىب كبراءات االختراع.كالتكنكلكجيا كالحفاظ عمى 

، كضعت كزارة التعميـ العالى كالبحػث العممػى اسػتراتيجية  7202رؤية مصر كفى ضكء 
ى كبنػػاء اإلنسػػاف المصػػرل" ، كارتكػػزت ا مػػلتطػػكير التعمػػيـ العػػالى "التعمػػيـ العػػالى كالبحػػث العم

 :  (17)الستراتيجية عمى أربع ركائز كأىداؼ أساسية ىى
 ع دكف تمييز.إتاحة التعميـ لمجمي -
 تحسيف جكدة النظاـ التعميـ بما يتكافؽ مع النظـ العالمية. -
 تحسيف تنافسية نظـ كمخرجات التعميـ. -
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 جامعات دكلية.إنشاء فركع  -
كالمبػادرات المؤسسػية كالكزاريػة ، سػكاءن فػى مجػاؿ كقد قامت مصر بالعديد مف الجيػكد 

ريادة األعماؿ بالتعميـ الجػامعى ، أك فػى مجػاؿ تحسػيف األداء التنافسػى لمجامعػات المصػرية ، 
 مف أىميا : 

( إلػػى القػػيـ كالمبػػادئ كالتكجيػػات التػػى تركػػز عمػػى 19فػػى المػػادة ) 7217أشػػار دسػػتكر  -1
الريادة ، حيث تأصيؿ المنيج العممى فى التفكير ، كتنمية المكاىػب ، كتشػجيع االبتكػار ، 

عمػى رعايػة ( 66( ، )70كتكفير التعميـ كفقان لمعدالت الجػكدة العالميػة ، كركػزت المػادة )
اء اقتصػػاد المعرفػػة ، كزيػػادة مخصصػػات التعمػػيـ كبنػػكالمختػػرعيف كالمبتكػػريف ، البػػاحثيف 

 .(17)كالبحث العممى ، كتطبيؽ االبتكارات
 .7217إنشاء المرصد المصرل لمعمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار فى عاـ  -7
 دارة لمتميز بكزارة التعميـ العالى.إإنشاء  -0
، حيػث بمػغ عػدد الحاضػنات  7212لمحاضػنات التكنكلكجيػة فػى أكتػكبر  البرنامج القػكمى -7

كعدد الشػركات المحتضػنة ( مميكف جنيو ، 70.2( حاضنة ، بتمكيؿ قدره )12بالبرنامج )
 .(16)شركة( 80)

 .7202 – 7217االستراتيجية القكمية لمعمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار  -7
 : (12)كيتحقؽ ىدفيا مف خالؿ مساريف

األكؿ : تييئػػة بيئػػة محفػػزة كداعمػػة لمتميػػز كاالبتكػػار فػػى البحػػث العممػػى ، بمػػا يؤسػػس لتنميػػة 
نتاج معرفة جديدة تحقؽ ريادة دكلية.مجتمعية   شاممة كاي

 الثانى : إنتاج المعرفة كنقؿ كتكطيف التكنكلكجيا لممساىمة فى التنمية الشاممة.
 : TICOتايكك إنشاء مكاتب "مراكز" االبتكار كنقؿ التكنكلكجيا  -6

 9/6/7210تػـ إنشػاء مكتػب االبتكػار كنقػؿ التكنكلكجيػا بتػاري   ففى جامعة الزقػازيؽ      
بمنحة مف أكاديمية البحث العممى، كتمثمت رؤيتو فى النيكض بريػادة األعمػاؿ كزيػادة كتفعيػؿ 
دكرىا فى إنشاء مشركعات صغيرة كمتكسطة قائمة عمى االقتصاد المعرفى ، بغية خمػؽ ميػزات 

عيػػة كاالبتكاريػػة" ، كيضػػـ المكتػػب اقػػات الشػػباب اإلبدتنافسػػية مسػػتدامة مػػف خػػالؿ اسػػتثمار طا
كالثػانى بػراءات االختػراع كحقػكؽ الممكيػة  (TTO)ثالثة أقساـ : األكؿ ، قسـ نقػؿ التكنكلكجيػا 

كنظػػػـ المكتػػػب العديػػػد مػػػف النػػػدكات  .(18)(GICO)كالثالػػػث التعػػػاكف الػػػدكلى  (TISC)الفكريػػػة 
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اشػػػية كالمػػػؤتمرات المرتبطػػػة بمجػػػاؿ الريػػػادة كالػػػدكرات التدريبيػػػة ككرش العمػػػؿ كالحمقػػػات النق
 كاالبتكار كنقؿ كتكطيف التكنكلكجيا كبراءات االختراع كريرىا .

رعايػػػة المبتكػػػريف كالنكابػػػغ ، كالػػػذل صػػػدر بنػػػاءن عمػػػى قػػػرار رئػػػيس الجميكريػػػة صػػػندكؽ  -2
 .(19)7219( لسنة 1بالقانكف رقـ )

لالبتكار فى مصػر كالمنطقػة ، يػتـ االبتكار المصرل ، كالذل يعد أكبر منصة حككمية بنؾ  -8
مػػف خاللػػو طػػرح التحػػديات التكنكلكجيػػة ، اسػػتقباؿ الحمػػكؿ المبتكػػرة ، عػػرض االبتكػػارات 

كالتعريػػػػػؼ بفػػػػػرص التمكيػػػػػؿ كبػػػػػراءات االختػػػػػراع القابمػػػػػة لمتسػػػػػكيؽ كآليػػػػػات تطبيقيػػػػػا ، 
 .(72)المتاحة

 .7202مصر إلى استراتيجية مصر لمتنمية المستدامة رؤية  -بالطبع–ىذا باإلضافة 
 معكلة البخح :

السػػابقة ، إال أف الكاقػػع الفعمػػى يشػػير إلػػى سػػمبيات عمػػى الػػررـ مػػف الجيػػكد كالمبػػادرات 
لمجامعػػات عديػػدة كأكجػػو قصػػكر متنكعػػة سػػكاءن فػػى الريػػادة االسػػتراتيجية أك األداء التنافسػػى 

 المصرية.
إلػػى سػػمبيات  7202-7217 فقػػد أشػػارت االسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػـك كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار

 :   (71)عديدة ، منيا
 مصر فى مؤشر االبتكار العالمى.ترتيب تدنى  -
 ضعؼ عدد براءات االختراع المسجمة لممصرييف سنكيان. -
 تدنى ثقافة العمـك كالتكنكلكجيا كالريادة كاالبتكار. -
 تأثير النشر العممى الدكلى ضعيؼ ، إضافة إلى ضعؼ جكدتو. -
 .لحككمية التى تعيؽ االستفادة مف التمكيؿ المتاح ، كتضعؼ فرص االبتكاراالبيركقراطية  -

 :   (77)ىذا الكضع المتردل إلى معكقات كتحديات عديدة منياكأعازت االستراتيجية 
 ضعؼ البنية التحتية كالمعمكماتية. -
 ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير. -
 بالجامعات المصرية.القصكر فى تسكيؽ خدمات كمنتجات البحث العممى  -
 رياب منظكمة استراتيجية كاضحة كشاممة كتشريعات محفزة لالبتكار. -
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المؤسسػات البحثيػػة كالجامعػات باالسػتراتيجية األكسػػع لمبحػث العممػػى ربػط اسػػتراتيجية عػدـ  -
 كاالستراتيجية الشاممة لمدكلة.

 ذات العالقة.ضعؼ الشراكات الفاعمة بيف مؤسسات البحث العممى كالقطاعات االقتصادية  -
االسػتراتيجية كمػػدل  التحػػديات سػمبان عمػى الريػػادةتػنعكس ىػػذه السػمبيات كتمػؾ كبالتأكيػد 

 ، مما ينعكس سمبان عمى األداء التنافسى لمجامعات المصرية.نجاح تطبيقيا
كأشارت دراسة إلى معاناة الجامعات المصرية مف مشكالت عديدة تحد مػف قػدرتيا عمػى 

المحيطػػة ، كالمنافسػػة الشػػديدة مػػف الجامعػػات األخػػرل ، كضػػعؼ امػػػتالؾ مكاجيػػة التحػػديات 
الجامعات المصرية لمقدرات الديناميكية التى تمكنيا مػف إدارة كتطػكير مكاردىػا كتجديػدىا ، مػف 

 .  (70)أجؿ مسايرة التغيرات المحيطة ، كتمبية حاجات المستفيديف ، كدخكؿ األسكاؽ العالمية
مة مخرجػات التعمػيـ الجػامعى مػع متطمبػات سػكؽ العمػؿ ، عمى عدـ مكاءكأكدت دراسة 

لمتعمػيـ العػالى ، كجػزء مػف اسػتراتيجية ألعماؿ ، كريػاب الرؤيػة الرياديػة كانقطاع الصمة بعالـ ا
مػع ضػعؼ االىتمػاـ بالعالقػة مػا بػيف التكجػو كضعؼ الرؤية االستراتيجية المعاصػرة لمتطػكير ، 

 .(77)تعميمية كآلياتيا كأدكاتيا كأساليبيااالستراتيجى كجكانب تطكير المنظكمة ال
ؼ ريػػادة األعمػػاؿ فػػى الريػػادل فػػى الجامعػػات المصػػرية مػػف ضػػعكيػػأتى ضػػعؼ التكجػػو 

أشػػػار إلػػػى أف دكلػػػة ،  7216، خاصػػػة كأف المؤشػػػر العػػػالمى لريػػػادة األعمػػػاؿ المجػػػاؿ العػػػاـ
كالسػعكدية ، فػى حػيف كانػت تمييا قطر كالبحريف اإلمارات العربية المتحدة ىى األفضؿ عربيان ، 

 .(77)( عالميان 89مصر فى المرتبة األخيرة عربيان ، كفى المركز )
لػػدل القيػػادات الجامعيػػة ، عمػػى ريػػاب التفكيػػر االسػػتراتيجى  كمػػا أكػػدت إحػػدل الدراسػػات

مػػػة لتحقيػػػؽ المزايػػػا ز كمػػػا يترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف ريػػػاب الرؤيػػػة المسػػػتقبمية كاالسػػػتراتيجية الال 
 .(76)كضعؼ العمؿ كفريؽ ، كرمبة التقميدية كالنمطية القاتمة لإلبداعالتنافسية ، 

إلػػػى ضػػػعؼ األداء التنافسػػػى لمجامعػػػات العديػػػد مػػػف األدلػػػة كالمؤشػػػرات كتشػػػير 
 المصرية فى العديد مف المجاالت ، كمنيا : 

 تدىى ترتٔب اجلامعات املصرٓة فى التصئفات العاملٔة للجامعات : -أ

( جامعػة األكلػى 722تصنيؼ شنغيال رابت الجامعات المصرية كميا عف ترتيب )ففى 
، باسػػػتثناء جامعػػػة كاحػػػدل كىػػػى القػػػاىرة كالتػػػى احتمػػػت  7218كحػػػى  7217عالميػػػان ، مػػػف 
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( ، المنصػػكرة 217، فػػى حػػيف كػػاف ترتيػػب جامعػػة عػػيف شػػمس ) 7218( فػػى 777المرتبػػة )
 .(72)الزقازيؽ فى األلؼ جامعة األكلى( ، كلـ تظير جامعة 920، االسكندرية )( 887)

، نجحػػػت جامعػػػة القػػػاىرة كألكؿ مػػػرة فػػػى تػػػاري   7219كفػػػى تصػػػنيؼ شػػػنغيال لعػػػاـ 
جامعػػة عمػػػى  722-021الجامعػػات المصػػرية فػػى القفػػػز مائػػة مركػػز ، لتتكاجػػد بػػػيف أفضػػؿ 

 .(78)جامعة 1222إلى  922مستكل العالـ ، كأتت جامعة الزقازيؽ فى المرتبة مف 
فػػى الخمسػػمائة جامعػػة ، لػػـ تظيػػر أيػػة جامعػػة مصػػرية  7219كفػػى تصػػنيؼ التػػايمز 

مثػػؿ المنصػػكرة  822-621دت بعػػض الجامعػػات المصػػرية فػػى المرتبػػة جػػاألكلػػى ، حيػػث تكا
مثػؿ القػاىرة كاالسػكندرية كالفيػـك  1222-821كقناة السكيس كبنيا ، كجامعػات فػى المرتبػة 

 .(79)جامعة الزقازيؽ متدنيان عف ذلؾ بكثيرترتيب فى حيف كانت كسكىاج كطنطا ، 
 االبتكار ّالرٓادة ّبراءات االخرتاع :مؤظرات -ب

دكلػة  (171)مػف  (90)، كاف ترتيب مصػر العػاـ  7219ففى تقرير التنافسية العالمى 
، كفػى االتجاىػات نحػك  (87)فى محكر الثقافػة الرياديػة بكجػو عػاـ مصر عالميان ، ككانترتيب 

كاإلبداعيػػة ، كالشػػركات كالمؤسسػػات التػػى تحتضػػف األفكػػار االبتكاريػػة  (112)ريػػادة األعمػػاؿ 
، كالشػراكة  (89)، كمعدؿ المشاركة فى االختراعات العالميػة  (61)االبتكار، كفى معدؿ  (89)

العمػػػؿ  ، كميػػػارات سػػػكؽ (170)، كالتفكيػػػر النقػػػدل اإلبػػػداعى  (22)مػػػع أصػػػحاب المصػػػالح 
 .(02)(111)كجكدة اإلدارة االحترافية (99)

، كػػاف ترتيػػب مصػػر فػػى مؤشػػر بػػراءات  7218/7219كفػػى تقريػػر التنافسػػية العالميػػة 
( ، كمؤشػر ديناميكيػة 67كفػى مؤشػر طاقػة االبتكػار )دكلػة ، ( 172( مف بػيف )88االختراع )
أسػكأ المؤشػرات فػى ىػذا المحػكر ( ، ككانػت 99، كمؤشر الميارات بكجو عػاـ )( 92األعماؿ )

، كمؤشػػر االتجاىػػات تجػػاه ريػػادة ( 106، ميػػارات الخػػريجيف )( 106ىػػى جػػكدة التػػدريب )، 
 .(01)102/172مصر فيو األعماؿ ، ككانت ترتيب 

( 179مػف بػيف )( 97احتمػت مصػر المركػز ) 7219العػالمى لعػاـ كفى مؤشر االبتكػار 
فػة كاالبتكػارات ، كمؤشػر إنتاجيػة المعر ( 27دكلة ، كفى مؤشر مخرجات االبتكار كاف ترتيبيػا )

، لػػذلؾ أكصػػى (89)كانػػت فػػى المركػػز المخرجػػات اإلبداعيػػة ، كفػػى مؤشػػر (67كػػاف ترتيبيػػا )
 .(07)التقرير بضركرة كجكد عكامؿ داعمة لريادة األعماؿ فى مصر
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( عالميان مػف بػيف 26، احتمت مصر المركز ) 7218العالمى كفى مؤشر ريادة األعماؿ 
، أشػار  7212البنػؾ الػدكلى كفى تقرير  .(00)( دكلة ، كاحتمت فيو المركز العاشر عربيان 102)

 .  (07)دكلة فى مؤشر سيكلة ممارسة األعماؿ 177/192إلى أف مصر احتمت المركز 
مصػػر فػػى مؤشػػر التعػػاكف  ، كػػاف ترتيػػب 7212/7218كفػػى تقريػػر التنافسػػية العػػالمى 

، كفػػى  112/108فػػى البحػػكث كالتنميػػة بػػيف الجامعػػات المصػػرية كمجػػاؿ الصػػناعة كاإلنتػػاج 
  .(07)170/102كالريادة مؤشر القدرة عمى االبتكار 

كاالبتكػار كميػارات نى ترتيب مصر فى مجاالت الريادة كىى مؤشرات كنتائج تدؿ عمى تد
تنافسػية التعمػيـ سمبان عمى مػدل الخريجيف ، كمدل التكجو نحك ريادة األعماؿ ، كما أنيا تؤثر 

 الجامعى المصرل دكليان.
 مؤظرات التدّٓل ّالصنعة الدّلٔة :-ج

أشػػارت إحػػدل الدراسػػات كالتقػػارير الرسػػمية إلػػى أف نسػػبة الطػػالب الكافػػديف كالػػدكلييف 
( فقػػط ، مػػع أف ىػػذا 1.96بػػالتعميـ العػػالى المصػػرل إلػػى إجمػػالى المقيػػديف بمغػػت )الممتحقػػيف 

 .(06)المؤشر أحد أىـ مؤشرات تنافسية المنظكمة التعميمية
( ألػؼ بحػث 67( كبنحػك )72كفى عدد البحكث المنشكرة دكليان ، احتمت مصر المرتبة )

( ألػؼ بحػث ، 700ليػان كبنحػك )( دك 12( دكليػان ، كالينػد )01إيراف المرتبػة )، فى حيف احتمت 
 .(02)ككالىما مف الدكؿ النامية التى بدأت مع مصر مراحؿ التنمية

( دكلػة 171( مػف بػيف )90، كاف ترتيب مصر ) 7219التنافسية العالمية كفى مؤشر 
، اإلمػارات عالميػان ( 79( عربيان ، حيث أتت قطر مثالن فى المرتبة )17، كاحتمت مصر المركز )

، كلـ تتفكؽ مصػر إال عمػى الػيمف  (76( ، كالككيت )77( ، البحريف )06السعكدية )( ، 77)
كمكريتانيػػػا ، كىػػػػى مراتػػػب متدنيػػػػة ، كال تميػػػػؽ بسػػػمعة مصػػػػر كثقميػػػا التػػػػاريخى كالحضػػػػارل 

 .(08)كالعممى
 اجلْدة فى املؤشصات اجلامعٔة : مؤظرات -د

( 172( مػف )106المركػز )احتمت مصر  7218/7219ففى تقرير التنافسية العالمية 
( ، كفػى جػكدة 22دكلة فى مجاؿ جػكدة ميػارات الخػريجيف ، كفػى الميػارات الرقميػة كالتقنيػة )

 .(09)(99( ، كفى الميارات بكجو عاـ )106ريب )دالت
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( 102( مػػف بػػيف )171كفػػى جػػكدة مؤسسػػات البحػػث العممػػى ، احتمػػت مصػػر المركػػز )
( فى جكدة نظاـ التعميـ ، كفػى 102، كالمركز ) 7212دكلة فى تقرير التنافسية العالمى لعاـ 

( ، كفػى القػدرة 116كاسػتقطاب الكاىػب )، كفى القدرة عمػى جػذب ( 170القدرة عمى االبتكار )
 .(72)(120)عمى االحتفاظ بالمكاىب 

يتضح مما سبؽ أف مؤسسات التعميـ العالى فى مصر تعػانى مػف تػدنى مسػتكل الجػكدة 
ا عمػػى مكاصػػفات الخػػريج ، حيػػث فشػػؿ نظػػاـ ذبيػػا، ررػػـ  ارتفػػاع معػػدال اإلتاحػػة ، كيػػنعكس ىػػ

معى فى تػكفير كػكادر بشػرية ذات قػدرات كميػارات عمميػة كفنيػة كتقنيػة تػتالءـ مػع االتعميـ الج
ىػذا سػمبان عمػى مػدل تنافسػية نظػاـ التعمػيـ الجػامعى  سكالعمؿ ، كبالتأكيد يػنعطمبات سكؽ مت

 المصرل.
يعد ضعؼ التمكيػؿ مػف أىػـ العقبػات التػى تكاجػو تنافسػية التعمػيـ العػالى ، لمػا فيػو كما 

مف تكػاليؼ ماديػة مرتفعػة ، فمػا جػاءت بػو الحككمػة المصػرية مػف مخصصػات ماليػة لإلنفػاؽ 
 .(71)الذل يحقؽ الجكدة كالكفاءة كالتنافسية لخريجى التعميـ العالىعميو ، لـ يكف بالقدر 

-7210كعمى مسػتكل جامعػة الزقػازيؽ ، أشػارت الخطػة االسػتراتيجية لمجامعػة 
 :  (77)ـ إلى أكجو قصكر كسمبيات عديدة مرتبطة بمجاؿ الريادة كالتنافسية منيا7277

 .كتجعمو أكلكية االبتكار التى تتبنى كالعممي عدـ كجكد مراكز التميز البحثى -
 قصكر المكارد المخصصة لمبحث العممى. -
 عدـ كجكد مكتب لحماية الممكية الفكرية. -
 عدـ كجكد آلية لربط الخريجيف بسكؽ العمؿ. -
 جامعة. 722لـ تدرج الجامعة فى أل مف التصنيفات العالمية ألفضؿ  -
 حث العممى.عدـ كجكد كحدة متخصصة لتسكيؽ المنتجات الفكرية كمشركعات الب -
نتػػاج المعرفػػة كخػػكض  - نقػػص المػػكارد كاألجيػػزة كالبرمجيػػات الحديثػػة المسػػاعدة عمػػى االبتكػػار كاي

 المجاالت الجديدة.
 – 922مف كؿ التصنيفات ، باستثناء كجكدىػا فػى المرتبػة  جامعة الزقازيؽ قد خرجتك        
، كخركجيا مف قائمة األلػؼ جامعػة األكلػى فػى تصػنيؼ  7219فى تصنيؼ شنغيال  1222
، كدخكليا فقط تصنيؼ كيبػكمتريكس ، كىػك تصػنيؼ  QS 7219، كتصنيؼ  7219التايمز 

كىػك تصػنيؼ ال ينبػن عػف ييتـ بترتيب جميػع الجامعػات عمػى مسػتكل العػالـ كدكف اسػتثناء ، 



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 827 - 

أل قدرة تنافسية إال لممكاقع االلكتركنية لمجامعات دكف ريرىا مف معايير التقييـ ، كطالما كػاف 
لكؿ جامعة مكقع الكتركنى فإنيا ستظير فى ىذا التصنيؼ ، لذلؾ دخمػت جامعػة الزقػازيؽ ىػذا 

 ( عربيان.77( عالميان كالػ )1908التصنيؼ فى الترتيب )
ترتيػػب مصػػر فػػى مؤشػػرات األدلػػة كالمؤشػػرات السػػابقة ، مػػدل تػػدنى  يتضػػح مػػف عػػرض

ميمػى أك العػالمى ، نظػران لتكاجػد المصرية ، سكاءن عمػى المسػتكل اإلقاألداء التنافسى لمجامعات 
العديد مف اإلشكاليات كالمعكقات كالتحديات اخؿ المنظكمة كخارجيا ، لذا يجب السعى لتحقيػؽ 

مػػف أجػػؿ تحسػػيف سػػمعتيا ة كالتنافسػػية لمجامعػػات المصػػرية ، االسػػتراتيجينػػكع مػػف الطفػػرات 
كمكانتيػػا الدكليػػة ، كمػػف كجيػػة نظػػر الدراسػػة الحاليػػة لػػف يتحقػػؽ ذلػػؾ إال مػػف خػػالؿ إتبػػاع 
استراتيجيات كمداخؿ حديثة تجمع كبشكؿ متكامؿ بيف التكجو الريادل كاالسػتراتيجى كالتنافسػى 

 االستراتيجية.، كمف أىـ ىذه المداخؿ مدخؿ الريادة 
 التاىل :  الصؤال الرئٔض احلالٕ االجابة عً البخح حياّلّفى ضْء ما شبل 

لمجامعػػات كيػػؼ يمكػػف تكظيػػؼ الريػػادة االسػػتراتيجية كمػػدخؿ لتحسػػيف األداء التنافسػػى 
 ؟7202رؤية مصر  –المصرية فى ضكء استراتيجية التنمية المستدامة 

 لتالية :األسئمة الفرعية اكينبثؽ عف ىذا السؤاؿ 
لمريادة االستراتيجية ، مف حيث : الفمسػفة كمبػررات ظيكرىػا ، المفيػـك  نظرمما اإلطار ال -1

، ت كالمتطمبػػػػات ، المقكمػػػػا، االسػػػػس كالمبػػػػادئ ، الخصػػػػائص ، األىميػػػػة كاألىػػػػداؼ ، 
 كاألبعاد؟

العكامػؿ كالمتغيػرات  ،ل داء التنافسى ، مف حيث : المفيػـك ، األىػداؼ  نظرمما اإلطار ال -7
فػػى  الريػادة االسػتراتيجيةكدكر ، األبعػاد ، المعػايير كالمؤشػرات ، المقكمػات كالمتطمبػات   

 ؟تحسينو
داء مؤشػػرات األ، ك  7202رؤيػػة مصػػر  :اسػػتراتيجية التنميػػة المسػػتدامة  مالمػػح مػػا أىػػـ -0

 ؟ بياالتنافسى لمجامعات المصرية 
دة االسػػتراتيجية كاألداء التنافسػػى لمجامعػػات امػػا مالمػػح الكضػػعية الراىنػػة لكػػؿ مػػف الريػػ -7

 المصرية؟
 ميدانيان؟ بجامعة الزقازيؽ ما كاقع كؿ مف الريادة االستراتيجية كاألداء التنافسى -7
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فػػى ضػػكء مػػدخؿ مػػا اإلجػػراءات المقترحػػة لتحسػػيف األداء التنافسػػى لمجامعػػات المصػػرية  -6
 الريادة االستراتيجية؟

 : البخحأٍداف 

تكظيػؼ مػدخؿ الريػادة االسػتراتيجية فػى فػى كيفيػة  لمبحػث الحػالى الرئيساليدؼ يتمثؿ 
رؤيػة  –تحسيف األداء التنافسػى لمجامعػات المصػرية فػى ضػكء اسػتراتيجية التنميػة المسػتدامة 

 .7202مصر 
 كلتحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيس ، يستمـز تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية : 

فػػي  لكػػؿ مػػف الريػػادة االسػػتراتيجية كاألداء التنافسػػى نظػػرمإلقػػاء الضػػكء عمػػى اإلطػػار ال -1
 .األدبيات االدارية التربكية المعاصرة

 .كالعالقة بينيما فى تحسيف األداء التنافسى لمجامعات بياف دكر الريادة االستراتيجية -7
كمؤشػػرات ،  7202تكضػػيح أىػػـ مالمػػح اسػػتراتيجية التنميػػة المسػػتدامة : رؤيػػة مصػػر  -0

 . ةرؤيالجامعات المصرية مف خالؿ األداء التنافسى لم
الكضػػعية الراىنػػة لكػػؿ مػػف الريػػادة االسػػتراتيجية كاألداء التنافسػػى لمجامعػػات مالمػػح رصػػد  -7

 .السابقة  كالدراسات مف خالؿ الكثائؽ كالتقارير الرسمية كاألدبيات المصرية
مػػف  كطبيعػػة العالقػػة بينيمػػا ياألداء التنافسػػ االسػػتراتيجية ك ريػػادة ال كاقػػع رصػػد كتحميػػؿ -7

 .خالؿ الدراسة الميدانية
لمجامعػات المصػرية فػى لتحسػيف األداء التنافسػى  مجمكعة مف االجراءات المقترحةكضع  -6

 ضكء مدخؿ الريادة االستراتيجية.
 : البخحأٍنٔة 

 تكمف أىمية البحث الحالي في النقاط التالية:
مدخالن مػف المػدخؿ  د، فالريادة االستراتيجية تع لمبحث الرئيسييف فمتغيريالأىمية كحيكية  -1

لػػػػى تحسػػػػيف األداء التنافسػػػػى إالحديثػػػػة فػػػػى الفكػػػػر اإلدارل االسػػػػتراتيجى كالػػػػذل ييػػػػدؼ 
لممؤسسات ، مف خالؿ تكامؿ نشاطات كممارسات البحث عف الفرص كاستغالليا كالبحػث 

 عف المزايا المستدامة كالحفاظ عمييا.
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امعػة يحػدد مركزىػا كمكقعيػا التنافسػى ، كمػدل قػدرتيا التنافسػى لمجف األداء إكما 
، كمػػا يػػرتبط بالتصػػنيؼ العػػالمى لمجامعػػات كمؤشػػر عمػػى إنشػػاء مزايػػا تنافسػػية مسػػتدامة 

 لمدل السمعة األكاديمية الدكلية لمجامعة.
تعػػالج الدراسػػة قضػػية محكريػػة بالنسػػبة لمجامعػػات المصػػرية كىػػى ضػػعؼ كتػػدنى األداء  -7

مصػػػػرية ، حيػػػػث يكجػػػػد شػػػػبو ريػػػػاب لمجامعػػػػات المصػػػػرية عػػػػف التنافسػػػػى لمجامعػػػػات ال
لمجامعػػات ، إضػػافة إلػػى تػػدنى ترتيػػب مصػػر فػػى مؤشػػرات االبتكػػار التصػػنيفات العالميػػة 

كالريػػادة كبػػراءات االختػػراع كالتػػدكيؿ كالنشػػر الػػدكلى ، كالقػػدرة عمػػى اجتػػذاب كاسػػتقطاب 
جػكدة كالتمكيػؿ كاقتصػاد الطالب كأعضاء ىيئة التدريس الدكلييف ، إضافة إلى مؤشػرات ال

يـ جػادة كحاسػمة كاسػتراتيجية لتطػكير التعمػالمعرفة. األمػر الػذل يسػتدعى اتخػاذ خطػكات 
 عمى المنافسة العالمية. الجامعى المصرل حتى يككف قادران 

انتباه الجامعػات المصػرية كقياداتيػا ألىػـ عمى إثارة  وفى قدرت البحث الحالىأىمية تظير  -0
العناصػػػر الكاجػػػب تكافرىػػػا لتحقيػػػؽ مسػػػتمزمات النجػػػاح عمػػػى كافػػػة المسػػػتكيات الرياديػػػة 
كاالسػػتراتيجية كالتنافسػػية ، لمكاجيػػة التغيػػرات السػػريعة كالمتالحقػػة فػػى بيئػػة الجامعػػات ، 

عشػريف ، كحتػى تجػد ليػا كالتعقدان فى نياية العقد الثانى مف القػرف الحػادل  ازدادتكالتى 
، كلػف يتحقػؽ ذلػؾ إال مػف خػالؿ اتبػاع مػداخؿ كاإلقميميػةالدكليػة خريطة المنافسػة مكانان عمى 

، كمنيػا السػتراتيجى كالتنافسػى فػى آف كاحػدكاستراتيجيات حديثة تجمع بػيف التكجػو الريػادل كا
 مدخؿ الريادة االستراتيجية.

المجتمػػع المصػػرل مػػف الجامعػػات ، كالتػػى مػػف تحقيػػؽ الطفػػرة االسػػتراتيجية التػػى ينتظرىػػا  -7
نمية المسػتدامة أجميا كضعت العديد مف الخطط االستراتيجية ، كمف أىميا استراتيجية الت

 .7202، رؤية مصر 
 حدّد البخح :

 البحث الحالى عمى الحدكد التالية : يقتصر 
كتكامميػػا االسػػتراتيجية مػػف خػػالؿ خمسػػة أبعػػاد فقػػط ، تشػػكؿ فػػى مجمكعيػػا تنػػاكؿ الريػػادة -1

تيجية بػدكف أحػدىا االسػتراالجكىر العاـ لمريادة االستراتيجية ، كما ال يمكف تنػاكؿ الريػادة 
 ، كىذه األبعاد ىى : 

 العقمية الريادية. -                        الثقافة الريادية. -
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 إدارة المكارد كالقدرات بشكؿ استراتيجى. -                        القيادة الريادية. -
 االبتكار. -
مػػع التركيػػز عمػػى مؤشػػرات ،  7202رؤيػػة مصػػر  –اسػػتراتيجية التنميػػة المسػػتدامة تنػػاكؿ -7

 تنافسية التعميـ العالى الجامعى بالرؤية.
 كالمبػػػػررات اقتصػػػػرت الدراسػػػػة فػػػػى شػػػػقيا الميػػػػدانى عمػػػػى جامعػػػػة الزقػػػػازيؽ ، ل سػػػػباب -0

 :  (70)التالية
تعػػد جامعػػة الزقػػازيؽ مػػف الجامعػػات الحككميػػة العريقػػة كالتػػى بػػدأت كفػػرع لجامعػػة عػػيف  -

( لسػػػنة 18صػػػدر القػػػانكف رقػػػـ )اسػػػتقمت الجامعػػػة ب، ثػػػـ  1969/1922شػػػمس عػػػاـ 
 . بإنشاء جامعة الزقازيؽ 1927

، كتبمػغ  7218( عضك ىيئة تدريس كىيئة معاكنة كفقػان إلحصػاء 6298تضـ الجامعة ) -
% ، فػػى الترتيػػب الثالػػث مكػػرر مػػع 6.2ـ بالنسػػبة لمجامعػػات المصػػرية الحككميػػة ينسػػبت

( فػي 2787كارتفع ىذا العدد الػي ) االسكندرية بعد كؿ مف جامعتى القاىرة كعيف شمس.
 ـ .7219

 قسـ عممي . 622( كمية كمعيدان كأكثر مف 77ـ الجامعة )تض -
طالب كطالبة ، كتحتؿ فى ذلػؾ المرتبػة الخامسػة ( ألؼ 172تضـ الجامعة ما يقرب مف ) -

 عمى مستكل الجامعات الحككمية.
( مػف العػامميف 2722( ألؼ طالب كطالبة دراسات عميا ، كنحك )02تضـ الجامعة نحك ) -

 . بالجياز اإلدارل
خػػركج جامعػػة الزقػػازيؽ مػػف ترتيػػب الخمسػػمائة جامعػػة األكلػػي فػػي التصػػنيفات العالميػػة  -

حيػػث  7219تظيػػر فػي األلػؼ جامعػػة األكلػي اال فػي تصػػنيؼ شػنغيام لمجامعػات ، كلػـ 
 . 1222-922أتت في المرتبة 

 التتشابو الكبيػر بػيف الجامعػات الحككميػة فػي كثيػر مػف األمػكر مثػؿ نظػاـ االدارة كالمػكائح -
العديػد التشػابو فػي ك ، كالثقافػة التنظيميػة السػائدة كالقكاعػد التنظيميػة العامػة  كالتشػريعات

،  كضػعؼ مفيػـك اسػتقالؿ الجامعػات عمػي أرض الكاقػع كالت كالتحػديات العامػةمف المشػ
 . ضعؼ تطبيؽ الحككمة الحقيقية
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 مصطلخات البخح :

 تضـ مصطمحات البحث ما يمي :   
 الرٓادة االشرتاتٔجٔة : -1

مزج المنظكر الريادل مع المنظػكر االسػتراتيجى تعرؼ الريادة االستراتيجية بأنيا عممية 
 .(77)لتصميـ كتنفيذ استراتيجيات ريادية مف شأنيا أف تخمؽ  الثركة كالقيمة

المخططػػة القػػرارات كاإلجػػراءات كالجيػػكد اإلداريػػة كىػػى عمميػػة يػػتـ مػػف خالليػػا اتخػػاذ 
جمكعػػة مػػف اسػػتغالليا مػػف خػػالؿ م، ثػػـ كيفيػػة لتحديػػد أكثػػر الفػػرص الرياديػػة فاعميػػة كقيمػػة

الريػػػادة االسػػػتراتيجية بتحسػػػيف النشػػػاط الريػػػادل فػػػى سػػػياؽ  ، لػػػذلؾ تيػػػتـاإلجػػػراءات االسػػػتراتيجية
 .(77)استراتيجى

نيػػا أحػػد المػػداخؿ االسػػتراتيجية بأ اجرائيػػان  الحاليػػة الريػػادة االسػػتراتيجية كتعػػرؼ الدراسػػة
التػػى تقػػـك عمػػى تكامػػؿ كمػػزج المنظػػكر الريػػادل )البحػػث عػػف الفػػرص كاسػػتغالليا( كالمنظػػكر 

)البحث عف المزايا التنافسية كاستدامتيا( فى آف كاحد كبشػكؿ متكامػؿ ، مػف أجػؿ االستراتيجى 
، مػف خػالؿ أبعػاد : كالقيمة كتحقيؽ أداء تنافسى فعاؿاستراتيجيات ريادية لخمؽ الثركة تصميـ 

الثقافػػػة الرياديػػػة ، العقميػػػة الرياديػػػة ، القيػػػػادة الرياديػػػة ، ادارة المػػػكارد بشػػػكؿ اسػػػػتراتيجي ، 
 . كاالبتكار

 فالريادة االستراتيجية مدخؿ جديد لمتفكير فى ريادة األعماؿ بمنظكر استراتيجى.
 األداء التيافصى : -0

يعػرؼ األداء التنافسػى بأنػو مػػدل النجػاح الػذل تحققػو المؤسسػػة فػى تحقيػؽ أىػػدافيا ، 
 .(76)بالمقارنة مع المنافسيفكىك انعكاس لقدراتيا كمدل نجاحيا فى تحقيؽ راياتيا 

كما يقصد بو خالصة الجيد المبذكؿ مف أجؿ التفكؽ عمى المنافسيف فى السػكؽ ، مػف 
ية كمتميزة لتحسػيف الكضػع القػائـ ، أك دخػكؿ أسػكاؽ جديػدة ، داستراتيجيات فر خالؿ استخداـ 

أك االستجابة إلى متطمبات السكؽ ، مثؿ اإلنفاؽ بقكة لمكصكؿ إلى القدرة اإلنتاجيػة المتميػزة ، 
قػػكة لالسػػتفادة مػػف نتػػائج األنشػػطة الرياديػػة كاإلبػػداع كالفاعميػػة كالمبػػادأة ، لتحقيػػؽ كالتنػػافس ب

 .(72)التميز كالريادة كالتفكؽ
عمػػػى اسػػػتخداـ األداء التنافسػػػى بأنػػػو مػػػدل قػػػدرة  الجامعػػػة كتعػػػرؼ الدراسػػػة الحاليػػػة 

دارتيا بكفاءة كفعالية فى إطمصادرىا كمكاردىا كقدراتيا  معقػدة كديناميكيػة تنافسية بيئة  را، كاي
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خػػدمات تعميميػػة كبحثيػػة كمجتمعيػػة يقيميػػا بحيػػث تسػػتطيع الجامعػػة تقػػديـ كسػػريعة التغيػػر ، 
الجامعػػات المنػػػاظرة  العمػػالء كالمسػػتفيدكف كاصػػػحاب المصػػالح عمػػى أنيػػػا أفضػػؿ ممػػا تقدمػػػو 

مػػى لتكػػكف بمثابػػة مزايػػا تنافسػػية تتفػػكؽ بيػػا ع،  التنػػكع كالتفػػرد كالتميػػز كالجػػكدة كيتضػػح فييػػا
قميميػان كدكليػان  المنافسيف ، كتضع الجامعة فى مركز تنافسى سػكاءن مػف خػالؿ  ، متميػز محميػان كاي

 . األداء التدريسي أك األداء البحثي أك األداء الخدمي كالتسكيقي
كاآلليات التى يمكف اتخاذىػا مػف مجمكعة اإلجراءات كما يقصد بتحسيف األداء الجامعى 

لمجامعػة ، لتحقيػؽ سػمعة كمكانػة دكليػة قبؿ القيػادة الجامعيػة لتعزيػز كتػدعيـ األداء التنافسػى 
قميمية متميزة.  كاي

 : البخحميَج 

لمناسبتو لمكضػكع البحػث  ،تفرض طبيعة ىذا البحث كأىدافو استخداـ المنيج الكصفى 
كيعد بمثابة مجمكعة مف اإلجراءات البحثية التػى تتكامػؿ لكصػؼ  .خطكاتو المختمفةك كمتغيراتو 

الظػػاىرة ، اعتمػػادان عمػػى جمػػع الحقػػائؽ كالبيانػػات كتصػػنيفيا كمعالجتيػػا كتحميميػػا تحمػػيالن كافيػػان 
كدقيقػػان ، كذلػػؾ السػػتخالص دالالتيػػا ، كالكصػػكؿ إلػػى نتػػائج كتعميمػػات بشػػأف الظػػاىرة مكضػػكع 

 .(78)البحث
المػنيج لتنفيػػذ خطػكات البحػث مػف خػػالؿ عػدة اجػراءات تمثمػت فػػي : كتػـ اسػتخداـ ىػذا 

جمػػع البيانػػات كالمعمكمػػات عػػف الريػػادة االسػػتراتيجية كاألداء التنافسػػي كالعالقػػة بينيمػػا ، رصػػد 
مع التركيز عمػي مؤشػرات  7202المالمح العامة الستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 

عي بالرؤية ، رصد أـ مالمح كضعية كؿ مػف الريػادة االسػتراتيجية األداء التنافسي لمتعميـ الجام
كاألداء التنافسي لمجامعػات المصػرية مػف خػالؿ اسػتعراض بعػض الجيػكد كالمبػادرات المصػرية 
فػػي ىػػذ الشػػأف كاسػػتعراض نتػػائج بعػػض الدراسػػات كاألدبيػػات كالكثػػائؽ السػػابقة ، اجػػراء دراسػػة 

كؿ مف الريادة االستراتيجية كاألداء التنافسي ، ثػـ كضػع كقكؼ عمي الكاقع الميداني لميدانية لم
مجمكعة مف االجراءات المقترحة مف خالؿ آليات اجرائيػة لتػدعيـ كػؿ مػف الريػادة االسػتراتيجية 

   كاألداء التنافسي لمجامعات المصرية .
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 الدراشات الصابكة :

 تـ تقسيـ الدراسات السابقة عمى النحك التالى :
 أكالن : الدراسات المرتبطة بالريادة االستراتيجية : 

 الدراشات العربٔة :-أ

خصػػػائص الرياديػػػة فػػػى متطمبػػػات الريػػػادة يػػػكنس شػػػمس الػػػديف كآخػػػركف : تػػػأثير فػػػارس  -1
 : (79)7216االستراتيجية ، 

راسػػػػة إلػػػػى دراسػػػػة تػػػػأثير خصػػػػائص الرياديػػػػة عمػػػػى متطمبػػػػات الريػػػػادة مىػػػػدفت الد
كصػفى ، كطبقػت دراسػة ميدانيػة عمػى جامعػة كاستخدمت المنيج الاالستراتيجية لممنظمة ، 

صػالح الػديف كبعػض كمياتيػا مػف خػػالؿ اسػتبانة كزعػت عمػى القيػادات اإلداريػة ، كتكصػػمت 
إلى أف ىناؾ عالقة ارتباط معنكيػة كتػأثير معنػكل لخصػائص الرياديػة فػى متطمبػات الريػادة 

 االستراتيجية عمى مستكل عينة البحث.
جػى : دكر مككنػات الريػادة االسػتراتيجية فػى تحقيػؽ حيكسػؼ  سمطاف ، آفػافشيد حكمت ر  -7

 : (72)7216أبعاد جكدة التعميـ العالى ، 
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحديػػد دكر مككنػػات الريػػادة االسػػتراتيجية فػػى تحقيػػؽ جػػكدة التعمػػيـ 

الكصػػفى ، العػػالى فػػى الجامعػػات األىميػػة فػػى إقمػػيـ ككردسػػتاف بػػالعراؽ ، كاسػػتخدمت المػػنيج 
( مف القيػادات اإلداريػة ، كتكصػمت 29( جامعات أىمية ، عمى )7كطبقت دراسة ميدانية عمى )

إلػػى كجػػكد عالقػػة ارتبػػاط معنكيػػة مكجبػػة بػػيف الريػػادة االسػػتراتيجية كجػػكدة التعمػػيـ العػػالى فػػى 
 مجتمع الدراسة.

ية لممػكارد البشػرية فػى نيمة عبد القادر ىاشـ ، السيدة محمكد إبراىيـ : الريػادة االسػتراتيج-0
 :  (71)7218الجامعات ، 

ىدفت ىذه الكرقة البحثية إلى كضع أطػر عريضػة لمفيػـك الريػادة االسػتراتيجية كدكرىػا 
فى إدارة المكارد البشرية فى الجامعات ، كاألثػر المحتمػؿ ليػا فػى تحديػد التكجيػات المسػتقبمية 

االسػػتراتيجية التػػى يمكػػف أف تتبناىػػا فػػى الجامعػػات ، كتكصػػمت إلػػى مجمكعػػة مػػف التكجيػػات 
الجامعػػات فػػى تطػػكير مكاردىػػا البشػػرية ، كمػػا قػػدمت مجمكعػػة مػػف التكصػػيات التػػى تسػػيـ فػػى 

دارة المكارد البشرية بالجامعات.  تفعيؿ دكر الريادة االستراتيجية فى تنمية كاي
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 المسػػػػتقبؿ فػػػػى تحقيػػػػؽ الريػػػػادةحمػػػػاد عبػػػػد الخػػػػالؽ صػػػػابر الطحػػػػاف : تػػػػأثير استشػػػػراؼ -7
 :  (77)7218االستراتيجية لممنظمات ، 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى دراسػػة تػػأثير استشػػراؼ المسػػتقبؿ فػػى تحقيػػؽ الريػػادة االسػػتراتيجية 
، كاستخدمت المنيج الكصػفى التحميمػىلممنظمات بالتطبيؽ عمى الشركة المصرية لالتصاالت ، 

( فرد مف العػامميف بالشػركة ، كتكصػمت إلػى كجػكد تػأثير ذك 087كطبقت دراسة ميدانية عمى )
كالتحميػؿ البيئػى االسػتراتيجى كالتفكيػر االسػتراتيجى داللة إحصائية لكػؿ مػف الرؤيػة المسػتقبمية 

 فى تحقيؽ الريادة االستراتيجية.
كدكرىػػػا فػػى تحقيػػؽ المسػػػئكلية االجتماعيػػة فػػػى عػػزة عػػادؿ رػػػالى ، الريػػادة االسػػتراتيجية -7

 :  (70)7219الثانكية العامة فى مصر ، المدرسة 
ىدفت الدراسة إلى بياف دكر الريادة االستراتيجية فى تحقيػؽ المسػئكلية االجتماعيػة فػى 
المدرسػػة الثانكيػػة العامػػة فػػى مصػػر ، كاسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفى التحميمػػى ، كطبقػػت دراسػػة 

( مػػػف المػػػديريف كالمعممػػػيف كاألخصػػػائييف االجتمػػػاعييف ، 627ينػػػة شػػػممت )ميدانيػػػة عمػػػى ع
 –اإلبػػداع  –المبػػادرة  –المركنػػة  –الرؤيػػة كتمثمػػت أبعػػاد الريػػادة االسػػتراتيجية عنػػدىا فػػى : 

النجػاح ، كتكصػمت إلػػى كجػكد أثػر ذل داللػػة إحصػائية ألبعػاد الريػػادة االسػتراتيجية فػى تحقيػػؽ 
 العامة بمصر.الثانكية  رسةلممدالمسئكلية االجتماعية 

 الدراشات األجيبٔة :  -ب

الريػػادة االسػػتراتيجية مػػف النظريػػة إلػػى  مجػػاؿبارفاينشػػف جيرالػػد ، إيمػػا دكريػػف جػػازل :  -1
 :  (77)7217التطبيؽ ، 

األبعػػػاد المختمفػػػة لمريػػػادة االسػػػتراتيجية ، مػػػع التركيػػػز عمػػػى ىػػػدفت إلػػػى تحديػػػد 
المؤسسات الناشئة فى إيراف ، كاستخدمت المنيج الكصفى ، كطبقت دراسة ميدانية عمػى 

، كتكصػمت إلػى أف أىػـ عناصػر الريػادة االسػتراتيجية رجػاؿ األعمػاؿعينة ممثمة مف كبػار 
القيػػادة الرياديػػة ، ركح المبػػادرة ، ، الريػػادة اديػػة ، االبتكػػار ، إدارةكأبعادىػػا : العقميػػة الري

 تحقيؽ الربحية ، إدارة كتعبئة رؤكس األمكاؿ.
، أداء المػػػدارس الثانكيػػػة فػػػى أكرنػػػداسػػػادات نػػػاكيجكل كيمػػػكلى : الريػػػادة االسػػػتراتيجية ك  -7

7216(77): 
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ىػػػدفت إلػػػى دراسػػػة كتحديػػػد العالقػػػة بػػػيف الريػػػادة االسػػػتراتيجية كالتكجػػػو الريػػػادل 
ى كاألداء فػػى المػػدارس الثانكيػػة فػػى مقاطعػػة كاكسػػيك فػػى أكرنػػدا ، كطبقػػت كاالسػػتراتيج

( مدرسػػة ثانكيػػة خاصػػة ، كأكصػػت بػػأف تعتمػػد 187دراسػػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة بمغػػت )
، ألنيػا تيػتـ بػالنمك كخمػؽ الثػركة المدارس الثانكيػة الخاصػة سػمكؾ الريػادة االسػتراتيجية 

 كتطكير مزايا تنافسية مستدامة.
: الريػػػادة االسػػػتراتيجية كالميػػػزة التنافسػػػية لمشػػػركات القائمػػػة ، ؾ، ىيسػػػنج لػػػىبكنجيككبيػػػ -0

7212(76) : 
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى اقتػػراح إطػػار مفػػاىيمى الستقصػػاء أبعػػاد الريػػادة االسػػتراتيجية 
كدكرىا فى تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لممؤسسات القائمة فى بيئػات متقمبػة ، مػف 

كالبحػػكث السػػابقة ، كأشػػارت نتائجيػػا إلػػى أف ، خػػالؿ مراجعػػة منيجيػػة ل دبيػػات كالكثػػائؽ 
المشػػاريع كالػػتعمـ يشػػكؿ عػػامالن ميمػػان يػػؤثر عمػػى فػػرص إدارة المسػػار التطػػكرل لممؤسسػػة 

 التنظيمى لممؤسسات الناشئة ، ككضعت نمكذجان ألبعاد الريادة االستراتيجية.
كالميزة التنافسية فى صػناعة البنػكؾ فػى نيجيريػا االستراتيجية أكلفيمى أكجنككل : الريادة  -7

 ،7218(72)  : 
التنافسػػية فػػى  الريػػادة االسػػتراتيجية كالميػػزةىػػدفت الدراسػػة إلػػى بحػػث العالقػػة بػػيف 

منيجيػػة البحػث المسػػحى ، كطبقػت دراسػػة ميدانيػة عمػػى ، كاسػتخدمت البنػكؾ فػى نيجيريػػا
( فػػرد ، كتكصػمت إلػػى أف الريػادة االسػػتراتيجية ليػا تػػأثير إيجػابى كبيػػر 179عينػة بمغػت )

اإلبػػداع كتقػػديـ مػػا ال عمػػى الميػػزة التنافسػػية ، كأنيػػا أداة ميمػػة لتحقيػػؽ الميػػزة مػػف خػػالؿ 
 يقدر المنافسكف عمى تقديمو.

، : مراجعػػػػة نقديػػػػةالريػػػػادة كاإلدارة االسػػػػتراتيجية: ميػػػػز كػػػػكلبزل تيتػػػػى، جكجكراشػػػػيؿ أديػػػػزا -7
7219(78)  : 

لػػرؤل التػػى قػػدميا خبػػراء اىػػدفت الدراسػػة إلػػى كضػػع رؤيػػة أفضػػؿ ل دلػػة كاآلراء ك 
كاضػػػح متنكعػػػكف فػػػى مجػػػاالت ريػػػادة األعمػػػاؿ كاإلدارة االسػػػتراتيجية ، كالخػػػركج بمكقػػػؼ 

تجاىيػػا مػػف خػػالؿ فحػػص النظريػػات األساسػػية المفسػػرة لكػػؿ مػػف ريػػادة األعمػػاؿ كاإلدارة 
السػابقة المرتبطػة بيمػا كتحميميػا ، ككيفيػة دمجيمػا بمػا االستراتيجية ، كمراجعة األدبيات 
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يسيـ فى خمؽ الثركة كالقيمة ، كتكصمت إلػى أف النظريػات المفسػرة لمريػادة االسػتراتيجية 
 فى مجاالت اإلدارة كاالقتصاد كعمـ النفس كاالجتماع كاالنثركبكلكجيا.ليا جذكرىا 

 الدراشات املرتبطة باألداء التيافصى : ثاىًٔا : 

 الدراشات العربٔة :-أ

عمػى تحميػؿ العالقػة بػيف الخصػائص الرياديػة كالػدعـ التنظيمػى كأثرىػا طو كامؿ ريػاض :  -1
 :  (79)7217األداء التنافسى ، 

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ العالقة بيف الخصػائص الرياديػة كالػدعـ التنظيمػى كأثرىػا 
عمػى األداء التنافسػى فػػى الشػركة المصػػرية ل رذيػة "بسػكك مصػػر" ، كاسػتخدمت المػػنيج 

إلػى ( فػرد ، كتكصػمت 702، كطبقت دراسة ميدانية عمػى عينػة بمغػت )الكصفى التحميمى 
ف الخصػػائص الرياديػػة لممػػديريف بداللػػة خصائصػػيا كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػي

)الثقػػػة بػػػالنفس ، المبػػػادرة ، حػػػب اإلنجػػػاز، االسػػػتقاللية ، اإلبػػػداع ، المخػػػاطرة( كالػػػدعـ 
 التنظيمى بأبعاده كاألداء التنافسى.

حكػيـ بػػف جػركة ، خميػػدة دليػـك : إمكانيػػة تطبيػؽ أبعػػاد تسػكيؽ العالقػػات مػع الزبػػكف فػػى  -7
 :  (62)7217التنافسى ،  الرفع مف أداء المؤسسة

ألبعػػاد ل إمكانيػػة تطبيػػؽ كاسػػتخداـ المؤسسػػة دمػػالكشػػؼ عػػف ىػػدفت الدراسػػة إلػػى 
تسكيؽ العالقات مع الزبكف فى الرفع مف أدائيا التنافسى ، كىى مف الدراسػات النظريػة ، 
حيث ركزت عمى تنػاكؿ مفيػـك تسػكيؽ العالقػات مػع الزبػكف كتحديػد أبعػاده ، ليػتـ تحديػد 

كتساب المؤسسػة لممنافسػة ، كتكصػمت كابيف ىذه األبعاد كتحقيؽ كمعرفة العالقة "نظريان" 
ؤسسػػة لػػف تػػتمكف مػػف بمػػكغ تميزىػػا التنافسػػى عػػف نظيراتيػػا إال باالعتمػػاد عمػػى إلػػى أف الم

 مفيـك كأبعاد تسكيؽ العالقات مع الزبكف.
خالػػػد محمػػػد سػػػميـ أبػػػك حسػػػنة : دكر اسػػػتراتيجية المحػػػيط األزرؽ فػػػى تحسػػػيف األداء  -0

 :  (61)7218التنافسى ، 
األداء ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى دكر اسػػتراتيجية المحػػيط األزرؽ فػػى تحسػػيف 

التنافسػػػى لػػػدل شػػػركات قطػػػاع تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت الفمسػػػطينية ، كاسػػػتخدمت 
( 726عمػى عينػة عشػكائية طبقيػة بمغػت )المنيج التحميمى الكصػفى ، كطبقػت دراسػة ميدانيػة 
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يجابى الستراتيجية المحػيط األزرؽ فػى تحسػيف األداء التنافسػى فرد ، كتكصمت إلى كجكد أثر إ
 لشركات قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الفمسطينية.

فػػػى تحسػػػيف األداء التنافسػػػى ، دكر قيػػػادة التكنكلكجيػػػا خالػػػد محمػػػد سػػػميـ أبػػػك حسػػػنة : -7
7218(67)  : 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى دكر اسػػتراتيجية قيػػادة التكنكلكجيػػا فػػى تحسػػيف األداء 
كاسػػػتخدمت التنافسػػػى لػػػدل شػػػركات قطػػػاع تكنكلكجيػػػا االتصػػػاالت كالمعمكمػػػات الفمسػػػطينية ، 

( فرد ، كتكصػمت إلػى 791، كطبقت دراسة ميدانية عمى عينة بمغت )المنيج الكصفى التحميمى
اتيجية قيػادة التكنكلكجيػا فػى تحسػيف األداء التنافسػى ، كأكصػت بزيػادة كجكد أثر إيجابى الستر 

 االىتماـ بيذه االستراتيجية.
 الدراشات األجيبٔة :  -ب

عمػػػػى األداء التنافسػػػػى فػػػػى اإلقميميػػػػة : تػػػػأثير العكامػػػػؿ سػػػػتيفانك دل ركبرتػػػػز كآخػػػػركف -1
 :  (60)7211، الجامعات

ىدفت الدراسة إلى تقديـ نمكذج إحصائى متعدد األبعاد لقيػاس مػدل تػأثير السػياؽ 
ىػذه العالقػة مػف خػالؿ اإلقميمى كالمحمى عمى األداء التنافسى لمجامعػات ، كشػرح طبيعػة 

اإلقميميػة تقييمأداء الجامعة ، كقياس التنافسية اإلقميمية ، كتمت مقارنة بعض المتغيػرات 
مقػػدرة التنافسػػية اإلقميميػػة كأثرىػػا عمػػى األداء الجػػامعى ، كتكصػػمت كالتػػى تعتبػػر مؤشػػرات ل

التنافسػية لمجامعػة فحسػب ، بػؿ يقػيس إلى أف األداء األكاديمى لمجامعػة ال يقػيس القػدرة 
 القدرة التنافسية لممنطقة المكجكدة فييا الجامعة.

كآخػػركف : تػػأثير قػػدرات االبتكػػار التكنكلػػكجى عمػػى األداء التنافسػػى لشػػركات  سػػيد محمػػد -7
 :  (67)7216كاالتصاالت اإليرانية ،  تتكنكلكجيا المعمكما

نكلػػػكجى عمػػػى األداء التنافسػػػى معرفػػػة تػػػأثير قػػػدرات االبتكػػػار التكىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى 
ثػػػػر العالقػػػػة بػػػػيف االبتكػػػػار لشػػػركات تكنكلكجيػػػػا االتصػػػػاالت كالمعمكمػػػػات اإليرانيػػػػة ، كتحميػػػؿ أ

لتطػػكير قػػدرات اإلبػػداع التكنكلػػكجى التكنكلػػكجى كاألداء الػػكظيفى ، كتكصػػمت إلػػى كجػػكد تػػأثير 
عمى األداء التنافسى ، ككجكد عالقة طردية بيف االىتماـ باالبتكار التكنكلكجى كمسػتكل األداء 

 العامميف. الكظيفى لمعامميف، كأف االبتكار التكنكلكجى يسيـ فى تطكير قدرات
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أميجبػػى ىػػايفكرد : العالمػػات التجاريػػة الداخميػػة كاألداء التنافسػػى لمجامعػػات الخاصػػة فػػى  -0
 :  (67)7216رانا ، 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى اختبػػار العالقػػة الداخميػػة بػػيف العالمػػات التجاريػػة الداخميػػة كاألداء 
التنافسػػػى لمجامعػػػات الخاصػػػة فػػػى رانػػػا ، كمػػػدل تػػػأثير ىػػػذه العالمػػػات التجاريػػػة عمػػػى أداء 

( مػف الطالبػات 707( مػف الطػالب ، )710الجامعات الخاصة ، كطبقت دراسػة ميدانيػة عمػى )
ف غانا ، كتكصمت إلى أنو تكجػد عالقػة إيجابيػة قكيػة بػيف محػددات  فى جامعات خاصة متنكعة

العالمػػػػات التجاريػػػػة كأداء الجامعػػػػات الخاصػػػػة ، كأف أداء الجامعػػػػات الخاصػػػػة يعتمػػػػد عمػػػػى 
 المستكيات العميا مف الكالء كاالنتماء لدل الطالب.

سػػػػػى ، ميميػػػػػت سػػػػػيحاف كآخػػػػػركف : العالقػػػػػة بػػػػػيف القػػػػػدرات االسػػػػػتراتيجية كاألداء التناف-7
7212(66) : 

ىػػدفت الدراسػػػة إلػػى استكشػػػاؼ العالقػػة بػػػيف القػػدرات االسػػػتراتيجية كاألداء التنافسػػػى ، 
كالتأثير الكسيط المعتدؿ لمتعاكف الداخمى عمى ىذه العالقة ، كطبقت دراسة ميدانية عمػى عينػة 

مػف مػدراء المسػتكل المتكسػط فػى تركيػا ، كتكصػمت إلػى أف أبعػاد القػػدرات ( 720بمػغ عػددىا )
االسػػػتراتيجية )قػػػدرات التسػػػكيؽ ، قػػػدرات االرتبػػػاط بالسػػػكؽ ، قػػػدرات تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات ، 

 ليا تأثير إيجابى عمى األداء التنافسى.كالقدرات اإلدارية( 
لعػػػالى كالريػػػادة األكاديميػػػة ، نتاليػػػا كريفػػػا كآخػػػركف : التنافسػػػية فػػػى مؤسسػػػات التعمػػػيـ ا-7

7218(62)  : 
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تعريػػؼ كتحديػػد التنافسػػية فػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى كعالقتيػػا 

فػػى السػػكؽ العػػالمى بالريػػادة األكاديميػػة ، كانطمقػػت الدراسػػة مػػف أف نمػػك التنافسػػية كتزايػػدىا 
البحػث عػف ، يمثؿ إشكالية ميمػة لمؤسسػات التعمػيـ العػالى ، كالتػى عمييػا لمخدمات التعميمية 

طرؽ كأساليب زيادة تنافسيتيا ، كاعتمدت عمى منيجيػة تحميػؿ التصػنيفات العالميػة لمجامعػات 
المؤسسة التى تتبنػى الريػادة أف ، كتكصمت إلى كترتيب مؤسسات التعميـ العالى الركسية منيا 

 حقؽ مستكل أعمى مف التنافسية.األكاديمية تستطيع أف ت
باتريػػؾ ميخػػاليؼ : استكشػػاؼ العالقػػة بػػيف القػػدرة عمػػي تحميػػؿ البيانػػات الضػػخمة كاألداء -6

 (68) 7272التنافسي ، 
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ىدفت الدراسة الي فحص العالقة المباشرة بيف القدرة الفائقة عمي تحميؿ البيانػات الضػخمة     
قػػدرات الديناميكيػػة فػػي ىػػذه العالقػػة ، كاسػػتخدمت كاألداء التنافسػػي لممنافسػػيف كمػػدم تكسػػط ال

، كتكصمت الي كجكد عالقة تنبؤية قكية بػيف القػدرات التشػغيمية كالديناميكيػة   الكصفي المنيج
ميكية تعتبر ركيزة اساسية لػ داء التنافسػي ، كأف القػدرات الديناكاألداء التنافسي ، كأف القدرات 

انػػات مػػف جيػػة رات التكنكلكجيػػة كالقػػدرة عمػػي تحميػػؿ البيالديناميكيػػة تتكسػػط العالقػػة بػػيف القػػد
 كاألداء التنافسي مف جية أخرم .
 التعلٔل على الدراشات الصابكة : 

 يتضح مف عرض الدراسات السابقة ما يمى : 
بعػض الدراسػات العربيػة التػى تناكلػت متغيػر الريػادة االسػتراتيجية ، كمعظميػا أجريػت تكجد  -

عمى بيئات رير مصرية ، باستثناء كاحدة أجريت عمى الشركة المصرية لالتصػاالت كأخػرل 
 .، كثالثة كرقة بحثية أجريت عمى الجامعات عمى المدرسة الثانكية العامة

كلػت متغيػر األداء التنافسػى ، كمعظميػا أجريػت عمػى تكجد بعض الدراسات العربية التػى تنا -
 عمى الشركة المصرية ل رذية.بيئات رير مصرية ، باستثناء دراسة مصرية أجريت 

استفادت الدراسة الحاليػة مػف الدراسػات السػابقة فػى تعػرؼ اإلطػار المفػاىيمى كالفكػرل لكػؿ  -
دكر الريػادة االسػتراتيجية فػى  مف الريػادة االسػتراتيجية كاألداء التنافسػى ، ككػذلؾ فػى بيػاف

تحسػػيف األداء التنافسػػى بكجػػو عػػاـ ، إضػػافة إلػػى رصػػد بعػػض المشػػكالت كالسػػمبيات التػػى 
 يعانى منيا التعميـ الجامعى المصرل ، كالتى تعد منطمقان لمدراسة الحالية.

العالقػػػة بػػػيف الريػػػادة االسػػػتراتيجية كاألداء التنافسػػػى لمؤسسػػػات دراسػػػات تناكلػػػت ال تكجػػػد  -
سػكاءن فػى الدراسػات العربيػة ، أك الدراسػات األجنبيػة ، التعميـ العالى كخصكصان الجامعات ، 

باسػػتثناء بعػػض الدراسػػات األجنبيػػة التػػى تناكلػػت العالقػػة بػػيف الريػػادة االسػػتراتيجية كالميػػزة 
كمعظميػػا طبقػػت عمػػى شػػركات كبنػػكؾ كريرىػػا مػػف  –فسػػى كلػػيس األداء التنا –التنافسػػية 

 المؤسسات اإلنتاجية كالصناعية.
كمف ثـ تنفرد الدراسة الحميػة عػف كافػة الدراسػات السػابقة فػى تناكليػا لمريػادة االسػتراتيجية  -

كمػػػػدخؿ لتحسػػػػيف األداء التنافسػػػػى لمجامعػػػػات المصػػػػرية فػػػػى ضػػػػكء اسػػػػتراتيجية التنميػػػػة 
 .7202المستدامة ، رؤية مصر 
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 خطْات البخح :

 يسير البحث فى الخطكات التالية : 
كمبػػررات ظيكرىػػا ، لمريػػادة االسػػتراتيجية مػػف حيػػث : فمسػػفة  نظػػرماإلطػػار الالخطػػكة األكلػػي : 

، المقكمػػػات كالمتطمبػػػات  األسػػػس كالمبػػػادئ ،األىميػػػة ،المفيػػػـك ، الخصػػػائص ، األىػػػداؼ ك 
 كاألبعاد.

، العكامػػؿ لػ داء التنافسػى ، مػف حيػػث : المفيػـك ، األىػداؼ  نظػػرماإلطػار الالخطػكة الثانيػة : 
 الريػادة االسػتراتيجية كدكركالمتغيرات ، األبعاد ، المعايير كالمؤشرات ، المقكمات كالمتطمبات ، 

 .فى تحسيف األداء التنافسى
األداء مؤشػرات  ك 7202مصػر استراتيجية التنمية المستدامة : رؤيػة  مالمحالخطكة الثالثة : 

 بيا . التنافسى لمجامعات المصرية
لكػػػؿ مػػػف الريػػػادة االسػػػتراتيجية كاألداء التنافسػػػى مالمػػػح الكضػػػعية الراىنػػػة الخطػػػكة الرابعػػػة : 

 لمجامعات المصرية : 
االسػػػػتراتيجية كاألداء التنافسػػػػى لمجامعػػػػات أىػػػػـ الجيػػػػكد المصػػػػرية فػػػػى مجػػػػاؿ الريػػػػادة -أ        

 المصرية.
لمجامعػػػات المصػػػرية مػػػف خػػػالؿ الكثػػػائؽ الريػػػادة االسػػػتراتيجية كاألداء التنافسػػػى  كاقػػػع-ب        

 السابقة.كاألدبيات كالتقارير كالدراسات 
 ميدانيان. بجامعة الزقازيؽكاقع الريادة االستراتيجية كاألداء التنافسى الخطكة الخامسة : 
ضػكء  لمجامعػات المصػرية فػىاإلجراءات المقترحة لتحسػيف األداء التنافسػى الخطكة السادسة :

 كتتضمف : ،مدخؿ الريادة االستراتيجية 
 ىتائج البخح-أ    

 لتحسيف أبعاد الريادة االستراتيجية.إجراءات مقترحة -ب     
 األداء التنافسى لمجامعات المصرية. أبعاد إجراءات مقترحة لتحسيف-ج   
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 : الرٓادة االشرتاتٔجٔة ، إطار مفأٍنى :   أّاًل

 سيتـ تناكؿ اإلطار المفاىيمى لمريادة االستراتيجية عمى النحك التالى : 
 فلصفة الرٓادة االشرتاتٔجٔة ّمربرات ظَْرٍا : -أ

كاحدة مف القضايا كالمكضكعات الجديدة التػى ظيػرت عمػى السػاحة  الريادة االستراتيجية
العالميػػػة فػػػى مجػػػاؿ ريػػػادة األعمػػػاؿ ، مػػػف خػػػالؿ الجمػػػع كالمػػػزج بػػػيف ريػػػادة األعمػػػاؿ كاإلدارة 

 االستراتيجية.
كبػػؤرة الريػػادة االسػػتراتيجية كاسػػعة كثريػػة ، كتسػػتند إلػػى أبحػػاث مػػف تخصصػػات متعػػددة 

اد كعمػػـ الػػنفس كاالجتمػػاع ، ككػػذلؾ السػػمكؾ التنظيمػػى كنظريػػة كمتداخمػػة مثػػؿ اإلدارة كاالقتصػػ
التػػى الػػنظـ ، كتقػػع فػػى قمػػب اإلدارة االسػػتراتيجية ، كمػػا أنيػػا مرتبطػػة بالممارسػػات كالسػػمككيات 

 .(69)تسعى إلى تحقيؽ المزايا التنافسية كالبحث الدائـ عف الفرص
كالريادة االستراتيجية حقؿ معترؼ بو حػديثان ، كىػى إحػدل مجػاالت الريػادة االسػتراتيجية 

الجديػػدة فػػى الفكػػر اإلدارل ، كترجػػع بداياتػػو إلػػى عػػاـ كريػػادة االعمػػاؿ ، كىػػك أحػػد المػػداخؿ 
عمػى الريػادة االسػتراتيجية ، كمػف بكصفو بدايػة تركيػز االىتمػاـ  Kimuli، كينظر إلى  1999

 Strategicدكريػػػػة متخصصػػػػة بالريػػػػادة االسػػػػتراتيجية تحػػػػت عنػػػػكاف  ثػػػػـ ظيػػػػرت أكؿ
Entrepremeurship Journal كبنيػػػت حػػػكؿ  7222، كصػػػدر العػػػدد األكلمنيػػػا عػػػاـ ،

محػػكريف أساسػػييف ىمػػا : البحػػث عػػف الفرصػػة كالبحػػث عػػف الميػػزة ، كصػػيارة االسػػتراتيجية 
 .(22)كتنفيذىا مف أجؿ تنظيـ المشاريع أك األعماؿ

الريادة االستراتيجية كنقطة التقاء لمريادة مع اإلدارة االسػتراتيجية ، أك كمحصػمة كقدمت 
)البحػث  Explorationالمنشػكد بػيف االستكشػاؼ لمتكامؿ بينيما ، كصػكالن إلػى حالػة التػكازف 

ككنػػػػاتج لعمميػػػػة التػػػػداؤب )البحػػػػث عػػػػف الميػػػػزة(  Exploitationعػػػػف الفػػػػرص( كاالسػػػػتثمار 
Synergy  (21)كاالستراتيجيةبيف الريادة. 

يعتمد عمى تكامؿ كؿ مػف ارل ، داألدب اإل فىكىناؾ مف نظر إلييا عمى أنيا نيج جديد 
ريادة األعماؿ كاإلدارة االسػتراتيجية ، مػف خػالؿ كضػع الريػادة فػى إطػار كمنظػكر اسػتراتيجى ، 

بشػػػػكؿ اسػػػػتراتيجى لمحصػػػػكؿ عمػػػػى المزايػػػػا إدارة مصػػػػادر كنشػػػػاطات ريػػػػادة األعمػػػػاؿ بمعنػػػػى 
 .(27)التنافسية
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كالػػرؤل المفسػػرة لمريػػادة االسػػتراتيجية ليػػا كذكػػرت إحػػدل الدراسػػات اف جميػػع النظريػػات 
اإلدارة كاالقتصاد كاألنثركبكلكجيا كعمـ النفس كاالجتماع ، ككػذلؾ جذكرىا كأصكليا فى مجاالت 

دارة رأس الماؿ البشرل دارة المكارد كاي  .(20)النظريات المرتبطة بالفرص كاي
فػى إطػار مػا اتسػمت بػو اليػـك ببيئػة األعمػاؿ مػف تنافسػية كظيرت الريادة االستراتيجية 

كصػعكبة التكقعػات شديدة كسرعة متزايدة كتعقيد مستمر كعدـ يقيف أك تأكد ، كزيادة المخاطر 
ىػػذه البيئػػة  راإطػػ، كعقميػػات إداريػػة مبتكػػرة. كفػػى ، إضػػافة إلػػى ظيػػكر أشػػكاؿ ىيكميػػة جديػػدة 

التنافسية يتعيف عمى مؤسسػات التعمػيـ العػالى أف تكػكف مبدعػة كمرنػة كرياديػة كاسػتراتيجية ، 
مف خالؿ تحديد كاستكشاؼ الفرص لخمؽ الثركة ، كاالنخراط فػى صػيارة كتطػكير اسػتراتيجيات 

،  التنافسػػى لممؤسسػػة افضػػؿ ، كلػػدييا مزايػػا تنافسػػية عمػػى ريرىػػا مػػف المنافسػػيفتجعػػؿ األداء 
لػػذلؾ كػػاف الػػدمج بػػيف مفيػػكمى ريػػادة األعمػػاؿ كاإلدارة اسػػتراتيجية ليتشػػكؿ مفيكمػػان جديػػدان ىػػك 

 .(27)الريادة االستراتيجية
كتعػػػد المنافسػػػة الشػػػديدة بػػػيف الجامعػػػات عمػػػى جميػػػع المسػػػتكيات المحميػػػة كاإلقميميػػػة 

ليػا مػف دكر بػارز فػى كالعالمية أحد أىـ المبررات األساسية ل خذ بالريادة االسػتراتيجية ، لمػا 
 تحقيؽ التفكؽ التنافسى.

 :   (27)إحدل الدراسات مبررات ظيكر الريادة االستراتيجية فيما يمى كحددت
 الحاجة إلى االبتكار المستداـ.  -            الطبيعة الديناميكية المتغيرة لمبيئة التنافسية. -
 تخصيص المنتجات.  -       ظيكر العديد مف الشركات كالمؤسسات التنافسية. -
 تحديات تحسيف المزايا التنافسية. -

، ف أف تككف حجػر الزاكيػة لمتنافسػيةكذكرت إحدل الدراسات أف الريادة االستراتيجية يمك
مصػػدر ميػػـ مػػف مصػػادر بقػػاء المؤسسػػة كتحقيػػؽ النمػػك كالمسػػتكل العػػالمى فػػى عػػالـ تنافسػػى 

 .(26)سريع التغير
بينمػػػا أكػػػدت إحػػػدل الدراسػػػات اف الريػػػادة االسػػػتراتيجية حقػػػؿ بحثػػػى ناشػػػن يركػػػز عمػػػى 
األساليب كالنشاطات التى يمكف مف خالليا استغالؿ الفرص كالبحث عف المزايا فػى آف كاحػد ، 

 .(22)لى األداء التنافسى الفائؽإبما يؤدل 
التنافسى لممؤسسات مػف دراسة أف الريادة االستراتيجية تؤدل إلى تعزيز الكضع كذكرت 

 .(28)خالؿ الربط بيف اإلدارة االستراتيجية كركح المبادرة كاالبتكار أك ما تسمى بالريادة
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فالريػػػادة االسػػػتراتيجية تشػػػمؿ إجػػػراءات كنشػػػاطات البحػػػث عػػػف الفػػػرص فػػػى السػػػكؽ 
نشاء كالحفاظ عمى مزاياكاستغالليا  ىما تنافسية لخمؽ الثػركة كالقيمػة ، كالتركيػز عمػى أحػد ، كاي

 .(29)عدـ فعالية المؤسسة ، بؿ كفشميا احتماليةدكف اآلخر يعزز 
الريػػادة االسػػتراتيجية كاألبعػػاد المميػػزة كذكػػرت إحػػدل الدراسػػات أف األبحػػاث التػػى تتنػػاكؿ 

 .(82)نػب التجريبػى أك التطبيقػى كالميػدانى ليػااليا ليست كافية ، كالسيما تمػؾ التػى تتنػاكؿ الج
إلػى قمػة عػدد الدراسػات كالبحػكث فػى مجػاؿ الريػادة االسػتراتيجية ، كما نكىت إحػدل الدراسػات 

 .(81)كأكصت بضركرة إجراء بحكث مستفيضة فى ىذا المجاؿ الحيكل
كمجػػاؿ الريػػادة االسػػتراتيجية ال ينصػػب فقػػط عمػػى منظمػػات األعمػػاؿ ، بػػؿ تمتػػد لتشػػمؿ 

 .(87)التعميـالمؤسسات االجتماعية ، بما فى ذلؾ المؤسسات الخدمية كمنيا مؤسسات 
فالريادة االستراتيجية تركػز عمػى دمػج ممارسػات البحػث عػف الفػرص كممارسػات البحػث 
عػػف الميػػزة التنافسػػية بشػػكؿ متكامػػؿ ، كىػػى خمػػط كمػػزج بػػيف مجػػاليف : ريػػادة األعمػػاؿ كاإلدارة 

 االستراتيجية بشكؿ متكازف ، أل الدمج بيف المنظكر الريادل كالمنظكر االستراتيجى.
 مفَْو الرٓادة االشرتاتٔجٔة : -ب

د ، ائلفعؿ ) ركد ( كاسـ الفاعؿ منو راتعرؼ كممة الريادة لغكيا بأنيا مصدر مشتؽ مف ا    
ستخداـ مفيكـ ، كمف ىنا أتي ا(80) اؼ كتحديد مكاطف الك كىك الذم يرسمو قكمو إلستكش

 فرص .لمالريادة كاستكشاؼ  
كممة فرنسية ظيرت في بدام القرف  Entreprenurshipكأصؿ كممة الريادة      

السادس عشر لمداللة عمي المخاطرة التي ترافؽ الحمالت اإلستكشافية ، كاشتقت مف 
كمف ثـ  ، (87) أم يتعيد أك رد الشن كطمبو   Umder Takesكممتيف التينيتيف تعنياف 

لتقاط الفر  ص الكاعدة كما يشتؽ مف التعريؼ المغكم أف الريادة تعني استكشاؼ كتحديد كاي
 يحممو مف ذلؾ مف مبادرة ك مبادأة كمخاطرة .

 strategyككممة استراتيجية نحت عربي مصدره كممات رير عربية ، حيث اشتقت         
لي أرض   strategosمف الكممة اليكنانية   أم فف القيادة ، كفف نقؿ القكات كمف كاي

 كز عمي األعداء .الفتساب ميزة تنافسية تمكنيا مف المعركة مف أجؿ اك
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سائؿ التي ك خطيط الشامؿ كالمترابط كتحديد الكيقصد بيا في معجـ المعاني الجامع الت      
 ك يجب األخذ بيا في القمة كالقاعدة لتحيؽ األىداؼ البعيدة ، فيي عمـ كفف كضع الخطط

 إدارة العمميات .
التخطيط الشامؿ المتكامؿ لكيفية  بأنيا كمف ثـ يمكف تعريؼ الريادة اإلستراتيجية لغكيان     

إقتناص كاستكشاؼ كاستثمار الفرص الريادية الكاعدة كتحكيميا إلي مزايا تنافسية مستدامة 
 أفضؿ . تنافسيان  تحقؽ لممؤسسة مركزان 

ال يكجد تعريؼ كاحد محدد كمتفػؽ عميػو لمريػادة االسػتراتيجية ، كربمػا يرجػع كاصطالحان 
ميػػة لمبػػاحثيف كالخبػػراء الػػذيف تنػػاكلكا ىػػذا المصػػطمح ، فمػػنيـ مػػف ذلػػؾ إلػػى تنػػكع الخمفيػػات العم

كمػػنيـ مػػف زاكيػػة المنظػػكر الريػػادل ، كمػػنيـ مػػف تناكلػػو مػػف منظػػكر اسػػتراتيجى ،  تناكلػػو مػػف
 ، كمنيـ مف تناكلو مف زاكية السمكؾ التنظيمى.كلو مف منظكر السياسة االقتصاديةتنا

فقد عرفتيا إحدل الدراسات بأنيا عممية دمج نشاطات تنظيـ المشاريع )ريادة األعمػاؿ( 
حيػػث البحػػث عػػف الفػػرص الجديػػدة كاسػػتغالليا ، كنشػػاطات اإلدارة االسػػتراتيجية ، حيػػث البحػػث 

كىػى عمميػة مػزج  .(87)عف الميزة التنافسػية المسػتدامة ، كمصػدر حيػكل لخمػؽ الثػركة كالقيمػة
مع المنظكر االسػتراتيجى لتصػميـ كتنفيػذ االسػتراتيجيات الرياديػة التػى تخمػؽ  المنظكر الريادل

 .(86)الثركة
كأشػػػارت دراسػػػة إلػػػى أف الريػػػادة االسػػػتراتيجية مػػػدخؿ يجػػػب اعتمػػػاده فػػػى الجامعػػػات ، 
لمسػاعدتيا فػى تحقيػؽ الميػزة التنافسػية فػى ظػؿ كجػكد العديػد مػف المتغيػرات مثػؿ : العكلمػػة ، 

الرقميػػػة ، اإلدارة اإللكتركنيػػػة ، كاألزمػػػات الماليػػػة ، كالتػػػى تفػػػرض عمػػػى المنافسػػػة ، الثػػػكرة 
الجامعػػات مجمكعػػة مػػف التحػػديات تػػدفع إلػػى تبنػػى االسػػتراتيجيات التػػى تػػؤدل إلػػى مزيػػد مػػف 

 .(82)االبتكار كاإلبداع كالتميز باألداء
عمػػى أف الريػػادة االسػػتراتيجية مػػدخؿ يجػػب  -صػػراحة–كمػػا يميػػز ىػػذا التعريػػؼ أنػػو أكػػد 

ع ، كمػػف ثػػـ الكفػػاءة كالفعاليػػة كالتميػػز فػػى ااعتمػػاده كتبنيػػو ، مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ االبتكػػار كاإلبػػد
 األداء.

الريػادة االسػتراتيجية ىػى تكجيػو عمميػة صػنع القػرار كالجيػكد  دراسة إلى أفكما أشارت 
نحػػك تحديػػد أفضػػؿ الفػػرص ذات أعمػػى عكائػػد متكقعػػة ، ثػػـ اسػػتغالليا كاسػػتثمارىا مػػف اإلداريػػة 

 .(88)خالؿ اإلجراءات االستراتيجية
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كىى القياـ باألعماؿ الريادية بمنظكر اسػتراتيجى ، مػنخالؿ التركيػز بشػكؿ متػزامف عمػى 
فػػى تبنػػى األفكػػار الجديػػدة مػػف  إيجػػاد الفػػرص فػػى البيئػػة الخارجيػػة ، كامػػتالؾ زمػػاـ المبػػادرة

كتعظيميػػا ، كامػػتالؾ ركح الإلبػػداع ، كلػػيس القػػدرة فقػػط عمػػى اكتشػػاؼ الفػػرص بػػؿ خمقيػػا خال
المخاطرة المحسكبة كالرؤيػة الكاضػحة كالقػدرة عمػى قػراءة البيئػة كالتخطػيط كالتفكيػر االسػتباقى 

 .(89)كالتعامؿ مع الظركؼ الغامضة مف أجؿ إضافة القيمة كتعظيميا
إحػػدل الدراسػػات بػػيف مفيػػـك الريػػادة االسػػتراتيجية كاألداء الفػػائؽ أك المتفػػكؽ ، كربطػػت 

تيا بأنيا حقؿ بحثى ناشن يتضمف سػمككيات كممارسػات البحػث عػف الفػرص كالمزايػا حيث عرف
 .(92)التنافسية فى كقت كاحد ، بما يؤدل إلى األداء الفائؽ

مفيػـك ناشػن كيقػـك عمػى المػزج بػيف ريػادة كأشارت دراسة إلى أف الريػادة االسػتراتيجية 
تراتيجيات رياديػة لخمػؽ الثػركة كالقيمػة األعماؿ كاإلدارة االستراتيجية مف أجؿ تصميـ كتنفيذ اسػ

كىػى آليػة حيكيػة تتضػمف البحػث عػف الفػرص سكاءن ل فػراد أك المؤسسػات أـ المجتمػع ككػؿ ، 
فػػى آف كاحػػد فػػى بيئػػة تنافسػػية كديناميكيػػة ، بمػػا يػػؤدل فػػى النيايػػة إلػػى أداء تنافسػػى كالمزايػػا 
 .(91)متفكؽ

أنشػػطة الريػػادة االسػػتراتيجية  يتضػػح مػػف التعريػػؼ السػػابؽ أف ثمػػة ارتبػػاط كاضػػح بػػيف
كتحقيؽ أداء تنافسى مرتفع ، كما يتضح أف ريادة األعماؿ االستراتيجية آلية ميمػة تػؤدل إلػى 

 تعزيز الكضع التنافسى لممؤسسة.
ممنظػػػكر الريػػػادل )البحػػػث عػػػف الفػػػرص( مػػػع المنظػػػكر فالريػػػادة االسػػػتراتيجية تكامػػػؿ ل

 فيذ استراتيجيات عممية لخمؽ القيمة كالثركة.االستراتيجى )البحث عف المزايا( كتصميـ كتن
كأشارت دراسة إلى أنيا عبارة عف عمميػات تنظيميػة تسػتخدـ لتقميػؿ التحػديات المرتبطػة 
بالبيئػػة التنافسػػية المتسػػمة بالتعقيػػد كالديناميكيػػة كالمخػػاطرة كعػػدـ اليقػػيف ، كتعظػػيـ االسػػتفادة 

 .(97)ة كالقيمةمف ىذه التحديات كالتغيرات لخمؽ المزيد مف الثرك 
كلعؿ أىـ ما يميز ىذا التعريؼ أنو ربط الريادة االستراتيجية بمبررات كظػركؼ نشػأتيا ، 

 حيث البيئة التنافسية المعقدة كالديناميكية كالسريعة التغير.
ية يتـ مف خالليا اتخاذ القػرارات كاإلجػراءات كالجيػكد اإلداريػة كالريادة االستراتيجية عمم

جمكعػة مػف ، ثـ كيفية االستفادة منيا مػف خػالؿ ملتحديد أكثر الفرص فاعمية كقيمة المخططة
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، لػػذلؾ تيػػتـ الريػػادة االسػػتراتيجية بتحسػػيف النشػػاط الريػػادل فػػى سػػياؽ اإلجػػراءات االسػػتراتيجية
 .(90)استراتيجى

جراءات استراتيجية السػتغالؿ  لذلؾ تنطكل الريادة االستراتيجية عمى كيفية كضع خطة كاي
 رص الريادية الكاعدة ، بما يحقؽ القيمة كالثركة كالربح كالمزايا التنافسية فى آف كاحد.الف

عمى ضركرة الدمج كالتكازف بيف أنشطة ريػادة  -فى ىذا اإلطار–كتؤكد معظـ الدراسات 
األعماؿ كأنشطة اإلدارة االستراتيجية ، كأنو ال يمكف فصميما عف بعض ، فقد تػنجح المؤسسػة 
فػػى تحديػػد الفػػرص ، لكنيػػا قػػد تكػػكف أقػػؿ نجاحػػان فػػى تحقيػػؽ كتحسػػيف المزايػػا التنافسػػية التػػى 

مزايػا تنافسػية ، لكنيػا الفرص. كفى المقابػؿ قػد تػنجح المؤسسػة فػى تأسػيس تتناسب مع ىذه 
فى تحديد كاكتشاؼ كاسػتغالؿ الفػرص الجديػدة ، لمػؾ عمػى المؤسسػات الػدخكؿ إلػى أقؿ نجاحان 

السػػكؽ باسػػتخداـ المنظػػكريف الريػػادل كاالسػػتراتيجى معػػان ، فيػػذا التػػكازف كىػػذا الػػدمج بينيمػػا 
مػػف الكفػػاءة ، كمػػا إف التركيػػز عمػػى أحػػدىما كاسػػتبعاد اآلخػػر يسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ أقصػػى قػػدر 

 .(97)يعزز احتمالية عدـ فعالية المؤسسة ، بؿ كيعزز فشميا
يمة مف خالؿ تحديد الفرص القابمة لالسػتغالؿ فػى بيئتيػا الخارجيػة تخمؽ قفالمؤسسات 

ة )اإلدارة ، ثػػػـ يػػػتـ تطػػػكير الميػػػزة التنافسػػػية لالسػػػتفادة مػػػف ىػػػذه الفػػػرص الكاعػػػد)الريػػػادة( 
 االستراتيجية(.

كأشارت دراسة أخرل إلى حتمية المػزج كاالرتبػاط بػيف شػقى الريػادة االسػتراتيجية ، إذ ال 
يمكػػف أف تتحقػػؽ أىػػداؼ ريػػادة األعمػػاؿ بػػدكف اسػػتراتيجية رياديػػة تحػػدد نمػػط ترتيػػب المػػكارد 

الثقػػة فػػى بيئتيػػا ، كالعمميػػات كاألنظمػػة كالخػػدمات التػػى تعتمػػدىا المؤسسػػات لمتعامػػؿ مػػع عػػدـ 
نمػا  كفى نفس الكقت ال يمكف أف تتحقؽ األىػداؼ المنشػكدة مػف خػالؿ االسػتراتيجيات فقػط ، كاي

 .(97)البد مف ركح المبادرة كاالبتكار كالريادة
كمػػف ثػػـ فالريػػادة االسػػتراتيجية عمػػؿ ريػػادل ذك منظػػكر كتكجػػو اسػػتراتيجى ، ألف العمػػؿ 

يجى يساعد فػى تشػخيص الفػرص المالئمػة السػتغالليا الريادل الذل يستخدـ المنظكر االسترات
 ، كمف ثـ خمؽ ميزة تنافسية مستدامة تقكد إلى تعظيـ خمؽ القيمة أك الثركة.

بػػيف تخصصػػيف : ريػػادة األعمػػاؿ  فالريػػادة االسػػتراتيجية تنطػػكل عمػػى التكامػػؿ كالتػػكازف
ت التػى تػؤدل إلػى تحديػد رة االسػتراتيجية ، حيػث تركػز الريػادة عمػى اإلجػراءات كالممارسػاادكاإل

الفػػرص كاسػػتغالليا ، كتركػػز اإلدارة االسػػتراتيجية عمػػى اإلجػػراءات المخططػػة كالمنظمػػة لتحقيػػؽ 
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الكاعى القائـ عمى حقائؽ بػيف البػدائؿ التػى تػؤدل إلػى  تنافسية عف طريؽ االختيار الذكى ميزة
 استراتيجىفيى مدخؿ جديد لمتفكير فى ريادة األعماؿ بمنظكر  .. ىذه الميزة

يمكػف تعريػؼ الريػادة االسػتراتيجية بأنيػا أحػد المػداخؿ االسػتراتيجية فى ضػكء مػا سػبؽ 
الػػى تقػػـك عمػػى تكامػػؿ كمػػزج المنظػػكر الريػػادل )البحػػث عػػف الفػػرص كاسػػتغالليا( كالمنظػػكر 
االسػػػتراتيجى )البحػػػث عػػػف المزايػػػا التنافسػػػية كاسػػػتدامتيا( فػػػى آف كاحػػػد مػػػف أجػػػؿ تصػػػميـ 

، مػػف خػػالؿ أبعػػاد : القيمػػة كتحقيػػؽ أداء تنافسػػى متميػػزك يػػة لخمػػؽ الثػػركة اسػػتراتيجيات رياد
الثقافػػػة الرياديػػػة ، العقميػػػة الرياديػػػة ، القيػػػػادة الرياديػػػة ، ادارة المػػػكارد بشػػػكؿ اسػػػػتراتيجي ، 

   كاالبتكار .
 خصائص الرٓادة االشرتاتٔجٔة :  -ج

يمكػػػف استشػػػفاؼ أىػػػـ الخصػػػائص  فمسػػػفة الريػػػادة االسػػػتراتيجية كتعريفاتيػػػافػػػى ضػػػكء 
 ، عمى النحك التالى :  لياكالمالمح المميزة 

البحػث عػف الفػرص كالمزايػا التنافسػية فػى بحثى جديد يجمع بيف ممارسػات كنشػاطات حقؿ  -
 آف كاحد.

التنافسية التػى تتسػـ اليػـك بالتعقيػد كالديناميكيػة نشأت الريادة االستراتيجية فى إطار البيئة  -
 كصعكبة التكقعات أك التنبؤ.كسرعة التغير 

لمريػػادة االسػػتراتيجية جػػذكرىا كأصػػكليا المسػػتمدة مػػف مجػػاالت اإلدارة كالسػػمكؾ التنظيمػػى  -
دارة المكارد كرأس الماؿ البشرل.  كعمـ النفس كاالجتماع كاالقتصاد كاألنثركبكلكجيا كاي

اسػػػتغالؿ الفػػػرص الريػػػادة االسػػػتراتيجية نيػػػج جديػػػد فػػػى األدب اإلدارل يركػػػز عمػػػى كيفيػػػة   -
 الكاعدة ككيفية تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة بشكؿ متكازف كمتكامؿ.

تػػرتبط الريػػادة االسػػتراتيجية باسػػتراتيجية الجامعػػة بشػػكؿ عػػاـ ، كتػػدكر حػػكؿ دعػػـ المكقػػؼ  -
 التنافسى لمجامعة محميان كعالميان.

 نظكر االستراتيجى.الريادة االستراتيجية عممية قكاميا مزج المنظكر الريادل مع الم -
 الريادة االستراتيجية آلية ميمة تؤدل إلى تعزيز الكضع التنافسى لممؤسسة. -
إطػار بيئػة الريادة االستراتيجية ترتبط ارتباطان كثيقػان بتحسػيف األداء التنافسػى لممؤسسػة فػى  -

 شديد التنافس كالتعقيد، كيمكف القكؿ بأنيا احدم مداخؿ تحسيف األداء التنافسي .
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فى عالـ اإلدارة كاألعماؿ ، يقػـك  –إلى حد كبير  –دة االستراتيجية مجاؿ جديد كحديث الريا -
 عمى كضع نشاطات ريادة األعماؿ فى إطار استراتيجى.

الريادة االستراتيجية بالسػياؽ الػذل تكجػد فيػو حيػث المحػددات التنظيميػة كالمؤسسػية تتأثر  -
 تراتيجية كاستراتيجيات المعرفة.كالبيئية ، كما أنو ثمة ارتباط بيف الريادة االس

الريادة االستراتيجية خمط كتكامؿ بيف مجػاليف : ريػادة األعمػاؿ كاإلدارة االسػتراتيجية ، ريػر  -
 أنو البد أف يتسـ ىذا المزج بالتكازف.

تقـك الريادة االستراتيجية عمى كيفية تحكيػؿ الفػرص إلػى مزايػا تنافسػية مسػتدامة فػى إطػار  -
 استراتيجى.

يميػػز الريػػادة االسػػتراتيجية كيفيػػة إدارة المػػكارد بشػػكؿ اسػػتراتيجى ، كالسػػيما المػػكارد مػػا  أىػػـ -
 البشرية ، كالتى تعد فى نظر الريادة االستراتيجية أكثر أىمية مف أية مكارد أخرل.

الريادة االستراتيجية استعداد تنظيمى مسػتمر الستكشػاؼ ميػاديف كمجػاالت تنافسػية جديػدة  -
 كاإلمكانيات كاستغالليا. ، كالتعرؼ عمى الفرص

 :  ّأٍدافَا الرٓادة االشرتاتٔجٔة أٍنٔة-د

 تتجمى أىمية الريادة االستراتيجية مف خالؿ النقاط التالية : 
تسػػػػاعد الريػػػػادة االسػػػػتراتيجية المؤسسػػػػات عمػػػػى االسػػػػتجابة بشػػػػكؿ اسػػػػتباقى لمتغييػػػػرات  -

كاالبتكػػػارات كنمػػػاذج األعمػػػاؿ كالتػػػى قػػػد تحمػػػؿ مخػػػاطرة أك تعقيػػػدان ، ككضػػػع اسػػػتراتيجيات 
مخططػة كمدركسػػة لمتعامػؿ معيػػا ، كمػػا تسػاعد عمػػى تحديػػد الفػرص الجديػػدة كاسػػتغالليا ، 

كنمػاذج األعمػاؿ ذات الصػمة بالمؤسسػات جاىػات كالفػرص كتساعد عمى مراجعة كتقييـ االت
 .(96)األخرل ، كمدل التطكرات كالتغيرات الحادثة فييا ، ككذلؾ المخاطر ذات الصمة

تعػد مػػف أىػـ األسػػاليب كالكسػائؿ التػػى يجػب عمػػى المؤسسػات أف تكتسػػبيا مػف أجػػؿ البقػػاء  -
يسػػاعد المؤسسػػة عمػػى التنبػػؤ كالنمػػك فػػى البيئػػة التنافسػػية، فالتكجػػو الريػػادل االسػػتراتيجى 

بالمسػػتقبؿ ، كأف تتحمػػى بالمركنػػة االسػػتراتيجية ككضػػع مجمكعػػة مػػف البػػدائؿ االسػػتراتيجية 
دارة المكارد كالقدرات كالميارات بشكؿ استراتيجى ، مف أجؿ التكيؼ مػع البيئػة الديناميكيػة  كاي

تعمؿ عمػى تطػكير  نياإ، كالعمؿ عمى تعقب كاستثمار الفرص الريادية داخؿ المؤسسة. كما 
 ذاالقتصاد كتنميتو ، كالعمؿ عمى زيادة المنافسة كخمػؽ قيمػة مضػافة ، كزيػادة الكفػاءة ، إ

 .(92)أف دخكؿ منافسيف جدد إلى السكؽ يحفز اآلخريف لالستجابة بشكؿ فعاؿ ككؼء
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الجامعػػة لمريػػادة االسػػتراتيجية ، لػػف تكػػكف قػػادرة عمػػى التكاجػػد أك التقػػدـ فػػى بػػدكف امػػتالؾ  -
ف امتمكػت  الجامعػة التصػنيؼ العػالمى لمجامعػات ، كال تحسػيف مسػتكاىا التنافسػى ، حتػى كاي

 .(98)الدعـ المالى كالمادل الالـز
آليػػات تنظيميػػة تزيػػد مػػف نشػػاطيا تسػػاعد الريػػادة االسػػتراتيجية المؤسسػػات عمػػى تطػػكير  -

الريادل فى اتجاه المنظكر االستراتيجى ، جنبان إلػى جنػب مػع إجػراءات التنافسػية الحاليػة ، 
 .(99)بمعنى أنيا تساعد عمى اتخاذ إجراءات ريادية فى إطار استراتيجى

تساعد الريادة االستراتيجية عمى االستجابة بشكؿ عممػى مػدركس لمتغيػرات البيئػة المختمفػة  -
، كالشؾ أنيذه االستجابة تسػيـ فػى تحسػيف األداء التنافسػى  كالتى تكاجو المؤسسات اليـك

 .(122)لممؤسسة
الريػػػػادة االسػػػػتراتيجية ذات أىميػػػػة متزايػػػػدة كخيػػػػار اسػػػػتراتيجى أصػػػػبحت كمػػػػف ثػػػػـ 

لممؤسسػػة مػػف أجػػؿ التكيػػؼ مػػع متطمبػػات المنافسػػة ، كالخػػركج بأجيػػاؿ يػػدرككف الفػػرص ، 
ادرة كالمخػاطرة كاالبتكػار ، كيسػتثمركف كيبادركف فى تبنييػا ، كيمتمكػكف ركح اإلبػداع كالمبػ

لمػػكارد المتاحػػة بشػػكؿ اسػػتراتيجى مػػف أجػػؿ الخػػركج بمشػػاريع ناجحػػة تحقػػؽ الػػربح كالنمػػك ا
 كالقيمة.

الريػػػادة االسػػػتراتيجية إلػػػى تحقيػػػؽ أداء تنافسػػػى فػػػائؽ كمتميػػػز مػػػف خػػػالؿ كتيػػػدؼ 
 .(121)عمميات كنشاطات البحث عف الفرص كالبحث عف المزايا فى آف كاحد

كما تيدؼ الريادة االستراتيجية إلى خمػؽ مزايػا تنافسػية مسػتدامة تػؤدل إلػى تحقيػؽ 
أقصى قدر مف الثركة ، مف خالؿ االستغالؿ الفعاؿ لمفػرص المتاحػة كالمكاعػدة ، كمػا  أنيػا 
تسػػيـ فػػى كيفيػػة اكتشػػاؼ كتكظيػػؼ كاسػػتغالؿ الفػػرص المتاحػػة كالفػػرص ريػػر المسػػتغمة 

 .(127)سابقان 
ستراتيجية إلػى تعزيػز األداء المؤسسػى ، كمػا أف المؤسسػات التػى الريادة االكتيدؼ 

لدييا التكجو الريادل كاالسػتراتيجى عمػى حػد سػكاء ، سػكؼ تقػدـ خػدمات كمنتجػات جديػدة 
مسػػتكل عػػاؿ  مػػف اإلقبػػاؿ كتحقػػؽ كستتكسػػع جغرافيػػان ، كتطػػكر بنيتيػػا التحتيػػة كمبدعػػة ، 

 .(120)تنافسػية أفضػؿ كمسػتكل أعمػى مػف األداءقؽ مزايػا حالطالبى ، كمف ثـ تستطيع أف ت
كذكرت إحدل الدراسات أف الريادة االستراتيجية تعد ىػدفان اسػتراتيجيان لمعديػد مػف المؤسسػات 

 .(127)التى تسعى إلى النمك كاالستدامة
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كتيػػدؼ الريػػادة االسػػتراتيجية إلػػى تطػػكير اآلليػػات المنظميػػة لرفػػع نشػػاطيا الريػػادل 
تيجية الجديدة، بما يسيـ فى تككيف مزايا تنافسية تػؤدل عمػى زيػادة طبقان لإلجراءات االسترا

 الثركة كالقيمة معان ، كبما يجعؿ المؤسسة مميزة عف المنافسيف.
كعمػػى صػػعيد التعمػػيـ العػػالى تيػػدؼ الريػػادة االسػػتراتيجية إلػػى حصػػكؿ الجامعػػة عمػػى 

كأف يصػبح أعضػاء  القيمة مف خػالؿ رسػممة المعرفػة كتقػديـ الخػدمات بػالجكدة المطمكبػة ،
 .(127)ىـ كاألكاديميكف بكجو عاـ ريادييفة التدريس كمعاكنك ىيئ

يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف تحقيػػؽ األداء التنافسػػى المتميػػز كالفعػػاؿ يعػػد كاحػػدان مػػف أىػػـ 
أىػػداؼ الريػػادة االسػػتراتيجية ، كيتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اآلليػػات العديػػدة كاألبعػػاد المتنكعػػة 

 لمريادة االستراتيجية.
 لرٓادة االشرتاتٔجٔة ّمبادئَا : أشض ا-ِ

 تستند الريادة االستراتيجية إلى أسس كمبادئ تحكميا ، مف أىميا : 
 التكازف بيف المنظكر الريادل كالمنظكر االستراتيجى كالتكامؿ بينيما. -
 االرتباط الكثيؽ بيف الريادة كاإلدارة االستراتيجية يشكؿ ركح الريادة االستراتيجية. -
 االستراتيجى جزء ال يتجزأ مف نشاطات الريادة االستراتيجية.التفكير  -
 المكارد البشرية أىـ أصكؿ الريادة االستراتيجية. -
 االبتكار كالمخاطرة المحسكبة كركح المبادرة ركائز أساسية لمريادة االستراتيجية. -
دارة المسػػتقبؿ كالتكيػػؼ البيئػػى شػػركط ال رنػػى عنيػػا لنجػػاح الر  - يػػػادة التفكيػػر االسػػتباقى كاي

 االستراتيجية
نجػػاح الريػػادة االسػػتراتيجية مػػرتبط بعمميػػات التكيػػؼ االسػػتراتيجى أك المالءمػػة االسػػتراتيجية  -

 كالمركنة االستراتيجية.
 استكشاؼ الفرص كاستغالليا بشكؿ فعاؿ مف أسس كركائز نجاح الريادة االستراتيجية. -
انػػػت مؤسسػػػات أعمػػػاؿ أـ الريػػػادة االسػػػتراتيجية سػػػمة مميػػػزة لممؤسسػػػات الفعالػػػة سػػػكاءن ك -

 مؤسسات خدمية كاجتماعية كمنيا مؤسسات التعميـ.
 ال ريادة استراتيجية بدكف عقمية ريادية كتكجو ريادل كثقافة ريادية. -
 تعد القيادة الريادية مف أىـ ركائز الريادة االستراتيجية. -
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ىػـ مقكمػات دراسة السياؽ البيئى بمتغيراتو كتحدياتو كالفرص التى قػد تػنجـ عػف ذلػؾ مػف أ -
 نجاح الريادة االستراتيجية.

 إدارة المكارد بشكؿ استراتيجى مف أىـ ركائز كمبادئ الريادة االستراتيجية. -
تكافر قاعدة عريضة مف المعمكمات عف المنافسيف كعف العمػالء كالمسػتفيديف أمػر ضػركرة  -

 لنجاح الريادة االستراتيجية.
جػدد كأسػكاؽ جديػدة كفريػدة مػف أىػـ  استكشاؼ آفاؽ كفرص جديدة كرير معركفػة كعمػالء -

 أسس نجاح الريادة االستراتيجية.
ال يمكف أف تنجح الريادة االستراتيجية بدكف فكػر اسػتراتيجى ممػثالن فػى قيػادة اسػتراتيجية ،  -

دارة لممػكارد كالكفػاءات كالقػدرات  كتحالفات كشبكات استراتيجية كرؤية استراتيجية كاضػحة كاي
 بأسمكب استراتيجى.

كحدة تنظيمية أك عمى األقؿ فريػؽ عمػؿ لمريػادة االسػتراتيجية أمػر حيػكل فػى نجػاح تشكيؿ  -
 نشاطات الريادة االستراتيجية.

دارة المخػػػػاطر مػػػػف أسػػػػرار نجػػػػاح الريػػػػادة  - المخػػػػاطرة المحسػػػػكبة كالمجازفػػػػة المدركسػػػػة كاي
 االستراتيجية.

إلػػى معػػايير فحػػص كتعػػرؼ احتياجػػات العمػػالء كالسػػكؽ كالمنافسػػيف كالمسػػتفيديف اسػػتنادان  -
 دقيقة كتحميؿ عممى سميـ.

 :  ّمتطلبات جناحَا مكْمات الرٓادة االشرتاتٔجٔة-ـّ

أىػدافيا المنشػكدة ، فػاألمر بحاجػة إلػى تػكافر مقكمػات لكػى تػؤدل الريػادة االسػتراتيجية 
 كمتطمبات كشركط عديدة مف أىميا : 

كمػػا تشػػجع المجازفػػة كالمخػػاطرة  تػػكافر ثقافػػة رياديػػة تشػػجع األفكػػار كاإلبػػداعات الجديػػدة ، -
المحسكبة كالتسامح مع الفشؿ أك الخطأ ، كالتشجيع عمى التعمـ كقبكؿ التغييػر المسػتمر ، 

 .(126)باعتباره ناقالن لمفرص الكاعدة
قيادة ريادية تعػزز ثقافػة االبتكػار كالمجازفػة كجكد قيادة ريادية، فال ريادة استراتيجية بدكف  -

الرياديػػة ، قيػػادة قػػادرة عمػػى تعزيػػز قػػدرة المؤسسػػات كخاصػػة الجامعػػات كتعػػزز السػػمككيات 
 .(122)عمى المنافسة كالكصكؿ لمتميز كالريادة العالمية فى كقت قياسى
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تػكفير  االبتكار كىك العنصر األكثر أىميػة فػى الريػادة االسػتراتيجية ، كىػك عنصػر ميػـ فػى -
 .(128)الفرص كالمزايا التنافسية

امػػػتالؾ القػػػدرة عمػػػى التعػػػرؼ عمػػػى الفػػػرص كاسػػػتغالليا لتطػػػكير التكجػػػو الريػػػادل ، حيػػػث  -
ممارسػػػات جديػػػدة تختمػػػؼ عػػػف الممارسػػػات السػػػابقة ، حيػػػث تشػػػكؿ المخػػػاطرة كاالسػػػتباقية 

 .(129)كالمبادرة كاالبتكار أبعاد أساسية ليذا التكجو
متخػذل  تنبيػوالتكجو االستراتيجى ، كيمثؿ فمسفة تنظيمية تعتنقيػا المؤسسػة ، تعمػؿ عمػى  -

ؿ تركيػػز االىتمػػاـ عمػػى المظػػاىر كالمالمػػح الميمػػة فػػى لقػػرار إلػػى الفػػرص البيئيػػة مػػف خػػال ا
البيئػػة كالمرتبطػػة بمجػػاؿ عمػػؿ المؤسسػػة ، كيشػػمؿ التكجػػو االسػػتراتيجى : التكجػػو السػػكقى 

 .(112)كالتكنكلكجى كالريادل
أف تػػػدير المؤسسػػػة المػػػكارد كالقػػػدرات المتاحػػػة بشػػػكؿ اسػػػتراتيجى ، يجعميػػػا تتفػػػكؽ عمػػػى  -

 .(111)فائؽالمؤسسات األخرل فى السكؽ ، كيكلد عكائد كأداء 
جراءات البحث عف المزايػا )التكجػو االسػتراتي - ى( ، بحيػث ال جتحقيؽ التكازف بيف نشاطات كاي

ا التػػكازف يحتػػاج إلػػى ىيكػػؿ تنظيمػػى ذكتحقيػػؽ ىػػ ،يطغػػى أحػػدىما عمػػى اآلخػػر أك يسػػتبعده 
 .(117)حيث االستغالؿ كاالستكشاؼقادر عمى دعـ االحتياجات المزدكجة 

أف تعمؿ المؤسسات التى تيدؼ إلى تطػكير كتنميػة الريػادة االسػتراتيجية عمػى تطػكير يجب  -
 .(110)فرؽ مبدعة لمغاية

دارتيا كتنميتيا ، سكاءن رأس الماؿ المال أ - ك المػالى أك التنظيمػى أك تعبئة رؤكس األمكاؿ كاي
االجتماعى أك البشرل كالفكرل ، كما إف الػدعـ الحكػكمى ميػـ لتحفيػز ركاد األعمػاؿ كتقميػؿ 

 .(117)المخاطر المكجكدة أك التى تقؼ فى طريؽ أنشطة المشاريع االستراتيجية
 :   (117)كذكرت إحدل الدراسات عدة أمكر لتسييؿ الريادة االستراتيجية كتنميتيا منيا

 إنشاء مراكز لالبتكار. -
 تطكير الخدمات كالعمميات كالمنتجات بصفة دكرية مستمرة. -
 االىتماـ بالتفكير االستراتيجى. -
 إنشاء مكارد جديدة أك تكييؼ المكارد الحالية مع أىداؼ جديدة. -
 األدكار القيادية كاالستباقية".تكقع أفضؿ لعمؿ المنافسيف "أخذ  -
 استغالؿ الفرص بشكؿ جيد. -
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االستفادة الكاممػة كالفعالػة مػف الكفػاءات الرئيسػية لممػكارد البشػرية داخػؿ األقسػاـ كاإلدارات  -
 المختمفة.

كعمى المستكل الجامعى ، لكى تصبح الجامعة مؤسسة رياديػة اسػتراتيجية مبتكػرة ، 
 :   (116)يجب مراعاة ما يمى

 حسف إدارة المكارد كبناء القدرات التنظيمية. -
مػف خػارج المؤسسػة الجامعيػة فػى قيػادة المؤسسػة كالمسػتفيديف  إشػراؾ أصػحاب المصػمحة -

دارتيا.  كاي
 تضميف التكنكلكجيا الرقمية فى أنشطة الجامعة. -
 التكامؿ بيف التدريس كالبحث العممى كالمشاركة المجتمعية. -
نشاء المشاريع الصغيرة.تعزيز  -  الريادة كركح المبادرة مف خالؿ تعميـ ريادة األعماؿ كاي
 عمى االبتكار.المعرفة لتعزيز القدرة  تبادؿ كتقاسـ -
القدرة عمى دمج كتحسيف التقنيات الرقمية كالتى تػدعـ كتحفػز كتسػاعد عمػى جعػؿ مؤسسػة  -

 العالى مؤسسة ريادية كمبتكرة.التعميـ 
 أبعاد الرٓادة االشرتاتٔجٔة : -ز

ال يكجد منظكر مكحد ألبعاد الريادة االستراتيجية كعناصػرىا األساسػية ، كذلػؾ الخػتالؼ 
 الباحثكف كالخبراء إلى مضمكف الريادة االستراتيجية كمحدداتيا.الزاكية التى نظر مف خالليا 

 :   (112)فقد حددت إحدل الدراسات ىذه األبعاد فيما يمى
 ارتناـ الفرص. -                 القدرات اإلدارية الريادية. -
 جية.يالمركنة االسترات -                االستشعار البيئى الريادل. -
 التعمـ التنظيمى. -                           التكجو الريادل. -

 :   (118)كما حددت دراسة أخرل ىذه األبعاد فيما يمى
 قبكؿ المخاطرة. -                         القيادة الريادية. -
 الثقافة الريادية. -                         التفكير الريادل. -
 إدارة المكارد بشكؿ استراتيجى. -

حددت دراسة أخرل أبعاد الريادة االستراتيجية فى أربعة أبعاد فقط ىػى : تحمػؿ فى حيف 
 .(119)المخاطر ، ارتناـ الفرص ، اإلبداع ، كالثقافة الريادية



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 801 - 

رير أف العديد مػف الدراسػات كالبحػكث اعتمػدت عمػى نمػكذج الريػادة االسػتراتيجية الػذل 
 :   (172)، كالذل يتككف مف األبعاد اآلتية 7220فى  Sirmon , Hiltطكره 

 العقمية الريادية. -                   الثقافة الريادية. -
 استراتيجى.إدارة المكارد بشكؿ  -                   القيادة الريادية. -
 تطكير االبتكار. -

 كتتبنى الدراسة الحالية ىذا النمكذج كالذل يمكف كضعو فى الشكؿ التالى : 
 
 
 
 
 
 
 

 ـصخ ٌٍـ٠بػح االمتـات١ز١خ( األثعبػ اٌّمت1اٌشىً ؿلُ )

 اٌّظؼؿ : ئعؼاػ اٌجبصج

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف أبعاد الريادة االستراتيجية ترتبط بػاألداء التنافسػى ، كالػذل 
كمػػا يتضػػح أف ال يمكػػف تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية كال خمػػؽ يعػػد بمثابػػة نتيجػػة ليػػذه األبعػػاد ، 

 الثركة أك الربح بدكف أداء تنافسى متميز.القيمة أك 
 كفيما يمى نبذة مختصرة عف كؿ بعد منيا : 

 الجكافة الرٓادٓة : -1-ز

كالممارسات التنظيمية التػى تشػجع األفػراد عمػى ىى مجمكعة القيـ كالتكجيات كالمبادئ 
 .(171)األنشطة كالفعاليات كالقيـ الريادية المتنكعة

تكجو جديد بالمؤسسة يقـك عمى تشجيع األفكار الجديػدة كاإلبػداع كاالبتكػار كتكقػع كىى 
دارتيا ، كتشجيع التسػامح مػع بعػض  ـ كتحفيػز األخطػاء أك الفشػؿ ، كتشػجيع الػتعمالمخاطر كاي

 اإلدارييف كالعامميف عمى المبادأة ، كالتحرؾ بالتغيير فى اتجاه الفرص.
الجديػدة كتشػجيع المبػادرة كتبنػى األفكػار كاإلبػداعات كقكاـ ىذه الثقافة يكمػف فػى تقػدير 

كالتعامؿ العممى مع الخطأ أك الفشؿ ، كالتشجيع عمػى الػتعمـ ، كالمجازفة كالمخاطرة المحسكبة 

القيادة 
 الريادية

الثقافة 
 الريادية

 العقمية الريادية

إدارة 
المكارد 
بشكؿ 
استراتيج

 ل

 

 االبتكار

األداء 
التناف
 سى

الميزة 
التناف
 سية

خمؽ 
 القيمة
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لمتغييػر المسػتمر باعتبػاره نػاقالن لمفػرص ، ككيفيػة ممارسػة المبػادرة الفردل كالتنظيمى كالقابمية 
كتشػػجيع البحػػث عػػف الفػػرص كالمزايػػا ، كثقافػػة المركنػػة  فػػى بيئػػة ريػػر كاضػػحة كريػػر مؤكػػدة ،

 .(177)التنافسية كالتكيؼ البيئىكاالختالؼ ، إضافة إلى 
كتعد الثقافة الريادية أمران جكىريان لتحقيػؽ جػدارة ديناميكيػة فػى عمميػات التحػكؿ ، حيػث 

كتشػجع كتقػدر تعد ىذه الثقافة مف العكامؿ الميمػة التػى تحػدد اتجاىػات األفػراد نحػك الريػادة ، 
 .(170)السمككيات الريادية كالمخاطرة كاالستقاللية كاإلنجاز

لػػذلؾ إذا أرادت الجامعػػة تحقيػػؽ الريػػادة االسػػتراتيجية ، كمػػف ثػػـ تحقيػػؽ أداء تنافسػػى 
متميز ، عمييا أف تطكر كتنمػى ثقافػة رياديػة تشػجع عمػى الػتعمـ كالتكجػو نحػك السػكؽ كتمبيػة 

العمػػالء كاالبتكػػار ، كىػػى ثقافػػة مرنػػة متكيفػػة تعمػػؿ عمػػى إيجػػاد كتييئػػة منػػاخ عمػػؿ حاجػػات 
التحسيف المستمر ل داء ، مػف خػالؿ التكيػؼ بسػرعة مػع الفػرص ديناميكى خالؽ ، يؤدل إلى 

 االستراتيجية الجديدة.
ة افسى ، حيث إف الثقافػة الرياديػتنكاألداء الالريادة كربطت إحدل الدراسات بيف الثقافة 

تسيؿ عممية تحديد الفرص كتعريفيػا ، كاكتشػاؼ مصػادر جديػدة لمقيمػة كالخػدمات كالمنتجػات 
 .(177)كالعمميات اإلبداعية ، بما يؤدل إلى أداء تنافسى عاؿ
عمػػى الثقافػػة السػػائدة ،  -إلػػى حػػد كبيػػر–كتعتمػػد االسػػتراتيجية التػػى تتبعيػػا المؤسسػػة 

، كمػػا إف ثقافػػة أل مؤسسػػة تحػػدد أل اسػػتراتيجية سػػكاءن الثقافػػة التنظيميػػة أك الثقافػػة البيئيػػة 
 لؾ يتأثر رائد األعماؿ االستراتيجى بالثقافة التنظيمية السائدة.ذيمكف تبنييا ، ل

لغػػػرس قػػػيـ لػػػذلؾ عمػػػى اإلدارة الجامعيػػػة أف تضػػػع كتخطػػػط أفضػػػؿ األسػػػاليب كاآلليػػػات 
مراعػاة أبعػاد كمجػاالت كمككنات الثقافة الريادية بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب مف خالؿ 

 .(177)الريادة االستراتيجية
فالجامعة تككف أكثر ريادية عندما تعزز ثقافتيا التنظيمية بمجمكعة كاسػعة مػف األفكػار 
الجديدة كاإلبداعية ، كتشجع االبتكار كالتجريب كالتعمـ كالطمكح كالمخاطرة المحسػكبة كالمبػادرة 

 كاالستباقية كالتحسيف المستمر ل داء. كاإلنجاز كالمركنة كاالستشراؼ االستراتيجى
 العقمية الريادية : -7-ز

بيئػػة تنافسػػية ديناميكيػػة تتسػػـ بعػػدـ اليقػػيف أك التأكػػد ، ألف بيئػػة األعمػػاؿ اليػػـك ىػػى 
كضعؼ القدرة عمى التنبؤ أك التكقػع أك تحديػد حجػـ المخػاطر أك اسػتباؽ الفػرص ، لػذلؾ تبػزغ 
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الطريػػػؽ قيمػػػة العقميػػػة الرياديػػػة لمرائػػػد االسػػػتراتيجى ، كالتػػػى تميػػػد  –فػػػى ظػػػؿ ىػػػذه البيئػػػة  –
 لالبتكار.

 :   (176)كتتطمب العقمية الريادية ما يمى
 كجكد رؤية استراتيجية كاضحة كمتماسكة. -
 تحكيؿ الرؤية إلى فعؿ استراتيجى حقيقى مكجو نحك التغيير. -
 كتنفيذىا بسرعة.اتخاذ قرارات حيكية بسرعة كعدـ تردد  -
 إفساح المجاؿ أماـ األفراد لممشاركة فى التطكير كاإلدارة. -
 اؿ البشرل.ملممؤسسة كالذل يؤدل إلى حسف إدارة رأس التحديد النيج االستراتيجى  -

كسيمة لمتفكير فى األعمػاؿ كاألنشػطة التػى تحمػؿ جانبػان مػف عػدـ الريادية كالعقمية 
فػى خمػؽ الثػركة كالقيمػة كتحقيػؽ ميػزة اليقيف كالتقاطيا كفرص ، كتسيـ العقميػة الرياديػة 

 :   (172)تنافسية مستدامة ، كمككناتيا
 منطؽ الخيارات الحقيقى.  -         إدراؾ فرص تنظيـ المشاريع كالتقاطيا. -
 كضع إطار لتنظيـ المشاريع. -         كاالستباقية فى تنظيـ المشاريع.اليقظة  -

كاألفراد الذيف لدييـ عقمية ريادية متميزة يسػتطيعكف تحديػد كاكتشػاؼ كاسػتغالؿ الفػرص 
درة عمػى استشػعار الفػرص كاسػتباقيا فػى قػالجديدة كالكاعدة ، بما لدييـ مف قػدرات معرفيػة ، ك 

 .(178)ليـ قطاعات السكؽ قبؿ المنافسيف
فالعقميػػة الرياديػػة تكمػػف فػػى القػػدرة عمػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػرص كالتقاطيػػا ، كالقػػدرة عمػػى 

 استغالليا بنجاح ، كمف ثـ القدرة عمى المنافسة الفاعمة.
القػػػدرة عمػػػى التعػػػرؼ عمػػػى الفػػػرص كجػػػو الريػػػادل ، حيػػػث تكتػػػرتبط العقميػػػة الرياديػػػة بال

المخػاطرة كاالبتكػار كالمبػادرة كالتنافسػية  كتشكؿكاستغالليا لتطكير ممارسات كخدمات جديدة ، 
 .(179)كاالستباقية عناصر أساسية ليذا التكجو الريادل

ترابطتاف ، فالقيادة الريادية ىػى التػى تشػجع كتتبنػى الريادية كالثقافة الريادية مكالعقمية 
قيػادة رياديػة بػدكف إذ ال مكػكف لمقيػادة الرياديػة ، ىػى أىػـ الثقافة الريادية ، كالعقمية الريادية 

عقميػػة رياديػػة ، لػػذلؾ تنمػػك كتتشػػكؿ الثقافػػة الرياديػػة فػػى إطػػار كممػػف العقميػػة الرياديػػة كالقيػػادة 
 الريادية.
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 القيادة الريادية : -0-ز
التػػػى تعػػػد المحػػػكر األساسػػػى فػػػى الريػػػادة تراتيجية بػػػدكف قيػػػادة رياديػػػة ، ك ال ريػػػادة اسػػػ

رسػػمية فػػى التسمسػػؿ اليرمػػى التنظيمػػى ، فالقيػػادة االسػػتراتيجية ، دكف أف تكػػكف ىنػػاؾ كظيفػػة 
 الريادية يمكف أف تمارس عمى كافة مستكيات المؤسسة كمف كؿ األفراد.

بشػكؿ اسػتراتيجى ، كالقيادة الريادية ىى القػدرة عمػى التػأثير فػى اآلخػريف إلدارة المػكارد 
د القيػادة الرياديػة مف أجؿ التأكيد عمى سمككيات البحث عػف الفػرص كالبحػث عػف المزايػا ، كتعػ

   (102): ضركرية لدكرىا فى
 إدراؾ الفرص كاستغالليا. -
 دعـ القدرة عمى تنظيـ المشاريع. -
 التأكيد عمى االبتكار. -
 عدـ االعتراؼ باألكضاع السائدة ، كالميؿ إلى التجديد كالتغيير. -
 ربط الريادة أك ركح المبادرة باإلدارة االستراتيجية. -
 مكارد المؤسسة بفعالية لتحسيف األداء.القدرة عمى إدارة محفظة  -

كترتبط القيادة الريادية بالتركيز عمى السمكؾ الريادل ، إدارة كتنسػيؽ المػكارد كالمصػادر 
كتكجيييا نحك األىداؼ مف خالؿ تقييـ كفاءات المؤسسػة ، كتقيػيـ حالػة البيئػة ، مػع التركيػز 

 .(101)عمى األىداؼ االستراتيجية طكيمة المدل
ادة الريادية بأنيػا عمميػة خمػؽ رؤيػة ريػادة األعمػاؿ المميمػة لفريػؽ العمػؿ ، كتعرؼ القي

كتتكػكف مػف ثالثػة عكامػؿ ىػى : المبػادرة كتشػير إلػى القػدرة عمػى التػاثير فػى اآلخػريف لحفػػزىـ 
يعنػػى القػػدرة عمػػى التفكيػػر ك عمػػى اإلبػػداع بػػدالن مػػف انتظػػار الفرصػػة الجيػػدة القادمػػة ، كاإلبػػداع 

المفيػػدة لممؤسسػػة كزيػػادة االسػػتفادة منيػػا بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف المػػكارد ، كتحمػػؿ كتطػػكير األفكػػار 
المخػػاطر كىػػك االسػػتعداد لتحمػػؿ عػػدـ التأكػػد كالتعقيػػد البيئػػى كتحمػػؿ أعبػػاء المسػػئكلية لمتنبػػؤ 

 .(107)بمتغيرات المستقبؿ
 المسػػػتفيديفكالقياديػػػة الرياديػػػة ىػػػى القيػػػادة القػػػادرة عمػػػى فحػػػص احتياجػػػات كرربػػػات 

لػى تحميػؿ دقيػؽ لمسػكؽ ، كىػى القيػادة التػى  كالمنافسيف كالسكؽ اسػتنادان إلػى معػايير دقيقػة كاي
ة تستطيع أف تتخذ القرارات فى الكقت المناسب لالستغالؿ الناجح لمفرص المعتػرؼ بيػا فػى بيئػ

نيػػػا قػػػادرة عمػػػى إدارة المخػػػاطر مػػػف خػػػالؿ تنكيػػػع الخػػػدمات شػػػديدة التعقيػػػد كالتغييػػػر ، كمػػػا إ
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عػػاد ة تخصػػيص المػػكارد كسػػط حػػاالت عػػدـ التأكػػد ، إضػػافة إلػػى تشػػجيع الثقافػػة كالمنتجػات ، كاي
 .(100)التنظيمية التى تؤكد عمى التكجو كالتعمـ الريادل

ت عمػػى المنافسػػة كالكصػػكؿ لمتميػػز اكالقيػػادة الرياديػػة قػػادرة عمػػى تعزيػػز قػػدرة الجامعػػ
عاليػة ، كالنجػاح فػى كالريادة العالمية فى كقػت قياسػى ، مػف خػالؿ اتخػاذ قػرارات ذات مخػاطر 

تحقيػػػؽ أىػػػدافيا ، خاصػػػة كأنيػػػا تقػػػـك عمػػػى أسػػػاس المبػػػادرات الرياديػػػة كالمخػػػاطر التنظيميػػػة 
كالمجازفػػػة ، مػػػف خػػػالؿ تبنػػػى مػػػدخؿ الريػػػادة  قافػػػة االبتكػػػارالمدركسػػػة ، كمػػػا تتػػػكلى تعزيػػػز ث

ة االستراتيجية كمدخؿ تطكرل يؤسس لبرنامج عمؿ جديد فى الجامعات ، بحيػث تتحػكؿ الجامعػ
 .(107)إلى جامعة ريادية

بػػيف المرؤكسػػيف ، كالقائػػد فالقيػػادة الرياديػػة ىػػى التػػى تشػػجع كتعػػزز التغييػػر كاالبتكػػار 
ل لديو القػدرة عمػى المبػادرة كامػتالؾ الرؤيػة نحػك التغييػر ، كالقػدرة عمػى تشػكيؿ المنطػؽ دالريا

افسػػية المتميػػزة ، المكاىػػب كالخبػػرات كالقػػدرات فػػى تحقيػػؽ التنالػػديناميكى ، كاسػػتثمار مختمػػؼ 
كىى القيادة التى تستطيع ررس االبتكار كاإلبداع كالمبادرة فػى عقميػة المؤسسػات كفػى الثقافػة 
الرياديػػة ، كبػػدكف ىػػذه القيػػادة الرياديػػة ال يمكػػف أف تتحقػػؽ ال الريػػادة االسػػتراتيجية كال األداء 

 التنافسى المتميز.
 إدارة المكارد بشكؿ استراتيجى :  -7-ز

لنجػػاح الريػػادة االسػػتراتيجية يجػػب أف تػػدير المؤسسػػة المػػكارد كالقػػدرات المتاحػػة بطريقػػة 
تجعميا تتفكؽ عمى المؤسسات المنافسة ليا فى السػكؽ ، كتجعميػا تحقػؽ أعمػى عائػد كأفضػؿ 

 مف المكارد كالقدرات المتاحة.أداء ، بمعنى تحقيؽ أقصى استفادة ممكنة 
ف يكػػكف لػػدل قيػػادة المؤسسػػة رؤيػػة أراتيجى ، يجػػب كلكػػى تػػتـ إدارة المػػكارد بشػػكؿ اسػػت

المؤسسػػػة كتقييميػػػا ، كالتنبػػػؤ بالمشػػػكالت كالتحػػػديات التػػػى تكاجػػػو كاسػػػعة لمجػػػاؿ األعمػػػاؿ ، 
كتحميػػؿ نتػػائج االسػػتراتيجيات المعتمػػدة ، كمػػا يجػػب أف يتسػػـ القػػادة بػػالنظرة الكاعيػػة كالذكيػػة 

 .(107)القائمة عمى كعى استراتيجى مالئـ
المحددة ، كتعرؼ القػدرة كيرتبط بإدارة المكارد بشكؿ استراتيجى إدارة القدرات الديناميكية 

عػػادة تكػػكيف الكفػػاءات الداخميػػة كالخارجيػػة  الديناميكيػػة بأنيػػا قػػدرة المؤسسػػة عمػػى دـ كبنػػاء كاي
لمعالجػػة البيئػػات المتغيػػرة بسػػرعة ، كىػػى تػػكفر المنطػػؽ لػػربط مجػػاالت ريػػادة األعمػػاؿ كاإلدارة  

 .(106)االستراتيجية لممؤسسة
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جيػػػة اكاألداء التنافسػػػى يػػػأتى مػػػف قػػػدرة المؤسسػػػة عمػػػى تغييػػػر قاعػػػدة مكاردىػػػا فػػػى مك 
ا الػػنمط المنافسػػة مػػف اآلخػػريف كالتعقيػػدات كالتغيػػرات البيئيػػة ، كتقػػـك المؤسسػػة مػػف خػػالؿ ىػػذ

حسػػػيف شػػػكؿ منيجػػػى بإنشػػػاء كتعػػػديؿ إجراءاتيػػػا التشػػػغيمية سػػػعيان لت"القػػػدرات الديناميكيػػػة" كب
 .(102)األداء

دارة القػػػدرات الديناميكيػػػة  كمنظػػػكر إدارة المػػػكارد بشػػػكؿ اسػػػتراتيجى ، كالسػػػيما تطػػػكير كاي
 المحددة ، ميـ ل سباب التالية : 

البحث عف مكارد جديدة محرؾ النشاط الريادل ، ككسيمة لتكسػيع حػدكد القػدرات مػف خػالؿ  -
 المؤسسة.التكامؿ بيف مجمكعة المكارد الجديدة داخؿ كخارج 

يعػزز التكيػؼ االسػتراتيجى المسػتمر لممؤسسػة إيجاد مجمكعة مف المػكارد المتنكعػة داخميػان  -
ىياكػؿ صػنع قػرارات مف خالؿ إجراءات عديدة منيا : تطكير ىياكػؿ تنظيميػة أكثػر مركنػة ، 

سريعة كفعالة ، حدكد كحكاجز تنظيمية أقؿ ، دمج كربػط مجمكعػة مػف المػكارد المتنكعػة ، 
 .(108)لمكارد المؤسسةالمستمر  كالتجديد

دارة المػػػػكارد بشػػػػكؿ اسػػػػتراتيجى يسػػػػتدعى تييئػػػػة بيئػػػػة داعمػػػػة إلجػػػػراءات تنظػػػػيـ  كاي
المشػػاريع ، مػػف خػػالؿ التػػدابير التػػى تػػزكد ركاد األعمػػاؿ بػػالمكارد الماليػػة كريػػر الماليػػة ، 

االسػتراتيجية فػى كالتدابير التى تقمؿ مف األعباء اإلدارية ، كيتمثؿ التحدل الرئيسى لمريػادة 
دارتيػػا كنشػػرىا بطريقػػة تػػكفر لممؤسسػػة ميػػزة تنافسػػية  تحديػػد المػػكارد كالقػػدرات كتطكيرىػػا كاي

 .(109)مستدامة
كتشػػػمؿ المػػػكارد التػػػى يحتاجيػػػا رائػػػد األعمػػػاؿ االسػػػتراتيجى نػػػكعيف مػػػف المػػػكارد ، 

 :   (172)ىما
، فمػف تتحقػؽ األىػداؼ االسػتراتيجية، كلػف يتحقػؽ األداء التنافسػى  كالماديػة المكارد الماليػة -

سػػكاءن إلدخػػاؿ منتجػػات كخػػدمات جديػػدة إلػػى السػػكؽ ، أك تحفيػػز إال بمػػكارد ماليػػة كافيػػة ، 
 العامميف الميرة ، أك تطكير مشاريع جديدة ، أك نقؿ المنتجات إلى السكؽ.

كالفكريػة ، التكنكلكجيػا كالتقنيػات الحديثػة ، المػكارد البشػرية ريػر الماليػة ، كتشػمؿ المكارد  -
بنػػاء شػػبكات كسػػعة مػػف العالقػػات كاالتصػػاالت مػػع العمػػالء كأصػػحاب المصػػمحة كالسػػكؽ 
كالمؤسسات األخرل ، كالكصكؿ إلى المعرفة بعالـ السكؽ كالتجارة كالمشركعات كممارسػات 

 التكظيؼ كتدكيؿ األعماؿ كريرىا.



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 802 - 

ؿ المػػػػادل كالمػػػػالى ، رأس المػػػػاؿ البشػػػػرل حيػػػػث بمعنػػػػى أف المػػػػكارد تشػػػػمؿ رأس المػػػػا
اإلمكانػػات كالميػػارات الفرديػػة كالمعرفػػة كالخبػػرات ، كرأس المػػاؿ االجتمػػاعى سػػكاءن الػػداخمى أك 
الخػػارجى ، كال يمكػػف تحقيػػؽ مزايػػا تنافسػػية مسػػتدامة إال مػػف خػػالؿ امػػتالؾ المؤسسػػة لممػػكارد 

 النادرة كالمتميزة.
 -فػى المقػػاـ األكؿ–شػػرية اسػتراتيجيان ، عمييػا أف تيػتـ كلكػى تػدير الجامعػة مكاردىػا الب

كالجػدارات القياديػة كاالبتكاريػة ببناء قدراتيا البشرية ، كتبنى العػامميف الريػادييف ذكل المكاىػب 
، كتيػتـ بتػدريبيـ كتحفيػػزىـ كدعميػـ فػى كػػؿ كحػدات / أقسػاـ ككميػػات الجامعػة ، بمعنػى عمػػى 

 مكارد البشرية بيا.الجامعات إحداث ثكرة فى استثمار ال
 :   (171)كمف أىـ التكجيات االستراتيجية التى يمكف أف تتبناىا الجامعات فى ىذا اإلطار

أف يكػػػكف اختيػػػار القيػػػادات األكاديميػػػة كاإلداريػػػة مبنيػػػان عمػػػى نمػػػكذج الجػػػدارات الكظيفيػػػة  -
 المستيدفة.

 ككظيفة جامعية.تحديد معايير األداء المتفكؽ كاألداء العادل ، كذلؾ فى كؿ مجاؿ  -
 تصميـ نظـ معمكمات متكاممة إلدارة المكارد البشرية بالكميات. -
تبنػػػى بػػػرامج تدريبيػػػة لتعمػػػيـ أعضػػػاء الييئػػػة المعاكنػػػة كشػػػباب أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس  -

 خكارزميات التى يستخدميا ذكك األداء المتفكؽ.ال
 تبنى نظـ تحفيز فعالة. -
 فى بناء الريادة كالقيادة. أف يككف تطكير المكارد البشرية جزءن أساسيان  -
 : االبتكار -7-ز

االبتكار العنصر األكثر أىمية فى الريادة االستراتيجية ، كىك عنصر ميـ فى تػكفير يعد 
ف تحػدثيا أالفرص  كتحقيؽ الميزة التنافسية ، كما إنو يسػيؿ التغييػرات كالتطػكرات التػى يمكػف 

 الريادة االستراتيجية.
كاالبتكػػار ىػػك التطبيػػؽ العممػػى ل فكػػار اإلبداعيػػة التػػى تمثػػؿ األسػػاس الػػذل يبنػػى عميػػو 

الكجػػكد مػػف خػػالؿ تحكيػػؿ األفكػػار اإلبداعيػػة إلػػى خػػدمات أك االبتكػػار ، كيػػتـ إخراجػػو إلػػى حيػػز 
 .(177)منتجات تضيؼ قيمة لممؤسسة كتحقؽ مزايا تنافسية
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عمميػات كمنتجػات كخػدمات جديػدة ذات كاالبتكار ىك قدرة المؤسسة عمى تبنػى كتطػكير 
قيمة ، كاتباع طرؽ جديدة أكثر فاعمية فى التحكيؿ المسػتمر لممعرفػة كاألفكػار التػى تسػيـ فػى 

 .(170)إكساب المؤسسة ميزة تنافسية
كعامؿ إلنشاء مزايا تنافسػية مسػتدامة فػى السػكؽ ، كىػك يرمػز كاالبتكار أفضؿ أسمكب 

الجديدة التػى جمبيػا اإلبػداع ، كيػتـ مفيدة ، كىك تنفيذ كتطبيؽ األفكار إلى إنتاج أفكار جديدة ك 
 .(177)االستراتيجى مف خالؿ مدل تحقيقو ابتكارات بشكؿ مستمرتقييـ رائد األعماؿ 

كاالبتكار يعنى التحسيف المستمر بإدخاؿ األفكػار الجديػدة دائمػان عمػى المنػتج أك الخدمػة 
المؤسسة فى التنػافس ، كفػى ظػؿ االنفجػار التنافسػى اليػـك ، المقدمة ، مما يضمف استمرارية 

اىتمت المؤسسات باالبتكار ، إلى درجة اعتباره الحد األدنى كالميـ مف األسػبقيات التنافسػية ، 
 .(177)إلى جانب التكمفة كالجكدة

كيتضح مف ىػذا التعريػؼ أف االبتكػار لػيس مجػرد بعػد مػف أبعػاد الريػادة االسػتراتيجية ، 
نما ف  ى نفس الكقت شرط مف شركط التنافسية كمتطمب مف متطمباتيا.كاي

كالقدرة عمى االبتكػار فػى شػكؿ نظػامى مؤسسػى ، تتطمػب تػكفير إدارة مػف نػكع خػاص ،  
تككف فييا ثقافػة اإلبػداع كالقػدرة عمػى االبتكػار ىػى المنػاخ التنظيمػى المالئػـ لػدكاـ مشػركعات 

، كالتى أصبح مف الضػركرل عمػى ىػذا القطػاع فػى إدارتػو ، (R & D)كبرامج البحث كالتطكير 
كالتقنية المتكفرة لديو كعمميات اإلنتػاج كتحسػيف المنتجػات الحاليػة ، أف يراجع كينقح التصميـ 

 .(176)كابتكار منتجات جديدة مف أجؿ بناء تميز تنافسى يراعى حاجة األفراد
االبتكػار  ترجػع إلػى% مف التغييرات فى الميػزة التنافسػية 97.7أف إحدل الدراسات كأكدت
االبتكار فى المؤسسػة يػكفر المػاؿ كالكقػت ، كيسػاعد عمػى التكيػؼ مػع البيئػة كمػع ، كأف دمج 

السػػكؽ ، لػػذلؾ عمػػى المؤسسػػات الباحثػػة عػػف الميػػزة التنافسػػية أف تسػػتثمر أكثػػر فػػى البحػػث 
كػػار اإلبداعيػػة كاالختراعػػات إلػػى سػػمع أك خػػدمات أك األفكاالبتكػػار ىػػك ترجمػػة  .(172)كالتطػػكير

 منتجات تخمؽ القيمة لممؤسسة كألصحاب المصمحة.
االبتكػػار الفعػػاؿ ، يمػػـز كجػػكد قيػػادة رياديػػة اسػػتراتيجية فعالػػة ، كمنػػاخ أعمػػاؿ كلتحقيػػؽ 

يشػػػجع عمػػػى اإلبػػػداع كتكليػػػد األفكػػػار الخالقػػػة ، كمػػػا أنػػػو البػػػد مػػػف النظػػػرة االسػػػتباقية داخػػػؿ 
 .(178)المؤسسة كخارجيا
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كال نجػػاح أليػػة جامعػػة فػػى عػػالـ اليػػـك بػػدكف التركيػػز عمػػى مصػػطمحيف رئيسػػييف كىمػػا : 
التنافسػػية كاالبتكػػار ، كال سػػيما االبتكػػار االسػػتراتيجى ، كالػػذل ينبغػػى  أف يػػرتبط ارتباطػػان كثيقػػان 

تكػػار االسػػتراتيجى بالقػػدرات التنافسػػية لمجامعػػة ، كبخطػػة التطػػكير االسػػتراتيجى ، لػػذلؾ يعػػد االب
 .(179)أساس تعزيز مستكل التنافسية كتقدـ الجامعة فى التصنيؼ الدكلى

كتكجػػد عػػدة أبعػػاد أك مجػػاالت لالبتكػػار منيػػا : االبتكػػار المػػرتبط بالمنتجػػات ، كاالبتكػػار 
بالسػػػمكؾ ، المػػػرتبط بالسػػػكؽ كالتسػػػكيؽ ، كاالبتكػػػار المػػػرتبط بالعمميػػػات ، كاالبتكػػػار المػػػرتبط 

عمػى تقػديـ منتجػات أك خػدمات جديػدة إلػى ، كىػك قػدرة مؤسسػية شػاممة االسػتراتيجىكاالبتكار 
السػػػػكؽ ، أك فػػػػتح أسػػػػكاؽ جديػػػػدة ، مػػػػف خػػػػالؿ الجمػػػػع بػػػػيف التكجػػػػو االسػػػػتراتيجى كسػػػػمكؾ 

 .(172)االبتكار
، أك كقػػد تكػػكف االبتكػػار جػػذريان رياديػػان ، مػػف خػػالؿ إحػػداث طفػػرة تكنكلكجيػػة أك تقنيػػة 

كقػػد يكػػكف ابتكػػاران إضػػافيان مػػف خػػالؿ إدخػػاؿ ة جديػػدة إلػػى السػػكؽ ، إدخػػاؿ منػػتج جديػػد أك خدمػػ
 تعديالت أك تطكرات عمى منتجات أك خدمات مكجكدة.

الريػادة إلػى القػدرة عمػى تحكيػؿ كال يمكف أف تككف ىنػاؾ ريػادة بػدكف ابتكػار ، إذ تشػير 
خػدمات أك منتجػات األفكار كالمفاىيـ الجديدة كالمبدعة كالخالقة إلى أفعاؿ ، تظيػر فػى صػكرة 

أك فرص أك تصميمات جديدة ، كال يتـ ىذا بدكف ابتكار استراتيجى يضيؼ قيمػان إلػى المنتجػات 
 .(171)الجديدة

كال يمكػػف أف يتحقػػؽ االبتكػػار الريػػادل بػػدكف إبػػداع يسػػبقو ، فاإلبػػداع أسػػاس االبتكػػار ، 
ارة لممػػكارد بشػػكؿ كىػػك المحػػرؾ األساسػػى لمرياديػػة ، كال يمكػػف  أف يتحقػػؽ  اإلبػػداع بػػدكف إد

كما اف تحقيؽ االبتكار يحتػاج الػي قيػادة رياديػة تشػجع االبتكػار كتتبنػي المبتكػريف  استراتيجى.

 كتدعميـ .
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 :  ّدّر الرٓادة االشرتاتٔجٔة فى حتصٔيُ للجامعات : األداء التيافصى ثاىًٔا

سػػيتـ تنػػاكؿ األداء التنافسػػى مػػف خػػالؿ المحػػكر الفرعيػػة التاليػػة : الجامعػػات كحتميػػة 
، التنافسػػية ، مفيػػـك األداء التنافسػػى لمجامعػػات ، أىػػداؼ تحسػػيف األداء التنافسػػى لمجامعػػات 

العكامػػؿ كالمتغيػػرات المػػؤثرة عمػػى األداء التنافسػػى لمجامعػػات ، أبعػػاد كعناصػػر األداء التنافسػػى 
، معايير كمؤشرات األداء التنافسػى لمجامعػات ، مقكمػات كمتطمبػات األداء التنافسػى لمجامعات 

 ، كأخيران العالقة بيف األداء التنافسى كالريادة االستراتيجية.
 : ّحتنٔتَا التيافصٔة فلصفةاجلامعات ّ-أ

قميميػان كمحميػان أحػد أىػـ التحػديات  التػى يعد بناء نظاـ تعميمػى جػامعى تنافسػى عالميػان كاي
فػػى إطػػار البيئػػة التنافسػػية المعقػػدة كالديناميكيػػة  تكاجييػػا مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى بكجػػو عػػاـ

 .كسريعة التغيير
بػػػيف مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالى مسػػػألة بقػػػاء ليػػػذه المؤسسػػػات ، كأصػػػبحت المنافسػػػة 

الرتباطيا بجذب كاستقطاب الطالب كأعضاء ىيئة التػدريس ، كمػا إنيػا أصػبحت ضػركرة ممحػة 
بحث عف مصػادر مختمفػة كجديػدة لمميػزة التنافسػية مػف خػالؿ زيػادة القػدرات التنافسػية ليػذه لم

 .(177)المؤسسات
كفػػى االقتصػػاد الحػػديث ، يػػتـ التعامػػؿ مػػع تنافسػػية مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى عمػػى قػػدـ 

كاإلنتػػاج ، كأصػػبح المسػػاكاة مػػع تنافسػػية أل شػػركات أك قطاعػػات أخػػرل فػػى مجػػاؿ الصػػناعة 
 .(170)األساسى لتنافسية مؤسسات التعميـ العالى ىك زيادة القدرة التنافسية لمدكلةاليدؼ 

كفى ىػذا السػياؽ ، أكػدت إحػدل الدراسػات أف أسػس التنػافس فػى االقتصػاد كفػى سػكؽ 
طبؽ بشكؿ محػدد فػى المؤسسػات التعميميػة عامػة يف المؤسسات المتنكعة ، يمكف أف تالعمؿ ب

و الخصػػكص ، كخاصػػة عنػػدما يػػرتبط األمػػر بقضػػايا التكأمػػة ، كقطػػاع التعمػػيـ العػػالى عمػػى كجػػ
 .(177)كاالمتياز األكاديمى

الجديػد ، حيػث كأصبحت المعركة التنافسية لمجامعات حتمية ، بسبب الكاقػع االقتصػادل 
متغيػػرات العكلمػػة كالتحػػرر كالتقػػدـ العممػػى كالتكنكلػػكجى كالتقنػػى ، كالتطػػكر المػػذىؿ لتكنكلكجيػػا 

معمكمات ، كالبيئة االقتصادية الديناميكيػة كالمعقػدة كالمتغيػرة باسػتمرار ، كالتػرابط االتصاالت كال
ى حديثػػة ، بػػؿ كتغييػػرات فػػكالمؤسسػػات ، كظيػػكر كتشػػكيؿ نمػػاذج تنافسػػية المتزايػد بػػيف الػػدكؿ 

كتؤثر العكامؿ السابقة عمى مؤسسػات التعمػيـ العػالى ، كالتػى ، طبيعة المعركة التنافسية نفسيا
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إدارة التنافسػػية بشػػكؿ عممػػى كمخطػػط كمػػنظـ ، كالتػػى يمكػػف تكييفيػػا فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ عمييػػا 
كػالن مػف مسػتيمكى الخػدمات  يرضػىيؿ كالجكدة ىـ منتج تعميمى عالى التأيخالؿ تقد العالى مف
)الطػػالب( ، كالمسػػتيمكيف لمنػػتج المؤسسػػة )سػػكؽ العمػػؿ( مػػنخالؿ تزكيػػد الخػػريجيف التعميميػػة 

 األساسية كالتى تمبى المتطمبات الجديدة كالمتغيرة لسكؽ العمؿ.ت بالمعارؼ كالميارا
كتنكعت مصادر التنافسية لمؤسسات التعميـ العػالى اليػـك ، حيػث زيػادة عػدد مؤسسػات 

دخاؿ أشػكاؿ جديػدة كأنمػاط عديػدة مػف التعميـ العالى سكاءنالحككمية  أك الخاصة أك الدكلية ، كاي
عادة التأىيؿ كالتدريب  بمػا فػى ذلػؾ جامعػات التعمػيـ عػف بعػد كالمفتكحػة كاالفتراضػية التأىيؿ كاي

كااللكتركنيػػة ، كظيػػكر جامعػػات الشػػركات كالجامعػػات البحثيػػة كالجامعػػات األىميػػة ، ممػػا جعػػؿ 
 .(177) تنافسية مؤسسات التعميـ العالى أمران حتميان 

 مفَْو األداء التيافصى : -ب

بػػاختالؼ الخدمػػة أك المنػػتج تعػػددت التعريفػػات التػػى تناكلػػت األداء التنافسػػى ، كاختمفػػت 
التػى كمػا اختمفػت بػاختالؼ المنظػكر أك الزاكيػة  ،أك القطاع أك القيمة التى يتـ التنافس عمييا 

لػػػى مؤشػػػراتو  نظػػر مػػػف خالليػػا كػػػؿ باحػػث أك خبيػػػر أك دراسػػػة إلػػى طبيعػػػة األداء التنافسػػى كاي
 كمحدداتو.

عرؼ معجـ مصطمحات العمـك اإلجتماعية األداء بأنو "  القياـ بأعباء  لكف لغكيان ،     
كعرفو قامكس إدارة ، (176)ه ؤ لممعدؿ المفركض أدا الكظيفة مف مسئكليات ككاجبات كفقان 

األعماؿ بأنو الطريقة التي ينجز بيا الفرد أك الجماعة أك المؤسسة كظيفة أك مينة معينة 
(172) . 

تدعك إلى بػذؿ الجيػد فػى سػبيؿ التشػبو بالعظمػاء نزعة فطرية  -لغة  – يعد التنافس ك
كالمحاؽ بيـ ، كنافس فى الشن : بالغ فيو كررب ، كنػافس فالنػان فػى كػذا : سػابقو كبػاراه فيػو 

كفػػى القػػرآف الكػػريـ "كفػػى ذلػػؾ فميتنػػافس المتنافسػػكف" ،  (178)مػػف ريػػر أف يتحقػػؽ الضػػرر بػػو
 (.76اآلية رقـ )سكرة البقرة ، 

بأنو مدم قياـ الجامعة بالميماـ  -لغكيان –كمف ثـ يمكف إعتبار األداء التنافسي     
كالمسئكليات المككمة إلييا في المجاالت المتعددة ل داء بجكدة عالية لتحقيؽ أىداؼ الجامعة 
كتحقيؽ مخرجات متميزة تستطيع المنافسة المتميزة مع اآلخريف مف خالؿ اإلستثمار األمثؿ 

 .لممكارد المتاحة 
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مػدل النجػاح الػذل تحققػو عمػى أنػو لتنافسػى األداء اإحػدل الدراسػات  عرفػت اصطالحان ك 
أىػػدافيا المؤسسػػة فػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا ، كىػػك انعكػػاس لقػػدراتيا كمػػدل نجاحيػػا فػػى تحقيػػؽ 

 .(179)بالمقارنة مع المنافسيف
كىك قدرة المؤسسة عمى تطبيؽ عمميات إنتاج رير مطبقة لػدل المؤسسػات المنافسػة ، 

تحقيقػو فػى حالػة اتباعيػا اسػتراتيجية معينػة  كما أنو عنصر تميػز كأداء متفػكؽ لممؤسسػة يػتـ
. كيعبػػر عنػػو مػػف خػػالؿ المؤشػػرات الماليػػة التنافسػػية كمؤشػػرات جػػكدة المنػػتج ، (162)لمتنػػافس

كمؤشػػػرات السػػػكؽ كالمسػػػتفيديف كالعمػػػالء ، كمؤشػػػرات أداء المػػػكارد البشػػػرية ، إضػػػافة إلػػػى 
 المؤشرات البيئية.

تتفكؽ بيػا عمػى مزايػا المنافسػيف، كليسػت  ىك امتالؾ المؤسسة مزاياكمفتاح التنافسية 
نمػا األىػـ كيفيػة اكتسػابيا كتحقيقيػا العبرة فى المقاـ األكؿ بالميزة التنافسية فى حػد ذاتيػا ،  كاي

كالحفاظ عمييا ، كىنػا يتجمػى الػدكر المحػكرل لػ داء التنافسػى ، فػال ميػزة تنافسػية بػدكف أداء 
 تنافسى. 

األداء التنافسػػى فػػى مػػدل قػػدرة الجامعػػات عمػػى تكظيػػؼ مكاردىػػا المتاحػػة فػػى كيتمثػػؿ 
تكػكيف مخرجػات تفػكؽ تكقعػػات عمالئيػا الخػارجييف ، كالمتمثمػيف فػػى سػكؽ العمػؿ كالقطاعػػات 

كتحقيػؽ النجػاح كالتفػكؽ عمػى المسػتكييف المحمػى كالعػالمى ، كيتضػح التنمكية فى المجتمع ، 
 .(161)ت عمى جميع المستكيات العالمية كاإلقميمية كالمحميةذلؾ مف خالؿ العديد مف المؤشرا

اسػػػتراتيجيات  كلكػػػى يتحقػػػؽ األداء التنافسػػػى ، تتبػػػع المؤسسػػػات اسػػػتراتيجية أك عػػػدة
الحاليػة اسػتخدمت الريػادة نتحقيؽ مكقع أك مركز تنافسى متميز، كالدراسػة لمتنافس ، تمكنيا م

 أداء تنافسى متميز. تحقيؽاالستراتيجية كاستراتيجية يتـ مف خالليا 
كيقصد بػاألداء التنافسػى خالصػة الجيػد المبػذكؿ مػف المؤسسػة مػف أجػؿ التفػكؽ عمػى 

ضػع القػائـ مف خالؿ استخداـ استراتيجيات فريدة كمتميػزة لتحسػيف الك  ،المنافسيف فى السكؽ 
، أك مػف خػالؿ االسػتجابة إلػى متطمبػات السػكؽ ، مثػؿ اإلنفػاؽ بقػكة ، أك دخكؿ أسكاؽ جديػدة

لمكصػػكؿ إلػػى القػػدرة اإلنتاجيػػة المتميػػزة ، كأيضػػان التنػػافس بقػػكة لالسػػتفادة مػػف نتػػائج األنشػػطة 
 .(167)الريادية كاإلبداع كالفاعمية لتحقيؽ التميز كالريادة كالتفكؽ
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كاألداء حاصؿ تفاعؿ عنصريف أساسييف ىما : الطريقة أك الكيفية فى اسػتخداـ المػكارد 
دارتيػا كيقك البشرية كالمادية  صػد بػذلؾ الكفػاءة ، كالنتػائج المتحققػة مػف ىػذا االسػتخداـ كتمػؾ اي

 اإلدارة فيما يسمى بالفعالية.
دارة عناصػػػرىا كمكاردىػػػا عيشػػػير إلػػػى قػػػدرة الجامعػػػة كاألداء التنافسػػػى  مػػػى اسػػػتخداـ كاي

كقدراتيا بكفاءة كفعالية فى إطار البيئػة التنافسػية المعقػدة كالديناميكيػة كالسػريعة التغيػر كعػدـ 
اليقػػيف ، بحيػػث تسػػتطيع الجامعػػة تقػػدـ خػػدمات تعميميػػة كبحثيػػة كمجتمعيػػة يقيميػػا العميػػؿ أك 
المستفيد أك أصحاب المصمحة عمى أنيا أفضؿ ممػا تقدمػو الجامعػات المنػاظرة ، كيتضػح فييػا 
التنػػكع كالتميػػز كالجػػكدة ، لتكػػكف بمثابػػة مزايػػا تنافسػػية تتفػػكؽ بيػػا عمػػى المنافسػػيف ، كتضػػع 

قميميػان كدكليػان  مركػز تنافسػىالجامعة فى  سػكاءن مػف خػالؿ األداء التدريسػي أك  ،متميػز محميػان كاي
 األداء البحثي أك األداء الخدمي كالتسكيقي .

كالمبادرات كالعمميات كما يقصد بتحسيف األداء التنافسى مجمكعة اإلجراءات كاآلليات 
تكم األداء بيا ، كزيادة التي تقكـ بيا المؤسسة الجامعية لتعديؿ ممارسات الجامعة كمس

كفاءة كفعالية المخرجات الجامعية ، بحيث تصبح الجامعة قادرة عمي المنافسة كتحقيؽ 
 سمعة كمكانة دكلية متميزة .

 األداء التيافصى للجامعة :  أٍداف-ج

قػدراتيا ييدؼ األداء التنافسػى إلػى تحسػيف فعاليػة الجامعػة ككفاءتيػا مػف أجػؿ تحسػيف 
السػػكؽ الػػذل تتنػػافس فيػػو الجامعػػة ، إضػػافة إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ التنظيميػػة التنافسػػية فػػى 

 .(160)كاالستراتيجية عمى المستكل الجامعى
ف األداء التنافسػػػى الجيػػػد يػػػرتبط ارتباطػػػان كثيقػػػان بالتصػػػنيؼ العػػػالمى لمجامعػػػات ، إكمػػػا 

 .(167)ف التصنيؼ الدكلى لمجامعات أحد مؤشرات األداء التنافسى لمجامعةأباعتبار 
مركزىا كمكقعيا التنافسى بالنسبة لممنافسػيف اآلخػريف ،  األداء التنافسى لممؤسسة يحددك      

كمػػا يحػػدد مػػدل القػػدرة التنافسػػية لممؤسسػػة ، مػػف حيػػث قػػدرتيا عمػػى إنشػػاء مزايػػا تنافسػػية 
كالحفػػاظ عمييػػا ، كمػػدل تحقيػػؽ التفػػرد كالتميػػز عمػػى المنافسػػيف ، كتمبيػػة احتياجػػات العمػػالء 

الرئيسػػػى لزيػػػادة القػػػدرة التنافسػػػية كتحسػػػيف كتبػػػيف الدراسػػػات أف اليػػػدؼ  .(167)بشػػػكؿ أفضػػػؿ
 .(166)تنافسية نظاـ التعميـ الكطنى ىك زيادة القدرة التنافسية لمدكلة
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يتضػػح مماسػػبؽ أف األداء التنافسػػي لمجامعػػة يػػنعكس عمػػي القػػدرة التنافسػػية لمدكلػػة ، كمػػا انػػو 
لمجامعػػة مقارنػػة  كيحػػدد المركػػز التنافسػػي يحػػدد مػػدم القػػدرة التنافسػػية لنظػػاـ التعمػػيـ الجػػامعي

 بالجامعات األخرم .
 العْامل ّاملتغريات املؤثرة على األداء التيافصى : -د

ظػركؼ السػياؽ ب -نب المحددات كالعكامؿ الداخميػةبجا–يتأثر األداء التنافسى لمجامعات 
كالتػػى تػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر اك ريػػر مباشػػر عمػػى كػػؿ مػػف البيئػػى المحمػػى كاإلقميمػػى كالػػدكلى ، 

ا فػى مجػاؿ التػدريس يػالتنظيمػى كالتكجيػات االسػتراتيجية لمجامعػة كعمػى أدائيػا كنتائجالييكؿ 
 .(162)كالتعميـ كالبحث

ىيػة االقتصػادية فيناؾ عالقة قكية بيف األداء التنافسى لمجامعة كمستكل األداء أك الرفا
اقتصػادل منيا ، فالجامعات التى تعمؿ فى منػاطؽ تتسػـ بػأداء  الجامعة جزءن  لممنطقة التى تعد

تنافسى كعالى ، لدييا فػرص لتقػديـ أداء تدريسػى كبحثػى كخػدمى أفضػؿ ، كتكػكف قػادرة عمػى 
جذب أفضؿ الطالب المكىكبيف كجذب أعضاء ىيئػة التػدريس كالبػاحثيف ، فػالمتغيرات السػياقية 

 .(168)البيئية تؤثر عمى األداء األكاديمى التنافسى لمجامعة
ممػػكارد كالقػػػدرات ، ككفػػاءة اسػػػتخداـ لالجامعػػػة كأشػػارت دراسػػػة إلػػى أف مػػػدل اسػػتغالؿ 

التكػػػاليؼ أك قيػػػادة التكمفػػػة كالمػػػكارد الماليػػػة ، كتشػػػكيؿ الػػػركابط كالعالقػػػات كالتحالفػػػات مػػػع 
 .(169)المؤسسات األخرل ، كؿ ىذا يؤثر عمى األداء التنافسى لمجامعة

ف الرربػػػػػات كاالحتياجػػػػػات كالمنػػػػػافع المتكقعػػػػػة كالمرركبػػػػػة لمعمػػػػػالء كالجكانػػػػػب إكمػػػػػا 
يػػؤثر عمػػى األداء الجػػامعى ، كمػػا إف التفػػرد  كمسػػتكل دخػػؿ العمػػالء كالمسػػتفيديفالفسػػيكلكجية 

عمػى أداء الجامعػة مػف خػالؿ جػكدة الخدمػة أك المنػتج الػذل تقدمػو كمػا يػرتبط  افكالتميز يػؤثر 
 .(122)سكيقى جيدتعالف بذلؾ مف دعاية كتركيج كاي 

، حيث المػكارد البشػرية  كتنقسـ العكامؿ المؤثرة عمى األداء التنافسى إلى عكامؿ داخمية
دارتيػػػػا ، اإلدارة ، المكقػػػػع ، كعكامػػػػؿ البيئػػػػة الخارجيػػػػة حيػػػػث ظػػػػركؼ السػػػػكؽ كالمنافسػػػػيف كاي

 .(121)كالسياسات الحككمية
التسػكيؽ ، قػدرات االرتبػاط بالسػكؽ كأشارت دراسة إلى أف القدرات االسػتراتيجية )قػدرات 

 .(127)، قدرات تكنكلكجيا المعمكمات ، كالقدرات اإلدارية( ليا تأثير إيجابى عمى األداء التنافسى
 :   (120)كالمتغيرات المؤثرة كالمرتبطة باألداء التنافسى لمجامعات ما يمىكمف المحددات 
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 الخدمات التعميمية المقدمة )دكرات كخدمات مساندة(. -
 اكؿ المادية كالتقنيات.اليي -
 قدرات المكارد البشرية مف أعضاء ىيئة التدريس كريرىـ. -
 إدارة المكارد البشرية كالمالية كالمادية المتاحة. -
 قدرة المؤسسة عمى اإلبداع كاالبتكار كالتعمـ التنظيمى. -
 مدل تقدير الكفاءات المتميزة. -
 التركيز عمى السكؽ كالثقافة التنظيمية لممؤسسة. -
 المؤسسة. سمعة -

 :   (127)كحددت دراسة عكامؿ كمحددات األداء التنافسى لمجامعة فيما يمى
 ظركؼ الطمب عمى السكؽ. -             عكامؿ اإلنتاج. -
 ىيكؿ المؤسسة. -             المؤسسات ذات الصمة. -
 الدعـ الحككمى كالعكامؿ السياسية. -            استراتيجية المنافسة. -

 :   (127)التعميـ العالى بعدد مف المحددات كالعكامؿ منياكتتأثر تنافسية 
 مدل كجكد أعضاء ىيئة تدريس مؤىميف تأىيالن عاليان. -
 بنية تحتية قكية. -
 الكسائؿ التقنية كالتكنكلكجية الحديثة. -
 طبيعة كديناميكية الطمب عمى الخدمات التعميمية. -
 البحث كالتطكير ، التسكيؽ. فية كالتكميمية مثؿ االستشارات ،األنشطة اإلضا -
 اختيار استراتيجية مستدامة.مدل  -
 ىيكؿ تنافسى كدرجة كاسعة مف التنافس فى السكؽ التعميمى. -
عكامػػؿ خارجيػػة ، مثػػؿ سياسػػة الدكلػػة ، ريػػاب المنافسػػة ، الطمػػب الشػػديد عمػػى الخػػدمات  -

 التعميمية فى سكؽ العمؿ.
لتحقيػػػؽ  كافيػػػان قميػػػدل كالركتينػػػى كفػػػى الكاقػػػع المصػػػرل ، لػػػـ يعػػػد األداء الجػػػامعى الت

فػػػى ظػػػؿ التنافسػػػية الشػػػديدة لمغايػػػة كالتػػػى بػػػدأت تتزايػػػد كبكضػػػكح مػػػف ، التنافسػػػية المطمكبػػػة
لجامعات الدكلية بمسػمياتيا كتكجياتيػا االخاصة كالتى تتزايد بصكرة مخيفة ، ككذلؾ الجامعات 

المختمفة كالجامعات االفتراضية كالتكنكلكجية كريرىا ، أدل إلى زيادة حدة المنافسة بيف طػالب 
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أداء ىػذه الجامعػات ىذه الجامعات كنظرائيـ فى الجامعات الحككمية ، ممػا يسػتدعى أف يتغيػر 
 ت تدعـ التنافسية الحقيقية.الحككمية ليككف أداء تنافسيان مف خالؿ أبعاد كمؤشرا

 أبعاد ّعياصر األداء التيافصى :  -ٍـ

دارة المػكارد  يتحدد األداء التنافسى لمجامعػة فػى مػدل قػدرتيا عمػى اسػتغالؿ كاسػتثمار كاي
البشرية كالمادية كالمالية المتاحة ، بما يحقؽ الكفاءة كالفعالية ، فى ظؿ بيئة تنافسية سػريعة 

لية التعقيد كعدـ التأكد ، ممػا يػؤدل إلػى تقػديـ خدمػة تعميميػة بمسػتكل التغير كالديناميكية كعا
جػػكدة كتميػػز رفيػػع ، األمػػر الػػذل يػػؤدل إلػػى بنػػاء مركزىػػا ككضػػعيا التنافسػػى، كزيػػادة حصػػتيا 

ب طػالب جػدد محميػيف كأجانػب ، ذكقػدرة عاليػة عمػى جػكتحقيػؽ اسػتثمارات أعمػى ، السكقية ، 
 تميزىا عف ريرىا مف الجامعات المناظرة.مما يشكؿ مزايا تنافسية مستدامة 

 :   (126)فيما يمىكحددت دراسة أبعاد األداء التنافسى 
 أىداؼ النمك. -                                            الربح. -
 األىداؼ االستراتيجية. -                 األىداؼ المالية كاألداء المالى. -
 .أك المستفيد االىتماـ بالعميؿ -                                 كفاءة العمميات. -
 التعمـ كاإلبداع. -

االسػتراتيجية تعػد مػف أبعػاد األداء التنافسػى ، حيػػث أف اليقظػة  كذكػرت إحػدل الدراسػات
نيػا إقكيان فى زيادة المركز التنافسى ألل مؤسسة بيف المؤسسات المنافسػة ، حيػث تؤدل دكران 
لتحسػػيف األداء ، تسػػمح لممؤسسػػة بػػالتكقع فػػى السػػاحة التنافسػػية بأفضػػؿ طريقػػة  أداة حقيقيػػة

صػناع القػرار عمػى تطػكير المؤسسػة  دممكنة ، كتختص بالتسيير األمثؿ لممعمكمات التى تسػاع
 :   (122)كحسف أدائيا ، مف خالؿ

 رصد تكقعات نشاط المنافسيف أك تغيرات البيئة. -
 ص فى السكؽ.اكتشاؼ منافسيف جدد أك محتمميف كفر  -
مراقبػػة تطػػكرات المنتجػػات فػػى األسػػكاؽ كالتكنكلكجيػػا كطػػرؽ اإلنتػػاج التػػى تسػػتيدؼ نشػػاط  -

 المؤسسة.
 الجديدة كخبرات المنافسيف ككضع أسمكب جديد لتسيير العمؿ.تعمـ خصائص األسكاؽ  -

تعمػػػؿ اليقظػػػة االسػػػتراتيجية عمػػػى تحسػػػيف تنافسػػػية المؤسسػػػة ، كتعػػػد اليقظػػػة لػػػذلؾ 
 أنكاع أك مجاالت اليقظة االستراتيجية.التنافسية أحد 
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كذكرت إحدل الدراسات أف القدرات االستراتيجية لممؤسسة تعد مف أىـ عناصر كمحػاكر 
 :   (128)األداء التنافسى ، كتشمؿ

نشػػاء  القػػدرة التسػػكيقية ، - حيػػث تحديػػد السػػكؽ المسػػتيدؼ كالقػػدرة عمػػى اإلعػػالف كالدعايػػة ، كاي
 قاعدة بيانات عف العمالء كالمنافسيف ، كميارات التسكيؽ.

تيػا كالتكيػؼ قدرات االرتباط بالسكؽ ، كتشمؿ عناصر التنبؤ بالتغيرات فػى السػكؽ ، كمتابع -
 لعمالء كالتكنكلكجيا.، ككذلؾ االتصاؿ عبر القنكات المختمفة ، كتكفير كالء امعيا

قػػدرات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ، حيػػث ميػػارات التحميػػؿ كاالتصػػاؿ كالتػػى تمكػػف المؤسسػػة مػػف  -
 اكتساب المركنة االستراتيجية ، كنظاـ معمكمات فعاؿ.

القػػدرات اإلداريػػة ، مػػف خػػالؿ ترشػػيد اليياكػػؿ التنظيميػػة كاإلداريػػة كالعمميػػات التػػى تقمػػؿ مػػف  -
 مف المركنة.حاالت عدـ اليقيف كتزيد 

كحددت دراسػة جكانػب األداء التنافسػى كالتػى تحقػؽ الجامعػة مػف خالليػا مزايػا تنافسػية 
 :   (129)فيما يمى

 :  " األداء التدرٓصٕ " أشالٔب ّميَجٔات التدرٓض ّالتعلٔه االبتكارى -1
 جكدة التخصصات.  -            جكدة أساليب التدريس كمنيجياتو. -
 مستكل الحكسبة.   -      تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة. مستكل -
 تجديد المخزكف المعرفى كالمعمكماتى.  -                         خطط التدريب كالتعمـ. -
 تطكير البنية التحتية المتنكعة.   -      كجكد برامج تعميمية تدرس بمغات أجنبية. -
 سكؽ العمؿ برامج تعميمية كتدريسية متالئمة كمتطمبات -
 :  " األداء البخجٕ " البخح العلنى -0

 التركيز عمى البحكث األساسية كالتطبيقية معان.  -        .متخصصة كجكد كحدة بحثية -
 المشاركة فى البحكث الدكلية.  -                كجكد براءات اختراع. -
 برامج دكتكراه معتمدة.  -           المؤتمرات العممية السنكية -
 الطالب فى أنشطة البحث العممى. إشراؾ -
 الشراكة مع المؤسسات الخارجية فى تنفيذ مشاريع لمبحث العممى. -
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 مصتْى تأٍٔل أعضاء ٍٔئة التدرٓض : -3
 المنشكرات كاالستشيادات البحثية. -       اإلمكانات اإلبداعية ألعضاء ىيئة التدريس. -
بػػرامج التػػدريب كالتنميػػة المينيػػػة  -                         الحػػكافز الماديػػة اإلضػػافية. -

 الفعالة.
 استقطاب محاضريف أجانب كجذب المتخصصيف كاألكفاء. -
 ملؤشصات التعلٔه العاىل : االشتدامة املالٔة  -4

 مصادر تمكيؿ إضافية )منح ، ىبات ، استثمار خارجى .....(. -
 السياسات المالية. -
، حيث العالقات مع إدارة المؤسسة كأعضػاء ىيئػة التػدريس  ّاالىصاىٕ اجلاىب االجتناعى -7

 كالعالقة مع السمطات المحمية كأصحاب المصمحة.كالييئة المعاكنة كالطالب ، 
دارة الكميػػػات كاألقسػػػاـ ، كجػػػكدة الميػػػاـ  اإلدارة -6 ، حيػػػث جػػػكدة اإلدارة العميػػػا بالجامعػػػة كاي

 كاألنشطة التى يقـك بيا المساعدكف.
 :   التصْٓل -2
 ة التجارية.الكعى بالميزة أك العالم -           الخدمة التعميمية المقدمة.جكدة  -
التنفيػػػػػذ الفعػػػػػاؿ لبػػػػػرامج االتصػػػػػاالت  -                  .أك المسػػػػػتفيد رضػػػػػا العميػػػػػؿ -

 التسكيقية.
 سمعة المؤسسة فى سكؽ العمؿ. -

محػػػاكر بصػػػار االسػػػتراتيجى يعػػػد أحػػػد ستكاعتبػػػرت إحػػػدل الدراسػػػات أف االستشػػػراؼ كاال
تحسيف القػدرة التنافسػية كالربحيػة االستشراؼ االستراتيجى عمى األداء التنافسى ، حيث يساعد 

المسػػتدامة ، كيخفػػػؼ مػػف المخػػػاطر المحتممػػة كالتػػػى قػػػد تػػؤثر عمػػػى األداء ، كمػػا أنػػػو يمكػػػف 
المؤسسة مف استكشاؼ كاستغالؿ الفرص كالمشاريع التى أرفميا المنافسكف ، كمػف ثػـ يػؤدل 

 .(182)اء تنافسى عاؿ كمستداـإلى أد
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التنافسػػػػى لمجامعػػػػة تكمػػػػف فيمػػػػا كحػػػػددت دراسػػػػة أبعػػػػاد أك عناصػػػػر األداء المؤسسػػػػى 
 :  (181)يمى
 التدريسى الذل يتمتع باالبتكار كاإلبداع.األداء  -
فػػى البحػػث العممػػى مػػف خػػالؿ أبحػػاث متميػػزة تقبػػؿ التطبيػػؽ ممػػا يسػػيـ بػػالنيكض األداء  -

 ، كالشراكة مع الجامعات األخرل.بالمجتمع كاالستشارات العممية 
 المجتمع مف خالؿ العنصريف السابقيف تتحقؽ ميزة تنافسية لمجامعة.خدمة  -
قكة أعضاء ىيئة التدريس ، تسيـ فى جذب الطالب األجانب كالمحمييف ، ممػا يسػيـ فػى  -

 تكافر استثمارات مالية كبيرة.
تنافسػػية لمجامعػػة ، ألنيػػـ  خريجػػك الجامعػػة الػػذيف يعممػػكف فػػى أمػػاكف متميػػزة يعػػدكا ميػػزة -

 يسيمكف فى بناء سمعة قكية لكمياتيـ.
 الخدمات الطالبية المقدمة داخؿ الجامعة. -
 ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية.عة الجامعة كمكانتيا بيف نظرائيا ك سم -
 معآري ّمؤظرات قٔاط األداء التيافصى للجامعات : -ّ

ى مجػػاؿ التنافسػػية ، إال أنػػو ال يكجػػد مقيػػاس عمػػى الػػررـ مػػف الجيػػد الكبيػػر الػػذل تػػـ فػػ
 محدد كمتفؽ عميو لقياس األداء التنافسى.

ذكرت إحدل الدراسات أف األداء التنافسى يمكف قياسو مف خالؿ ثالثة مؤشػرات رئيسػية 
 :   (187)كىى

بالمنافسػػػػيف كتحميػػػػؿ المؤسسػػػػات المنافسػػػػة كدراسػػػػتيا كتتبػػػػع نشػػػػاطاتيا كنشػػػػر الػػػػكعى  -
 المعمكمات.

الدافعيػػة إلػػى المنافسػػة ، كىػػى أمػػر ميػػـ حتػػى تػػتمكف المؤسسػػة مػػف البقػػاء ، بػػؿ كتكػػكف  -
 أفضؿ مف المنافسيف ليا.

القػػدرة عمػػى المنافسػػة ، أل عمػػى االسػػتجابة لممنافسػػة مػػف قبػػؿ المؤسسػػات األخػػرل ،كىػػذه  -
القدرة مرتبطة بكؿ مف الػكعى كالدافعيػة ، كتػتـ مػف خػالؿ تحميػؿ نقػاط القػكة كالضػعؼ لػدل 

 المنافسيف.أخطاء  لمنافسيف ، كاستغالؿا
 :  (180)دراسة مؤشرات التنافسية فيما يمىكحددت 

 سكؽ العمؿ. كميارات تمبية خريجى الجامعات لمتطمبات -
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 الجكدة الكافية كالمالئمة لممنتج  التعميمى. -
 تمبية احتياجات أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف. -

كترجع صعكبة قياس األداء التنافسى إلى استحالة تغطية جميػع العكامػؿ كالمحػددات 
، كبػالررـ مػف ذلػؾ يمكػف االسػتناد إلػى المعػايير كالتى ليا تأثير كبير عمى األداء التنافسػى 

 :   (187)التالية
 العاـ كالسمعة.الكعى  -   إعداد كتأىيؿ مقدمى الخدمة التعميمية.مستكل  -
سػػػرعة االسػػػتجابة لمتغيػػػرات فػػػى  -                       تحقػػػؽ كتطبيػػػؽ االبتكػػػار. مػػػدل -

 العمالء. بمطال
 سياسات اإلعالف كاإلعالـ كالدعاية. -                        ىيبة المؤسسات التعميمية. -
 األمف المالى. -                  درجة العالقات المحمية كالدكلية. -
 التنافسى.الكضع كالمركز  -
فى سكؽ الخدمات التعميمية )خريجك المػدارس الثانكيػة ، أكليػاء األمػكر مدل رضا العمالء  -

 ، طالب الجامعة الحالييف ، اإلداريكف ، أرباب العمؿ ، كالخريجكف(.
ا عمى تقػديـ منػتج تعميمػى متطػكر )بػرامج ياألداء التنافسى لمجامعة فى قدرتكيكمف 

تأىيالن عاليان يكاكب التطكر فى سػكؽ التعمػيـ كسػكؽ العمػؿ ، تعميمية حديثة( كخريج مؤىؿ 
لػػدييا ميػػزة تنافسػػية ، مػػف أك مركػػز تنافسػػى عػػاؿ  ، كيصػػبح ممػػا يجعػػؿ الجامعػػة فػػى كضػػع 

عمػى سػمعتيا كمكانتيػا بػيف خالؿ قدرتيا عمى جذب طالب لمتسجيؿ فى الجامعة ، اعتمػادان 
 الجامعات األخرل.

 :   (187)التنافسى لمؤسسة التعميـ العالى فيما يمىدراسة مؤشرات األداء كحددت 
 نسبة الطالب الدكلييف.  -            نسبة الطالب إلى أعضاء ىيئة التدريس. -
 العكائد مف االبتكارات.  -       االستشيادات العممية لكؿ عضك ىيئة تدريس. -
 نسبة أعضاء ىيئة التدريس الدكلييف. -
 لمجامعة لكؿ طالب أك لكؿ عضك ىيئة التدريس. العائد الكمى -

مف أجؿ تحديػد الفػرص كالتيديػدات ، التنافسى إلى تحميؿ البيئة كيستند تقييـ األداء 
مػف كتحميؿ المؤسسة نفسيا ، مع تسميط الضكء عمػى نقػاط القػكة كالضػعؼ ، كالتػى يمكػف 
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ايا التنافسػية ىػى التػى تحػدد خالليا تحديد مزاياىا التنافسية الميمة عمى المنافسيف ، فالمز 
 .(186)طبيعة األداء التنافسى ، كالذل ىك مرتبط بالقدرة التنافسية

 فالتنافسية ىى المصطمح األكسع كالذل يتككف مف : 
 المدخالت : كىى القدرة التنافسية. -
 العمميات : حيث إدارة المكارد كالمعرفة كالتكنكلكجيا كريرىا. -
التنافسػػى كالػػذل إف تحقػػؽ بشػػكؿ جيػػد كمسػػتداـ كمتفػػكؽ تحققػػت المخرجػػات : كىػػى األداء  -

 كتكلدت المزايا التنافسية.
كيعػػد كضػػع المؤسسػػة الجامعيػػة كترتيبيػػا فػػى التصػػنيفات الدكليػػة لمجامعػػات إحػػدل 
مؤشػػػرات األداء التنافسػػػى لمجامعػػػة ، كمػػػا تػػػرتبط القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػة ارتباطػػػان كثيقػػػان 

ت ، كمػػػا أصػػػبحت التصػػػنيفات نقطػػػة مرجعيػػػة لمطػػػالب كأكليػػػاء بالتصػػػنيؼ الػػػدكلى لمجامعػػػا
السياسػػػات  التعمػػػيـ العػػػالى دكف ريرىػػػا ، كتكجػػػواألمػػػكر عنػػػد اختيػػػار إحػػػدل مؤسسػػػات 

الحككميػػة إلنشػػاء بػػرامج لتحسػػيف القػػدرة كاألداء التنافسػػى لممؤسسػػة الجامعيػػة ، كتحديػػد 
 .(182)نظاـ تمكيؿ المؤسسة

 :   (188)كيكارس الدكلية يشمؿ فمثالن التصنيؼ األكاديمى لجامعة
 %.12سمعة أصحاب العمؿ  -                                    %.72السمعة  -
 %.72أعضاء ىيئة التدريس  -    %.72نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطالب  -
 %.7نسبة الطالب الدكلييف  -         %.7نسبة أعضاء ىيئة التدريس الدكلييف  -

 الكطنى لمجامعات )الركسية( يشمؿ : كالتصنيؼ 
 %72البحث العممى  -        %72التدريس كالتعميـ  -
 %17التدكيؿ  -              %17خدمة المجتمع  -
  %17االبتكار كالريادة كركح المبادرة  -
 %17ة التجارية أك الميزة المتفردة لمجامعة تقييـ العالم -

 كتصنيؼ التايمز لمتعميـ العالى كيشمؿ : 
 %2.7التكقعات كالتكاجد الدكلى  -                        %02التدريس  -
 %7.7دخؿ الصناعة  -                         %02البحث  -
   %02االقتباسات  -
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ؿ كالمؤشرات التى تقـك عمييا التصنيفات ليػا أىميػة خاصػة فػى الكصػكؿ مكؿ ىذه العكا
 إلى درجة تنافسية محددة.

 مؤشرات األداء التنافسى حسب مجاالت األداء كالقدرات الكظيفية.كيبيف الشكؿ التالى 
ِزبي اٌمؼؿاد 

 اٌٛظ١ف١خ

 ِإشـاد ٚعالِبد األػاء اٌتٕبفنٝ

اٌتةةةةةةؼؿ٠ل  ع١ٍّةةةةةةخ

 ٚاالثتىبؿ

 اٌزٛػح فٝ اٌعًّ اٌتؼؿ٠نٝ. ِقد -

 رٛػح إٌّب٘ذ ٚؽـق اٌتؼؿ٠ل. -

 رٛػح اٌتغظظبد اٌتٝ ٠تُ تؼؿ٠نٙب. -

 ٚاٌّعٍِٛبد.االتظبالد  بِنتٜٛ تىٌٕٛٛر١ -

 ػٚؿاد فٝ صٛمجخ اٌتع١ٍُ. -

 ؽـق اٌتؼؿ٠ل اٌزؼ٠ؼح ِٚؼٜ تى١فٙب ِع ِتطٍجبد مٛق اٌعًّ. -

 ٚرٛػ ثـاِذ تع١ّ١ٍخ ٠تُ تؼؿ٠نٙب ثبٌٍغبد األرٕج١خ. -

 اٌتعٍُ اٌفـػٜ. -

 تط٠ٛـ اٌج١ٕخ اٌتضت١خ اٌّبػ٠خ ٚاالرتّبع١خ ٚاٌتىٌٕٛٛر١خ. -

 األمبم١خ ٚاٌتطج١م١خ. ثٛتـوق عٍٝ اٌجضٚرٛػ ٚصؼح ثضخ١خ  - اٌجضج اٌعٍّٝ 

 ِؼٜ ٚرٛػ ثـاءاد اعتـاع. -

 ِؼٜ اٌّشبؿوخ فٝ اٌجضٛث اٌؼ١ٌٚخ. -

 اٌشـاوخ فٝ تٕف١ؾ ِشبؿ٠ع اٌجضج اٌعٍّٝ. -

 اٌّشبؿوخ فٝ اٌّإتّـاد اٌع١ٍّخ اٌؼ١ٌٚخ. -

 ِؼٜ ئػؿاد اٌطالة ٚأغـاؽُٙ فٝ أٔشطخ اٌجضج اٌعٍّٝ. -

 ثـاِذ اٌؼوتٛؿاٖ اٌّعتّؼح ٚٔنجتٙب. -

 ؼٜ تأ١ً٘ ٚئعؼاػ أعؼبء ١٘ئخ اٌتؼؿ٠ل.ِ - اٌمٜٛ اٌجشـ٠خ 

 اإلِىبٔبد ٚاٌمؼؿاد اإلثؼاع١خ ألعؼبء ١٘ئخ اٌتؼؿ٠ل. -

 إٌّشٛؿاد ٚااللتجبمبد ٚاالمتشٙبػاد. -

 رؾة اٌّضبػـ٠ٓ األربٔت. -

 اٌّبػ٠خ ألعؼبء ١٘ئخ اٌتؼؿ٠ل ٚاٌعب١ٍِٓ.اٌضٛافق اإلػبف١خ  -

 االمتؼاِخ اٌّب١ٌخ. - اٌّبي ٚااللتظبػ 

 اٌت٠ًّٛ اإلػبفٝ.امتّـاؿ ِظبػؿ  -

 م١بمخ اٌّٛافٔخ. -

 ِنتٜٛ رٛػح اٌعاللبد ػاعً اٌّإمنخ اٌزبِع١خ. - اٌعاللبد االرتّبع١خ 

 ِنتٜٛ رٛػح اٌعاللبد ِع اٌنٍطبد اٌّض١ٍخ. -

 ِنتٜٛ رٛػح اٌعاللبد ِع أطضبة اٌّظبٌش. -

 ِؼٜ رٛػح اإلػاؿح اٌع١ٍب. - اإلػاؿح 

 لنبَ.رٛػح اإلػاؿح عٍٝ ِنتٜٛ أعؼبء ١٘ئخ اٌتؼؿ٠ل ٚاأل -

 حمبفخ اٌشـاوخ. -

 اٌّـٚٔخ ٚاٌمؼؿح عٍٝ اٌتى١ف. -

 ئػاؿح اٌّٛاؿػ ثشىً امتـات١زٝ -

اٌتنةةةةةة٠ٛك ٚؿػةةةةةةب 

ٚعؼِةةةةةةخ  اٌعّةةةةةةالء

 اٌّزتّع

ٚػةةع ِإمنةةخ اٌتعٍةة١ُ اٌعةةبٌٝ فةةٝ ٔفةةبَ اٌتظةة١ٕف عٍةةٝ اٌّنةةتٜٛ اٌةةٛؽٕٝ  -

 ٚاٌؼٌٚٝ.

 رٛػح اٌغؼِخ اٌتع١ّ١ٍخ اٌّمؼِخ. -
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ِزبي اٌمؼؿاد 

 اٌٛظ١ف١خ

 ِإشـاد ٚعالِبد األػاء اٌتٕبفنٝ

 اٌٛعٝ ثبٌعّالء ٚاٌقثبئٓ ٚاٌّنتف١ؼ٠ٓ. -

 ِؼٜ ؿػب اٌعّالء ٚاٌّنتف١ؼ٠ٓ. -

 وفبءح م١بمخ اٌؼعب٠خ ٚاإلعالْ ٚاٌتن٠ٛك. -

 ٌجـاِذ االتظبالد اٌتن٠ٛم١خ.اٌتٕف١ؾ اٌفعبي  -

 ( ِإشـاد األػاء اٌتٕبفنٝ صنت ثعغ ِزبالد األػاء.2اٌشىً )

The source : Gergana Dimitrova & Teofana Dimitrova, "Competitiveness 

of the Universities : Measurement Capabilities", Trakia Journal of 

Sciences, Vol. 15, No. 1, 2017, p.314. 

يتضػػح مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف األداء التنافسػػى لمجامعػػات يمكػػف الحكػػـ عميػػو أك قياسػػو 
فيمػػا مػػف خػػالؿ مؤشػػرات كعالمػػات عديػػدة تػػرتبط بمجػػاالت كأبعػػاد متنكعػػة ليػػذا األداء ، سػػكاءن 

يرتبط بالتدريس أك البحث العممػى أك خدمػة المجتمػع أك المػكارد البشػرية أك اإلدارة أك التمكيػؿ 
 ؽ كرضا المستفيديف.ككذلؾ التسكي

 مكْمات ّمتطلبات األداء التيافصى الفعال : -ز

 :   (189)المقكمات كالمتطمبات منيااألداء التنافسى يحتاج إلى عديد مف تحسيف اف 
 االعتماد عمى المعرفة التكنكلكجية الفائقة. -
 زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالى كعمى أنشطة البحث كالتطكير كاالىتماـ بكفاءتو. -
 االىتماـ بأنشطة التكنكلكجيا الفائقة كالنظر إلييا عمى أنيا عممية مستدامة. -
 .كاالبداع دعـ أنشطة االبتكار -
 .كالسيما الميارات التقنية كالبحثية االىتماـ بالميارات العالية كالمتخصصة -
معػات عمػى أكلكيػة جػدكؿ ادعـ القيادة السياسية ، كأف يككف األداء التنافسػى المسػتداـ لمج -

 اىتمامات القيادة السياسية كالقيادة الجامعية.
 :   (192)الفعاؿ ، مف أىمياخرل بعض اآلليات كالمتطمبات ل داء التنافسى أدراسة كحددت 

 .أكضاع السكؽ الديناميكية المتغيرةك أف تكيؼ الجامعة استراتيجياتيا لتتناسب  -
قػػيس مسػػتكل األداء الحػػالى لمجامعػػة ، كيكلػػد ي إدراج برنػػامجخػػالؿ  التغييػػر التنظيمػػى مػػف -

 أفكاران لتعديؿ ممارسات الجامعة كالبنية التحتية مف أجؿ تحقيؽ أعمى عائد.
 الشراكة كتشكيؿ كتكطيد الركابط كالعالقات مع المتعامميف مع الجامعة. -
 إدارة المكارد كالقدرات كتقميؿ تكمفة ككقت العمميات كضبط التكاليؼ. -
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أك الكضع أك المركز التنافسى لمجامعة يتطمب اسػتثمارات كبيػرة ، إلػى كانة تعزيز المإف 
جانػػػب تػػػكفير المسػػػتمزمات الماديػػػة لتقػػػديـ الخدمػػػة التعميميػػػة الجيػػػدة ، كالمبػػػانى كالقاعػػػات 
كالمختبرات كاألجيزة كالمرافؽ كمراكز الحاسكب كاإلنترنت كنػكادل كمالعػب كمسػطحات خضػراء 

ات اإلضافية كالخدمات المسػاعدة ، بجانػب الخػدمات الرئيسػية مػف كاسعة ، بيدؼ تقديـ الخدم
 .(191)تعميـ كتدريس كبحث عممى كريرىا

 :   (197)كحددت إحدل الدراسات أدكاران لمقيادات الجامعية لتحسيف األداء التنافسى ، منيا
تعميؽ الفيـ بشأف األنكاع الجديدة مف مؤسسػات التعمػيـ العػالى التػى تنػافس فػى السػكؽ مثػؿ  -

 الجامعات االفتراضية كجامعات الشركات كالجامعات الدكلية.
 تحديد درجة كمستكل التنافس مف قبؿ الجامعات المنافسة. -
 فيـ األسباب التى تدفع الطالب ليككنكا عمالء لمؤسسات جامعية بعينيا. -
 تحديد نكع االستراتيجية التى يستخدميا المنافسكف بشكؿ فعاؿ. -
 المؤسسة الجامعية فى خدمة المجتمع.تقييـ عالقة كدرجة مساىمة  -

 :  (190)فى حيف ذكرت إحدل الدراسات بعض المقكمات األخرل منيا
 كجكد أعضاء ىيئة تدريس مؤىميف تأىيالن عاليان كمتميزان. -
 تكافر العامميف المدربيف. -
 تكافر التكنكلكجيا كالتقنيات كالمرافؽ كالبنى التحتية المالئمة. -
 كالتطكير ، االستشارات ، إدارة التسكيؽ.مية مثؿ البحث االىتماـ باألنشطة التكمي -
 اختيار استراتيجية تنافسية مستدامة. -

أسػػاليب كآليػػات كأدكات كعمػػى مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعى تطػػكير اسػػتراتيجيات تتضػػمف 
التنافسػى مػزيج تسكيقية جديدة كمبتكرة ، لبناء مزايا تنافسية تعزز قدرتيا التنافسػية   فػاألداء 

 القدرات التنافسية كالمزايا التنافسية.مف 
التنافسػى أحػد متطمبػات األداء التنافسػى الفعػاؿ ، كالػذكاء التنافسػى عمميػة كيعد الػذكاء 

تقـك فييا المؤسسات بجمع المعمكمات الفعمية داخؿ البيئة التنافسية التى تتكاجد فييػا ، سػكاءن 
يتبعكنيػا ، أك الكضػع السػكقى كالتنافسػى  المعمكمات بشأف المنافسيف ، أك االستراتيجيات التػى

كمػف ثػـ ، آليػات كاسػتراتيجيات المنافسػة.ليـ ، بمػا يسػيـ فػى اتخػاذ قػرارات اسػتراتيجية بشػأف 
   .يتمثؿ اليدؼ مف الذكاء التنافسى فى اكتشاؼ الفرص كالتيديدات بشكؿ استباقى 
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 :   (197)أىميادراسة بعض مقكمات التنافسية المستدامة لمجامعات ، كمف كذكرت 
 تبنى الجامعة المصرية لمتخطيط االستراتيجى لتحقيؽ التميز كالجكدة. -
السػػعى المسػػتمر كالػػدائـ لالرتقػػاء بػػاألداء االسػػتراتيجى لممػػكارد البشػػرية بالجامعػػة عمػػى كافػػة  -

 المستكيات األكاديمية كاإلدارية.
األبحػاث كحاضػنات األعمػاؿ تبنى االبتكارات كبراءات االختراع مف خػالؿ إنشػاء كتفعيػؿ حػدائؽ  -

 كحدائؽ التكنكلكجيا كمراكز التميز البحثى.
 استثمار جميع المكارد االستراتيجية المممكسة كمحاكلة تفعيميا. -
 استغالؿ كافة القدرات المتكاجدة داخؿ الجامعة. -
نصاؼ. -  تفعيؿ الالمركزية بالجامعات بكؿ مقكماتيا مف محاسبية كشفافية كعدالة كاي

 :   (197)الدراسات إلى أف متطمبات األداء التنافسى الفعاؿ ، تتمثؿ فىكأشارت إحدل 
ضػػماف الجػػكدة كاالعتمػػاد ت خارجيػػة ، كتشػػمؿ : الحككمػػة ، المجتمػػع ، مؤسسػػات متطمبػػا -1

 كالتنافسية.
، القيػادة الجامعيػة ، الػنظـ اإلداريػة ، إدارة متطمبات داخمية ، كتشمؿ : الثقافة التنظيمية  -7

 البنية التحتية ، التكنكلكجيا ، االبتكار ، كالحكافز كالمكافآت. المكارد كالكفاءات ،
كتقاسػـ بػيف األداء مف عرض ىذه المتطمبػات كالسػيما الداخميػة، أف ثمػة تشػارؾ يتضح 

فػى الثقافػة ، القيػادة التنافسى كالريادة االستراتيجية فى العديد مػف األبعػاد كالمتطمبػات ، سػكاءن 
 االبتكار كاإلبداع.، إدارة لمكارد كالكفاءات ك 

 األداء التيافصى للجامعات : دّر الرٓادة االشرتاتٔجٔة فى حتصني -ح

أكػػػػدت عديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات كالبحػػػػكث كالتقػػػػارير عمػػػػى العالقػػػػة القكيػػػػة بػػػػيف الريػػػػادة 
 األداء التنافسى.ك االستراتيجية بأبعادىا المختمفة 

االسػػتراتيجية ىػػك تحقيػػؽ أداء أشػػارت إحػػدل الدراسػػات إلػػى أف اليػػدؼ مػػف الريػػادة فقػػد 
تنافسػػى فػػائؽ كمتميػػز ، مػػف خػػالؿ عمميػػات كأنشػػطة البحػػث عػػف الفػػرص كعػػف المزايػػا فػػى آف 

 .(196)كاحد
ذكرت إحدل الدراسات أف األداء متغير تابع رئيسى كرابػط أساسػى بػيف ريػادة األعمػاؿ  ك

)األداء كاألىػػداؼ( مػػف كاإلدارة االسػػتراتيجية ، فالريػػادة االسػػتراتيجية تػػؤدل إلػػى خمػػؽ القيمػػة 
 .(192)خالؿ تحديد الفرص كتطكير المزايا التنافسية الستغالؿ الفرص المحددة
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دارة ركاد االعمػػػاؿ لممػػػكارد كالقػػػدرات المتاحػػػة بطريقػػػة تتفػػػكؽ بيػػػا إأف دراسػػػة كذكػػػرت 
يكلػد عكائػد كأداء تنافسػى فػائؽ ، كأف أحػد األسػباب كراء  خريف فػى السػكؽمؤسستيـ عمى اآل

الدافعيػػة كراء تحقيػػؽ فشػػؿ المشػػاريع الرياديػػة فػػى الجامعػػات فػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا، ىػػك نقػػص 
أىػػدافيا ،كضػػعؼ االلتػػزاـ القػػكل كالضػػركرل بتحقيػػؽ أداء عػػاؿ ، كمػػا أكػػدت نفػػس الدراسػػة أف 

المػالى كاالبتكػار كالنمػك يػرتبط بتحسػيف األداء  كضكح األىداؼ االستراتيجية فيما يرتبط بػاألداء
 .(198)التنظيمى التنافسى

كمػػدخؿ الريػػادة االسػػتراتيجية ىػػك المػػدخؿ الػػذل يمكػػف مػػف خاللػػو تبنػػى كنشػػر التجديػػد 
المسػػػتداـ عمػػػى جميػػػع المسػػػتكيات اإلداريػػػة فػػػى المؤسسػػػة الجامعيػػػة ، حيػػػث تتخمػػػؿ الفمسػػػفة 

بأكمميػا ، كبػذلؾ تتبنػى المؤسسػة خطػة اسػتراتيجية الريادية كفكرىػا أعمػاؿ كأسػمكب المؤسسػة 
 لرائػدة اسػتراتيجيان ، كبػذلؾ تحػدثكآليات عمؿ تنقميا مف حالة الرككد إلػى مصػاؼ المؤسسػات ا

 .(199)الريادة االستراتيجية أكبر تأثير ليا عمى األداء التنافسى فى األجؿ الطكيؿ
المركػػز التنافسػػى لممؤسسػػات ، كتعػػد الريػػادة االسػػتراتيجية آليػػة حيكيػػة لتعزيػػز الكضػػع ك 

كتحقيػػؽ األداء التنافسػػى الفػػائؽ ، مػػف خػػالؿ نشػػاطات البحػػث عػػف الفػػرص كالمزايػػا فػػى بيئػػة 
 .(722)تنافسية كديناميكية

االستراتيجية عكائػد حيكيػة عمػى األداء التنافسػى مػف كذكرت الدراسة السابقة أف لمريادة 
 :  (721)خالؿ

 االبتكار كاإلبداع.تنمية  -
 النجاح. استدامة -
 األمثؿ لممكارد كالقدرات.تحسيف عمميات األداء مف خالؿ االستغالؿ  -
 تكجيو األداء نحك احتياجات العمالء. -
 اكتشاؼ فرص جديدة كاالستفادة مف الفرص المتاحة. -

 خمؽ المزيد مف الدكافع كتعزيز ركح المبادرة كالمثابرة. -
 تعزيز القدرة التنافسية. -

كتتجمى قمة العالقة بػيف الريػادة االسػتراتيجية كاألداء التنافسػى فػى دعػـ األداء الريػادل 
االسػتراتيجية مػف االسػتراتيجيات الحديثػة االستراتيجى فػى البيئػة التنافسػية ، حيػث تعػد الريػادة 
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فى تحقيؽ التنافسية ، فالبحث عف الفرص كاسػتغالليا ، كالبحػث عػف المزايػا كالحفػاظ عمييػا ، 
 ما أساس التنافسية.ى

كأكدت دراسة عمى أف الريػادة االسػتراتيجية تػؤدل إلػى األداء الفػائؽ ، كالػذل يتػأتى مػف 
قػػػدرة المؤسسػػػة عمػػػى تغييػػػر قاعػػػدة مكاردىػػػا فػػػى مكاجيػػػة المنافسػػػة مػػػف اآلخػػػريف كالتغيػػػرات 

 .(727)البيئية
األداء إحػػػدل الدراسػػػات عمػػػى أف األسػػػباب كالعكامػػػؿ التػػػى كقفػػػت كراء تحسػػػف كأكػػػدت 

 :   (720)التنافسى لمجامعات المتقدمة ، كمف ثـ تحسف تصنيفيا الدكلى ، تمثمت فيما يمى
 االىتماـ باألنشطة الريادية االستراتيجية كالمرتبطة باستغالؿ الفرص. -
 االبتكار اإلبداعى. -
 حسف اختيار المكارد كالميارات. -
 خمؽ أنشطة التعمـ اللتقاط المعرفة. -
دة مػف أجػؿ التعػرؼ عمػى فػرص السػكؽ الجديػدة كاسػتغالليا بنجػاح اتباع استراتيجيات جديػ -

 الكتساب مزايا تنافسية كتحسيف أدائيا.
 اتباع استراتيجيات تركز عمى زيادة القدرة التنافسية لممؤسسة. -
 التركيز عمى تحديد كاستغالؿ الفرص رير المستثمرة مف قبؿ المنافسيف. -

كمف ثـ ، بدكف امتالؾ الجامعة لمريادة  االستراتيجية ، لف تككف قػادرة عمػى التقػدـ فػى 
ف امتمكػػػت الجامعػػػة المػػػكارد التصػػػنيؼ العػػػالمى ،  كال تحسػػػيف مسػػػتكاىا  التنافسػػػى ، حتػػػى كاي

 البشرية كالدعـ المالى كاإلبداع العاـ.
االبتكار ، المخػاطرة ، التنافسػية فى ، تؤثر أبعاده المتمثمة كفيما يرتبط بالتكجو الريادل 

الشػػديدة، االسػػتباقية عمػػى أداء المؤسسػػة التنافسػػى كنجاحيػػا فػػى تحقيقأىػػدافيا ، فالمؤسسػػات 
تكػكف أسػرع فػى الػدخكؿ سػتيدؼ قطاعػات السػكؽ الممتػازة ، ك ذات التكجو الريادل يمكف أف ت

ف إرص الناشػئة ، كمػا إلى السكؽ ، كاالستجابة بسرعة إلى تغيرات السػكؽ كاالسػتفادة مػف الفػ
ممػا يػؤدل إلػى تحسػيف أدائيػا السمكؾ االستباقى يجعؿ المؤسسة دائمػان متفكقػة عمػى أقرانيػا ، 

ل المنافسػة لمكارد ، الييكؿ التنظيمػى ، مسػتك : اف التكجو االستراتيجى بأبعادهإا التنافسى ، كم
تيجية تػػػنعكس عمػػػى األداء التنافسػػػى ، فالتكجيػػػات المؤسسػػػية ، كالقيػػػادة االسػػػترا ، التحالفػػػات
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دارة المػػكارد  كالقػػدرات بشػػكؿ االسػػتراتيجية كاسػػتراتيجية المصػػادر أك المػػكارد ، ككيفيػػة تجديػػد كاي
 .(727)استراتيجى تؤثر عمى أداء المؤسسة التنافسى

األكػػاديمى )الريػػػادة إحػػدل الدراسػػػات إلػػى أف الريػػػادة االسػػتراتيجية فػػى شػػػقيا كأشػػارت 
تػػػؤدل إلػػػى تطػػػكير البحػػػكث العمميػػػة لتكػػػكف مصػػػدران لالبتكػػػارات فػػػى االقتصػػػاد األكاديميػػػة( ، 

كالمجتمػػع ، كتحقيػػؽ التفػػكؽ فػػى جميػػع التخصصػػات ، عمػػؿ شػػراكات مػػع الصػػناعة لتطػػكير 
الراجعػػة مػػف القطاعػػات اإلنتاجيػػة لممسػػاعدة فػػى البحػػكث المبتكػػرة كتطبيقيػػا ، كتػػكفير التغذيػػة 

اسػػػتثمارية كتشػػػغيمية ، كتػػػكفير فػػػرص البحثيػػػة التػػػى تخػػػدـ تطػػػكر اإلنتػػػاج تحديػػػد األكلكيػػػات
كزيػػػادة التػػػركيج التجػػػارل ل بحػػػاث فػػػى شػػػكؿ نقػػػؿ التكنكلكجيػػػا لمخرجػػػات البحػػػث العممػػػى ، 

كالخدمات االستثمارية ، كالقياـ باستثمارات رأسمالية فى المشػركعات القائمػة عمػى التكنكلكجيػا 
 .(727)البحكث الجامعية التى تنمك عبر

كالشػػؾ أف كػػؿ ىػػذه الجكانػػب تسػػيـ فػػى تحسػػيف األداء التنافسػػى لمجامعػػات ، كتحسػػف 
 كضعيا كمركزىا التنافسى ، كتحقيؽ مستكل أفضؿ فى التصنيؼ الدكلى لمجامعات.

كأكدت إحػدل الدراسػات عمػى أف الريػادة االسػتراتيجية ذات عالقػة كثيقػة بتحسػيف األداء 
 :   (726)النحك التالىالتنافسى عمى 

ات التكجو االسػتراتيجى كالريػادل فػى آف كاحػد سػكؼ تقػدـ خػدمات جديػدة ، ذالمؤسسات  - أ
قبػػاؿ عػػاؿ مػػف ك كيتسػػع نطػػاؽ كسػػ قيا كخػػدماتيا التسػػكيقية ، كتتطػػكر بنيتيػػا التحتيػػة ، كاي

 الطالب عمييا.
دارة مكاردىػػا بشػػكؿ اسػػتراتيجى المؤسسػػات التػػى لػػدييا عقميػػة رياديػػة لتحديػػد الفػػرص ، -ب كاي

 تحقيؽ أداء تنافسى أعمى. كتستطيعلمعالجة كاستغالؿ ىذه الفرص ، 
المؤسسػػات التػػى تػػدعـ االبتكػػار كتشػػجعو أفضػػؿ أداءن تنافسػػيان مػػف التػػى تثػػبط االبتكػػار ، -ج

 لى طفرة فى مسار تحسيف األداء.إفاالبتكارات المستدامة تؤدل 
ة إلى خمؽ مزايا تنافسية مستدامة ، كالتى تػؤدل بػدكرىا إلػى خمػؽ االستراتيجيتؤدل الريادة -د

 أقصى قدر مف الثركة ، كمف ثـ تحقيؽ األىداؼ التنافسية.
دارتيا بشكؿ استراتيجى ىى أساس األداء التنافسى.المكارد -ىػ  كالقدرات كاي
تمفػػة كالتػػى عمػػى االسػػتجابة بشػػكؿ فاعػػؿ لمتغيػػرات البيئيػػة المختسػػاعد الريػػادة االسػػتراتيجية -ك

، كالشؾ أف ىذه االستجابة تؤدل   لى تحسيف األداء التنافسى.إتكاجو مؤسسات اليـك
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فالرياديػػة تمثػػؿ حمقػػة كصػػؿ بػػيف العممػػاء كالعمػػالء ، بػػيف العمػػـ كالسػػكؽ ، بػػيف البحػػث 
العممى كقطاع اإلنتاج ، مػف خػالؿ إيجػاد فػرص كمشػركعات كسػمع كخػدمات جديػدة ذات قيمػة 

تبرز العالقة الكثيقة بيف الريادية كالتنافسية ، كفى ىػذا اإلطػار مضافة فى سكؽ العمؿ ، كىنا 
كفعاالن لتحقيؽ أداء تنافسى متميز.يمكف أف تصبح ال  ريادة االستراتيجية مدخالن ميما ن

 7202اسػػػتراتيجية التنميػػػة المسػػػتدامة : رؤيػػػة مصػػػر  أىػػػـ مالمػػػح:  ثالثػػػان 
 :  بيا  مؤشرات األداء التنافسى لمجامعات المصريةك 

، كمرحمػة إعػداد التكجيػات  7217إلعػداد الرؤيػة فػى مػارس بدأت المرحمة التحضيرية 
، كبعػػد عػػدة خطػػكت منيجيػػة أسػػفرت عػػف بمػػكرة رؤيػػة مصػػر  7217الرئيسػػية فػػى ديسػػمبر 

بشكميا النيائى ، حيث عقد مؤتمر اقتصادل إلعالف الرؤية فى شـر الشي  فػى الفتػرة  7202
 ، كالذل حدد أىـ مالمحيا. 7217مارس  17 – 10

بالنسػبة لمتعمػيـ "إتاحػة التعمػيـ كالتػدريب لمجميػع بجػكدة  7202ؤية مصػر كاستيدفت ر 
مرتكػزان عالية دكف تمييز  كفى إطار نظاـ مؤسسى كػؼء كعػادؿ كمسػتداف كمػرف ، كأف يكػكف 

يكػكف مرتكػزان عمى المتعمـ كالمتدرب القادر عمى التفكير كالمتمكف فنيان كتقنيػان كتكنكلكجيػان ، كأف 
يـ فػػى ان كتقنيػان كتكنكلكجيػان ، كأف يسػدرب القػادر عمػى التفكيػػر كالمػتمكف فنيػعمػى المػتعمـ كالمتػ

كمسػػتنير كمبػػدع كمسػػئكؿ كقابػػؿ لمتعدديػػة ، خصػػية المتكاممػػة لمػػكاطف معتػػز بذاتػػو بنػػاء الش
يحتـر االختالؼ كفخكر بتاري  بمده ، كشػغكؼ ببنػاء مسػتقبميا ، كقػادر عمػى التعامػؿ تنافسػيان 

 .(722)اإلقميمية كالعالمية"مع الكيانات 
بتحقػػؽ ثالثػػة أىػػداؼ اسػػتراتيجية رئيسػػية لمتعمػػيـ بأنكاعػػو الثالثػػة حقػػؽ ىػػذه الرؤيػػة تكت

 :   (728))العاـ كالفنى كالتعميـ العالى( ، كىذه األىداؼ االستراتيجية ىى
 تحسيف جكدة النظاـ التعميمى بما يتكافؽ مع النظـ العالمية. -
 تمييز.إتاحة التعميـ لمجميع دكف  -
 تحسيف تنافسية نظـ كمخرجات التعميـ. -

كألف التعمػػيـ الجػػامعى ىػػك عمػػاد التنميػػة البشػػرية الػػذل تسػػتند إليػػو الرؤيػػة المصػػرية ، 
لذلؾ ىدفت االسػتراتيجية إلػى مخاطبػة جػانبى العػرض كالطمػب كتفعيػؿ نظػـ الحككمػة ، كتعزيػز 

ب عمػػى خػػدمات التعمػػيـ العػػالى دكرىػػا فػػى التخطػػيط كالمتابعػػة كالتنفيػػذ ، حيػػث إف زيػػادة الطمػػ
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تستمـز أف يككف تعميمان يتصؼ بالجكدة العالية عمػى مسػتكل أعضػاء ىيئػة التػدريس كالمنػاىج 
 .(729)كمسايرة نظـ التعميـ كالتعمـ لممعايير العالمية ، مما يزيد مف تنافسية التعميـ، 

لجػامعى ىػك لالستراتيجية فى مجاؿ التعميـ العػالى كا أف اليدؼ الرئيسيتضح مما سبؽ 
نظػاـ بحيث يككف قادران عمى المنافسػة ، بمعنػى تحسػيف تنافسػية  ،ميزه تحقيؽ جكدة التعميـ كت

التعميـ العالى ، سػكاءن مػف خػالؿ تحسػيف الدرجػة التنافسػية فػى تقػارير التعمػيـ العالميػة أك فػى 
تفعيػػػػؿ العالقػػػػة الديناميكيػػػة بػػػػيف مخرجػػػػات التعمػػػػيـ التصػػػنيفات العالميػػػػة لمجامعػػػػات، أك فػػػى 

نػػو ال يمكػػف تحقيػػؽ التنافسػػية "اليػػدؼ الفرعػػى الثالػػث" ، بػػدكف إكمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ ، كمػػا 
 تحقيؽ اليدفيف األكؿ "تحسيف الجكدة" ، كالثانى "تحقيؽ اإلتاحة".

ؽ تعمػيـ عػالى كفيما يخص نظاـ التعميـ العالى كالجامعى ، ىدفت االستراتيجية إلى تحقي
 :   (712)الجكدة ، مف خالؿ ما يمى

 االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالى فى مصر ، كمف مؤشرات قياس ذلؾ : -1
مػف الييئػػة  7202جميػع مؤسسػات التعمػػيـ العػالى معتمػدة مػػرتيف عمػى األقػػؿ قبػؿ حمػكؿ عػػاـ  -

 .جكدة التعميـ كاالعتماد )محمى كعالمى(القكمية لضماف 
 جامعة فى العالـ. 722عمى األقؿ فى مؤشر أفضؿ كجكد عشرة جامعات  -
 .7218( جامعة مصرية فى مؤشر أفضؿ جامعات أفريقيا بحمكؿ عاـ 72كجكد ) -
 .7272( جامعة عمى األقؿ فى مؤشر أفضؿ الجامعات العربية بحمكؿ 17كجكد ) -
( مؤسسة تعميـ عالى فى األبحاث العممية المنشكرة فػى 72الجامعات المصرية مف أفضؿ ) -

 .7272الدكريات المعترؼ بيا عالميان فى 
 .7202مضاعفة التمكيؿ الحككمى المكجو لمتعميـ العالى مرة كؿ ثالث سنكات حتى عاـ  -

 تدكيؿ الجامعات المصرية ، كمؤشرات ذلؾ : -7
 معدؿ عدد الطالب رير المصرييف فى الجامعات المصرية. -
الرسػػائؿ الجامعيػػة ، كبػػيف البػػرامج نسػػبة التبػػادؿ بػػيف أسػػاتذة الجامعػػات كالمشػػرفيف عمػػى  -

 العممية ، كذلؾ عمى المستكل اإلقميمى كالدكلى.
ا فػى مجمميػا تحػاكؿ أف تضػع يػيالحظ مف خػالؿ عػرض األىػداؼ الفرعيػة السػابقة ، أن

يف مكانتػػو نظػػاـ التعمػػيـ العػػالى كالجػػامعى المصػػرل عمػػى طريػػؽ الدكليػػة كالتنافسػػية ، كتحسػػ
عمػػى المسػػتكل العربػػى أك األفريقػػى أك الػػدكلى بكجػػو عػػاـ.  ، سػػكاءن كسػػمعتو كتصػػنيؼ جامعاتػػو
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لكػػف يالحػػظ أف معظػػـ ىػػذه األىػػداؼ حالمػػة كمثاليػػة كريػػر كاقعيػػة إلػػى حػػد كبيػػر ، كخاصػػة 
كلػػػـ تتحقػػػؽ ىػػػذه  7272، كالمرتبطػػػة بحمػػػكؿ عػػػاـ  7218األىػػػداؼ المرتبطػػػة بحمػػػكؿ عػػػاـ 

 األىداؼ إلى فى جزء ضئيؿ منيا لمغاية.
 7202ة مؤشرات لقياس أداء التعميـ العالى أك الجامعى حتى عػاـ ككضعت االستراتيجي

 :   (711)كذلؾ عمى النحك التالى،  بحيث يككف قادران عمي المنافسة العالمية، 
ؽج١عخ  َ

 اٌّإشـ

اٌٛػع  اٌّإشـ

 اٌضبٌٝ

٘ؼف 

2222 
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2232 
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ٔتبئذ 

امتـات١ز

٠خ 

"اٌمؼؿح 

اٌتٕبفن١خ

" 

 اٌتٕبفن١خ اٌعب١ٌّخ  ِإشـ -

 "ِضٛؿ اٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ ٚاٌتؼؿ٠ت"

ِإمنةبد ٔنجخ اٌّتعط١ٍٓ ِٓ عـ٠زٝ  -

 اٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ ئٌٝ ئرّبٌٝ اٌّتعط١ٍٓ

عةةؼػ اٌزبِعةةبد اٌّظةةـ٠خ اٌّؼؿرةةخ فةةٝ  -

ربِعةةخ فةةٝ اٌعةةبٌُ  522تـت١ةةت أفؼةةً 

 "شٕغٙبٜ"

ِعةةؼي ّٔةةٛ األثضةةبث اٌع١ٍّةةخ إٌّشةةٛؿح  -

 فٝ ػٚؿ٠بد عب١ٌّخ ِضىّخ

نبد اٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ اٌضبطةٍخ ٔنجخ ِإم -

 عٍٝ االعتّبػ ِٓ ١٘ئخ ػّبْ اٌزٛػح
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-11ٔنجخ االٌتضبق ثبٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ ِةٓ  - اٌّغـربد

 مٕخ 22

ٔنجخ أعؼبء ١٘ئخ اٌتؼؿ٠ل اٌضبطة١ٍٓ  -

 ربِعبد عب١ٌّخعٍٝ ِٕش ثضخ١خ فٝ 

ٔنةةةجخ اٌطةةةالة اٌٛافةةةؼ٠ٓ ِةةةٓ ئرّةةةبٌٝ  -

 اٌّم١ؼ٠ٓ فٝ اٌزبِعبد اٌّظـ٠خ
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ٔظةة١ت اٌطبٌةةت ِةةٓ اإلٔفةةبق اٌعةةبَ عٍةةٝ  - اٌّؼعالد

 اٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ 

 

-  

 ِعؼي اٌطالة / عؼٛ ١٘ئخ تؼؿ٠ل -

 عؼػ ِإمنبد اٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ  -

5622 

ر١ٕٗ فٝ 

 اٌّتٛمؾ 

 

 

1:42 

44 

٠تُ 

اٌق٠بػح 

ثبٌّإاِ

ح ِع 

ِضٛؿ 

 االلتظبػ 

1:31 
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تتُ 

اٌق٠بػح 

ثبٌّإاِخ 

ِع ِضٛؿ 

 االلتظبػ

35  :1 

64 

ِإشـاد  12

 ِنتضؼحخ

عةةةةؼػ اٌطةةةةالة اٌضبطةةةة١ٍٓ عٍةةةةٝ ِةةةةٕش  -

 ػؿام١خ فٝ ربِعبد عب١ٌّخ 

اٌّعٍِٛبد  ٚػع آ١ٌخ ٚٔفُ ٌزّع

ٚؿطؼ اٌج١بٔبد عٓ ٘إالء اٌطالة 

 ٚٔنجتُٙ

 .2232( ِإشـاد ل١بك أػاء اٌتع١ٍُ اٌعبٌٝ ٚاٌزبِعٝ ٚفك ؿؤ٠خ ِظـ 3اٌشىً )
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، تتعيػػػد  7202كفػػػى محػػػكر المعرفػػػة كاالبتكػػػار كالبحػػػث العممػػػى ضػػػمف رؤيػػػة مصػػػر 
كاالبتكػار ، كيتحقػؽ ذلػؾ الحككمة المصرية بالعمؿ عمى بناء مجتمع معرفى قػائـ عمػى اإلبػداع 

مف خالؿ منظكمة كطنية لمبحث العممى كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار عاليػة الجػكدة ، كعنصػر بشػرل 
 :   (717)قادر عمى اإلبداع ، كتمثمت أىـ مؤشرات ىذا المحكر فيما يمى

جػػكدة مؤسسػػات البحػػث االبتكػػار ، ( دكلػػة عالميػػان فػػى مجػػاالت : 72مصػػر ضػػمف أفضػػؿ ) -
 جذب المكاىب كالقدرات المبدعة.اظ عمى المكاىب كالقدرات المبدعة ، الحفالعممى ، 

حقػػكؽ الممكيػػة عػػدد بػػراءات االختػػراع ، دكلػػة عالميػػان فػػى مجػػاؿ :  72مصػػر ضػػمف أفضػػؿ  -
 الفكرية.

 :   (710)محكر المعرفة كاالبتكار كالبحث العممى فيما يمىكتمثمت بعض أىداؼ 
 رفع مستكل مصر دكليان فى مجاؿ االبتكار. -
 زيادة عدد براءات االختراع المسجمة محميان كدكليان. -
 إرساء ثقافة االبتكار كالبحث كاالستشراؼ المستقبمى. -
 خمؽ مجتمع كاع لقيمة البحث العممى كاإلبداع كاالبتكار. -
رفػػػع قػػػدرة مصػػػر فػػػى الحفػػػاظ عمػػػى المكاىػػػب كالقػػػدرات المبدعػػػة ، كتحسػػػيف منػػػاخ العمػػػـك  -

 كاالبتكار ليـ.
 ت المراكز البحثية كالجامعات المصرية باالستراتيجية القكمية.ربط استراتيجيا -
 بناء مخرج تعميمى قادر عمى التفكير كاإلبداع كاالبتكار كريادة األعماؿ. -
 كمنيا المجاالت التى تحقؽ ميزة تنافسية عالمية.تحديد الفرص القكمية  -

بكػؿ مػف الريػادة أف االستراتيجية اىتمت اىتمامان كاضحان داؼ ىمف عرض ىذه األيتضح 
تكػػار كزيػػادة عػػدد بكجػػو عػػاـ كالريػػادة االسػػتراتيجية بكجػػو خػػاص ، سػػكاءن مػػف خػػالؿ تنميػػة االب

رسػػػاء ثقافػػػة اإلبػػػداع كاالبتكػػػار كالريػػػادة ، كربػػػط اسػػػتراتيجيات الجامعػػػات بػػػراءات االختػػػراع ، كاي
عى ، مػػف خػػالؿ باالسػػتراتيجية القكميػػة ، ككػػذلؾ االىتمػػاـ بتنافسػػية نظػػاـ التعمػػيـ العػػالى كالجػػام

بناء مخرج تعميمى قادر عمى الريادة كالمنافسة ، ككذلؾ مف خالؿ تجديػد االحتياجػات كالفػرص 
 القكمية كالمجاالت التى تحقؽ ميزة تنافسية عالمية كالتقنيات المرتبطة بيا.
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، كضػعت كزارة التعمػيـ العػالى  7202رؤيػة مصػر –كفى ضكء خطة التنمية المستدامة 
التعمػػػيـ العػػػالى كالبحػػػث العممػػػى كبنػػػاء  –اسػػػتراتيجية لتطػػػكير التعمػػػيـ العػػػالى كالبحػػػث العممػػػى 

 :  (717)اإلنساف المصرل كارتكزت االستراتيجية عمى أربعة ركائز أك أىداؼ ىى
 التعميـ لمجميع دكف تمييز.إتاحة  -
 تحسيف جكدة النظاـ التعميمى بما يتكافؽ مع النظـ العالمية. -
 تنافسية نظـ كمخرجات التعميـ. تحسيف -
 إنشاء فركع جامعات دكلية. -
 :  (015)فى جمال اإلتاحة-1

حقؽ العدالة كتكافؤ الفػرص حتية متميزة ، مع جامعات جديدة تبنية تيتـ ذلؾ مف خالؿ 
 كتضع مصر فى مكانة متميزة عمى خريطة العالـ.، كتعزز التميز كالتنافسية 

 ( :016حتصني اجلْدة)-0

مف خػالؿ بػرامج جديػدة تػرتبط بػالتغيرات المسػتقبمية فػى سػكؽ العمػؿ المحمػى كيتـ ذلؾ 
قميمية كدكلية ، كبرامج مزدكجة مع جامعات مرمكقة.  كالعالمى فى ضكء دراسات محمية كاي

 حتصني التيافصٔة :-3

رل كقدرتػػػو عمػػػى اختػػػراع االبتكػػػارات ، كقػػػدرة شػػػكقاعػػػدة التنافسػػػية ىػػػى رأس المػػػاؿ الب
نفيػػذ ىػػذه االبتكػػارات كتكظيفيػػا ، كسياسػػة حككميػػة داعمػػة لمبحػػث العممػػى المسػػتثمريف عمػػى ت

 .(712)كاالبتكارات
 :  كيتـ ذلؾ مف خالؿ 

 ( جامعات تكنكلكجية ، كالبدء بثالثة منيا فى القاىرة كبنى سكيؼ كقكيسنا.8إنشاء ) -     
 .بمكقع الجامعات المصرية فى التصنيؼ الدكلى لمجامعات االرتقاء -     
 : تدّٓل التعلٔه ّاىعاء فرّع للجامعات األجيبٔة -4

لسػػنة  7722كالقػػرار الػػكزارم رقػػـ  7218لسػػنة  167كيػػتـ ذلػػؾ فػػي ضػػكء القػػانكف رقػػـ     
 كريرىما بشأف انشاء كتنظيـ فركع لمجامعات األجنبية داخؿ جميكرية مصر العربية . 7218
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 : أٍه مالمح ّضعٔة الرٓادة االشرتاتٔجٔة ّاألداء التيافصى باجلامعات املصرٓة :  رابعًا

 كتشمؿ ىذه الخطكة خطكتيف فرعيتيف عمى النحك التالى :
 :  األداء التيافصى للجامعات املصرٓة يف جمال تدعٔه الرٓادة االشرتاتٔجٔة ّاجلَْد املصرٓة -أ

 كذلؾ عمى النحك التالى : ىذا الشأف ،في تعددت الجيكد كالمبادرات المصرية 
 :  0214دشتْر -1

( إلػػى أف التعمػػيـ حػػؽ لكػػؿ مػػكاطف ، ىدفػػو بنػػاء الشخصػػية 19حيػػث أشػػارت المػػادة )
فػػى التفكيػػر ، كتنميػػة كالحفػػاظ عمػػى اليكيػػة الكطنيػػة ، كتأصػػيؿ المػػنيج العممػػى  ،المصػػرية 

يػة ، ككػذلؾ المػادة لمعايير الجكدة العالمالمكاىب كتشجيع االبتكار ، كتمتـز الدكلة بتكفيره كفقان 
ت عمى "تكفؿ الدكلة حرية البحث العممػى كتشػجيع مؤسسػاتو ، كبنػاء اقتصػاد ( كالتى نص70)

المعرفة ، كترعى الباحثيف كالمخترعيف ، كتخصص لو نسبة مػف اإلنفػاؽ الحكػكمى ال تقػؿ عػف 
"تمتػػـز الدكلػػة برعايػػة  66كالمػػادة % تتصػػاعد تػػدريجيان حتػػى تتفػػؽ مػػع المعػػدالت العالميػػة" ، 1

 .(718)الباحثيف كالمخترعيف كحماية ابتكاراتيـ كالعمؿ عمى تطبيقيا"
أف الدستكر تناكؿ قضايا كمحاكر عديدة ذات صمة كثيقة بالريادة ككػذلؾ بػاألداء يالحظ 

نػػاء التنافسػػى لمجامعػػات ، مثػػؿ قضػػايا االبتكػػار ، تنميػػة المكاىػػب ، معػػايير الجػػكدة العالميػػة ، ب
، إضػافة اقتصاد المعرفة ، رعاية الباحثيف كالمخترعيف كحماية ابتكاراتيـ كالعمؿ عمػى تطبيقيػا 
 إلى زيادة مخصصات التعميـ العالى كالبحث العممى ، حتى يككف قادران عمى المنافسة.

 املصرى للعلْو ّالتكيْلْجٔا ّاالبتكار : املرصد -0

كالػػذل ييػػدؼ بإنشػػاء ىػػذا المرصػػد ،  7217قامػػت أكاديميػػة البحػػث العممػػى فػػى فبرايػػر 
لػػى مسػػاعدة متخػػذل القػػرار فػػى كضػػع السياسػػات كالبػػرامج كالقػػرارات الخاصػػة بمجػػاؿ اإلبػػداع إ

كاالبتكػار كالتكنكلكجيػػا كالريػادة ، كالكقػػكؼ عمػى مؤشػػرات االبتكػار فػػى مصػر كمقارنتيػػا بالػػدكؿ 
 .(719)المختمفة

 إدارة التنٔس بْزارة التعلٔه العاىل : -3

بػػالكزارة ، تيػػدؼ إلػػى تعزيػػز تػػـ اسػػتحداث إدارة لمتميػػز تابعػػة لكحػػدة إدارة المشػػركعات 
الممارسات المتميزة كاالبتكارية فى المجاالت البحثية كاألكاديمية كالخدمية ، كتطكير نظـ عمػؿ 
مؤسسػػية فػػى مجػػاؿ االبتكػػار كاإلبػػداع ، كتضػػـ مجمكعػػة مػػف المشػػركعات تيػػدؼ إلػػى دعػػـ 

 .(772)زالتنافسية كالتمي
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 احلاضيات العلنٔة ّالتكيْلْجٔة :-4

تعد مصر مف أكلػى الػدكؿ العربيػة إقامػة لمحاضػنات العمميػة كالتكنكلكجيػة ، كتػـ إنشػاء 
ـ ، كيقػػػدـ الصػػػندكؽ 1997الجمعيػػػة المصػػػرية لحاضػػػنات المشػػػركعات الصػػػغيرة فػػػى مػػػارس 

االجتمػػاعى لمتنميػػة دعمػػان مسػػتمران أك متزايػػدان ليػػذه الجمعيػػة كلمحاضػػنات ، كالػػذل كضػػع خطػػة 
، كبعػػػض الحاضػػػنات تعمػػػؿ اآلف بالفعػػػؿ ، كبعضػػػيا تحػػػت ر( حاضػػػنة فػػػى مصػػػ02)إلنشػػػاء 

اإلنشاء ، كما تـ إنشاء إدارة تنمية الحاضنات لخمؽ شبكة قكمية مف الحاضنات عمػى مسػتكل 
الجميكريػػة. كيمثػػؿ اليػػدؼ مػػف إنشػػاء الحاضػػنات المصػػرية ، تمكػػيف ركاد األعمػػاؿ الصػػغار 

ة مػف التعػرؼ عمػى إمكانػاتيـ كقػدراتيـ كأصحاب المشركعات الصغيرة كاألفكار المبدعة كالمبتكر 
دارة كتأسػػيس مشػػركعاتيـ الكتشػػاؼ قػػدراتيـ اإلبداعيػػة الكامنػػة ، كترجمتيػػا إلػػى مشػػاريع  ، كاي

 .(771)متميزة
تـ إطػالؽ البرنػامج القػكمى لمحاضػنات التكنكلكجيػة بمراكػز البحػكث  7217كفى أكتكبر 

التابعػػة ألكاديميػػة البحػػث العممػػى كالتكنكلكجيػػا بالتعػػاكف مػػع عػػدد مػػف الجامعػػات ككزارة التعمػػيـ 
، الفنى ككزارة الصػناعة مػنخالؿ صػندكؽ دعػـ العمػـك كالتنميػة ، بيػدؼ دعػـ األفكػار المبتكػرة 

مػػف المبتكػػريف ، لنقػػؿ كتطػػكير التكنكلكجيػػا مػػف الجامعػػات كمراكػػز األبحػػاث إلػػى كخمػػؽ جيػػؿ 
 .(777)الصناعة كاإلنتاج

( مميػػكف 70.2( حاضػػنة ، بتمكيػػؿ قػػدره )12عػػدد الحاضػػنات بالبرنػػامج القػػكمى )كبمػػغ 
 ( شركة.80جنيو ، كعدد الشركات المحتضنة )

األثػر المنشػكد ، كلػـ تػنجح كمازالت الحاضنات العممية كالتكنكلكجية فى مصر لـ تحدث 
فػػى التغمػػب عمػػى الفجػػكة القائمػػة بػػيف الجامعػػات كالمراكػػز البحثيػػة مػػف جيػػة ، كقطػػاع اإلنتػػاج 
داريػة كثقافيػة  كالخدمات مف جية أخرل ، بسبب معكقات عديدة ، ماليػة كتشػريعية كقانكنيػة كاي

 .(770)ظيمية ، مما قمؿ مف أثرىا فى دعـ ريادة األعماؿ بالتعميـ الجامعىكمؤسساتية كتن
 ات ّمكاتب للعالقات الدّلٔة باجلامعات املصرٓة : إىعاء ادار-5

حيث أنشأت الجامعات المصرية كحدات كمراكز لمتعاكف الدكلى كتدكيؿ التعمػيـ الجػامعى 
ت الدكلية ، حيػث أنشػأت جامعػة القػاىرة ، مف أجؿ تيسير إجراء االتفاقيات كالمنح كالبركتكككال

، بيػدؼ المسػاىمة فػى تػدكيؿ جامعػة القػاىرة ، كيتضػمف  7217مكتب العالقات الدكليػة عػاـ 
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دارة  ثالثة إدارات رئيسية ىى : إدارة المنح كالمشػركعات البحثيػة ، إدارة االتفاقيػات الدكليػة ، كاي
 .(777)شئكف الطالب الكافديف

 " :TICOّىكل التكيْلْجٔا "تآكْ إىعاء مكاتب االبتكار -6

بمنحػة مػف أكاديميػة البحػث  9/6/7210تـ إنشاء  المكتػب فػى  ففى جامعة الزقازيؽ
العممػػػى ، كتمثمػػػت رؤيتػػػو فػػػى النيػػػكض بريػػػادة األعمػػػاؿ كزيػػػادة كتفعيػػػؿ دكرىػػػا فػػػى إنشػػػاء 

تدامة مشركعات صغيرة كمتكسطة قائمة عمى االقتصاد المعرفى ، بغية خمؽ مزايا تنافسػية مسػ
 .(777)، مف خالؿ استثمار طاقات الشباب اإلبداعية كاالبتكارية"

فعيػػؿ دكر البحػػث العممػػى كربطػػو بالصػػناعة ، كنشػػر ثقافػػة الممكيػػة كمػػا ييػػتـ المكتػػب بت
الفكرية كبراءات االختراع ، كمتابعة المشػركعات البحثيػة ، كالتعريػؼ بفػرص التمكيػؿ كالتعػاكف 

الخدمات منيا : نقؿ كتسكيؽ التكنكلكجيػا ، حمايػة الممكيػة الفكريػة ، الدكلى، كيقدـ العديد مف 
 .(776)التعاكف الدكلى ، ربط الجامعة بالصناعة ، كبراءات االختراع

كنظػػـ المركػػز أك المكتػػب مػػؤتمر فكػػرة فػػى حػػب مصػػر ، كالعديػػد مػػف الػػدكرات المرتبطػػة 
 Hultبريػػادة األعمػػاؿ كاالبتكػػار ، كدكرات تدريبيػػة لمرحمػػة اإلعػػداد كالتػػدريب حػػكؿ برنػػامج 

Prize  الشػػراكة مػػع األمػػـ المتحػػدة فػػى أكبرمحػػرؾ عػػالمى لممشػػاريع الرياديػػة الربحيػػة كريػػر(
لريػػػادة  7219/7272متطػػػكع حػػػكؿ العػػػالـ( بجامعػػػة الزقػػػازيؽ  7722الربحيػػػة بػػػأكثر مػػػف 

( مشػػركعات عمػػى مسػػتكل 6األعمػػاؿ ، كتػػـ اختيػػار فريػػؽ جامعػػة الزقػػازيؽ مػػف ضػػمف أفضػػؿ )
 .(772)المنطقة فى العامميف السابقيف

 :  0232 – 0215االشرتاتٔجٔة الكْمٔة للعلْو ّالتكيْلْجٔا ّاالبتكار -7

كتمثمت رسالة ىذه االسػتراتيجية فػى "تييئػة بيئػة مشػجعة لمعمػـك كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار 
تسػػاعد عمػػى إنتػػاج المعرفػػة كتسػػكيقيا بكفػػاءة كفعاليػػة كالمنافسػػة العمميػػة المبنيػػة عمػػى التميػػز 

 .(778)كتحقيؽ تنمية مستدامة ترتقى بالمجتمع كجكدة حياة اإلنساف
قاعػدة عمميػة كتكنكلكجيػة فاعمػة منتجػة لممعرفػة ، قػادرة كاستيدفت االستراتيجية إعػداد 

عمى االبتكار ، ليا مكانة دكلية ، تدفع االقتصاد الػكطنى لمتقػدـ المسػتمر ، بمػا يحقػؽ التنميػة 
 :   (779)المستدامة كزيادة التنافسية ، كذلؾ مف خالؿ مساريف

مػػى ، بمػػا يؤسػػس األكؿ : تييئػػة بيئػػة محفػػزة كداعمػػة لمتميػػز كاالبتكػػار فػػى البحػػث العم
نتاج معرفة جديدة تحقؽ ريادة دكلية.  لتنمية مجتمعية شاممة كاي



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 862 - 

الثػػانى : إنتػػاج المعرفػػة كنقػػؿ كتػػكطيف التكنكلكجيػػا لممسػػاىمة فػػى التنميػػة االقتصػػادية 
 .كاالجتماعية 

 ، التعلٔه العاىل :  0232رؤٓة مصر  –اشرتاتٔجٔة التينٔة املصتدامة -8

 – 10كقػػد أعمنػػت االسػػتراتيجية خػػالؿ المػػؤتمر االقتصػػادل الػػذل عقػػد فػػى شػػـر الشػػي  
كالتػدريب ، كشممت االستراتيجية اثنى عشر محكران ، كاف مف بينيػا التعمػيـ  7217مارس  17

 .(702)، كالمعرفة كاالبتكار كالبحث العممى
 رعآة املبتكرًٓ :صيدّم -9

،  6/8/7212فػى بناءن عمى تكميفات السيد رئػيس الجميكريػة فػى احتفاليػة عيػد العمػـ 
 1بشأف إنشاء صندكؽ لرعاية المبتكريف كالنكابغ ، صدر قرار رئيس الجميكرية بالقػانكف رقػـ 

يػؿ كرعايػة البػاحثيف كالمبتكػريف ك لػى دعػـ كتمإكالذل ييػدؼ  ،الصندكؽ بإنشاء  7219لسنة 
يجاد آليات   .(701)جديدة لتمكيمياكمشركعات العمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار ، كاي

 بيك االبتكار املصرى : -12

 :   (707)كيعد أكبر منصة حككمية لالبتكار فى مصر كالمنطقة ، يتـ مف خالليا
 استقباؿ الحمكؿ المبتكرة. -                               طرح التحديات التكنكلكجية. -
التعريػػػؼ بفػػػرص التمكيػػػؿ  -     القابمػػػة لمتسػػػكيؽ. بتكػػػارات كبػػػراءات االختػػػراعاال عػػػرض -

 المتاحة.
 القياـ بأعماؿ التشبيؾ كاالحتضاف كالتسكيؽ كالتمكيؿ التشاركى. -
ّاقع الرٓادة االشرتاتٔجٔة ّاألداء التيافصـى باجلامعـات املصـرٓة مـً خـالل الْثـائل ّالتكـارٓر        -ب

 الرمسٔة ّاألدبٔات الصابكة : 

ررػػـ الجيػػكد كالمبػػادرات المصػػرية سػػكاءن مػػف خػػالؿ االسػػتراتيجيات القكميػػة أك الجيػػكد 
قصػكر كسػمبيات كمعكقػات  المؤسسية كالكزارية كريرىا ، إال أف الكاقع الفعمػى يشػير إلػى أكجػو

 عديدة فى ىذا المجاؿ.
فقػػػػػد أشػػػػػارت االسػػػػػتراتيجية القكميػػػػػة لمعمػػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػػا كاالبتكػػػػػار إلػػػػػى السػػػػػمبيات 

 :  (700)التالية
 دكلة(. 170مف إجمالى  99ترتيب مصر فى مؤشر االبتكار العالمى )المركز تدنى  -
 الختراع المسجمة لممصرييف سنكيان.ضعؼ عدد براءات ا -
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 تدنى ثقافة العمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار. -
 تأثير النشر العممى الدكلى فى العديد مف التخصصات ضعيؼ ، إضافة إلى ضعؼ جكدتو. -
البيركقراطيػة الحككميػػة التػػى تعيػؽ االسػػتفادة مػػف التمكيػػؿ المتػاح ، كتسػػتيمؾ كقػػت كجيػػكد  -

 الباحثيف.
ت التى تػؤثر عمػى منظكمػة البحػث مف التحديااالستراتيجية نفسيا إلى عديد كما أشارت 

 :  (707)العممى كالريادة كاالبتكار ، مف أىميا
 ضعؼ البنية التحتية كالمعمكماتية. -
 ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحكث كالتطكير كخاصة مف الجيات المستفيدة. -
 عدـ كجكد آليات لتمكيؿ البحث العممى كاالبتكار. -
كالمراكػػز البحثيػػة كبيػػكت خبػػرة  القصػػكر فػػى تسػػكيؽ خػػدمات كمنتجػػات الجامعػػات المصػػرية -

 لتكسيع المشاركة فى مشركعات تنمكية كتكنكلكجية.
 استراتيجية كاضحة كشاممة كتشريعات محفزة لالبتكار.رياب منظكمة  -
عػدـ ربػط اسػػتراتيجية المؤسسػات البحثيػػة كالجامعػات باالسػتراتيجية األكسػػع لمبحػث العممػػى  -

 كاالستراتيجية الشاممة لمدكلة.
شراكات فاعمة بػيف مؤسسػات البحػث العممػى كالجامعػات كالقطاعػات االقتصػادية كجكد عدـ  -

 ذات العالقة.
كبالتأكيػػد كػػؿ ىػػذه السػػمبيات كالمعكقػػات تػػؤثر سػػمبان عمػػى الريػػادة االسػػتراتيجية كمػػدل 

 عمى األداء التنافسى لمجامعات المصرية.نجاحيا ، مما ينعكس سمبان 
ء ضػػػعؼ األداء الريػػػادل كالتنافسػػػى لمجامعػػػات كأظيػػػرت إحػػػدل الدراسػػػات عػػػدة أسػػػباب كرا 

 :   (707)المصرية، منيا
 ضعؼ التكجو الريادل كانخفاض شركط كعكامؿ إطار ريادة األعماؿ فى مصر. -
 ضعؼ البيئات التمكينية كاالجتماعية لتطبيؽ الفكر الريادل. -
 دل.ضعؼ النية أك اإلرادة الريادية فى الجامعات ، فيى رير مشجعة عمى التكجو الريا -
 رياب الدكر القيادل الداعـ لمتكجو الريادل. -
 ضعؼ التكجو االستراتيجى كعدـ كضكح الرؤية الجامعية. -
 استمرار تردل منظكمة البحث العممى بالجامعات المصرية. -
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 نقص التمكيؿ كعدـ كفايتو. -
 ضعؼ البنية التحتية كالتكنكلكجية التى تتطمبيا األنشطة التعميمية كالبحثية كالريادية. -

لػػى عػػدة عكامػػؿ إضػػعؼ األداء التنافسػػى لمجامعػػات المصػػرية كأرجعػػت إحػػدل الدراسػػات 
 :  (706)منيا

ارتفػػػاع نسػػػػبة عػػػدد الطػػػالب / أعضػػػاء ىيئػػػػة  -                  ارتفػػػاع الكثافػػػة الطالبيػػػة. -
 التدريس.

 انخفاض جكدة الخريجيف.  -     عمى البحث العممى.  ضعؼ اإلنفاؽ  -
األعبػػاء التدريسػػية كاإلداريػػة مشػػكالت كمعكقػػات تتعمػػؽ بأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ، حيػػث كثػػرة  -

 كتدنى الكفاءة الداخمية كرياب الرؤل االستراتيجية كانخفاض المرتبات كالحكافز المادية ليـ.
 األبحاث العممية المنشكرة لمجامعة فى مجالت كدكريات ليا سمعة عالمية. -

كأشػػارت دراسػػة إلػػى ضػػعؼ قػػدرة الجامعػػات المصػػرية الحككميػػة عمػػى مكاجيػػة المنافسػػة 
القادمة مف الجامعات الخاصة كاألجنبية ذات الحركة األكسع كالمركنة األقدر عمػى التكيػؼ مػع 

 .(702)متطمبات سكؽ العمؿ مف ناحية ، كتطكرات تقنيات التعميـ مف جية أخرل
إلػػى ضػػعؼ األداء التنافسػػى لمجامعػػات كالمؤشػػرات  كتشػػير العديػػد مػػف األدلػػة كالشػػكاىد

 المصرية فى عديد مف المجاالت كالمحاكر منيا : 
 تدنى ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية لمجامعات : -1

أشارت عديد مف الدراسات إلى الضعؼ الكاضح فى أداء الجامعات المصػرية ، ممػا أدل 
الجامعات العربيػة كاإلفريقيػة كالعالميػة ، كعجػز الجامعػات المصػرية عػف إلى تأخر ترتيبيا بيف 

تػػكفير متطمبػػات التصػػنيفات العالميػػة لمجامعػػات بصػػكرة مرضػػية ، كريابيػػا عػػف أفضػػؿ جامعػػت 
 .(708)العالـ

جامعة األكلػى فػى ( 722الػ )ففى تصنيؼ شنغيال رابت الجامعات المصرية كميا عف 
 777استثناء جامعة القاىرة فقػط التػى احتمػت المرتبػة ، ب 7218كحتى  7217التصنيؼ مف 
،  887المنصػػكرة  ، 217، فػػى حػػيف كػػاف ترتيػػب جامعػػة عػػيف شػػمس  7218فػػى تصػػنيؼ 
،  7219كفػى  .(709)، كلـ تظير جامعػة الزقػازيؽ فػى األلػؼ جامعػة األكلػى920كاالسكندرية 

، بينمػا أتػت جامعػة الزقػازيؽ فػى المرتبػة  722 – 021دخمت جامعة القاىرة فى المرتبػة مػف 
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الجػػدير بالػػذكر أف أربػػع جامعػػات سػػعكدية ظيػػرت فػػى الخمسػػمائة جامعػػة .1222 – 921مػػف 
 .122 – 1يب تاألكلى ، كما ظيرت سبع جامعات إسرائيمية ، منيا جامعة فى التر 

، لـ تظير أل جامعة مصرية فى الخمسمائة جامعػة  7219تايمز كبالنسبة لتصنيؼ ال
يػا كبنػى ، ككػذلؾ بن 822 – 621األكلى ، كتكاجػدت الجامعػة األمريكيػة بالقػاىرة فػى المرتبػة 

سػػػكيؼ ككفػػػر الشػػػي  كالمنصػػػكرة كقنػػػاة السػػػكيس ، فػػػى حػػػيف تكاجػػػدت جامعػػػات القػػػاىرة ، 
، فػػى حػػيف كػػاف ترتيػػب  1222 – 821االسػػكندرية ، الفيػػـك ، سػػكىاج ، كطنطػػا فػػى المرتبػػة 

 .(772)جامعة الزقازيؽ متدنيان عف ذلؾ بكثير
- 772كقعت الجامعة األمريكية بالقػاىرة فػى المرتبػة   QS7219 كبالنسبة لتصنيؼ 

كالترتيب الخامس أفريقيان ، كعػيف  702 – 771كالترتيب الرابع أفريقيان ، كجامعة القاىرة 722
كالترتيب السادس أفريقيان ، كلـ تظير جامعة الزقازيؽ فى األلػؼ جامعػة  272 – 221شمس 
 .(771)األكلى

 خرتاع ّمَارات رٓادة األعنال :مؤظرات االبتكار ّبراءات اال-0

شػػػمميا مؤشػػػر االبتكػػػار العػػػالمى لعػػػاـ  179مػػػف بػػػيف  97احتمػػػت مصػػػر المرتبػػػة رقػػػـ 
، كمؤشػػػػر إنتاجيػػػػة المعرفػػػػة  27، كفػػػػى مؤشػػػػرات مخرجػػػػات االبتكػػػػار كػػػػاف ترتيبيػػػػا  7219

لػذلؾ ،  (777)عالميػان  89، كمؤشػر المخرجػات اإلبداعيػة فػى المركػز  67كاالبتكارات فى المركز 
كفػػى مؤشػػر ريػػادة  أكصػػى التقريػػر بضػػركرة كجػػكد عكامػػؿ داعمػػة لريػػادة األعمػػاؿ كاالبتكػػار.

، كمػا احتمػت دكلػة 102عالميػان مػف بػيف  26رتبػة ، احتمت مصػر الم 7218األعماؿ العالمى 
 .(770)المرتبة العاشرة عربيان 

تكل كأشارت دراسة إلى رياب اليياكؿ الداعمػة لنقػؿ االبتكػارات كتكزيعيػا ، كضػعؼ مسػ
العالقة بػيف الجامعػات كالشػركات الصػناعية ، كضػعؼ تسػكيؽ نتػائج البحػث العممػى ، كضػعؼ 

 .(777)الييئات المساعدة كالداعمة ماليان لالبتكارات كالمخترعات
، كػػاف ترتيػػب مصػػر فػػى مؤشػػر طاقػػة  7218/7219كفػػى تقريػػر التنافسػػية العػػالمى 

 172مػف  88االختػراع ، كػاف ترتيػب مصػر دكلة ، كفى مؤشر براءات  172مف  67االبتكار 
ات ىػ، ككػاف مػف أسػكأ المؤشػرات ، مؤشػر االتجا 92/172دكلة ، كمؤشر ديناميكية األعمػاؿ 

ارات كػاف ترتيػب مصػر يػ، كفػى مؤشػر الم 102/172ريادة األعماؿ ككػاف ترتيػب مصػر  هتجا



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 821 - 

 106/172 ، ككاف مف أسكأ مؤشػرات ىػذا المحػكر ، ميػارات الخػريجيف 99/172بكجو عاـ 
 .(777)106/172، كجكدة التدريب 

مف ىذه اإلحصائيات مػدل تػدنى ترتيػب مصػر فػى المؤشػرات المرتبطػة بالريػادة  كيتضح
ارات الخػػريجيف كالتػػدريب ، األمػػر الػػذل يسػػتدعى اتخػػاذ خطػػكات جػػادة كحاسػػمة يػػكاالبتكػػار كم

 العالمية.حتى يككف قادران عمى المنافسة كاستراتيجية لتطكير التعميـ الجامعى ، 
كيرجػػع مػػا سػػبؽ إلػػى أسػػباب عديػػدة ، منيػػا : ضػػعؼ التشػػجيع كالتحفيػػز عمػػى االبتكػػار 
بالجامعات ، ضعؼ المناخ المشجع عمى االبتكار ، ضعؼ إثارة دافعيػة أعضػاء ىيئػة التػدريس 

إلػى ثقافػة العمػؿ لممشاركة كاإلبداع كالتجديػد ، انخفػاض مسػتكل األجػكر كالمرتبػات ، االفتقػار 
 .الجماعى

التعاكف بيف الجامعػات كالصػناعة فػى البحػكث كالتنميػة فػى تقريػر التنافسػية كفى مجاؿ 
،  107/108، كفػػى القػػدرة عمػػى االبتكػػار  102/108، كػػاف ترتيػػب مصػػر  7212العالميػػة 

كىػػػػى مؤشػػػػرات رايػػػػة فػػػػى التػػػػدنى ، كتػػػػؤثر سػػػػمبان عمػػػػى مػػػػدل تنافسػػػػية التعمػػػػيـ الجػػػػامعى 
 .(776)المصرل

 مؤظرات التدّٓل ّالصنعة العاملٔة :-3

أشػػارت إحػػدل الدراسػػات كالتقػػارير الرسػػمية فػػى مصػػر إلػػى أف نسػػبة الطػػالب الكافػػديف 
فقػط ، مػع  1.96نحك  7217/7210الممتحقيف بالتعميـ العالى إلى إجمالى المقيديف بمغ فى 

عمػػى جػػذب ا أف ىػػذا المؤشػػر أحػػد أىػػـ مؤشػػرات تنافسػػية المنظكمػػة التعميميػػة، كمػػدل قػػدرتي
 .  (772)الطالب الدكلييف لاللتحاؽ بيا

( عالميػػان مػػف بػػيف 90، احتمػػت مصػػر المركػػز ) 7219كفػػى مؤشػػر التنافسػػية العالميػػة 
عػف األعػكاـ السػابقة ، إال أنػو ال  –إلى حػد مػا  –كررـ تحسف ترتيب مصر ،  (778)دكلة 171

 كالحضارل.يزاؿ ترتيبان متدنيان كال يميؽ بسمعة مصر كثقميا التاريخى 
( فػػى عػػدد البحػػكث المنشػػكرة دكليػػان فػػى مجػػالت كدكريػػات 72كاحتمػػت مصػػر المرتبػػة )

مقارنػة بعػدد  –إلػى حػد مػا  –( ألؼ بحث ، كىى مرتبة متػأخرة 67عممية محكمة دكليان بنحك )
( 700مف الدكؿ النامية التى بدأت معنا مراحؿ التنمية ، مثؿ اليند فى المرتبػة العاشػرة بعػدد )

يراف المرتبة )ألؼ   .(779)(01بحث ، كاي
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الجدير بالذكر أف ما تسػيـ بػو الػدكؿ العربيػة مجتمعػة فػى مجمػؿ مػا ينشػر عالميػان بمػغ 
% ، كتفػػكؽ عػػدد 12.8كحػػدىا بنحػػك  تسػػيـ الكاليػػات المتحػػدة % فقػػط ، فػػى حػػيف7.0نحػػك 

إلى مػدل  يند عف جممة ما تنشره الدكؿ العربية مجتمعة ، كىذا يؤشرالمقاالت المنشكرة فى ال
 .(772)ضعؼ البحث العممى سكاءن فى مصر اك فى الدكؿ العربية 

كربما يرتبط ىذا بأسباب عديدة ، منيا انخفاض عدد الباحثيف فى مجػاؿ البحػث العممػى 
 7227سكاءن فى مصر أك الدكؿ العربيػة ، فعػدد البػاحثيف لكػؿ مميػكف نسػمة خػالؿ الفتػرة مػف 

( ، 770( كفػى تػكنس )1200باحثػان ، كفػى المغػرب )( 682، كاف فى مصػر ) 7217حتى ك 
( كيصؿ فػى الكاليػات 7677( ، كفى أسبانيا )7061( كفى ماليزيا )8777بينما فى إسرائيؿ )

 .(771)(7707المتحدة األمريكية إلى )
جانػب الزالػت ضػعيفة ، الجيػكد التػى تبػذليا مصػر لجػذب األسػاتذة كالبػاحثيف األ كما إف

ى الػدكؿ المتقدمػة ، أك حتػى الػدكؿ الخميجيػة ، عمػى الػررـ مػف أىميػة إلى الجيػكد فػكال ترقى 
 .(777)فى المنافسة الدكلية فى االقتصاد المعرفىىذا المجاؿ 

ضــعا اشــتجابة اجلامعــات املصــرٓة للنــتغريات امللٔــة ّالعاملٔــة ،  ــا أضــعا تْجََــا الرٓــادى -4

 ّاالشرتاتٔجى: 

أنيػا تعػانى مػف مشػكالت عديػدة ، تقمػؿ مػف فالمتأمػؿ لكاقػع الجامعػات المصػرية يالحػظ 
منافسػػة فػػى مجتمػػع المعرفػػة ، منيػػا : الػػبطء الشػػديد فػػى االسػػتجابة قػػدرتيا كفعاليتيػػا عمػػى ال
بسػػبب تعقػػد التنظيمػػات اإلداريػػة ، البيركقراطيػػة ، الميػػؿ الكاضػػح إلػػى لمطالػػب التغييػػر كالتطػػكر 

لمؤسسات فرص التميز كاالبتكػار كاإلبػداع التنميط فى النظـ كالمكائح كالمناىج ، مما يفقد تمؾ ا
كالتنػػافس ، كىػػك مػػا يمقػػى بمسػػئكلية كبيػػرة عمػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى فػػى مصػػر ، كعمػػى 
رأسيا الجامعات ، خاصة كأف التنافس عمػى التميػز كالريػادة بػات مػف متطمبػات البقػاء فػى ىػذا 

 .(770)العصر
المرتبط بتحقيؽ مزايا تنافسػية لػدل معظػـ كأشارت دراسة إلى رياب التكجو االستراتيجى 

الجامعػػات المصػػرية ، كقمػػة اسػػتفادة الجامعػػات المصػػرية مػػف تجػػارب الجامعػػات األخػػرل فػػى 
التخطػػػػػيط االسػػػػػتراتيجى ، إضػػػػػافة إلػػػػػى ضػػػػػعؼ الميزانيػػػػػة المخصصػػػػػة لعمميػػػػػات التخطػػػػػيط 

 .(777)االستراتيجى
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ات المصػػرية ، كعػػدـ كأكػػدت دراسػػة عمػػى الضػػعؼ الشػػديد فػػى القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػ
قػػػدرتيا عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع االتجاىػػػات العالميػػػة فػػػى المجػػػاالت البحثيػػػة كاألكاديميػػػة ، كضػػػعؼ 

التميػػز البحثػػى الػػدكلى ، كمحدكديػػة إنتػػاج المعرفػػة كتبادليػػا ، كاتسػػاع تكاجػػدىا عمػػى مسػػتكل 
 .(777)كالدكليةالفجكة بيف قدرات خريجييا كمتطمبات األسكاؽ المحمية 

عمػػى عػػدـ مكاءمػػػة مخرجػػات التعمػػيـ مػػع متطمبػػات سػػكؽ العمػػػؿ ،  كمػػا أكػػدت دراسػػة
كانقطاع الصمة بعالـ األعماؿ ، كريػاب الرؤيػة الرياديػة كجػزء مػف اسػتراتيجية لمتعمػيـ العػالى ، 
كضعؼ الرؤية االستراتيجية المعاصػرة لمتطػكير ، مػع ضػعؼ االىتمػاـ بالعالقػة مػا بػيف التكجػو 

 .(776)مة التعميمية كآلياتيا كأدكاتيا كأساليبيااالستراتيجى كجكانب تطكير المنظك 
إحدل الدراسات عمى أف ثمة مشكالت جمة تحاصر التعميـ الجػامعى المصػرل كما أكدت 

تنبع مف رياب التفكير االستراتيجى لدل القيػادات الجامعيػة ، كمػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف ريػاب 
التنافسػػية ، كضػػعؼ العمػػؿ كفريػػؽ ،  الرؤيػػة المسػػتقبمية كاالسػػتراتيجية الالزمػػة لتحقيػػؽ المزايػػا

 .(772)كرمبة التقميدية كالنمطية القاتمة لإلبداع
ؼ ريػػادة األعمػػاؿ فػػى مػػف ضػػعكيػػأتى ضػػعؼ التكجػػو الريػػادل فػػى الجامعػػات المصػػرية 

 Global Enrepreneurship، خاصػة كأف المؤشػر العػالمى لريػادة األعمػاؿ المجػاؿ العػاـ
Index  ،7216  تمييػػا قطػػر كالبحػػريف لػػى أف دكلػػة اإلمػػارات ىػػى األفضػػؿ عربيػػان إ، أشػػار ،

 .(778)( عالميان 89كالسعكدية ، فى حيف كانت مصر فى المرتبة األخيرة عربيان كفى المركز )
ا عمػػػى يػػػكمػػػا إف مؤسسػػػات التعمػػػيـ الجػػػامعى المصػػػرل ال تعتمػػػد البػػػرامج التعميميػػػة في

، التكجيات الحديثة فى التعميـ كالتعمـ ، مثؿ تبنػى مػدخؿ التعمػيـ كالػتعمـ القػائـ عمػى الميػارات 
دراج ميارات   .(779)التكظيؼ كالعمؿأك تبنى ريادة األعماؿ لربط البرامج بسكؽ العمؿ ، كاي

بالجامعػػات المصػػرية إلػػى كترجػػع الدراسػػات تػػدنى مؤشػػرات التنميػػة البشػػرية كالتنافسػػية 
ضعؼ أداء القيادات بالجامعػات المصػرية ، كعػدـ مكاكبتػو لمتطمبػات مجتمػع المعرفػة ، كالػذل 

مػػف أبػػرز المتغيػػرات يحتػػاج إلػػى نػػكع مػػف القػػادة المتميػػزيف كالمتفػػرديف كالريػػادييف ، فالرياديػػة 
المعاصػػرة التػػى تػػؤثر فػػى قػػادة المؤسسػػات ، كالتػػى تسػػتند إلػػى اإلبػػداع كالمشػػاركة كالتمكػػيف 

 .(762)ية كالحككمة كالعدالة التنظيمية ، كالتى تعتبر مف أىـ متطمبات القيادة الناجحةكالشفاف
 مؤظرات اجلْدة فى املؤشصات اجلامعٔة : -ـ5
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تشػػير تقػػارير التنافسػػية العالميػػة إلػػى أف جػػكدة التعمػػيـ العػػالى تعتبػػر كاحػػدة مػػف الركػػائز 
، ففػى تقريػر التنافسػية العالميػة  الػدكؿ فػى اإلطػار العػالمىاألساسية التى تقػاس بيػا تنافسػية 

فػى جػكدة نظػاـ التعمػيـ  7.1/12كبنسػبة  107/177، احتمت مصػر المركػز  7216/7212
، كفػػى جػػكدة  7.6/12كبنسػػبة  102/177المصػػرل ، كفػػى جػػكدة تعمػػيـ العمػػـك كالرياضػػيات 

 .(761)86/102رأس الماؿ البشرل ، احتمت المركز 
العػػالى فػػى مصػػر مػػف تػػدنى مسػػتكل الجػػكدة بيػػا ، تعػػانى مؤسسػػات التعمػػيـ كمػػع ذلػػؾ 

انعكست عمى مكاصفات الخريج ، كما فشؿ نظاـ التعميـ الجامعى فى تػكفير كػكادر بشػرية ذات 
 قدرات كميارات عممية كفنية كتقنية تتالءـ كمتطمبات سكؽ العمؿ.

( مػػػف 106، احتمػػػت مصػػػر المركػػػز ) 7218/7219ففػػػى تقريػػػر التنافسػػػية العػػػالمى 
( فػػػى الميػػػارات الرقميػػػة 22كلػػػة فػػػى مجػػػاؿ ميػػػارات الخػػػريجيف ، كاحتمػػػت المركػػػز )( د172)

كفػػى جػػكدة مؤسسػػات البحػػث  .(767)(99كفػػى الميػػارات بكجػػو عػػاـ احتمػػت المركػػز )كالتقنيػػة ، 
( دكلة فى تقريػر التنافسػية العػالمى لعػاـ 102( مف بيف )171العممى ، احتمت مصر المركز )

فػى جػكدة نظػاـ التعمػيـ ككػؿ ،  102احتمت مصر المركػز ، كفى نفس التقرير  7212/7218
، أمػػا فػػى مجػػاؿ القػػدرة عمػػى جػػذب كاسػػتقطاب  170كفػػى القػػدرة عمػػى االبتكػػار احتمػػت المركػػز 

 .(760)120، كفى االحتفاظ بالمكاىب كاف الترتيب  116المكاىب فكاف ترتيبيا 
عمػيـ الجػامعى فػى كالشؾ أف ىذه األرقاـ كالمعدالت تدؿ عمى مدل ضعؼ جكدة نظػاـ الت

مصر بكجيو عاـ ، ررـ أف تحقيؽ جكدة التعمػيـ بمػا يتناسػب مػع المعػدالت العالميػة كػاف أحػد 
 .7202أىـ أىداؼ محكر التعميـ فى رؤية مصر 

 معدل الطالب/عضْ ٍٔئة التدرٓض :-6

تعد زيادة عدد الطػالب بالجامعػات مػف أىػـ المشػكالت التػى تػؤثر عمػى انخفػاض كفػاءة 
تفػػػاع معػػػدؿ عمػػػى أداء الخػػػريجيف ، كمػػػا تػػػؤدل إلػػػى ار العمميػػػة التعميميػػػة ، كتػػػنعكس سػػػمبان 

، كىػػػك أحػػػد أىػػػـ أسػػباب تراجػػػع الجامعػػػة كفقػػػان لمعػػػايير تصػػػنيؼ الطالب/عضػػك ىيئػػػة تػػػدريس
 الجامعات.

الرسمية أف نسػبة أعضػاء ىيئػة التػدريس إلػى الطػالب فػى مصػر  كأكدت إحدل التقارير
( طالب لكؿ عضك ىيئة تدريس ، كىػك متكسػط بعيػد تمامػان عػف المتكسػطات العالميػة 77ىى )
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طالػػب لكػػؿ عضػػك ىيئػػة تػػدريس ، كاليػػزاؿ ىػػذا المعػػدؿ مرتفعػػان لمغايػػة ( 16كالتػػى ال تتخطػػى )
 .(767)كخاصة فى العمـك االجتماعية

 اقتصاد املعرفة ّاالشتعداد العبكى : -7

كبمعػػدؿ  96/109حتمػػت مصػػر المركػػز ا كىػػذه مػػف أىػػـ أسػػس التنافسػػية ، كمػػع ذلػػؾ
، كفػػى مؤشػػر اقتصػػاد المعرفػػة  7216/7212عمػػى مؤشػػر االسػػتعداد الشػػبكى لعػػاـ  0.2/12

 .(767)80/177لمبنؾ الدكلى كاف ترتيب مصر 
فػى تبنػى  122/172ترتيب مصر ، كاف  7218/7219التنافسية العالمية كفى تقرير 

فػػػػػػػػى  107/107تكنكلكجيػػػػػػػػا االتصػػػػػػػػاالت كالمعمكمػػػػػػػػات "اقتصػػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػػة" ، ككانػػػػػػػػت 
7212/7218(766). 

 0.28/12كبمعػدؿ  92/176كفى مؤشر اقتصاد المعرفة العػالمى ، كػاف ترتيػب مصػر 
( كمعػدؿ 27ة أخرل ، مثؿ األردف بترتيب )، كىك يعكس كضعان حرجان لمصر مقارنة بدكؿ عديد

( 8.76( كسػػػنغافكرا )78( كترتيػػػب )6.1( كماليزيػػػا )69( كترتيػػػب )7.16، كتركيػػػا ) 7.97
 .(762)(70كترتيب )

كفػػى دليػػؿ المعرفػػة كالػػذل يشػػمؿ التعمػػيـ كاالبتكػػار كتكنكلكجيػػا االتصػػاالت كالمعمكمػػات ، 
 62كترتيػػػب ( 7.1( ، كجنػػػكب أفريقيػػػا )92كترتيػػػب عػػػالمى ) 0.7/12حصػػػمت مصػػػر عمػػػى 

سػػػػػرائيؿ  70( كترتيػػػػػب 2، كالبحػػػػػريف ) 77( كترتيػػػػػب 7.7كقطػػػػػر ) ( 07كترتيػػػػػب ) 8.1، كاي
 .(768)(1كترتيب ) 9.7كالسكيد  (12كترتيب ) 8.9كالكاليات المتحدة 

 ضعا ّقصْر الدّر البخجى للجامعات املصرٓة : -8

 :   (769)كمف أسباب ىذا القصكر ما يمى
 ضعؼ ميزانية الجامعات المصرية الخاصة بالبحكث. -
 القطاع الخاص فى تدعيـ البحث العممى الجامعى.رياب دكر  -
 حساب الدكر البحثى. تركيز الجامعات عمى الكظيفة التعميمية كالتدريسية عمى -
 انخفاض ركاتب أعضاء ىيئة التدريس كأجكرىـ. -
 زيادة األعباء التدريسية الممقاة عمى عاتؽ أعضاء ىيئة التدريس. -
 النقص الشديد فى األجيزة كالمعدات الالزمة. -
 قصكر تكفير مصادر المعرفة كمراكز المعمكمات الالزمة. -
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 العممى. االفتقار إلى ثقافة العمؿ الجماعى كالتعاكف -
 البحثى لمجامعات فيما يخص التعرؼ عمى حاجات المستفيديف.قصكر الدكر  -
 بيف البحث العممى كالمجتمع المحمى.االفتقار إلى كجكد استراتيجية محددة تنظـ العالقة  -

كأشػػػارت إحػػػدل الكثػػػائؽ الرسػػػمية إلػػػى عديػػػد مػػػف التحػػػديات التػػػى تكاجييػػػا الجامعػػػات 
 :  (722)التنافسية ، منياالمصرية فى إطار تحقيؽ 

 اتساع فجكة الميارات بيف متطمبات سكؽ العمؿ كالخريج. -
 الندرة النسبية لممكارد المتاحة كعدـ استغالليا االستغالؿ األمثؿ. -
 القصكر الممحكظ فى رصد مؤشرات سكؽ العمؿ كالتعميـ بشكؿ ممنيج. -
 مستكل تنافسيتيا.الترتيب المتأخر لمؤسسات التعميـ العالى دكليان ، كانخفاض  -
 ارتفاع جكدة التعميـ العالى فى بعض البمداف العربية كاإلفريقية بما زاد مف حدة المنافسة. -
 مزيد مف نزيؼ العقكؿ كىجرة الكفاءات. -
فى إطار اتفاقية التجارة فى الخدمات كمػا قػد يترتػب عميػو مػف شػدة التحرير متعدد األطراؼ  -

 المنافسة.
بالطاقة كالميػاه كالغػذاء كارتبػاط ذلػؾ الكثيػؽ بػالتعميـ العػالى ظيكر بعض األزمات المرتبطة  -

 كالبحث العممى.
يتضح مما سبؽ أف معظـ المؤشرات المستقاة مف الكثػائؽ كالتقػارير الرسػمية كاألدبيػات 

كاءن كالدراسات السابقة تدؿ عمػى مػدل ضػعؼ األداء التنافسػى لمجامعػات المصػرية عالميػان ، سػ
مف التصػنيفات العالميػة  بكجو عاـ كجامعة الزقازيؽ بكجو خاص فى مكقع الجامعات المصرية

لمجامعػػػات ، أك مؤشػػػرات االبتكػػػار كميػػػارات ريػػػادة األعمػػػاؿ كبػػػراءات االختػػػراع ، أك مؤشػػػرات 
التػػدكيؿ كالسػػمعة الدكليػػة ، أك مؤشػػرات الجػػكدة كاالعتمػػاد ، كريرىػػا مػػف المؤشػػرات األخػػرل ، 

يػػػد عمػػػى ىػػػذا الكضػػػع ، سػػػيقـك الباحػػػث بػػػإجراء دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى إحػػػدل الجامعػػػات كلمتأك
( عػػاـ ، لمكقػػكؼ عمػػى الكاقػػع 76الحككميػػة كىػػى جامعػػة الزقػػازيؽ كالتػػى أنشػػئت منػػذ نحػػك )

 الميدانى لكؿ مف الريادة االستراتيجية كاألداء التنافسى.
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 : الدراشة املٔداىٔة :  خامصًا

 كتتضمف ما يمي :   
 إجراءات الدراشة املٔداىٔة :-أ

 تتمثؿ إجراءات الدراسة الميدانية فيما يمى : 
 ٍدف الدراشة املٔداىٔة :-1

األداء  كجية الريػػادة االسػػتراتي كػػؿ مػػف اسػػتيدفت الدراسػػة الميدانيػػة رصػػد كتحميػػؿ كاقػػع
كالعالقة بينيما ، ككذلؾ تحديد كتحميؿ أثػر الريػادة االسػتراتيجية فػي  التنافسى بجامعة الزقازيؽ
 األداء التنافسي ميدانيان .

 أداة الدراشة املٔداىٔة : -0

 قاـ الباحث بإعداد استبياف تككف مف محكريف رئيسييف ىما :
 األكؿ : كاقع الريادة االستراتيجية بجامعة الزقازيؽ :

 كيتككف ىذا المحكر مف خمسة أبعاد فرعية ىى : 
 ( فقرة.17الثقافة الريادية ، كعدد فقراتيا ) -
 ( فقرة.17العقمية الريادية ، كعدد فقراتيا ) -
 ( فقرة.17القيادة الريادية ، كعدد فقراتيا ) -
 ( فقرة .17ادارة المكارد بشكؿ استراتيجي ، كعدد فقراتيا ) -
 فقرة. (17االبتكار ، كعدد فقراتو ) -

 ( فقرة. 62كبذلؾ يضـ المحكر األكؿ )
 ( فقرة.07الثانى : كاقع األداء التنافسى بجامعة الزقازيؽ : كيتككف ىذا المحكر مف )

 ( فقرة.97كبذلؾ تككف االستبياف ككؿ مف )
 جمتنع البخح :-3

شػػمؿ مجتمػػع البحػػث أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كمعػػاكنكىـ بجامعػػة الزقػػازيؽ ، كيبمػػغ عػػددىـ   
عضػػك ىيئػػة تػػدريس كىيئػػة معاكنػػة فػػى  2787، كارتفػػع العػػدد إلػػى  (721)7218فػػى  6798
 ، مكزعيف عمى النحك التالى :  7219
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 (1رؼٚي )

 .2219تٛف٠ع أعؼبء ١٘ئخ اٌتؼؿ٠ل ِٚعبُٚٔٛ٘ ثزبِعخ اٌقلبف٠ك 

أمتبؽ  اٌفئخ

 ِتفـغ

أمتبؽ  أمتبؽ

 ِنبعؼ

ِؼؿك  ِؼؿك

 ِنبعؼ ِٚع١ؼ

 اٌّزّٛع

 5214 2324 1955 149 1252 1124 اٌعؼػ

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف النسػػبة األكبػػر تقػػع فػػى حيػػز الييئػػة المعاكنػػة ، يمييػػا 
المدرسػػكف ، ثػػـ األسػػاتذة المتفررػػكف ، فاألسػػاتذة ، كأخيػػران األسػػاتذة المسػػاعدكف ، كأف الزيػػادة 

 %.  10.7بمغت   7218عف  7219فى عدد أعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة فى 
الجدير بالذكر أف نسػبة أعضػاء ىيئػة التػدريس كالييئػة المعاكنػة بجامعػة الزقػازيؽ إلػى 

% ، كىػػى تػػأتى فػى الترتيػػب الثالػث مكػػرر مػػع 6.2جممػة الجامعػػات المصػرية الحككميػػة بمغػت 
 .(727)اإلسكندرية كبعد كؿ مف القاىرة كعيف شمس

 عٔية البخح : -4

ضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كمعػػػاكنييـ تػػػـ تطبيػػػؽ االسػػػتبياف عمػػػى عينػػػة عشػػػكائية مػػػف أع
( نسخة مف االستبياف عمي أعضاء ىيئػة التػدريس 097حيث قاـ الباحث بتكزيع )بالجامعة ، 

( كميػػػات تمثػػػؿ الكميػػػات النظريػػػة كالعمميػػػة بجامعػػػة الزقػػػازيؽ ،كصػػػؿ 6فػػػي )كالييئػػػة المعاكنػػػة 
( نسػخة لعػدـ سػالمتيا أك اكتماليػا . كمػف ثػـ 11( نسخة ، كتـ اسػتبعاد )021لمباحث منيا )

% مػػف مجتمػػع البحػػث ، كيبػػيف الجػػدكؿ 7.9( فػػرد ، كبنسػػبة 062) النيػػائي بمػػغ حجػػـ العينػػة
 لجامعة.التالى تكزيع العينة كفقان لكميات ا

 ( 2رؼٚي )  

 تٛف٠ع اٌع١ٕخ ٚفمبً ٌى١ٍبد اٌزبِعخ.

 اٌفئخ

 اٌى١ٍخ

أمتبؽ  أمتبؽ

 ِنبعؼ

ِؼؿك  ِؼؿك

 ِنبعؼ

إٌنجخ  اإلرّبٌٝ ِع١ؼ

 اٌّئ٠ٛخ

 21.33 122 14 22 35 11 22 اٌتـث١خ

 15.22 54 5 12 16 9 12 ا٢ػاة

 16.12 51 5 12 13 12 16 اٌعٍَٛ

اٌطت 

 اٌج١طـٜ

11 5 5 3 4 32 1.33 

 13.33 41 4 12 12 12 14 اٌقؿاعخ

اٌتـث١خ 

 إٌٛع١خ

13 11 19 16 9 61 11.19 

 %122 362 43 53 122 51 16 اإلرّبٌٝ

إٌنجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

23.19 16.11 25.51 22.21 11.94  122% 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة المئكية األعمى بالنسػبة لمكميػات ىػى كميػة التربيػة 
، كأخيػران كميػة  الزراعػة، ثػـ كميػة  داب، ثػـ كميػة اآل العمػـك، كميػة  التربيػة النكعيػة، يمييا كمية 

، كما يتضح أف النسبة األعمى مف أعضاء ىيئػة التػدريس كمعػاكنييـ ىػى لفئػة  الطب البيطرم
 كأخيران فئة المعيديف.  أستاذ مساعد ،مدرس ، يمييا أستاذ ، ثـ مدرس مساعد ، ثـ 

 ثبات االشتبٔاٌ :-5

( 77تـ تطبيؽ االستبياف عمى عينة استطالعية تمثػؿ الفئػات المختمفػة لمتطبيػؽ بمغػت )
 فرد ، مكزعة عمى النحك التالى : 

 ( 3رؼٚي )  

 تٛف٠ع اٌع١ٕخ االمتطالع١خ.

 اٌفئخ

 اٌى١ٍخ

أمتبؽ  أمتبؽ

 ِنبعؼ

ِؼؿك  ِؼؿك

 ِنبعؼ

 اإلرّبٌٝ ِع١ؼ

 15 2 2 5 3 3 اٌتـث١خ

 1 1 1 2 2 2 ا٢ػاة

 5 1 1 2 1 2 اٌعٍَٛ

 6 - 1 1 2 2 اٌطت اٌج١طـٜ

 1 1 1 1 2 3 اٌقؿاعخ

 1 1 1 2 2 2 اٌتـث١خ إٌٛع١خ

 52 6 5 13 12 14 اإلرّبٌٝ

مف خالؿ حساب معامؿ ألفاكركنباخ )فى حالة حذؼ درجة المفردة( ، ككانػت قػيـ معامػؿ       
 ألفا لممحكريف كما يمى : 

 املْر األّل : ّاقع الرٓادة االشرتاتٔجٔة جبامعة السقازٓل : 

فيمػػا يمػػى قيمػػة معامػػؿ الثبػػات لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد ىػػذا المحػػكر ، ككػػذلؾ معامػػؿ ثبػػات 
 المحكر ككؿ : 

 (  4رؼٚي )  

 وـٚٔجبط ٌٍّضٛؿ األٚي ٚأثعبػٖ اٌفـع١خ.-ِعبًِ حجبد أٌفب

 ِعبِالد حجبد أٌفب عؼػ اٌّفـػاد اٌجعؼ َ

 2.512 12 اٌخمبفخ اٌـ٠بػ٠خ 1

 2.556 12 اٌعم١ٍخ اٌـ٠بػ٠خ 2

 2.122 12 اٌم١بػح اٌـ٠بػ٠خ 3

 2.511 12 ئػاؿح اٌّٛاؿػ ثشىً امتـات١زٝ 4

 2.534 12 االثتىبؿ 5

 2.925 62 ِعبًِ حجبد أٌفب اٌىٍٝ 
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يتضح مػف عػرض نتػائج الجػدكؿ السػابؽ أف معػامالت ثبػات كػؿ بعػد مػف أبعػاد المحػكر 
األكؿ جاءت أقػؿ مػف معامػؿ ثبػات ألفػا الكمػى لممحػكر ، ممػا يػدؿ عمػى ثبػات األبعػاد كالمحػكر 

( مفػردة تميػزت بمؤشػرات ثبػات 62ككؿ ، كقد تككنت الصكرة النيائية ليػذا المحػكر مػف عػدد )
 كاضحة.

 املْر الجاىى : ّاقع األداء التيافصى جبامعة السقازٓل : 

، ممػػا  2.879كركنبػػاخ -ر كفػػؽ معامػػؿ ثبػػات ألفػػابمغػػت قيمػػة معامػػؿ ثبػػات ىػػذا المحػػك 
 يدؿ عمى ثبات ىذا المحكر.

، ككميػػا قػػيـ تػػدؿ عمػػى تمتػػع االسػػتبياف  2.902كمػػا بمػػغ معامػػؿ ثبػػات االسػػتبياف ككػػؿ 
 بقدر مرتفع مف الثبات.

 صدم االشتبٔاٌ :-6

كتـ حساب صػدؽ االسػتبياف مػف خػالؿ حسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ مفػردة 
 المفردات كالدرجة الكمية لممحكر الذل تنتمى إليو )مع حذؼ درجة المفردة فى كؿ مرة(.مف 

 كتمثمت نتائج حساب معامالت االرتباط لممحكريف كما يمى : 
 المحكر األكؿ : كاقع الريادة االستراتيجية بجامعة الزقازيؽ : 

 .2.217،  2.770الثقافة الريادية : تراكحت معامالت االرتباط بيف  -
 .2.777،  2.729العقمية الريادية : تراكحت معامالت االرتباط بيف  -
 .2.827،  2.792القيادة الريادية : تراكحت معامالت االرتباط بيف  -
 .2.682،  2.776إدارة المكارد بشكؿ استراتيجى : تراكحت معامالت االرتباط بيف  -
 .2.627،  2.067االبتكار : تراكحت معامالت االرتباط بيف  -
 2.629،  2.177حكر ككؿ : تراكحت معامالت االرتباط بيف الم -
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 املْر الجاىى : ّاقع األداء التيافصى جبامعة السقازٓل : 

 .677،  2.170تراكحت معامالت االرتباط بيف 
، ممػا  2.27،  2.21ككانت جميع العبارات فى المحكريف دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل 

 عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمى "صدؽ التككيف".يدؿ عمى أف االستبياف بشكؿ عاـ 
( مفػػردة ، يجػػاب عنيػػا عػػف طريػػؽ ثالثػػة 97كتكػػكف االسػػتبياف فػػى صػػكرتو النيائيػػة مػػف )   

ريػػر متػػكفرة( ، حيػػث تأخػػذ االسػػتجابات  –متػػكفرة إلػػى حػػد مػػا  –بػػدائؿ لالختيػػار كىػػى )متػػكفرة 
 ( عمى الترتيب.1،  7،  0الثالث الدرجات )

 ة اإلحصائٔة :املعاجل-7

 مف صدؽ االستبياف كثباتو تـ ما يمى : بعد التحقؽ 
تفريػػػغ بيانػػػات االسػػػتبياف كاسػػػتخداـ الجػػػداكؿ التكراريػػػة لحسػػػاب التكػػػرارات لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف  -

 حساب النسب المئكية لمتكرارات.، ك  العبارات أماـ االستجابات الثالث
مػف درجػة الثقػة فػى ( لمتأكػد 7)كػاتـ حساب الكزف النسبى كالمتكسط الحسابى كمربػع كػال  -

االسػػتجابات كمػػدل صػػدقيا كتكزيعيػػا مػػف تكػػرارات كنسػػب تكزيعػػان حقيقيػػان ، كذلػػؾ باسػػتخداـ 
 .SPSS 22برنامج 

 .كاألداء التنافسى تحديد كتحميؿ عالقة االرتباط بيف أبعاد الريادة االستراتيجية   -
 التنافسىتحديد كتحميؿ أثر الريادة االستراتيجية فى األداء  -
 ىتائج الدراشة املٔداىٔة ّتفصريٍا :-ب

بعػػد إجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات ، تػػـ رصػػد النتػػائج كفقػػان لمحػػكرل الدراسػػة 
 الميدانية فى صكرة جداكؿ إحصائية عمى النحك التالى : 

 خاصة بالمحكر األكؿ "كاقع الريادة االستراتيجية بجامعة الزقازيؽ" : نتائج  -1-ب
 كانت النتائج عمى النحك التالى : 

 الثقافة الريادية : -1-1-ب
جاءت استجابات أفراد العينة عمى العبارات الخاصة بالثقافة الرياديػة كمػا ىػك مكضػح بالجػدكؿ 

 التالى :
  



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 887 - 

 (  5رؼٚي )  

 امتزبثبد أفـاػ اٌع١ٕخ عٍٝ اٌعجبؿاد اٌغبطخ "ثبٌخمبفخ اٌـ٠بػ٠خ"

 اٌعؼػ اٌعجبؿاد َ

غ١ـ 

ِتٛفـ

 ح

% 

ِتٛفـ

ح اٌٟ 

 صؼ ِب

% 
ِتٛفـ

 ح
% 

اٌٛفْ 

إٌنج

ٞ 

اٌّتٛم

 ؽ

ِـثع 

 وبٞ

ِنتٛ

 ٞ

 اٌؼالٌخ

1 

تٛفـ 

اٌزبِعخ 

آ١ٌبد 

ِتٕٛعخ 

ٌٕشـ اٌخمبفخ 

اٌـ٠بػ٠خ 

ػاعً اٌّض١ؾ 

 اٌزبِعٝ.

360 196 
54

% 
124 

34

% 
40 

11

% 
564 1.57 102 0.01 

2 

تت١ش ئػاؿح 

اٌزبِعخ 

حمبفخ 

تٕف١ّ١خ 

تشزع عٍٝ 

اإلثؼاع 

 ٚاالثتىبؿ.

360 202 
56

% 
122 

34

% 
36 

10

% 
554 1.54 115 0.01 

3 

تـمظ 

اٌزبِعخ 

اٌم١ُ 

اٌؼاعّخ 

ٌألػاء 

اٌـ٠بػٜ فٝ 

ئٔزبف 

 اٌّٙبَ.

360 188 
52

% 
142 

39

% 
30 8% 562 1.56 110 0.01 

4 

تت١ش اٌخمبفخ 

اٌتٕف١ّ١خ 

اٌنبئؼح 

ثبٌزبِعخ 

فـص 

االٔغـاؽ فٝ 

أٔشطخ 

ؿ٠بػ٠خ 

 صم١م١خ.

360 188 
52

% 
166 

46

% 
6 2% 538 1.49 164 0.01 

5 

تّٕش 

اٌزبِعخ 

صٛافق ِبػ٠خ 

ِٚع٠ٕٛخ 

ألطضبة 

اٌفىـ 

اٌـ٠بػٜ 

االمتـات١زٝ

. 

360 200 
56

% 
146 

41

% 
14 4% 534 1.48 153 0.01 

6 

ت١ٙئ 

اٌزبِعخ ث١ئخ 

تع١ّ١ٍخ 

ِضفقح 

ٚػاعّخ 

ٌٍتٛرٗ 

 اٌـ٠بػٜ.

360 226 
63

% 
118 

33

% 
16 4% 510 1.42 184 0.01 

7 
تشزع 

اٌخمبفخ 
360 202 

56

% 
134 

37

% 
24 7% 542 1.51 134 0.01 
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اٌتٕف١ّ١خ 

اٌنبئؼح 

ثبٌزبِعخ 

عٍٝ اٌّجبػأح 

ٚؿٚس 

 اٌّجبػؿح.

8 

تتٛافـ 

ثـاِذ 

ٌتؼؿ٠ت 

إٌّتنج١ٓ 

ٌٍزبِعخ عٍٝ 

و١ف١خ تٕف١ُ 

ِشبؿ٠ع 

ؿ٠بػ٠خ 

 ٚئػاؿتٙب.

360 128 
36

% 
184 

51

% 
48 

13

% 
640 1.78 

77.

9 
0.01 

9 

 تشزع

اٌزبِعخ 

اٌنٍٛو١بد 

ٚاٌّّبؿمبد 

اٌـ٠بػ٠خ ِخً 

اٌّغبؽـح 

ٚاالمتمال١ٌخ 

ٚتضًّ 

 اٌّنئ١ٌٛخ.

360 120 
33

% 
216 

60

% 
24 7% 624 1.73 154 0.01 

10 

تؼعُ 

اٌزبِعخ 

اٌّّبؿمخ 

اٌضم١م١خ 

ٌألٔشطخ 

ٚاٌّشبؿ٠ع 

اٌـ٠بػ٠خ عٍٝ 

أؿع 

 اٌٛالع.

360 98 
27

% 
210 

58

% 
52 

14

% 
674 1.87 110 0.01 

11 

 تٛفـ

اٌزبِعخ 

فـص 

اٌتفى١ـ 

إٌمؼٜ 

اإلثؼاعٝ 

ٌؼٞ 

إٌّتنج١ٓ 

 ٌٍزبِعخ.

360 84 
23

% 
228 

63

% 
48 

13

% 
684 1.9 151 0.01 

12 

تٛفـ 

اٌزبِعخ 

ثـاِذ 

تؼؿ٠ج١خ 

ٌت١ّٕخ 

اٌنّبد 

ٚاٌغظبئض 

ٚاٌمؼؿاد 

اٌـ٠بػ٠خ 

اٌّتٕٛعخ 

ٌؼٜ 

إٌّتنج١ٓ 

 ٌٍزبِعخ.

360 156 
43

% 
164 

46

% 
40 

11

% 
604 1.68 

80.

3 
0.01 
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المثبتة بالجدكؿ السابؽ أف معظـ استجابات العينة عمى عبػارات ىػذا يتضح مف البيانات       
( عبػػارة ، فػػى حػػيف مثمػػت  2" ، كبكاقػػع )   ريػػر متػػكفرةالمحػػكر أتػػت فػػى حيػػز االسػػتجابة "  

بػأم "   متػكفرةاالسػتجابة "  لػـ تمثػؿ ، ك ( عبػارة 7" بعػدد )    متكفرة الي حػد مػا االستجابة " 
 ( .2.1، ككانت جميع العبارات دالة احصائيان عند مستكم داللة )عدد 

كتؤكػػد االسػػتجابات السػػابقة عمػػى أف ثمػػة قصػػكر كاضػػح فػػى تأصػػيؿ الثقافػػة الرياديػػة 
رسػػاء ركائزىػػا كتفعيػػؿ آلياتيػػا ، كمػػا تثبػػت أف الجامعػػة ال تتػػيح ثقافػػة تنظيميػػة تشػػجع عمػػى  كاي

دأة ، كأف البيئة الجامعية رير محفزة أك داعمة لمتكجػو الريػادل الريادة كاإلبداع كاالبتكار كالمبا
كالممارسػػػات الحقيقيػػػة الداعمػػػة ، كمػػػا إف ثمػػػة قصػػػكر فػػػى ترسػػػي  الجامعػػػة لمقػػػيـ كالمبػػػادئ 

 ل نشطة الريادية.
كمػػا يرجػػع مػػا سػػبؽ إلػػى سػػيادة ثقافػػة الجمػػكد كالنمطيػػة كضػػعؼ فػػرص التفكيػػر النقػػدل 

المنتسبيف لمجامعة فى ظػؿ سػيادة الػنمط المركػزل فػى اإلدارة الجامعيػة ، كالحر كاإلبداعى لدل 
إضػػافة إلػػى اف مفيػػـك الريػػادة نفسػػو مػػازاؿ رامضػػان كريػػر كاضػػح لػػدل كثيػػر مػػف المنتسػػبيف 

ء فػى نشػػر الفكػر الريػادل ، إضػػافة دلمبػ كداعمػة كمحفػػزة لمجامعػة ، كعػدـ كجػكد بيئػػة مناسػبة
 المصرية.  إلى ضعؼ التكجو الريادل بالجامعات

اسػة "إيمػاف جمعػة محمػد النتائج السابقة مع عديد مف الدراسػات السػابقة مثػؿ در كتتفؽ 
" ، 706، ص  7218" ، كدراسػػة "كامػػؿ محمػػد الحػػكاجرة ، 78، ص  7218، عبػػد الكىػػاب
ىػذه النتػائج مػع بعػض الدراسػات السػابقة مثػؿ دراسػة "فػارس يػكنس شػمس الػديف كما تختمؼ 

" كالتػػى تكصػػمت إلػػى أف جميػػع متطمبػػات الثقافػػة الرياديػػة فػػى 096، ص  7216، كآخػػركف 
الكميػػات المبحكثػػة متػػكفرة باسػػتثناء عػػدـ تشػػجيع القيػػادات ل فػػراد الػػذيف لػػدييـ كجيػػات نظػػر 

 مختمفة.
كمػػا أكصػػت عديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة بتعزيػػز كترسػػي  الثقافػػة الرياديػػة التػػى تشػػجع 

المبادأة كاالستقاللية كالتفكير النقدل ، كمنيا دراسػة "عمػاد كتدعـ االبتكار كاإلبداع كالمخاطرة ك 
 7218" ، دراسػة "كامػؿ محمػد الحػكاجرة ، 71،  72ص ص   7218عبد الخالؽ الطحػاف ، 

 ".709، ص 
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 العقمية الريادية : -7-1-ب
اسػتجابات أفػراد العينػة عمػى العبػارات الخاصػة ببعػد العقميػة الرياديػة عمػى النحػك جاءت 

 التالى : 
 ( 6رؼٚي )  

 امتزبثبد أفـاػ اٌع١ٕخ عٍٝ اٌعجبؿاد اٌغبطخ "ثبٌعم١ٍخ اٌـ٠بػ٠خ".

 ِزّٛع اٌعجبؿاد َ
غ١ـ 

 ِتٛفـح
% 

ِتٛفـح 

 اٌٟ

 صؼ ِب

 % ِتٛفـح %
اٌٛفْ 

 إٌنجٟ
 اٌّتٛمؾ

ِـثع 

 وبٞ

 ِنتٛٞ

 اٌؼالٌخ

1 

تّتٍه 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ؿؤ٠خ ؿ٠بػ٠خ 

امتـات١ز١خ 

 ٚاػضخ.

360 82 23% 194 54% 84 23% 722 2.01 68.5 0.01 

2 

٠تُ تمؼ٠ُ 

اٌضٛافق 

اٌّبػ٠خ 

ٚاٌّع٠ٕٛخ 

ٌؾٜٚ 

اٌعم١ٍبد 

ٚاألفىبؿ 

 اٌـ٠بػ٠خ.

360 182 51% 140 39% 38 11% 576 1.6 91.4 0.01 

3 

تؼع اإلػاؿح 

اٌزبِع١خ 

امتـات١ز١بد 

ؿ٠بػ٠خ 

 تٕبفن١خ.

360 176 49% 166 46% 18 5% 562 1.56 130 0.01 

4 

تفنش 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

اٌّزبي 

ٌألفـاػ 

ٌٍّشبؿوخ 

اٌفبعٍخ فٝ 

 اٌتط٠ٛـ.

360 148 41% 194 54% 18 5% 590 1.64 139 0.01 

5 

تّتٍه 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

اٌمؼؿح عٍٝ 

اتغبؽ لـاؿاد 

ص٠ٛ١خ 

ثبٌـغُ ِٓ 

اٌّغبؽـ 

ٚعؼَ اٌتأوؼ 

اٌؾٜ ٠ض١ؾ 

 ثبٌزبِعخ.

360 114 32% 208 58% 38 11% 644 1.79 121 0.01 

6 

تتنُ اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

ثبالمتزبثخ 

اٌنـ٠عخ 

ٌٍفـص 

360 132 37% 206 57% 22 6% 610 1.69 143 0.01 
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اٌٛاعؼح 

 ٚامتغالٌٙب.

7 

تؼع 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ِعب١٠ـ 

ٚآ١ٌبد ػل١مخ 

ٌٍتعـف عٍٝ 

اصت١بربد 

اٌعّالء 

 ٚاٌّنتف١ؼ٠ٓ.

360 160 44% 180 50% 20 6% 580 1.61 127 0.01 

8 

تّتٍه 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ِٙبؿاد 

االمتشـاف 

االمتـات١زٝ 

 ٌٍّنتمجً.

360 142 39% 190 53% 28 8% 606 1.68 115 0.01 

9 

تإوؼ 

ِّبؿمبد 

اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

عٍٝ اِتالوٙب 

ِٙبؿاد 

اٌتفى١ـ 

اٌـ٠بػٜ 

 االمتـات١زٝ.

360 130 36% 194 54% 36 10% 626 1.74 105 0.01 

10 

تٛفـ اٌزبِعخ 

ثـاِذ 

تؼؿ٠ج١خ 

إلعؼاػ 

اٌعم١ٍخ 

اٌـ٠بػ٠خ ٌؼٜ 

إٌّتنج١ٓ 

 ٌٍزبِعخ.

360 188 52% 134 37% 38 11% 570 1.58 96.2 0.01 

11 

تطجك 

اٌزبِعخ 

امتـات١ز١بد 

ٚاػضخ 

لبئّخ عٍٝ 

اٌتٛرٗ ٔضٛ 

اٌنٛق 

ٚؿػب 

 اٌّنتف١ؼ٠ٓ.

360 122 34% 170 47% 68 19% 666 1.85 43.4 0.01 

12 

تؼعُ 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

اٌشـاوخ 

اٌفبعٍخ ِع 

لطبع 

اٌظٕبعخ 

ٚاإلٔتبد ثّب 

٠ؼعُ 

إٌشبؽبد 

 اٌـ٠بػ٠خ.

360 72 20% 228 63% 60 17% 708 1.97 146 0.01 
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يتضح مف البيانات المثبتة بالجػدكؿ السػابؽ أف معظػـ اسػتجابات العينػة عمػى عبػارات ىػذا     
( عبػارة ، كاالسػتجابة "   9" كبكاقػع )    متػكفرة الػي حػد مػاالمحكر أتت فى حيز االسػتجابة "  

 ، بػػأم عػػدد"   متػػكفرة( عبػػارة ، فػػى حػػيف لػػـ تمثػػؿ االسػػتجابة "   0" بكاقػػع )    ريػػر متػػكفرة
 ( .2.1ميع العبارات دالة احصائيان عند مستكم داللة )ككانت ج

السابقة عمى أف ثمة قصكر كاضح فيما يرتبط بالعقمية الرياديػة عمػى كتؤكد االستجابات 
أرض الكاقػع ، حيػػث إف الجامعػػة ال تػػكفر بػػرامج تدريبيػة إلعػػداد العقميػػة الرياديػػة ، إضػػافة إلػػى 

 ـ كضع استراتيجيات ريادية تنافسية حقيقية .، كعد النية كالتكجو الريادل بالجامعة ضعؼ
عكامػؿ كأسػباب منيػا : عػدـ تقػديـ الحػكاؼ الماديػة كالمعنكيػة كيرجع ما سبؽ إلى عػدة 

لذكل العقميات كاألفكار كالمكاىب الريادية ، ضعؼ البيئػات التمكينيػة كالتنظيميػة لتطبيػؽ الفكػر 
ف كجػػدت فيػػى ريػػر مخططػػة كريػػر مسػػتمرة ، ضػػعؼ  الريػػادل ، ضػػعؼ األنشػػطة الرياديػػة ، كاي

قػػدرة القيػػادات الجامعيػػة عمػػى دعػػـ التكجػػو الريػػادل ، إضػػافة إلػػى عػػدـ تنفيػػذ بػػرامج كدكرات 
 تدريبية مخططة كمنظمة إلعداد العقمية الريادية لدل المنتسبيف لمجامعة.

كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج عديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة مثػػؿ دراسػػة "صػػالح الػػديف 
" ، كدراسػػة "إيمػػاف جمعػػة محمػػد عبػػد 77، ص  7212يػػؽ ، شػػيريف عيػػد مرسػػى ، محمػػد تكف

" كالمتػػػػػػاف أكػػػػػػدتا عمػػػػػػى ضػػػػػػعؼ التكجػػػػػػو الريػػػػػػادل 79،  78، ص ص  7218الكىػػػػػػاب ، 
كاالسػتراتيجى ، كضػػعؼ النيػة الرياديػػة لػدل المنتسػػبيف لمجامعػات المصػػرية ، عػدـ كجػػكد بيئػػة 

ؼ معدراسػػة "فػػارس يػػكنس شػػمس الػػديف مناسػػبة لمبػػدء فػػى نشػػر الفكػػر الريػػادل. كمػػا تختمػػ
تفكير كالتكجو الريػادل متػكفرة لا" كالتى أكدت أف جميع متطمبات 096ص   7216كآخركف ، 

باستثناء أف القيػادات لػيس لػدييا القػدرة عمػى اتخػاذ القػرارات المقنعػة فػى حػاالت عػدـ التأكػد ، 
عػػدة ، إضػػافة إلػػى ضػػعؼ عمػػى االسػػتجابة السػػريعة الكتشػػاؼ الفػػرص الكاكلػػيس لػػدييا القػػدرة 

تطبيػػػؽ الجامعػػػة السػػػتراتيجيات كاضػػػحة قائمػػػة عمػػػى التكجػػػو نحػػػك السػػػكؽ كرضػػػا العمػػػالء 
 كالمستفيديف.

 القيادة الريادية : -0-1-ب
جػاءت اسػتجابة أفػػراد العينػة عمػى العبػػارات الخاصػة ببعػد "القيػػادة الرياديػة" عمػى النحػػك 

 التالى : 
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 ( 5رؼٚي )  

 اٌع١ٕخ عٍٝ اٌعجبؿاد اٌغبطخ ثجعؼ اٌم١بػح اٌـ٠بػ٠خ.امتزبثبد أفـاػ 

 ِزّٛع اٌعجبؿاد َ
غ١ـ 

 ِتٛفـح
% 

ِتٛفـح 

 اٌٟ

 صؼ ِب

 % ِتٛفـح %
اٌٛفْ 

 إٌنجٟ
 اٌّتٛمؾ

ِـثع 

 وبٞ

ِنتٛٞ 

 اٌؼالٌخ

1 

تؼع 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ِٕفِٛخ 

ٚاػضخ 

الوتشبف 

اٌظف اٌخبٔٝ 

ِٓ اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

 اٌـ٠بػ٠خ.

360 202 56% 142 39% 16 4% 534 1.48 150 0.01 

2 

تؾًٌ اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

وبفخ اٌعمجبد 

أٚ اٌعـال١ً 

اِبَ 

اٌّجؼع١ٓ 

ٚاٌّجتىـ٠ٓ 

 ثبٌزبِعخ.

360 161 45% 166 46% 26 7% 580 1.61 110 0.01 

3 

تإوؼ 

ِّبؿمبد 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ِٛاوجتٙب 

ٌّتطٍجبد 

التظبػ 

 اٌّعـفخ.

360 104 29% 200 56% 56 16% 672 1.87 89.6 0.01 

4 

تؼع 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ا١ٌ٢بد 

اٌّالئّخ 

المتغالي 

اٌفـص 

اٌـ٠بػ٠خ 

اٌّتبصخ 

ٚتض٠ٍٛٙب 

ئٌٝ ِقا٠ب 

تٕبفن١خ 

 ِنتؼاِخ.

360 110 31% 206 57% 44 12% 654 1.82 111 0.01 

5 

تتغؾ اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

اإلرـاءاد 

إٌّبمجخ 

ٌتعق٠ق 

اٌٛػع 

اٌتٕبفنٝ 

 ٌٍزبِعخ.

360 168 47% 160 44% 32 9% 584 1.62 97.1 0.01 

6 

تؼع اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

امتـات١ز١خ 

360 156 43% 176 49% 28 8% 592 1.64 107 0.01 
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ٚاػضخ 

ٌـ٠بػح 

االعّبي 

 ثبٌزبِعخ.

7 

تعًّ اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

رب٘ؼح عٍٝ 

ػعٛي 

اٌزبِعخ 

ِزبالد 

رؼ٠ؼح 

ِٚتفـػح ٌُ 

٠ؼعٍٙب 

 إٌّبفنْٛ.

360 114 32% 214 59% 32 9% 638 1.77 138 0.01 

8 

تّتٍه اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

ؿؤ٠خ 

ٚاػضخ 

لبئّخ عٍٝ 

ٚعٝ ؿ٠بػٜ 

 امتـات١زٝ.

360 136 38% 184 51% 40 11% 624 1.73 89.6 0.01 

9 

ت١ٙئ 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

إٌّبط 

اٌّالئُ 

ٌٕزبس 

اٌـ٠بػح 

االمتـات١ز١خ 

عٍٝ ِنتٜٛ 

 اٌزبِعخ.

360 164 46% 156 43% 40 11% 596 1.66 80.3 0.01 

10 

تّتٍه 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ِٙبؿاد 

اٌؾوبء 

االمتـات١زٝ 

 ٚاٌتٕبفنٝ.

360 94 26% 242 67% 24 7% 650 1.81 206 0.01 

11 

تٛفـ 

اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

ا١ٌ٢بد 

إٌّبمجخ 

ٌٕشـ ٚتجٕٝ 

حمبفخ اٌـ٠بػح 

االمتـات١ز١خ 

 ثبٌزبِعخ.

360 212 59% 112 31% 36 10% 544 1.51 130 0.01 

12 

تت١ش اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

فـص اٌعًّ 

اٌزّبعٝ 

ٚؿٚس 

 اٌفـ٠ك.

360 144 40% 180 50% 36 10% 612 1.7 93.6 0.01 
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يتضػػح مػػف البيانػػات المثبتػػة بالجػػدكؿ السػػابؽ أف معظػػـ اسػػتجابات العينػػة عمػػى عبػػارات ىػػذا 
( عبارة ، فػى حػيف مثمػت  2)  " كبكاقع   متكفرة الي حد ماالمحكر أتت فى حيز االستجابة "  

أم " بػػ   متػػكفرةاالسػػتجابة "   لػػـ تمثػػؿ ، ك ( عبػػارة  7" بعػػدد )     ريػػر متػػكفرة تجابة "  االسػػ
 ( .2.1، ككانت جميع العبارات دالة احصائيان عند مستكم داللة ) عدد

كتؤكد االستجابات السابقة كدالالتيا عمى ضعؼ تكافر مقكمات كميارات كركػائز القيػادة 
ياديػػة بالجامعػػة ، كالسػػيما فيمػػا يتعمػػؽ باتخػػاذ القيػػادة الجامعيػػة اإلجػػراءات المناسػػبة لتعزيػػز الر 

االسػػتراتيجية ، الكضػػع الريػػادل كالتنافسػػى لمجامعػػة ، كعػػدـ كجػػكد اسػػتراتيجية كاضػػحة لمريػػادة 
ة الريػػػادة كضػػػعؼ تػػػكفير القيػػػادات الجامعيػػػة لةليػػػات المالئمػػػة لنشػػػر كتبنػػػى كتأصػػػيؿ ثقافػػػ

 . االستراتيجية بالجامعة
كيمكف إرجاع النتائج السابقة إلى عديد مف األسػباب كالعكامػؿ مػف أىميػا : ضػعؼ دكر 
القيػػادة الجامعيػػة فػػى رػػرس فمسػػفة الريػػادة كثقافتيػػا ، ضػػعؼ الػػدكر القيػػادل الػػداعـ لمتكجػػو 

فػة ؿ المعر الريادل ، عدـ كضكح الرؤية االستراتيجية ، ضعؼ اقتنػاع القيػادات بآليػات بنػاء جيػ
لدل القيػادات الجامعيػة ، ، ضعؼ التكجو الريادل كاالستراتيجى كالتحكؿ نحك االقتصاد المعرفى

إضػػػػافة إلػػػػى ضػػػػعؼ تييئػػػػة القيػػػػادات الجامعيػػػػة لممنػػػػاخ الجػػػػامعى الػػػػداعـ كالمحفػػػػز لمريػػػػادة 
االسػػتراتيجية عمػػى أرض الكاقػػع ، كعػػدـ كجػػكد منظكمػػة كاضػػحة الكتشػػاؼ الصػػؼ الثػػانى مػػف 

 الجامعية  الريادية. القيادات
كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسات سابقة عديدة منيػا دراسػة "صػالح الػديف محمػد تكفيػؽ ، 

" كالتى أكصت بضركرة إيجاد القيادة الكاعية بأىمية التكجػو نحػك الرياديػة ، 71، ص  7212
اسػة "إيمػاف كالتى تتبنى مفيـك الجامعة الريادية كتضع الخطط االستراتيجية الكفيمة بػذلؾ ، كدر 

" كالتػػى أكػػدت ريػػاب الػػدكر القيػػادل 79،  78، ص ص  7218جمعػػة محمػػد عبػػد الكىػػاب ، 
" كالتػى أكػدت أف 706، ص  7218الداعـ لمتكجو الريادل ، كدراسة "كامؿ محمد الحػكاجرة ، 

القيادات ليس لدييا القناعة الكافيػة بػنمط القيػادة الرياديػة ، كلكنيػا تختمػؼ مػع دراسػة "فػارس 
" ، كالتى أكدت أف جميػع متطمبػات القيػادة 096، ص  7216شمس  الديف كآخركف ،  يكنس

الرياديػػػة متػػػكفرة باسػػػتثناء أف القيػػػادات ال تعمػػػؿ جاىػػػدة لػػػى رػػػرس فمسػػػفة الريػػػادة كثقافتيػػػا 
 بالجامعات.
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 إدارة المكارد بشكؿ استراتيجى :  -7-1-ب
جاءت استجابات أفراد العينة عمى العبارات الخاصة ببعػد إدارة المػكارد بشػكؿ اسػتراتيجى 

 عمى النحك التالى : 
 (  1رؼٚي )  

 امتزبثبد أفـاػ اٌع١ٕخ عٍٝ عجبؿاد ثعؼ "ئػاؿح اٌّٛاؿػ ثشىً امتـات١زٝ".

غ١ـ  ِزّٛع اٌعجبؿاد َ

 ِتٛفـح

ِتٛفـح  %

اٌٟ صؼ 

 ِب

اٌٛفْ  % ِتٛفـح %

 إٌنجٟ

ِـثع  اٌّتٛمؾ

 وبٞ

ِنتٛٞ 

 اٌؼالٌخ

تتجٕٟ اٌزبِعخ  1

اٌعب١ٍِٓ 

اٌـ٠بػ١٠ٓ 

ٚؽٚٞ اٌّٛا٘ت 

ٚاٌزؼاؿاد 

اٌم١بػ٠خ 

 ٚاالثتىبؿ٠خ.

360 260 72% 90 25% 10 3% 470 1.31 272 0.01 

٠تُ ئػاؿح  2

اٌّٛاؿػ 

ٚاٌمؼؿاد 

اٌزبِع١خ 

اٌّتبصخ ثطـ٠مخ 

تتفٛق ثٙب 

اٌزبِعخ عٍٝ 

 إٌّبفن١ٓ.

360 206 57% 138 38% 16 4% 530 1.47 154 0.01 

٠تُ اعت١بؿ  3

اٌّٛاؿػ 

اٌجشـ٠خ 

ثبٌزبِعخ ٚفمبً 

ٌّعب١٠ـ اٌتٛرٗ 

اٌـ٠بػٜ 

 االمتـات١زٝ.

360 214 59% 120 33% 26 7% 532 1.48 147 0.01 

تٛفـ اٌم١بػاد  4

اٌزبِع١خ ثـاِذ 

ت١ّٕخ ١ِٕٙخ 

ِنتؼاِخ ٌت١ّٕخ 

اٌزؼاؿاد 

اٌـ٠بػ٠خ ٌؼٜ 

إٌّتنج١ٓ 

 ٌٍزبِعخ.

360 128 36% 192 53% 40 11% 632 1.76 97.1 0.01 

تٛفـ اإلػاؿح  5

اٌزبِع١خ اٌج١ٕخ 

اٌتضت١خ 

ٚاٌتىٌٕٛٛر١خ 

اٌالفِخ ٌٕزبس 

اٌـ٠بػح 

 االمتـات١ز١خ.

360 94 26% 214 59% 52 14% 678 1.88 118 0.01 

تعًّ اٌم١بػاد  6

اٌزبِع١خ عٍٝ 

االمتغالي 

األِخً ٌٍّٛاؿػ 

اٌجشـ٠خ 

ٚاٌّبػ٠خ 

 اٌّتبصخ.

360 84 23% 210 58% 66 18% 702 1.95 103 0.01 
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تتغؾ اٌم١بػح  7

اٌزبِع١خ 

اٌغطٛاد 

اٌزبػح ٌضشؼ 

وبفخ اٌّٛاؿػ 

ٚاٌطبلبد 

ٚتعف١ُ 

االمتفبػح ِٕٙب  

فٝ  تضم١ك أػاء 

 تٕبفنٝ فعبي.

360 100 28% 210 58% 50 14% 670 1.86 112 0.01 

تتغؾ اٌم١بػح  8

اٌزبِع١خ 

اإلرـاءاد 

اٌضم١م١خ 

ٌتض٠ًٛ اٌّعـفخ 

ئٌٝ فـص 

 ؿ٠بػ٠خ رؼ٠ؼح.

360 142 39% 176 49% 42 12% 620 1.72 80.9 0.01 

٠تُ ئعبػح  9

تظ١ُّ ا١ٌٙبوً 

اٌتٕف١ّ١خ 

ثبٌزبِعخ 

ٌتتٛافك ِع 

اٌتٛرٗ اٌـ٠بػٜ 

 االمتـات١زٝ.

360 162 44% 151 44% 42 12% 604 1.68 76.1 0.01 

تّتٍه اٌزبِعخ  10

اٌمؼؿاد 

اٌؼ٠ٕب١ِى١خ اٌتٟ 

تّىٕٙب ِٓ 

اػاؿح ٚتط٠ٛـ 

 ِٛاؿػ٘ب.

360 108 30% 216 60% 36 10% 648 1.8 137 0.01 

٠تُ ئػاؿح  11

اٌٛصؼاد 

اٌزبِع١خ ثشىً 

٠ضفق عٍٝ 

اٌـ٠بػ٠خ فٝ 

 األػاء.

360 180 50% 142 39% 38 11% 578 1.61 90.1 0.01 

تإوؼ ِّبؿمبد  12

اٌم١بػح اٌزبِع١خ 

عٍٝ ا٘تّبِٙب 

ثبٌّٛاؿػ  اٌزبػ

اٌجشـ٠خ 

ثبعتجبؿُ٘ 

أمبك اٌـ٠بػح 

 االمتـات١ز١خ.

360 134 37% 186 52% 40 11% 626 1.74 91.3 0.01 

مػػف البيانػػات المثبتػػة بالجػػدكؿ السػػابؽ أف معظػػـ اسػػتجابات العينػػة عمػػى عبػػارات ىػػذا يتضػػح 
( عبػػارة ، فػػى حػػيف   2" كبكاقػػع )    متػػكفرة الػػي حػػد مػػاالمحػػكر أتػػت فػػى حيػػز االسػػتجابة "   

"   متػػكفرةاالسػػتجابة "   لػػـ تمثػػؿ ( عبػػارة ، ك   7" بعػػدد )     ريػػر متػػكفرةمثمػػت االسػػتجابة "  
 ( .2.1، ككانت جميع العبارات دالة احصائيان عند مستكم داللة ) عددأم ب
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كتؤكػػػد االسػػػتجابات السػػػابقة كدالالتيػػػا عمػػػى أف ثمػػػة أكجػػػو قصػػػكر كاضػػػحة فػػػى إدارة 
أىػػـ أكجػػو القصػػكر اردىػػا البشػػرية كالماديػػة كالتقنيػػة بشػػكؿ اسػػتراتيجى ، كتمثمػػت الجامعػػة لمك 

كالقػدرات كالجػدارات الرياديػة كالسمبيات فى ىذا البعػد فػى ضػعؼ تبنػى الجامعػة لػذكل المكاىػب 
ال يتـ اختيار المكارد البشرية بالجامعة كفقان لمعايير التكجػو الريػادل  وكأنكالقيادية كاالبتكارية ،

دارة المػػػكارد كالقػػػدرات ،  االسػػػتراتيجى كضػػػعؼ تػػػكافر بػػػرامج تنميػػػة مينيػػػة مسػػػتدامة لتنميػػػة كاي
، كأنػو اليػتـ إعػادة تصػميـ اليياكػؿ التنظيميػة بالجامعػة كالجدارات الرياديػة كبشػكؿ اسػتراتيجى 

، كأف الجامعػػة ال تتخػػذ اإلجػػراءات الحقيقيػػة لتحكيػػؿ  الريػػادل االسػػتراتيجىلتتكافػػؽ مػػع التكجػػو 
 المعرفة إلى فرص ريادية كاعدة.

سبؽ إلى عكامػؿ كأسػباب عديػدة مػف أىميػا : ضػعؼ اىتمػاـ القيػادات  اكيمكف إرجاع م
 الجامعية بترسي  ثقافة تنميػة المػكارد البشػرية كتطػكير القػدرات الديناميكيػة بالجامعػة ، ضػعؼ

نظػػـ الحػػكافز كالمكافػػآت ، ضػػعؼ البنيػػة التحتيػػة كالتكنكلكجيػػة التػػى تتطمبيػػا األنشػػطة الرياديػػة 
مػػف سػكاءن التعميميػة اـ البحثيػػة اـ المجتمعيػة ، ريػػاب التكجػو الريػػادل االسػتراتيجى لػػدل كثيػر 
يجى القيادات الجامعية ، جمكد اليياكؿ التنظيمية كضعؼ تكافقيا مع  التكجػو الريػادل االسػترات

 ، كضعؼ االستغالؿ األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية المتاحة.
كتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج كالػػدالالت مػػع دراسػػات سػػابقة عديػػدة ، منيػػا دراسػػة "إيمػػاف جمعػػة 

" ، كدراسػػػػة "كامػػػػؿ محمػػػػد الحػػػػكاجرة ، 79،  78، ص ص  7218محمػػػػد  عبػػػػد الكىػػػػاب ، 
،  71، ص ص  7212ؽ ، " ، ككػػذلؾ دراسػػة "صػػالح الػػديف محمػػد تكفيػػ706، ص  7218

يجػػاد القيػػادة القػػادرة عمػػى تػػكفير 77 " ، كالتػػى أكصػػت بضػػركرة تػػكفير الػػدعـ المػػادل كالتقنػػى كاي
كاستغالؿ المكارد كاإلمكانات المادية كالبشرية كالكاعيػة بأىميػة التكجػو نحػك الرياديػة ، كمػا إف 

عػاـ كفػى إدارة كتنميػة  ىذه الدراسة أكدت ضعؼ التكجو االستراتيجى فى إدارة الجامعػات بكجػو
المػػكارد البشػػرية بكجػػو خػػاص ، ككػػذلؾ دراسػػة "محمػػكد فػػكزل أحمػػد بػػدكل ، عمػػاد نجػػـ عبػػد 

دارة " 092، ص  7218الحكػػيـ مصػػطفى ،  كالتػػى أكصػػت بضػػركرة التركيػػز عمػػى المكاىػػب كاي
 ,Ameera H. Haddawee"المكارد بشكؿ استراتيجى فى تحقيؽ التنافسية ، ككذلؾ دراسة 

2018, p. 4691" دارتيػا عامػؿ ميػـ كالتػى أكػدت أف الػنيج القػائـ عمػى المػكارد كالقػدرات كاي
 بالنسبة لمريادة االستراتيجية.

 االبتكار :  -7-1-ب
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 استجابات أفراد العينة عمى العبارات الخاصة ببعد "االبتكار" عمى النحك التالى : جاءت 
 (   9رؼٚي )  

 ."االثتىبؿ" امتزبثبد أفـاػ اٌع١ٕخ عٍٝ عجبؿاد ثعؼ

 ِزّٛع اٌعجبؿاد َ
غ١ـ 

 ِتٛفـح
% 

ِتٛفـح 

اٌٟ صؼ 

 ِب

 % ِتٛفـح %
اٌٛفْ 

 إٌنجٟ
 اٌّتٛمؾ

ِـثع 

 وبٞ

ِنتٛٞ 

 اٌؼالٌخ

1 

تت١ش ِّبؿمبد 

اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

فـص اإلثؼاع 

 ٚاالثتىبؿ.

360 270 75% 78 22% 12 3% 462 1.28 299 0.01 

2 

 ٠تُ ِٕش

إٌّتنج١ٓ 

ٌٍزبِعخ 

االمتمال١ٌخ 

ٚاٌظالص١بد 

إٌّبمجخ 

ثٙؼف تٛم١ع 

لبعؼح االثتىبؿ 

 ٚاإلثؼاع.

360 242 67% 100 28% 18 5% 496 1.38 214 0.01 

3 

تٛرؼ لٕٛاد 

اتظبي تنّش 

ثتؼفك األفىبؿ 

اٌّجؼعخ 

ٚاٌّجتىـح 

 ػاعً اٌزبِعخ.

360 256 71% 76 21% 28 8% 492 1.37 241 0.01 

4 

اٌم١بػح تٌٛٝ 

اٌزبِعخ 

ا٘تّبِبً وبف١بً 

ٌإلثؼاع اٌتمٕٝ 

ٚاٌتىٌٕٛٛرٝ 

ثبعتجبؿٖ 

اٌّضـن 

اٌـئ١نٝ 

ألٔشطخ اٌـ٠بػح 

 االمتـات١ز١خ.

360 214 59% 96 27% 50 14% 556 1.54 119 0.01 

5 

ت١ٙئ اٌم١بػاد 

اٌزبِع١خ 

إٌّبط اٌّالئُ 

اٌؾٜ ٠شزع 

اإلثؼاع 

ٚاالثتىبؿ 

 ٚاٌـ٠بػح.

360 234 65% 104 29% 22 6% 508 1.41 190 0.01 

6 

تمؼَ اٌزبِعخ 

اٌضٛافق 

اٌّبػ٠خ 

ٚاٌّع٠ٕٛخ 

اٌّالئّخ 

ٌٍّجؼع١ٓ 

ٚأطضبة 

االثتىبؿاد 

 ثبٌزبِعخ.

360 250 69% 94 26% 16 4% 486 1.35 237 0.01 
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7 

تشزع اٌزبِعخ 

اٌشـاوبد 

ٚاٌتضبٌفبد 

االمتـات١ز١خ 

اٌؼاعّخ 

ٌالثتىبؿ 

 ٚاإلثؼاع.

360 104 29% 208 58% 48 13% 664 1.84 110 0.01 

8 

تشزع اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

إٌّتنج١ٓ 

ٌٍزبِعخ عٍٝ 

اوتشبف ثؼائً 

ٚؽـق رؼ٠ؼح 

ِجتىـح ٌضً 

اٌّشىالد 

 ٚتط٠ٛـ األػاء.

360 90 25% 236 66% 34 9% 664 1.84 181 0.01 

9 

تفعً اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ ػٚؿ 

صبػٕبد 

اإلثؼاع 

ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب 

فٝ تضم١ك 

ِقا٠ب تٕبفن١خ 

ِنتؼاِخ 

 ٌٍزبِعخ.

360 66 18% 224 62% 70 19% 724 2.01 135 0.01 

10 

تتغؾ اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

اإلرـاءاد 

اٌفعبٌخ 

ٌتن٠ٛك 

اٌّعـفخ 

ٚاٌجضٛث 

 اٌّجتىـح.

360 98 27% 232 64% 30 8% 652 1.81 176 0.01 

11 

تٛفـ اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

اٌتم١ٕبد 

ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب 

اٌضؼ٠خخ اٌتٝ 

تنُٙ فٝ 

األفىبؿ تض٠ًٛ 

اإلثؼاع١خ ئٌٝ 

اثتىبؿاد 

 صم١م١خ.

360 98 27% 226 63% 36 10% 658 1.83 156 0.01 

12 

تغٍت عٍٝ 

ِّبؿمبد 

اٌم١بػح 

اٌزبِع١خ 

إٌّط١خ 

ٚاٌزّٛػ 

ٚػعف 

 تشز١ع االثؼاع

360 98 27% 220 61% 42 12% 664 1.84 138 0.01 

يتضح مف البيانات المثبتة بالجدكؿ السابؽ أف معظـ استجابات أفػراد العينػة عمػى عبػارات ىػذا 
كاالسػتجابة " متػكفرة الػي حػد مػا "      رير متػكفرةحيز االستجابة "   مناصفة بيفالبعد ، أتت 
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ككانػػت جميػػع العبػػارات دالػػة احصػػائيان عنػػد مسػػتكم داللػػة  .لكػػؿ منيمػػا( عبػػارة   6بكاقػػع )  " ك 
(2.1. ) 

كتؤكد االستجابة السابقة كدالالتيػا أف ثمػة أكجػو قصػكر كسػمبيات كاضػحة كعديػدة فػى 
ىػػذا البعػػد ، مػػف أىميػػا : ضػػعؼ تييئػػة المنػػاخ الجػػامعى المشػػجع كالػػداعـ لالبتكػػار كالريػػادة 

المالئمة لممبدعيف كأصحاب االبتكػارات بالجامعػة ، كاإلبداع ، ضعؼ الحكافز المادية كالمعنكية 
عدـ كجكدد قنكات اتصاؿ تسمح بتدفؽ األفكار المبدعة كالمبتكػرة داخػؿ الجامعػة ، ال يػتـ مػنح 

،  المنتسبيف لمجامعة االستقاللية كالصالحيات المناسبة بيدؼ تكسػيع قاعػدة االبتكػار كاإلبػداع
 االستراتيجية الداعمة لإلبداع كتطبيؽ االبتكارات. ضعؼ تشجيع الجامعة لمشراكات كالتحالفات

مػػػػف أىميػػػػا : ريػػػػاب كلعػػػػؿ مػػػػا سػػػػبؽ يرجػػػػع إلػػػػى عكامػػػػؿ عديػػػػدة كأسػػػػباب متنكعػػػػة 
التػػػدريس االسػػػتراتيجيات الرياديػػػة اإلبداعيػػػة ، ضػػػعؼ تشػػػجيع المنػػػاىج كالمقػػػررات كأسػػػاليب 

لتسػػكيؽ المعرفػػة كالبحػػكث كالتقيػػيـ لالبتكػػار كاإلبػػداع لػػدل الطػػالب ، ضػػعؼ اإلجػػراءات الفعالػػة 
المبتكػػرة ، ضػػعؼ قنػػكات االتصػػاؿ التػػى تسػػمح كتشػػجع تػػدفؽ األفكػػار المبدعػػة كالمبتكػػرة داخػػؿ 
الجامعة ، ضعؼ الحكافز المادية كالمعنكية الداعمة لممبػدعيف كأصػحاب االبتكػارات بالجامعػة ، 

لمبتكػػرة كتكظيفيػػا ، شػػيكع ثقافػػة النمطيػػة كالجمػػكد كالػػركتيف، ضػػعؼ االىتمػػاـ بإنتػػاج المعرفػػة ا
ككذلؾ االستناد إلى ىياكؿ تنظيمية بيركقراطية جامدة كليست مرنة ، كمػا إف الثقافػة التنظيميػة 

 السائدة بالجامعات ال تشجع عمى اإلبداع كالريادة كاالبتكار.
كيتفؽ ما سبؽ مع عديد مػف الدراسػات السػابقة مػف أىميػا دراسػة "إيمػاف جمعػة محمػد 

، ص  7217" ، كدراسػػػة "طػػػو كامػػػؿ ريػػػاض ، 62 – 78، ص ص  7218عبػػػد الكىػػػاب ، 
" ، كالتػػى أكصػػت بضػػركرة تكعيػػة القيػػادات بأىميػػة اإلبػػداع كاالبتكػػار فػػى خمػػؽ شخصػػية 176

" كالتػػى أكصػػت بتقػػديـ حػػكافز 709، ص  7218رياديػػة ، كدراسػػة "كامػػؿ محمػػد الحػػكاجرة ، 
يجاد محفظة مف اإلبداعات المتنكعة ، كاتباع مدخؿ التسكيؽ الريػادل فػى اإلبػداع  ابتكارية ، كاي

أنػو لتحسػيف كالتػى أكػدت  "Natalia Kireeva, et al. 2018, p. 8"كاالبتكػار ، كدراسػة 
كاالعتماد عمى المعرفػة التكنكلكجيػة  األداء التنافسى البد مف دعـ أنشطة كممارسات االبتكار ،

 الفائقة.
كبنظػرة عامػة إلػى أبعػػاد الريػادة االسػتراتيجية ككػؿ يالحػػظ أف ثمػة نػكاحى ضػعؼ كأكجػػو 
قصكر كاضحة فى متغير الريادة االستراتيجية عمى أرض الكاقػع ، كيتفػؽ ىػذا مػع دراسػة "ليػث 



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 892 - 

كػػدت أف مسػػتكل تػػكافر " كالتػػى أ72، ص  7212عمػػى الحكػػيـ ، أحمػػد راضػػى محمػػد عمػػى ، 
"دعػػاء عػػدناف عبػػد الحسػػيف ، منػػى طالػػب متغيػػر الريػػادة االسػػتراتيجية كػػاف ضػػعيفان ، كدراسػػة 

لتى أكدت أف مستكل الريادة االستراتيجية لػدل المؤسسػة كػاف ا، ك "269، ص  7219ثابت ، 
دراسػػة ضػػعيفان ، كأف العػػامميف بحاجػػة إلػػى دعػػـ القيػػادة الرياديػػة لػػدييـ ، كلكنيػػا تختمػػؼ مػػع 

" كالتػػى أكػػدت أف جميػػع متطمبػػات 096، ص  7216"فػػارس يػػكنس شػػمس الػػديف كآخػػركف ، 
 . الريادة االستراتيجية فى الكميات المبحكثة متكفرة

 المحكر الثانى : كاقع  األداء التنافسى بجامعة الزقازيؽ : خاصة بالنتائج ال-7-ب
جػػاءت اسػػتجابات أفػػراد العينػػة عمػػى العبػػارات لخاصػػة بمحػػكر "األداء التنافسػػى" عمػػى 

 النحك التالى : 
 (  12رؼٚي ) 

 اٌتٕبفنٝ".امتزبثبد أفـاػ اٌع١ٕخ عٍٝ عجبؿاد ِضٛؿ "األػاء 

 ِزّٛع اٌعجبؿاد َ
غ١ـ 

 ِتٛفـح
% 

ِتٛفـح 

 اٌٟ

 ِبصؼ 

 % ِتٛفـح %
اٌٛفْ 

 إٌنجٟ
 اٌّتٛمؾ

ِـثع 

 وبٞ

 ِنتٛٞ

 اٌؼالٌخ

1 

٠تالءَ األػاء 

اٌتؼؿ٠نٝ 

ثبٌزبِعخ ِع 

ِتطٍجبد 

ِزتّع 

 اٌّعـفخ.

360 182 51% 148 41% 30 8% 568 1.58 106 0.01 

2 

تتجٕٝ اٌزبِعخ 

اػعبي 

تغظظبد 

ٚثـاِذ 

ػؿام١خ 

ٚتع١ّ١ٍخ 

رؼ٠ؼح ٠تطٍجٙب 

 مٛق اٌعًّ.

360 80 22% 260 72% 20 6% 660 1.83 260 0.01 

3 

٠تُ ئعبػح 

ط١بغخ 

اٌجـاِذ 

ٚإٌّب٘ذ 

ٚأمب١ٌت 

اٌتعٍُ 

ثبٌزبِعخ ثّب 

٠تالءَ 

ٚاٌتٛرٗ 

اٌـ٠بػٜ 

 اٌتٕبفنٝ.

360 170 47% 174 48% 16 4% 566 1.57 135 0.01 

4 

تٙتُ ئػاؿح 

اٌزبِعخ 

ثبٌّجؼع١ٓ 

ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ 

ِٓ أعؼبء 

١٘ئخ اٌتؼؿ٠ل 

360 226 63% 116 32% 18 5% 512 1.42 180 0.01 
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ٚاٌجبصخ١ٓ 

ٚتؼعُّٙ 

ٌق٠بػح 

االثتىبؿاد 

ٚثـاءاد 

االعتـاع 

إٌّنٛثخ 

 ٌٍزبِعخ.

5 

٠تُ امتخّبؿ 

وبفخ اٌمؼؿاد 

ٚاٌّٙبؿاد 

ٚاٌىفبءاد 

اٌّٛرٛػح 

ثبٌزبِعخ 

ٌتضم١ك 

 اٌت١ّق.

360 208 58% 136 38% 16 4% 528 1.47 157 0.01 

6 

تتجٕٝ ئػاؿح 

اٌزبِعخ 

األفىبؿ 

اٌّجؼعخ 

ٚاالثتىبؿاد 

ٚتضٌٛٙب ئٌٝ 

ِقا٠ب تٕبفن١خ 

 ٌٍزبِعخ.

360 184 51% 136 38% 40 11% 576 1.6 89.6 0.01 

7 

٠تُ ؿثؾ 

امتـات١ز١خ 

اٌزبِعخ 

ثّتطٍجبد 

اٌنٛق 

 اٌعبٌّٝ.

360 144 40% 166 46% 50 14% 626 1.74 63.3 0.01 

8 

تتجٕٝ اٌزبِعخ 

اٌتضن١ٓ 

اٌّنتّـ ٌىبفخ 

اٌع١ٍّبد اٌتٝ 

تتُ ػاعٍٙب ثّب 

٠ضمك 

 اٌتٕبفن١خ.

360 66 18% 240 67% 54 15% 708 1.97 181 0.01 

9 

تتُ ػؿامخ 

اٌّتطٍجبد 

اٌعب١ٌّخ 

ٚاإلل١ّ١ٍخ ِٓ 

أرً فتش 

أمٛاق رؼ٠ؼح 

ٌٍّغـربد 

 اٌزبِع١خ.

360 140 39% 178 49% 42 12% 622 1.73 82.1 0.01 

10 

تٛفـ ئػاؿح 

اٌزبِعخ ث١ٕخ 

تضت١خ 

ٚتىٌٕٛٛر١خ 

ِالئّخ ِٓ 

أرً تضم١ك 

اٌت١ّق 

 ٚاٌزٛػح.

360 132 37% 196 54% 32 9% 620 1.72 114 0.01 

  



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 899 - 

11 

تٛظف 

اٌزبِعخ 

تىٌٕٛٛر١ب 

االتظبالد 

ٚاٌّعٍِٛبد 

ثشىً ِالئُ 

ِٓ أرً ثٕبء 

ٔفبَ تمٕٝ 

ِٚعٍِٛبتٝ 

٠ؼعُ 

 اٌتٕبفن١خ.

360 146 41% 180 50% 34 9% 608 1.69 97.3 0.01 

12 

تؼع ئػاؿح 

اٌزبِعخ 

امتـات١ز١بد 

ِغططخ 

ِٚؼؿٚمخ 

ٌٍّٕبفنخ 

 اٌؼ١ٌٚخ.

360 206 57% 122 34% 32 9% 546 1.52 126 0.01 

13 

تؼع ئػاؿح 

اٌزبِعخ األػاء 

اٌتٕبفنٝ 

اٌّت١ّق 

ٌٍزبِعخ عٍٝ 

ؿأك 

 أ٠ٌٛٚبتٙب.

360 202 56% 126 35% 32 9% 550 1.53 121 0.01 

14 

تٛفـ ئػاؿح 

اٌزبِعخ آ١ٌبد 

صم١م١خ ٌٕشـ 

حمبفخ 

إٌّبفنخ 

ٚاٌت١ّق فٝ 

وبفخ أؿربء 

 اٌزبِعخ.

360 184 51% 150 42% 26 7% 562 1.56 115 0.01 

15 

تتعبًِ ئػاؿح 

اٌزبِعخ ِع 

اٌّٛاؿػ 

اٌجشـ٠خ عٍٝ 

أٔٙب أُ٘ 

أطٛي 

اٌزبِعخ 

ٚعّبػ 

 اٌتٕبفن١خ.

360 102 28% 220 61% 38 11% 656 1.82 142 0.01 

16 

تؼع ئػاؿح 

اٌزبِعخ عطؾ 

ِنتمج١ٍخ 

ٌتٍج١خ 

اصت١بربد 

اٌعّالء 

ٚاٌّنتف١ؼ٠ٓ 

 ثشىً ِنتّـ.

360 90 25% 212 59% 58 16% 688 1.91 110 0.01 

17 

تتجٕٝ ئػاؿح 

اٌزبِعخ ئٔشبء 

ثـاِذ 

أوبػ١ّ٠خ 

١ِّقح ٚفـ٠ؼح 

360 78 22% 156 43% 126 35% 768 2.13 25.8 0.01 
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ثبٌٍغبد 

 األرٕج١خ.

18 

٠تُ امتضؼاث 

ثـاِذ 

أوبػ١ّ٠خ تـوق 

ثشىً أمبمٝ 

عٍٝ 

اٌتغظظبد 

 اٌج١ٕ١خ.

360 98 27% 228 63% 34 9% 656 1.82 163 0.01 

19 

تؼع ئػاؿح 

اٌزبِعخ عطؾ 

ِؼؿٚمخ 

ٌتضن١ٓ 

تـت١ت 

اٌزبِعخ فٝ 

اٌتظ١ٕفبد 

اٌعب١ٌّخ 

 ٌٍزبِعبد.

360 204 57% 142 39% 14 4% 530 1.47 156 0.01 

20 

٠تُ تؼؿ٠ت 

أعؼبء ١٘ئخ 

اٌتؼؿ٠ل 

ِٚعب١ُٔٚٙ 

عٍٝ تٛظ١ف 

تىٌٕٛٛر١ب 

االتظبالد 

ٚاٌّعٍِٛبد 

فٝ اٌتؼؿ٠ل 

ٚاٌجضج 

 اٌعٍّٝ.

360 118 33% 182 51% 60 17% 662 1.84 62.1 0.01 

21 

تؼع ئػاؿح 

اٌزبِعخ 

ِعب١٠ـ 

ِٚإشـاد 

ٚاػضخ 

ٌم١بك األػاء 

اٌزبِعٝ 

ٚتم١١ُ ِؼٜ 

رٛػح 

اٌغؼِبد اٌتٝ 

تمؼِٙب 

 اٌزبِعخ.

360 192 53% 130 36% 38 11% 566 1.57 100 0.01 

22 

٠تُ تضف١ق 

أعؼبء ١٘ئخ 

اٌتؼؿ٠ل عٍٝ 

ٔشـ أثضبحُٙ 

ػٚؿ٠بد فٝ 

ِٚزالد 

ع١ٍّخ عب١ٌّخ 

ٌٙب مّعخ 

 ِت١ّقح.

360 226 63% 100 28% 34 9% 528 1.47 159 0.01 

23 

٠تُ تشز١ع 

ٚتضف١ق 

أعؼبء ١٘ئخ 

اٌتؼؿ٠ل عٍٝ 

اٌّشبؿوخ فٝ 

360 224 62% 96 27% 40 11% 536 1.49 148 0.01 
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ئرـاء ثضٛث 

 ع١ٍّخ ػ١ٌٚخ.

24 

٠تُ تضف١ق 

أعؼبء ١٘ئخ 

اٌتؼؿ٠ل عٍٝ 

اٌّشبؿوخ فٝ 

اٌّإتّـاد 

اٌع١ٍّخ 

اٌؼ١ٌٚخ 

 ٚاإلل١ّ١ٍخ.

360 264 73% 68 19% 28 8% 484 1.34 266 0.01 

25 

تتٛافـ 

ثبٌزبِعخ 

عـ٠طخ ثضخ١خ 

ٌىً تغظض 

تٕطٍك ِٓ 

ِعط١بد ؿؤ٠خ 

 .2232ِظـ 

360 192 53% 148 41% 20 6% 548 1.52 133 0.01 

26 

اٌزبِعخ  تٛفـ

ا١ٌّقاد 

ٚاٌتن١ٙالد 

ٚاٌج١ئخ 

اٌّالئّخ 

ٌزؾة 

ٚامتمطبة 

اٌجبصخ١ٓ 

ٚاٌطالة 

 اٌؼ١١ٌٚٓ.

360 82 23% 180 50% 98 27% 736 2.04 46.1 0.01 

27 

تم١ُ اٌزبِعخ 

تضبٌفبد 

امتـات١ز١خ 

صم١م١خ ِع 

ربِعبد 

ِٚـاوق ثضخ١خ 

ِتمؼِخ ٌؼعُ 

 اٌتٕبفن١خ.

360 150 42% 158 44% 52 14% 622 1.73 58.1 0.01 

28 

تضـص 

اٌزبِعخ عٍٝ 

امتمؼاَ ثعغ 

األمبتؾح 

ٚاٌغجـاء 

اٌؼ١١ٌٚٓ فٝ 

اٌتغظظبد 

إٌبػؿح 

 ٚاٌفـ٠ؼح.

360 98 27% 206 57% 56 16% 678 1.88 99.8 0.01 

29 

اٌزبِعخ  تٛفـ

ِٛاؿػ ِب١ٌخ 

ِالئّخ ٌق٠بػح 

ِعؼالد 

اٌجعخبد 

ٚإٌّش 

ٚاٌّّٙبد 

اٌع١ٍّخ ئٌٝ 

ربِعبد 

ِشٙٛػ ٌٙب 

ثبٌىفبءح 

360 100 28% 216 60% 44 12% 664 1.84 128 0.01 
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 ٚاٌت١ّق ػ١ٌٚبً.

30 

٠تُ تن٠ٛك 

اٌجضٛث 

ٚاإلثؼاعبد 

ٚاٌّجتىـاد 

اٌزبِع١خ 

ثشىً ِت١ّق 

٠ؼعُ 

 اٌتٕبفن١خ.

360 156 43% 166 46% 38 11% 602 1.67 84.5 0.01 

31 

تم١ُ اٌزبِعخ 

شـاوبد 

فبعٍخ ِع 

لطبع 

اٌظٕبعخ 

ٚاألعّبي 

ٌتؼع١ُ اٌـ٠بػح 

 ٚاالثتىبؿ.

360 98 27% 200 56% 62 17% 684 1.9 85.4 0.01 

32 

تتٛافـ 

ثبٌزبِعخ 

ِـاوق ٌٍت١ّق 

اٌجضخٝ تنُٙ 

فٝ ؿثؾ 

اٌجضج اٌعٍّٝ 

 ثغطؾ اٌت١ّٕخ.

360 166 46% 164 46% 30 8% 586 1.63 101 0.01 

العينػػة أتػػت فػػى حػػيف مػػف البيانػػات المثبتػػة بالجػػدكؿ السػػابؽ أف معظػػـ اسػػتجابات أفػػراد يتضػػح 
ريػػر ( عبػػارة ، فػػى حػػيف مثمػػت االسػػتجابة "  19" كبعػػدد )  الػػي حػػد مػػا متػػكفرة االسػػتجابة "

ككانػت جميػع العبػارات دالػة  .عػددأم االستجابة "متكفرة" بػ كلـ تمثؿ، (   10" بعدد )  متكفرة 
 ( .  2.1احصائيان عند مستكم داللة )

شػػػػأف ضػػػػعؼ األداء دالالت كاضػػػػحة ب -فػػػػى مجمميػػػػا-االسػػػػتجابات السػػػػابقة كتعطػػػػى 
، كأف ثمة أكجو قصػكر كسػمبيات كنػكاحى ضػعؼ عديػدة فػى أداء الجامعػة ال التنافسى لمجامعة

 األبعاد المتنكعة ل داء.ترتقى بو إلى حيز التنافسية الحقيقية ، كذلؾ فى 
 كتدؿ االستجابات السابقة عمى ضعؼ األداء التدريسى التنافسى ، كمف مظاىر ذلؾ : 

 األداء التدريسى بالجامعة ال يتالءـ كمتطمبات مجتمع المعرفة. -
ضعؼ تبنى الجامعة إلدخاؿ تخصصات كبرامج دراسية كتعميمية جديدة يتطمبيا سكؽ  -

 العمؿ المحمى كالعالمى.
 ضعؼ استحداث برامج أكاديمية تركز بشكؿ أساسى عمى التخصصات البينية. -
 ضعؼ استقداـ كاستقطاب األساتذة كالخبراء الدكلييف فى التخصصات الفريدة كالنادرة. -

 كما تدؿ االستجابات السابقة عمى ضعؼ األداء البحثى التنافسى ، كمف مظاىر ذلؾ : 
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أبحاثيـ فى دكريات كمجالت عممية  أعضاء ىيئة التدريس عمى نشرضعؼ تحفيز  -
 عالمية ليا سمعة متميزة.

ضعؼ تشجيع كتحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة فى البحكث العممية الدكلية  -
 كالمشتركة.

ضعؼ تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة الفاعمة فى المؤتمرات الدكلية  -
 .كاإلقميمية

حقيقية مع جامعات كمراكز بحثية متقدمة لدعـ ضعؼ إقامة تحالفات استراتيجية  -
 التنافسية.

 ضعؼ تسكيؽ البحكث كاإلبداعات كالمبتكرات الجامعية بشكؿ يحقؽ الريادة كالتنافسية. -
عدـ كجكد مراكز حقيقية فاعمة لمتميز البحثى بالجامعة تسيـ فى ربط البحث العممى  -

 بخطط التنمية.
فػػػى يػػػا عمػػػى ضػػػعؼ األداء التنافسػػػى لمجامعػػػة كمػػػا تؤكػػػد االسػػػتجابات السػػػابقة كدالالت

 عديدة ليذا األداء ، مف أىميا :  أخرم جكانب
 ضعؼ تبنى إدارة الجامعة ل فكار المبدعة كاالبتكارات كتحكيميا إلى مزايا تنافسية. -
 ضعؼ ربط استراتيجية الجامعية بمتطمبات السكؽ اإلقميمى كالعالمى. -
التكنكلكجية المالئمة مف أجػؿ تحقيػؽ الريػادة كالتميػز ضعؼ تكفير الجامعة لمبنية التحتية ك  -

 كمف ثـ التنافسية.
 ضعؼ تكفير آليات حقيقية لنشر ثقافة التميز كالتنافسية فى كافة أرجاء الجامعة. -
ضػػػعؼ الشػػػراكات الفاعمػػػة كالحقيقيػػػة كالجػػػادة مػػػع قطػػػاع الصػػػناعة كاألعمػػػاؿ كأصػػػحاب  -

 كالتنافسية.المصمحة لتدعيـ الريادة كاالبتكار 
 كيمكف تفسير ضعؼ األداء التنافسى لمجامعة فى ضكء العكامؿ التالية : 

 الخطط كالبرامج كالمناىج الدراسية كضعؼ عالقتيا بمتغيرات العصر.جمكد -
الفكػػرل كال تشػػجع عمػػى  بػػتمػػـ تقميديػػة سػػمطكية تػػؤدل إلػػى الكاتبػػاع أسػػاليب تػػدريس كتع -

 اإلبداع كاالبتكار كالتفكير اإلبداعى.
ضػػعؼ البنيػػة التحتيػػة كالتكنكلكجيػػة التػػى تتطمبيػػا األنشػػطة التعميميػػة كالبحثيػػة أك الالزمػػة  -

 لتحقيؽ الريادة كالتميز كالتنافسية.
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 ضعؼ االلتزاـ بالخطط كاألىداؼ االستراتيجية المكضكعية. -
 ضعؼ نشر كتأصيؿ ثقافة الريادة كاالبتكار كالتميز كالتنافسية فى أرجاء الجامعة. -
 الكاضح بيف الجامعة كمتطمبات اقتصاد المعرفة كسكؽ العمؿ.االنفصاؿ  -
 عدـ جدية الشراكات كالتحالفات االستراتيجية. -
ضػعؼ الفكػػر التسػػكيقى لمبػػرامج التعميميػػة كالمخرجػػات البحثيػػة كالمعرفػػة التطبيقيػػة كبػػراءات  -

 االختراع.
 مستكل البرامج التعميمية كاألنشطة البحثية. ت التدكيؿ بسبب ضعؼاضعؼ مقكم -
عدـ كجكد نظـ كاضحة كمحددة كمعمنة لمحكافز كالتميز فى البيئة الجامعية ، مما أدل إلػى  -

 رياب البحكث اإلبداعية كضعؼ مؤشرات اإلبداع كاالبتكار.
ضعؼ المخصصػات الماليػة لمجامعػات بكجػو عػاـ كلمبحػث العممػى بكجػو خػاص ، أدل إلػى  -

 نظكمة البحث العممى.تردل م
 ات التنظيمية كاإلدارية القائمة ال تشجع ركح المبادرة كالمبادأة كالريادة كاالبتكار.ءاإلجرا -
ىماؿ الميارات كالقػدرات ، عممػان بػأف الميػارات ىػى مفتػاح  - التركيز عمى التحصيؿ الدراسى كاي

 الريادة كالتميز.
 يتيا كاحتضانيا كتنميتيا كتحفيزىا.ضعؼ نظـ اكتاؼ المكاىب القيادية كاألكاديمية كرعا -
 عدـ كجكد استراتيجية كاضحة كعمنة لمريادة كالتميز كاالبتكار كالتنافسية. -
كالتنافسية فػى الجامعػة مثػؿ مراكػز ضعؼ االىتماـ بالبرامج الداعمة لثقافة الريادية كالتميز  -

 التميز كاألندية كالشركات الطالبية كزمالة كمسابقات األعماؿ كريرىا.
سيادة ثقافة تنظيمية تركز عمى النمطية كالجمكد كال تشجع عمػى اإلبػداع كاالبتكػار كالريػادة  -

 كالتميز.
 Onyebu, Chinue"كتتفؽ ىذه النتائج مع عديد مف الدراسات السػابقة مثػؿ دراسػة 

M., 2015, pp. 121-127"  دراسػة ،"Mehmet Seyhan, et al., 2017, pp. 
تػػػأثير أبعػػػاد القػػػدرات االسػػػتراتيجية كالسػػػيما قػػػدرات التسػػػكيؽ أكضػػػحت  كالتػػػى "147 ,146

كالقػػدرات اإلداريػػة كالقيػػادة كقػػدرات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت عمػػى األداء التنافسػػى ، 
كالتى أكػدت  أنػو لتحسػيف األداء "Anna Kaderabkova, 20    , pp. 12, 13"كدراسة 

التكنكلكجيػػػة الفائقػػػة ، كالبػػػد مػػػف دعػػػـ أنشػػػطة  التنافسػػػى ، البػػػد مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى المعرفػػػة
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كممارسػػات االبتكػػار ، كدعػػـ القيػػادة العميػػا بالجامعػػة لػػ داء التنافسػػى ، ككػػذلؾ دراسػػة "محمػػد 
" ، كالتػػى أشػػارت إلػػى ضػػعؼ نسػػبة األبحػػاث العمميػػة 01، ص  7219مػػاىر محمػػكد حنفػػى ، 

العمميػػة المنجػػزة ف كانخفػػاض  المشػتركة كالدكليػػة ، كضػػعؼ العائػػد المػػادل النػػاتج عػػف البحػػكث
 7218المكانة الدكلية لمجامعات المصرية ، ككذلؾ دراسة "إيمػاف جمعػة محمػد عبػد الكىػاب ، 

 ".61 – 78، ص ص 
كما تتماشى ىذه النتائج مع كضع جامعة الزقازيؽ فى التصػنيفات العالميػة لمجامعػات ، 

باسػتثناء كجكدىػا فػى المرتبػة  حيث الكضع المتدنى لمجامعة ، كخركجيا مػف كػؿ التصػنيفات ،
، كخركجيا مف قائمة األلؼ جامعػة األكلػى فػى  7219فى تصنيؼ شنغيال  1222 – 922

، كدخكليا فقط تصػنيؼ كيبػكمتريكس ، كىػك  QS 7219، كتصنيؼ  7219تصنيؼ التايمز 
تصػػنيؼ ييػػتـ بترتيػػب جميػػع الجامعػػات عمػػى مسػػتكل العػػالـ كدكف اسػػتثناء ، كىػػك تصػػنيؼ ال 

عف أل قدرة تنافسػية إال لممكاقػع االلكتركنيػة لمجامعػات دكف ريرىػا مػف معػايير التقيػيـ ، ينبن 
كطالما كاف لكؿ جامعة مكقع الكتركنى فإنيػا سػتظير فػى ىػذا التصػنيؼ ، لػذلؾ دخمػت جامعػة 

 ( عربيان.77( عالميان كالػ )1908الزقازيؽ ىذا التصنيؼ فى الترتيب )
تحديػػػد كتحميػػػؿ عالقػػػة االرتبػػػاط بػػػيف أبعػػػاد الريػػػادة االسػػػتراتيجية كاألداء التنافسػػػى -ح

 بجامعة الزقازيؽ : 
يكضح الجدكؿ التالى طبيعة عالقة االرتباط بػيف الريػادة االسػتراتيجية كأبعادىػا الخمسػة 

 كاألداء التنافسى.
 (  11رؼٚي )  

 ٚاألػاء اٌتٕبفنٝ.عاللخ االؿتجبؽ ث١ٓ اٌـ٠بػح االمتـات١ز١خ 

اٌـ٠بػح 

 االمتـات١ز١خ

اٌخمبفخ 

 اٌـ٠بػ٠خ

اٌعم١ٍخ 

 اٌـ٠بػ٠خ

اٌم١بػح 

 اٌـ٠بػ٠خ

ئػاؿح اٌّٛاؿػ 

ثشىً 

 امتـات١زٝ

اٌّإشـ  االثتىبؿ

 اٌىٍٝ

 **867. **796. **787. **745. **688. **671. األػاء اٌتٕبفنٝ

 ( 0.01)**( ػاي عٕؼ ِنتٛٞ ػالٌخ ) 

كىػػى قػػيـ معنكيػػة      (867.)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ أف درجػػة االرتبػػاط )المؤشػػر الكمػػى( بمغػػت 
عالقػة ارتبػاط معنكيػة مكجبػة  كجػكد( ، كتدؿ داللػة كاضػحة عمػى   01.مكجبة عند مستكل ) 

 بيف الريادة االستراتيجية ككؿ كاألداء التنافسى.
أقػػكل عالقػػة كفيمػػا يػػرتبط بالمؤشػػرات التفصػػيمية ليػػذه العالقػػة ، يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ أف 

( ،   796.كاألداء التنافسػػى ، إذ بمغػػت نسػػبتيا )   االبتكػػار ارتبػػاط معنكيػػة مكجبػػة ىػػى بػػيف
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كاألداء ادارة المػكارد بشػكؿ اسػتراتيجي  ارتباط قكية كمعنكية كمكجبة بػيف كيأتى بعد ذلؾ عالقة
يػب الرابػع ، كفػى فػى الترت  العقميػة الرياديػة، كأتػى بعػد  القيادة الريادية ، ثـ كاف بعد التنافسى

 . الثقافة الرياديةاألخير كاف بعد 
كىذه النتيجة تطمئف الدراسة الحالية السػتخداميا الريػادة االسػتراتيجية كمػدخؿ لتحسػيف 

بػيف الريػادة االسػتراتيجية كاألداء  كاضػح  األداء التنافسى ، إذ تؤكد ىذه النتيجة أف ثمة ارتباط
 التنافسى.

 تحديد كتحميؿ أثر الريادة االستراتيجية فى األداء التنافسى : -د
كيتضػح ذلػؾ  Stepwiseكيتـ ذلؾ مػف خػالؿ اختبػار تحميػؿ االنحػدار المتعػدد المتػدرج 

 مف خالؿ الجدكؿ التالى : 
(  12رؼٚي )    

ٌتأح١ـ اٌـ٠بػح االمتـات١ز١خ ثؼالٌخ أثعبػ٘ب اٌغّنخ عٍٝ األػاء ٔتبئذ اعتجبؿ تض١ًٍ االٔضؼاؿ اٌّتعؼػ 

 اٌتٕبفنٝ :

اٌّتغ١ـ 

 اٌتبثع

R 

 االؿتجبؽ

R. 

ِعبًِ 

اٌتضؼ

 ٠ؼ

F 

 اٌّضنٛثخ

DF  ػؿرخ

 اٌضـ٠خ

Sig* 

ِنتٜٛ 

 اٌؼالٌخ

B ِعبًِ االٔضؼاؿ T 

 اٌّضنٛثخ

Sig* 

ِنتٜٛ 

 اٌؼالٌخ

األػاء 

 اٌتٕبفنٝ

 اٌخمبفخ 000. 5 االٔضؼاؿ 232.432 767. 876.

 اٌـ٠بػ٠خ

.417 4.644 .000 

اٌعم١ٍخ   354 اٌجٛالٝ   

 اٌـ٠بػ٠خ

.243 2.131 .034 

اٌم١بػح   359 اٌّزّٛع   

 اٌـ٠بػ٠خ

.393 3.539 .000 

ئػاؿح       

اٌّٛاؿػ 

ثشىً 

 امتـات١زٝ

.680 6.277 .000 

 000. 7.459 843. االثتىبؿ       

أظيػرت نتػػائج التحميػؿ اإلحصػػائى كجػػكد تػأثير ذل داللػػة إحصػائية لمريػػادة االسػػتراتيجية 
R   (.876  )بأبعادىا الخمسة فى األداء التنافسى لجامعة الزقازيؽ ، إذ بمػغ معامػؿ االرتبػاط 

( ، أل إف التغيػرات فػى األداء 767.فقد بمغ )   R2( ، اما معامؿ التحديد 01.عند مستكل ) 
التنافسى فى الجامعة ناتج عػف التغيػر فػى االىتمػاـ بالريػادة االسػتراتيجية بأبعادىػا. كمػا بمغػت 

( 393.( لمعقميػة الرياديػة ، ) 243.( لمثقافة الرياديػة ، )     417.)   Bقيمة درجة التأثير 
( لالبتكػػػار ، كيؤكػػػد 843.تيجى ، )  دارة المػػػكارد بشػػػكؿ اسػػػترا( ال680.لمقيػػػادة الرياديػػػة ، ) 
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( كىػػى دالػػة عنػػد مسػػتكل )  232.432المحسػػكبة كالتػػى بمغػػت ) Fمعنكيػػة ىػػذا التػػأثير قيمػػة 
، كتؤكػد ىػذه النتػائج ( 2.27لكؿ األبعاد ماعدا بعدالعقمية الريادية دالة عنػد مسػتكم )( 2.21

أبعادىػػػا الخمسػػػة عمػػػى األداء كجػػػكد تػػػأثير ذك داللػػػة إحصػػػائية لمريػػػادة االسػػػتراتيجية بداللػػػة 
 معة.لمجال 2التنافس

 ,Mehmet"كتتفؽ ىذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػات سػابقة عديػدة ، فقػد أكػدت دراسػة 
Seyhan, et al., 2017, pp. 146, 147"ثير كػػؿ مػػف قػػدرات التسػػكيؽ عمػػى تػػأ

اسػػػػػة ء التنافسػػػػػى ، كدر اكتكنكلكجيػػػػػا االتصػػػػػاالت كالمعمكمػػػػػات كالقػػػػػدرات اإلداريػػػػػة فػػػػػى األد
"Gergama Dimitrova, et al., 2017,p. 315"  كالتػػى أكػدت أف األداء التنافسػػى

لمجامعػػات يػػرتبط ارتباطػػان كثيقػػان بالتصػػنيفات العالميػػة لمجامعػػات ، كدراسػػة "أركل بنػػت إبػػراىيـ 
" كالتػػػى أكػػػدت أنػػػو 160،  167، ص ص  7218العتيبػػػى ، سػػػكزاف بنػػػت محمػػػد القرشػػػى ، 

داللػػة إحصػػائية لكػػؿ مػػف االبتكػػار كاإلبػػداع كالمبػػادأة كالمخػػاطرة عمػػى ابى ذك جػػتػػأثير إييكجػػد 
" كالتػى أكػدت عمػى كجػكد 176، ص  7217التميز المؤسسى ، كدراسػة "طػو كامػؿ ريػاض ، 

ء التنافسػػى عنػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الخصػػائص الرياديػػة كالػػدعـ التنظيمػػى كاألدا
" ، كالتػى أكػدت أف 702، ص  7218لحػكاجرة ، ، كدراسة "كامؿ محمػد ا2.27مستكل داللة 

 –ثمة تأثير ذك داللػة إحصػائية لمريػادة التنظيميػة فػى تحقيػؽ النجػاح االسػتراتيجى كالػذل يعػد 
خطػكة ميمػة لتحقيػؽ األداء التنافسػى ، ككػذلؾ دراسػة "ليػث  –مػف كجيػة نظػر البحػث الحػالى 

تػػى أظيػػرت كجػػكد عالقػػة " ، كال72، ص  7212عمػػى الحكػػيـ ، أحمػػد راضػػى محمػػد عمػػى ، 
ارتبػػاط معنكيػػة كطرديػػة كتػػأثير معنػػكل مكجػػب لمريػػادة االسػػتراتيجية فػػى التطػػكير التنظيمػػى ، 
كالػػذل يعػػد أحػػد ركػػائز األداء التنافسػػى الفعػػاؿ ، كدراسػػة "حكمػػت رشػػيد سػػمطاف ، آفػػاف يكسػػؼ 

ة معنكيػػة مكجبػػة بػػيف الريػػاد، كالتػػى أكػػدت كجػػكد عالقػػة ارتبػػاط  162، ص  7216ى ، جػػح
 االستراتيجية كجكدة التعميـ العالى.

 :  الكميةتحديد الفركؽ اإلحصائية كتحميميا حسب متغير -ق
لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المتكسػػطات ، تػػـ اسػػتخداـ 

لمتكسػػػطات  األداء لمحػػػكرل الدراسػػػة الميدانيػػػة حسػػػب  (ANOVA)تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادل 
 ، كيبيف الجدكؿ التالى نتائج تحميؿ التبايف األحادل. الكميةمتغير 
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 (13رؼٚي )

 تض١ًٍ اٌتجب٠ٓ األصبػٜ ٌؼؿربد اٌع١ٕخ فٝ ِضٛؿٜ اٌؼؿامخ تجعبً ٌّتغ١ـ اٌى١ٍخ

ِزّٛع   

 اٌّـثعبد

ػؿربد 

 اٌضـ٠خ

ِـثع 

 اٌّتٛمؾ

إٌنجخ 

 اٌفبئ١خ

 اٌؼالٌخ

اٌـ٠بػح 

 االمتـات١ز١خ

ث١ٓ 

 اٌّزّٛعبد

3036.919 5 607.384 1.977 .081 

ػاعً  

 اٌّزّٛعبد

108776.536 354 307.278   

    359 111813.456 اٌىٍٟ 

األػاء 

 اٌتٕبفنٟ

ث١ٓ 

 اٌّزّٛعبد

1104.024 5 220.805 2.003 .078 

ػاعً  

 اٌّزّٛعبد

39025.876 354 110.243   

    359 40129.900 اٌىٍٟ 

 الكميػةيتضح مف الجدكؿ السػابؽ أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كفقػان لمتغيػر 
حيث إف النسبة الفائية ريػر دالػة عنػد مسػتكل  فى محكرل الدراسة الميدانية كالدرجة الكمية ، 

فػى إدراؾ أعضػاء ىيئػة  -إلػى حػد كبيػر -كىػذا يعنػى أف ثمػة تقػارب كاتفػاؽ (   2.27داللة )
لممضػاميف كالػدالالت التػى تحمميػا عبػارات االسػتبياف  بالكميات الست كالييئة المعاكنة التدريس

كالييئػػة  ، إال أف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الكميػػات، كربمػػا يرجػػع ىػػذا إلػػى أنػػو كررػػـ اخػػتالؼ 
كالثقافػػػة  كالتشػػػريعات يخضػػػعكف لػػػنفس الظػػػركؼ كالمعطيػػػات كالمحػػػددات كالمػػػكائح المعاكنػػػة

 . كالبنية التنظيمية كاإلدارية كالمؤسسية الكاحدةالتنظيمية كالبيئة 
كىػػذا التػػأثير المكجػػب المعنػػكل  مػػف جيػػة ، العالقػػة االرتباطيػػة كفػػى ضػػكء

 مف جيػة أخػرم لمريادة االستراتيجية بأبعادىا الخمسة فى تحسيف األداء التنافسى
، يقدـ البحث الحالى مجمكعة مف اإلجػراءات المقترحػة لتفعيػؿ كػؿ بعػد مػف أبعػاد 

بناءن عمػى –الريادة االستراتيجية الخمسة ، ككذلؾ لتحسيف األداء التنافسى ، ألنو 
لػػف يتحسػػف األداء التنافسػػى لمجامعػػة إال مػػف خػػالؿ  -ىػػذه العالقػػة كذلػػؾ التػػأثير

 ة االستراتيجية.تنمية كتفعيؿ كؿ بعد مف أبعاد الرياد
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للجامعات املصرٓة فى ضْء مدخل الرٓادة : اإلجراءات املكرتحة لتخصني األداء التيافصى  شادشًا

 : االشرتاتٔجٔة 

 كتشمؿ ىذه الخطكة ما يمي :
 ىتائج البخح : -أ

 تمثمت أىـ النتائج التي تكصؿ الييا البحث فيما يمي :  
أحد أىـ المداخؿ الحديثة في الفكر اإلستراتيجي ، كالتي يمكف  الريادة اإلستراتيجية تعد -1

مف خالليا تحسيف األداء التنافسي لمجامعات كتعزيز المركز التنافسي ليا ، فيي مدخؿ 
 .جديد لمتفكير في ريادة األعماؿ بمنظكر إستراتيجي 

كيميا إلي تركز الريادة اإلستراتيجية عمي كيفية إقتناص ك اكتشاؼ الفرص الكاعدة كتح -7
 مزايا تنافسية مستدامة .

أف مفتاح التنافسية ىك امتالؾ الجامعة مزايا تتفكؽ بيا عمي المنافسيف ، كليست العبرة  -0
نما األىـ كيفية اكتسابيا كتحقيقيا  في المقاـ األكؿ بالميزة التنافسية في حد ذاتيا ، كاي

، إذ ال ميزة تنافسية  كالحفاظ عمييا ، كىنا يتجمي الدكر المحكرم ل داء التنافسي
 حقيقية بدكف أداء تنافسي فعاؿ . 

يمكف الحكـ عمي األداء التنافسي لمجامعات كقياسو مف خالؿ مؤشرات ترتبط بأبعاد ىذا  -7
 األداء ، سكاء األداء التدريسي أك البحثي أك الخدمي ك التسكيقي كريرىا . 

شرات محددة لقياس مؤ  7202كضعت إستراتيجة التنمية المستدامة : ررؤية مصر  -7
 ، بحيث يككف قادران  7202األداء التنافسي لمتعميـ العالي الجامعي في مصر حتي عاـ 

 .عمي المنافسة الدكلية 
تكجد عالقة إرتباط معنكية مكجبة بيف الريادة اإلستراتيجية ككؿ كاألداء التنافسي ، كال  -6

بعاد الريادة اإلستراتيجية يمكف تحسيف األداء التنافسي ألم جامعة إال إذا تـ تحسيف أ
  . أكالن 

أف أقكم عالقة إرتباط معنكية مكجبة بيف أبعاد الريادة اإلستراتيجية كاألداء التنافسي ،  -2
العقمية فستراتيجي ، تـ القيادة الريادية كاف لبعد اإلبتكار ، يميو إدارة المكارد بشكؿ إ

 دية .االريادية ، كفي األخير كانت الثقافة الري
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يكجد تأثير ذك داللة إحصائية لمريادة اإلستراتيجية بداللة أبعادىا الخمسة عمي األداء  -8
ىتماـ ناتجة عف التغيرات في اال التنافسي لمجامعة ، كأف التغيرات في األداء التنافسي

 بالريادة اإلستراتيجية بأبعادىا .
لريادة اإلستراتيجية ذات داللة إحصائية كفقا لمتغير الكمية في كؿ مف ا فركؽال تكجد  -9

 كاألداء التنافسي كالدرجة الكمية .
تكجد نكاحي ضعؼ كأكجو قصكر عديدة في متغير الريادة اإلستراتيجية عمي أرض -12

ة لمريادة اإلستراتيجية أتت كؿ استجاباتيا بيف " سالكاقع ، يؤكد ىذا أف األبعاد الخم
أضعؼ بعد منيا ىك الثقافة الريادية ثـ متكفرة إلي حد ما " ، ك " رير متكفرة " ، ككاف 

 اإلبتكار .
تكجد دالالت كاضحة بشأف ضعؼ األداء التنافسي ، كأف ثمة أكجو قصكر كسمبيات -11   

عديدة تجعؿ أداء الجامعة ال يرتقي إلي خير التنافسية الحقيقية ، كذلؾ في األبعاد 
أك أك الخدمي ك التسكيقي  ك البحثيكاف األداء التدريسي أ المختمفة ل داء ، سكاءن 

 أك التقني كالتكنكلكجي كريرىا . يالمال
 االجراءات املكرتحة : - ب

مف اإلجراءات المقترحػة المتعمقػة  مجمكعةيقدـ البحث الحالى في ضكء النتائج السابقة 
ادة الريػػ كػػؿ مػػف أبعػػادبمتغيػػرل الدراسػػة ككػػذلؾ بالمحػػددات كاالبعػػاد المختػػارة ، كذلػػؾ لتحسػػيف 

 .سى لمجامعات المصرية األداء التناف ك االستراتيجية
 كفيما يمى بياف تفصيمى لتمؾ اإلجراءات  المقترحة : 

لتحسػػػػيف أبعػػػػاد الريػػػػادة  كاآلليػػػػات المرتبطػػػػة بيػػػػا اإلجػػػػراءات المقترحػػػػة -1-ب
 االستراتيجية : 

 الثقافة الريادية :-1-1-ب
 تتمثؿ أىـ المقترحات اإلجرائية المرتبطة بالثقافة الريادية فيما يمى : 

 خػػالؿ تعزيػػز كترسػػي  الثقافػػة الرياديػػة لػػدل كافػػة المنتسػػبيف لممؤسسػػة الجامعيػػة ، مػػف -1
 :   التالية االجرائية اآلليات
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  عقػػػػػد النػػػػػدكات ككرش العمػػػػػؿ كالحمقػػػػػات النقاشػػػػػية كالمطبكعػػػػػات كالممصػػػػػقات كالنشػػػػػرات
و عػػاـ ، كالريػػادة االسػػتراتيجية بكجػػو جػػزيػػادة الػػكعى بأىميػػة الريػػادة بك بيػػدؼ  كالمحاضػػرات

 خاص.
  كالمشػػاريع الرياديػػة عمػػى أرض الكاقػػع ، فالممارسػػة الحقيقيػػة ممارسػػة األعمػػاؿ كالنشػػاطات

 ل نشطة الريادية تعد مف أىـ كأفضؿ آليات نشر ثقافة الريادة االستراتيجية.
 ة لػػػذكل الفكػػػر الريػػػادل االسػػػتراتيجى كأصػػػحاب النشػػػاطات مػػػنح الحػػػكافز الماديػػػة كالمعنكيػػػ

كعػػادؿ  اء الريػػادل كاالسػػتراتيجى المتميػػز، مػػف خػػالؿ برنػػامج كاضػػح كمحػػددالرياديػػة كاألد
 لمتحفيز كالدعـ . كمكضكعي

  برامج تدريبية كتنمكية لتنمية السمات كالخصائص الريادية االستراتيجية لدل أعضػاء ىيئػة
 الجامعية ، كذلؾ ضمف إجراءات تطكير أداء المؤسسة الجامعية.التدريس كالقيادات 

 االبتكارل المتميز.كاألداء الجامعة لمفكر اإلبداعى  كدعـ تشجيع 
  نشػػر الفكػػر الريػػادل االسػػتراتيجى مػػف خػػالؿ التعمػػيـ كالتػػدريب كتػػكفير بيئػػة تعميميػػة محفػػزة

كتكليػد األفكػار كالفكػر كالتأمػؿ  كداعمة الفكر ، بيئة تركز فى التعمػيـ عمػى اإلبػداع كاالبتكػار
 الريادل.

  ، تػػػدعيـ الجامعػػػة كقياداتيػػػا لمسػػػمككيات الرياديػػػة مثػػػؿ المخػػػاطرة ، االسػػػتقاللية ، المبػػػادأة
دارتػػو ، اإلنجػػاز ، اإلبػػداع كريرىػػا بمػػا يسػػيـ فػػى التػػركيج االبتكػػار ، التنبػػؤ  بالمسػػتقبؿ كاي

 األكاديمى الجامعى.إلمكانية حدكث تغيرات جذرية مبتكرة فى المجتمع 
إعادة ىندسة الجامعػات ، بحيػث تتحػكؿ البيئػة الجامعيػة إلػى بيئػة أعمػاؿ داعمػة لمريػادة  -7

لتحسػػيف األداء كاإلبػػداع كاالبتكػػار ، لتصػػبح السػػيادة لمثقافػػة الرياديػػة ، كاعتبارىػػا مػػدخالن 
المؤسسػػػات الريػػػادل كاالسػػػتراتيجى التنافسػػػى لمجامعػػػات ، كتمييػػػدان لنقميػػػا إلػػػى مصػػػاؼ 

االسػتراتيجية فػػى تكجييػػا ، الرياديػػة فػػى نشػػاطاتيا كأعماليػػا ، مػػع الحفػػاظ عمػػى المالمػػح 
 كالقيـ األكاديمية لمجامعة.

أف يكػػػكف القػػػائمكف عمػػػى نشػػػر كترسػػػي  الثقافػػػة الرياديػػػة مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس  -0
بػدع كالتميػز ، كالقيادات الجامعيػة المشػيكد ليػـ بالتكجػو الريػادل االسػتراتيجى كاألداء الم

ال ففاقد الشن ال يتبناه كال يعطيو.  كاي
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الجدل بتنمية كدعـ القيـ كالقػدرات الداعمػة لمثقافػة الرياديػة االسػتراتيجية مثػؿ : االىتماـ  -7
الػػػتعمـ الػػػذاتى كالمسػػػتداـ ، اسػػػتقاللية الفكػػػر ، التفكيػػػر النقػػػدل ، الحريػػػة األكاديميػػػة ، 

 القدرات الريادية العامة مثؿ : القػدرة عمػى كيفيػة المركنة االستراتيجية ، إضافة إلى تنمية
الػتعمـ مػف األخطػاء كالفشػؿ ،  ،، رؤيػة المشػكالت كفػرص إيجػاد الفكػرة الرياديػة كتقييميػا

رة العالقػات ات ، إدااالستباقية كالمبادأة كاالستشراؼ االستراتيجى ، التعمـ مف خالؿ العالقػ
أك المشػػػركع أك الخدمػػة بعيػػػكف العمػػػالء  كالشػػراكات بكفػػػاءة ، كرؤيػػة الفكػػػرة أك الفرصػػة

 المصالح كالمستفيديف.كأصحاب 
أف أل تطػكير  مػى تطػكير كتحسػيف األداء الجػامعىأف يككف راسخان فػى أذىػاف القػائميف ع -7

فػى البنيػػة التحتيػة كالتكنكلكجيػػة كالمعمكماتيػة لمجامعػػات لػػيس كافيػان ، مػػا لػـ يصػػاحبو بػػؿ 
كالبيئة الثقافيػة أكالن ، فالمسػارات الرياديػة االسػتراتيجية التػى  لبنيةكيسبقو تطكير كتغيير ا

نحػػك التنافسػػية كالتميػػز ، ال يمكػػف أف تػػتـ عمػػى أرض الكاقػػع أك تحقػػؽ تأخػػذىا الجامعػػات 
 أىدافيا ، إال إذا تبنت الجامعة لمثقافة الريادية االستراتيجية.

 ية :دالعقمية الريا-7-1-ب
 المرتبطة بالعقمية الريادية كالتفكير الريادل فيما يمى : ة تتمثؿ أىـ المقترحات اإلجرائي

عقػػد البػػػرامج التدريبيػػػة ككرش العمػػػؿ لتنميػػػة قػػيـ كميػػػارات كسػػػمككيات التكجػػػو الريػػػادل  -1
 االستراتيجى كمنيا ميارات : 

 .البحث عف الفرص كارتناميا كاستغالليا قبؿ المنافسيف 
  أك النشاط الريادل" كتقييميا.كيفية إيجاد الفكرة الريادية "فكرة المشركع 
 .كيفية تحكيؿ الفكرة إلى مشركع رياادل 
 .كيفية تحكيؿ األخطاء كالفشؿ كاالنتكاسات إلى فرص لمتعمـ كالريادة كالخبرة 
 .القدرة عمى التحكـ الذاتى كأخذ المبادرة 
 .كيفية تطكير شبكات األعماؿ كالدخكؿ فى شراكات كتحالفات 
  جريئة حيكية فى ظركؼ تنافسية معقدة كمتغيرة كديناميكية.القدرة عمى اتخاذ قرارات 
 .ميارات االستقاللية كتحمؿ المسئكلية كالمبادأة 
 .ميارات التفكير الريادل كاالستراتيجى 
 .ميارات تطبيؽ استراتيجيات محددة قائمة عمى التكجو نحك السكؽ كرضا العمالء 
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الريػػػادييف كذكل الخصػػػائص  كاكتشػػػاؼالبحػػػث كالتنقيػػػب كضػػػع ضػػػكابط كآليػػػات تيسػػػر -7
كالسمات الريادية كاالستراتيجية ، بكصػفيـ الػركف األساسػى فػى اكتشػاؼ األفكػار الرياديػة 
كالمبتكػرة كتطبيقيػػا ، ألف الريػػادة فػى المقػػاـ األكؿ ممارسػػة كليسػت مجػػرد فمسػػفة ، لػػذلؾ 

ذلؾ يجػػػب عمػػػى القيػػػادات الجامعيػػػة أف تشػػػجع أصػػػحاب األفكػػػار الرائديػػػة كالمبتكػػػرة ، ككػػػ
 العقبات أماـ تطبيؽ ىذه األفكار.

تقػديـ حػكافز ماديػػة كمعنكيػة ألصػحاب األفكػػار كالعقميػات الرياديػة كالػػرؤل المبدعػة لتطػػكير -0
 العمؿ الجامعى ، بؿ كألصحاب األفكار الرائدة فى تنفيذ كتطبيؽ ىذه األفكار كالرؤل.

جيات المنافسػػيف كآليػػات كيفيػػة تحميػػؿ اسػػتراتي عقػػد دكرات تدريبيػػة كحمقػػات نقاشػػية حػػكؿ-7
المنافسػػة لػػدييـ ككيػػؼ يفكػػركف ، ثػػـ كيفيػػة كضػػع اسػػتراتيجيات تنافسػػية اسػػتباقية قػػبميـ ، 
ككػػذلؾ التػػدريب عمػػى كيفيػػة كضػػع السياسػػات البديمػػة ، كاستكشػػاؼ آفػػاؽ جديػػدة كأسػػكاؽ 
دارة االتجاىػػػات  مغػػػايرة ، إعػػػادة التفكيػػػر فػػػى التكجيػػػات الكظيفيػػػة ، تعمػػػـ كيفيػػػة تشػػػكيؿ كاي

التكجيات الخارجية، بدالن مف االكتفاء برد الفعؿ ، إضافة إلى التدريب عمى كيفيػة المكازنػة ك 
بػػيف التكجػػو نحػػك متطمبػػات السػػكؽ العػػالمى كالمحمػػى كالتكجػػو نحػػك الريػػادة كالتكجػػو نحػػك 

 التنافسية.
بنػػاء مجتمعػػات ريػػادة األعمػػاؿ الطالبيػػة ، كالتػػى تتشػػارؾ فػػى أنشػػطة رياديػػة عديػػدة كبػػدعـ -7

تطػكير كتنميػة العقميػة ، حيػث تسػيـ ىػذه المجتمعػات فػي  عضاء ىيئة التدريس كالقياداتأ
 الريادية لدل طالب الجامعة كباحثييا ، كبناء الجدارات كالميارات الريادية .

 :  عقمية ريادية تتسـ بما يمى قيادات ذات يحتاج تطبيؽ الريادة االستراتيجية بالجامعات إلى-6
  لتحديات كالمتغيرات البيئية كاقتناص الفرص الكاعدة منيا.االقدرة عمى التعاطى مع 
 .القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ بالكفاءة كالفعالية المالئمة ررـ التحديات كالعقبات 
 .القدرة عمى تغيير رأس الماؿ الفكرل إلى قيمة سكقية مضافة مف خالؿ االبتكار 
  كامنة كتحكيميا إلى أصكؿ فكرية .المعرفة الالقدرة عمى استخالص 
 .القدرة عمى التعمـ مف الفشؿ كاألخطاء 
  الدكلية بمعطياتيا كمتغيراتيا.القدرة عمى التعامؿ مع البيئة 
 .القدرة عمى امتالؾ ميارات الذكاء االستراتيجى كالتنافسى 
  مكاناتيا ، تقبؿ التحدل كالعمؿ فى ظركؼ عدـ عقمية لدييا الثقة  التأكد.فى قدراتيا كاي
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 .عقمية تؤمف باإلبداع كاالبتكار كتبنى التغيير كركح المبادأة كالمخاطرة 
  عقميػػػة تجمػػػع بػػػيف التكجػػػو الريػػػادل الميػػػتـ بالبحػػػث عػػػف الفػػػرص كاسػػػتغالليا ، كالتكجػػػو

 االستراتيجى الميتـ بالبحث عف المزايا التنافسية كالحفاظ عمييا.
  كالمعمكمػات فيمػا يزيػد مػف الكفػاءة كالفعاليػػة عقميػة تسػتطيع تكظيػؼ تكنكلكجيػا االتصػاالت

 فى تقديـ الخدمات.
  عقميػػة تفكػػر كتػػرل بعيػػكف العمػػالء كالمسػػتفيديف ، كتتصػػرؼ بنػػاءن عمػػى متطمبػػات السػػكؽ

 العالمى كاإلقميمى كالمحمى ، كتسعى لكسب أسكاؽ جديدة كعمالء جدد.
 القيادة الريادية :-0-1-ب

 تتمثؿ أىـ المقترحات اإلجرائية المرتبطة بتفعيؿ القيادية الريادية فيما يمى : 
كضع منظكمػة متكاممػة الكتشػاؼ كتػدريب كتنميػة الكفػاءات كالصػؼ الثػانى مػف القيػادات  -1

الجامعية الشابة ، كالتى تتسـ بالفكر الريادل االستراتيجى ، كالقػدرة عمػى قبػكؿ المخػاطرة 
دارة المخاطر كاتخاذ القرارات الجريئة ، كالتعامؿ ضمف بيئة تنافسػية ديناميكيػة متغيػرة ،  كاي

 كاإللماـ بالتطكرات التقنية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية الفائقة.
إعادة النظػر فػى اختيػار القيػادات الجامعيػة مػف خػالؿ معػايير كضػكابط جديػدة تركػز عمػى  -7

يػػػارات الػػػذكاء االسػػػتراتيجى امػػػتالؾ ميػػػارات كقػػػدرات التكجػػػو الريػػػادل االسػػػتراتيجى ، كم
كالتنافسػػى ، قيػػادات تمتمػػؾ القػػدرة عمػػى إحػػداث التحػػكؿ الريػػادل االسػػتراتيجى لمجامعػػات 

 المصرية لتصؿ بالجامعات إلى المستكل الالئؽ مف التنافسية كالتميز.
 كفى ضكء ىذا التكجو كتمؾ الرؤية الجديدة ، تمتـز القيادات الجامعية بما يمى : 

 ستراتيجيات لتفعيؿ الريادة االستراتيجية.كضع الخطط كاال -
استحداث البرامج الداعمة لنشر كبناء ثقافة الريادة االستراتيجية فػى العمػؿ الجػامعى مثػؿ  -

مراكز التميز كاإلبداع ، مراكز االبتكار ، األندية الطالبيػة ، الشػركات الطالبيػة ، مسػابقات 
 األعماؿ ، زمالة األعماؿ.

بشػػرية كالنظػػر إلػػييـ عمػػى أنيػػـ أىػػـ أصػػؿ المؤسسػػة ، كأنيػػـ ثػػركة االىتمػػاـ بػػالمكارد ال -
 حقيقية يجب االستثمار فييا.

إعادة كضع الرؤية كالرسالة كاالستراتيجيات الجامعيػة بحيػث تتضػمف المفػردات األساسػية  -
 لمريادة كالتنافسية.
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ة مػػع دعػػـ التشػػبيؾ األكػػاديمى لػػدعـ الشػػراكة كالتعػػاكف فػػى المجػػاالت البحثيػػة كالتعميميػػ -
 الجامعات العربية كاإلفريقية كالعالمية ، كمع قطاعات اإلنتاج كاألعماؿ.

 اإليماف بفكرة الريادة االستراتيجية كتبنييا بشكؿ جاد. -
 قيادة ال تضع العراقيؿ كالعقبات أماـ المبدعيف كالمبتكريف فتسبب ليـ إحباطان. -
بشػكؿ مفػرط ، فالريػادة تحتػاج إلػى قيادة ال يككف تركيزىا األساسى عمى المكائح كالقكانيف  -

 مركنة كتيسير التسييالت كتبسيط اإلجراءات.
إرساؿ القيادات األكاديمية كاإلدارية إلى جامعػات عالميػة رياديػة لالسػتفادة كنقػؿ الخبػرات  -0

الناجحػػة فػػى ىػػذا المجػػاؿ ، كتعزيػػز المػػؤىالت الرياديػػة ، كاالسػػتفادة مػػف االسػػتراتيجيات 
 كنيا فى تكظيؼ األفكار الريادية كاستثمارىا.التنفيذية التى يستخدم

ينبغػػى تضػػميف بػػرامج التػػدريب كالتنميػػة المينيػػة لمقيػػادات الجامعيػػة المجػػاالت كالبػػرامج  -7
 اآلتية : 

 تحسيف القدرة التنافسية لمجامعات -                    الريادة االستراتيجية   -
 الشراكات كالتحالفات االستراتيجية  -   القيادة الريادية     -
 إدارة المكارد الجامعية بشكؿ استراتيجى -          الذكاء االستراتيجى كالتنافسى -
 التسكيؽ الريادل االستراتيجى  -           يقظة الريادية كاالستراتيجية ال -
سػتراتيجية دعـ كتبنى القيادات الجامعية العميػا إلجػراءات كممارسػات كنشػاطات الريػادة اال -7

، كتػػكفير المتطمبػػات كالبنػػى التحتيػػة كالتكنكلكجيػػة كالمعمكماتيػػة الالزمػػة لنجاحيػػا ، كلػػف 
يتكاجػػد ذلػػؾ إال إذا كانػػت القيػػادة الجامعيػػة تمتمػػؾ رؤيػػة اسػػتراتيجية رياديػػة إبداعيػػة لكافػػة 

 مناحى العمؿ الجامعى.
ر أنمػاط تفكيػر ييػتغ عقد برامج كدكرات تدريبية ككرش عمؿ كنػدكات مخططػة حػكؿ كيفيػة -6

القيػػادات الجامعيػػة ، ليصػػبح التفكيػػر الريػػادل االسػػتراتيجى كبمنظػػكر العالقػػات كالشػػبكات 
كالتحالفات ىك التفكير السائد ، إضافة إلى إيماف القيػادات الجامعيػة بػأف التكجػو الريػادل 

مػف االستراتيجى يتطمب ميالد تنظيمات كبنى كىياكؿ ككحػدات جديػدة داخػؿ المؤسسػات ، 
كالمبتكرة كالمتفردة كالتى تسيـ فػى ىندسػة التغييػر خالؿ األفكار كالرؤل كاآلليات الجديدة 

 بالجامعات كتحسيف مستكل أدائيا التنافسى.
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كفػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ يمكػػف القػػكؿ بأنػػو ال يمكػػف اف تتحقػػؽ الريػػادة االسػػتراتيجية بػػدكف 
دارتيػػا بشػػكؿ قيػػادة رياديػػة قػػادرة عمػػى تػػكفير المػػكارد كالقػػدرات البشػػرية  كاإلمكانػػات الماديػػة كاي

استراتيجى فعاؿ ، قيادة لدييا اقتناع بأىميػة التكجػو الريػادل االسػتراتيجى كالتحػكؿ الجػاد نحػك 
 اقتصاد المعرفة كدكره فى تحقيؽ التميز كالتنافسية.

 إدارة المكرد بشكؿ استراتيجى : -7-1-ب
 تتمثؿ اىـ المقترحات اإلجرائية المرتبطة بيذا المحكر فيما يمى : 

 المكارد البشرية ، كيمكف تنميتيا كتحسيف أدائيا مف خالؿ :  -1-7-1-ب
التركيػػز عمػػى إعػػادة بنػػاء الجػػدارات لممػػكارد البشػػرية األكاديميػػة ، بمػػا يتناسػػب كمتطمبػػات  -

التكجػػػو نحػػػك الريػػػادة االسػػػتراتيجية ، كاالسػػػتجابة لمتطمبػػػات التقػػػدـ التكنكلػػػكجى كالتقنػػػى 
 كالثكرة المعرفية كالتنافسية المستدامة ، مف خالؿ : 

 عػػادة التػػػدريب المبنػػػى عمػػى الجػػػد ارات الرياديػػػة لمقػػادة لتطػػػكير أدائيػػػـ ، بػػرامج التػػػدريب كاي
 كتنمية أدكارىـ الالزمة لمرحمة التحكؿ نحك الريادية كالتنافسية.

  برامج تنمية مينية مستدامة لتنمية الجدارات الريادية لدل أعضاء ىيئة التػدريس ، ليككنػكا
 ذكم فكر كتكجو ريادل كمف ثـ يصبحكا أكاديمي ف رياد يف.

  كالفكر الريادل لدل جميع العامميف كالمنتسبيف لمجامعة.دعـ السمات كالخصائص 
حشد الطاقات البشرية كالعمؿ عمى إكسابيا الكعى التنافسى كالفكػر الريػادل االسػتراتيجى ،  -

 فالقدرة عمى التنافس ىى فى األساس استراتيجية لبناء قدرة المكارد البشرية.
الرياديػػة كالػػرؤل االسػػتراتيجية الكاضػػحة مػػنح الحػػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة ألصػػحاب األفكػػار  -

 اليادفة إلى تحسيف األداء التنافسى لمجامعة.
 استقطاب المبدعيف كالمتميزيف كأصحاب المكاىب ، لمعمؿ بالكحدات الجامعية المختمفة. -
 ية كفقان لمعايير التكجو الريادل االستراتيجى.ر إعادة النظر فى اختيار المكارد البش -
ة لممكارد البشرية بالجامعػة ، مػف خػالؿ تػكفير جميػع المعمكمػات أمػاميـ رفع الركح المعنكي -

لممسػػػار المسػػػػتقبمى الػػػػذل يجػػػب أف تكػػػػكف عميػػػػو الجامعػػػات المصػػػػرية كسػػػػط الجامعػػػػات 
 المنافسة.

المػكارد البشػػرية المحفػزة ، التعمػػيـ ، البحػكث ، ثقافػػة تػكفير المػكارد الناعمػػة كمػف أىميػػا :  -
 الريادة ، القيادة الريادية.
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 المكارد المالية كالمادية كالتكنكلكجية كيمكف تفعيؿ إدارتيا مف خالؿ :  -7-7-1-ب
إجػػراء تحمػػيالت عمميػػػة لإلمكانػػات كالمػػػكارد المتاحػػة بالجامعػػات المصػػػرية كمصػػادر القػػػكة  -

كالضعؼ بيا ، كرصػدىا كتحميميػا سػعيان لممكاءمػة بػيف اإلمكانػات المتاحػة كاألىػداؼ المػراد 
 تحقيقيا.

 المكارد المادية الصمبة مف مرافؽ كتجييزات ككسائؿ كقاعات كريرىا.تكفير  -
ككسػػيمة لتػػدعيـ االسػػتخداـ المكثػػؼ لتكنكلكجيػػا االتصػػاالت كالمعمكمػػات كالمصػػادر التقنيػػة  -

العمػػؿ الريػػادل كاألكػػاديمى كاإلدارل ، ككعامػػؿ مسػػاعد كداعػػـ لالسػػتجابة لمتغيػػرات السػػكؽ 
 العالمى كالمحمى.

 لكافية أحد أىـ شركط نجاح المشركعات البحثية التنافسية الفعالة.البنية التحتية ا -
 تحسيف الميارات التقنية كالتكنكلكجية لدل المنتسبيف لمجامعة. -

 المكارد المعرفية "المعرفة" ، كتتضمف :  -0-7-1-ب
 المعرفة بالسكؽ كأكضاعو كاحتياجاتو كمتغيراتو. -
 كأكضاعيا كاستراتيجياتيا.المعرفة بالجامعات كالمؤسسات المنافسة  -
 تطكير الخدمة أك المنتج.معرفة عمميات  -
 المعرفة بالمشركعات الريادية كالتنافسية ككيفية إدارتيا. -
 المعرفة باحتياجات العمالء كالمستفيديف. -
قامػػة تحالفػػات كعقػػد تكأمػػة كشػػراكات  - المعرفػػة بالميػػارات اإلداريػػة مػػف تخطػػيط كتفػػاكض كاي

 كميارات الريادة كالقيادة. كتفكير استراتيجى كتدكيؿ
 :  كيمكف تنميتيا كتدعيميا مف خالؿ ما يمي :المكارد التنظيمية كاإلدارية ،  -7-7-1-ب

 نشر كتبنى ثقافة تنظيمية تشجع اإلبداع كاالبتكار كالريادة كالتنافسية. -
 تكفير المناخ التنظيمى المالئـ لتطبيؽ الريادة االستراتيجية. -
 ة بشكؿ يحفز عمى بمكغ المستكيات العميا مف الريادية فى األداء.إدارة الكحدات الجامعي -
 إنشاء آلية لتمقى المقترحات كالرؤل كاألفكار الريادية مف كافة المنتسبيف لمجامعة. -
تطبيػػػؽ اإلجػػػراءات الالزمػػػة لتحسػػػيف الكفػػػاءة اإلداريػػػة لتحقيػػػؽ اإلصػػػالحات العمميػػػاتى ،  -

مػداخؿ اإلداريػة كالقياديػة الحديثػة ، بمػا يػؤدل كتيذيب اليياكؿ القائمة مػف خػالؿ تطبيػؽ ال
 إلى تحسيف األداء التنافسى.
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تحقيؽ اإلبداع فى جميع العمميات التى تحدث داخؿ المنظكمة الجامعية مػف تػدريس كبحػث  -
 عممى كخدمة المجتمع ، بحيث يككف أساسيا االبتكار كالريادة كالتميز.

تاحػػػػان ، ترتكػػػػز عمػػػػى قػػػػدرات الريػػػػادة تطػػػػكير ىياكػػػػؿ تنظيميػػػػة أكثػػػػر مركنػػػػة كشػػػػبكية كانف -
االسػػتراتيجية كتشػػػجع فػػػرؽ العمػػػؿ كالعمػػػؿ الجمػػػاعى ، ىياكػػػؿ تسػػػاعد عمػػػى صػػػنع قػػػرارات 

 استراتيجية فى الكقت المناسب ، كتقمؿ مف الحكاجز التنظيمية المعقدة.
العمػػؿ عمػػى تعزيػػز خصػػائص الريػػادة االسػػتراتيجية كجعميػػا جػػزءن مػػف الخطػػة االسػػتراتيجية  -

 لمجامعة.
مػف الناحيػة الماليػة كالتنظيميػػة مػنح المزيػد مػف االسػتقاللية كالمركنػة لمجامعػات الحككميػة  -

 كاإلدارية كاألكاديمية.
إتاحػػة الفرصػػة لتحقيػػؽ االسػػتقالؿ المؤسسػػى فػػى كافػػة جكانبػػو لمجامعػػات المصػػرية ، بمػػا  -

 كالخدمات.يمكنيا مف اتخاذ المبادرات المناسبة لمكصكؿ ألفضؿ المكارد كالعمميات 
استحداث كحدة لمريادة االستراتيجية تعنى بكافة الجيكد كاإلجراءات كالنشػاطات التػى تبحػث  -

 عف الفرص كاستغالليا ، كالبحث عف المزايا التنافسية كالحفاظ عمييا كاستدامتيا.
التركيز عمى رضا المستفيديف كالعمالء عف خدمات كمخرجػات الجامعػة ، كاسػتطالع آرائيػـ  -

 مقترحاتيـ فى تحسيف األداء التنافسى لمجامعة.ية كمستمرة ، كاالستفادة مف بصفة دكر 
إعػػػادة النظػػػر فػػػى التكجيػػػات االسػػػتراتيجية لممؤسسػػػة الجامعيػػػة فػػػى ضػػػكء المسػػػتحدثات  -

كالتطػػػكرات العالميػػػة كالمحميػػػة ، مػػػع دمػػػج بعػػػض الغايػػػات كاألىػػػداؼ المتعمقػػػة بالريػػػادة 
 ليا ضمف األىداؼ االستراتيجية لمجامعة. كالتنافسية كاألنشطة اإلجرائية الداعمة

 : االبتكار -7-1-ب
 تتمثؿ أىـ المقترحات اإلجرائية المرتبطة بتفعيؿ كتدعيـ االبتكار فيما يمى : 

 :تدعيـ االبتكار كتنميتو داخؿ الجامعات المصرية -1
   كمف األليات االجرائية في ىذا :  

تكػكف بمثابػة حمقػة كصػؿ بػيف البػاحثيف كالخبػراء  كػز لالبتكػار داخػؿ كػؿ جامعػة ،إنشػاء مر  -
بأفكػارىـ البحثيػػة المبدعػة كالخالقػػة كقطػاع األعمػػاؿ كاإلنتػاج كقػػكل السػكؽ ، لترجمػػة ىػػذه 
األفكار إلى منتجات كخدمات كنشاطات كمشاريع رائدة كمبتكرة تضيؼ قيمػة كميػزة تنافسػية 

 لممؤسسة الجامعية.
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 بدعة كاألنشطة الريادية المبتكرة بالجامعة.إنشاء صندكؽ مخصص لدعـ األفكار الم -
تػػػػكفير الحػػػػكافز الماليػػػػة كالمعنكيػػػػة المالئمػػػػة لممبػػػػدعيف كأصػػػػحاب االبتكػػػػارات كبػػػػراءات  -

االختػػراع، كذكل الفكػػر الريػػادل المبػػدع ، سػػكاءن أكػػاف فػػى التػػدريس أك البحػػث العممػػى أك 
 خدمة المجتمع.

إيجاد قنكات اتصاؿ تسمح بتدفؽ األفكار المبدعة كالمبتكرة كالرائػدة كنقميػا بسػيكلة لػذكل  -
 االختصاص كالقيادات المعنية ، كدكف معكقات إدارية كتنظيمية.

دارتيػػا لمجامعػػة ، اكجػػكد قيػػادات جامعيػػة تػػؤمف بقيمػػة  - البتكػػار كتتبنػػاه فػػى ممارسػػاتيا كاي
اع كتكليػػد األفكػػار الخالقػػة ، قيػػادات تعطػػى قيػػادات تييػػن أنشػػطة جامعيػػة تسػػمح باإلبػػد

نتسػبيف لمجامعػة ، أك مػف ماىتمامان كافيان ل فكار الريادية كالمبدعة الجديدة ، سكاء مف ال
قيػػادات تييػػن المنػػاخ الجػػامعى كالثقافػػة التنظيميػػة التػػى تشػػجع المسػػتفيديف ، العمػػالء ك 

المبػادأة كاالبتكػار ، قيػادات تشػجع اإلبداع كتستثير ميارات كقدرات العامميف عمى الريادة ك 
التغييػػر كتحسػػف إدارتػػو ، كمػػا تشػػجع أسػػاليب العمػػؿ الجديػػدة كالتػػى تتكاكػػب كالتطػػكرات 

 لمعمكماتية كالتكنكلكجية.ا
لريػػادة ااىتمػػاـ الجامعػػات باإلبػػداع التقنػػى كالتكنكلػػكجى ، ككنػػو المحػػرؾ الرئيسػػى ألنشػػطة  -

الجامعػة مػف التكيػؼ كالتػأقمـ مػع ظػركؼ المنافسػة االستراتيجية كعممياتيا ، حتى تػتمكف 
 الشديدة كالتطكرات العممية كالمعرفية كالتكنكلكجية الفائقة.

 يمكف تدعيـ االبتكار الريادل لدل المنتسبيف لمجامعة مف خالؿ ما يمى : -7
 تبنى الجامعة استراتيجية لمتميز قائمة عمى كيفية التفكؽ كالتميز عف المنافسيف. -
 نظاـ لميقظة الريادية كاالستراتيجية بكؿ جامعة.كجكد  -
تشػجيع الشػػراكات كالتحالفػػات االسػػتراتيجية كالتػػى مػف خالليػػا يمكػػف تػػكفير البيئػػة الالزمػػة  -

 لإلبداع كتحكيمو إلى براءات اختراع كنشاطات مبتكرة.
 دعـ المشركعات البحثة التنافسية بالجامعة. -
 رل لدل كافة المنتسبيف لمجامعة.تنمية ميارات التفكير اإلبداعى كاالبتكا -
كالعػػامميف بالجامعػػة عمػػى اكتشػػاؼ بػػدائؿ جديػػدة كمبتكػػرة كمتنكعػػة لحػػؿ  تشػػجيع القيػػادات -

 المشكالت كتطكير األداء.
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عػػات المصػرية ، مػػف خػالؿ إيجػػاد القيمػػة المضػافة لمجامالتػػى تػدعـ التركيػز عمػػى الفػرص  -
 التسكيؽ الريادل.ة مف اإلبداعات كاالبتكارات المتنكعة ، مع تشجيع محفظ

تكعية المنتسبيف لمجامعة بالدكر الحيكل لالبتكار كاإلبداع فى خمػؽ الشخصػية الرياديػة ،  -
 التى تسيـ فى تحسيف األداء التنافسى لمجامعة.

حتضػػف االبتكػػار زيػػادة كتػػدعيـ حاضػػنات اإلبػػداع كالتكنكلكجيػػا كالحػػدائؽ العمميػػة ، التػػى ت -
لػػركاد األعمػػاؿ ، كاسػػتثمار كتطبيػػؽ ، مػػف خػػالؿ تػػكفير الػػدعـ المػػادل كالمعنػػكل بػػداعكاإل

فػػى تحقيػػؽ مزايػػا المعرفػػة المبتكػػرة  كتحكيػػؿ بػػراءات االختػػراع إلػػى منػػتج متميػػز يسػػيـ 
 تنافسية مستدامة.

الرياديػػػة االىتمػػػاـ بتسػػػكيؽ المعرفػػػة كالبحػػػكث المبتكػػػرة ، كالتػػػركيج لتسػػػكيؽ المشػػػركعات -0
التنافسية كنقؿ كتكطيف التكنكلكجيا ، عمى أف يتـ ذلؾ مف خػالؿ أسػاليب مبتكػرة مسػتمدة 
مف التكجػو الريػادل كالتنػافس لمجامعػة ، مػع إنشػاء كحػدات لتسػكيؽ التقنيػات كالخػدمات 
صدار التراخيص كتسػجيؿ بػراءات االختػراع ، كاالسػتفادة مػف التجػارب العالميػة فػى ىػذا  كاي

 االتجاه.
تحسػػػيف األداء التنافسػػػى ل بيػػػا المرتبطػػػة كاآلليػػػات اإلجػػػراءات المقترحػػػة -7-ب

 :   لمجامعات المصرية
يمكف تحسيف األداء التنافسى لمجامعات المصػرية مػف خػالؿ األداء التدريسػى التنافسػى 

، التػدكيؿ ، البنيػة التحتيػة ، كالتسػكيقي  التنافسػى  األداء الخػدمى ،، األداء البحثى التنافسػى 
كاسػتحداث كحػدات جديػدة التمكيػؿ ، تكظيؼ التكنكلكجيا ، الشراكات كالتحالفات االسػتراتيجية ، 

دخػػاؿ تعػػديالت عمػػى الرؤيػػة كالرسػػالة كاألىػػداؼ االسػػتراتيجية لمجامعػػات فػػى إطػػار التكجػػو ،  كاي
 لؾ عمى النحك التالى : ذالريادل التنافسى ، ك 

 مى : ما ي ؿيسى التنافسى ، كذلؾ مف خال األداء التدر تدعيـ -1-7-ب
إعػػادة تشػكيؿ لجػاف متخصصػة عمػي مسػتكم كػؿ كميػػة كعمػي مسػتكم الجامعػة ككػؿ تتػكلي  -

صػػيارة المنػػاىج كالبػػرامج الدراسػػية كأسػػاليب التعمػػيـ كالػػتعمـ بمػػا يػػتالءـ كالتكجػػو الريػػادل 
 كالتنافسى.

 يتطمبيا سكؽ العمؿ العالمى كالمحمى.استحداث تخصصات كبرامج جديدة بالجامعات  -



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 971 - 

شػػكؿ اساسػػى عمػػى التخصصػػات البينيػػة المتكاممػػة تػػدعيمان لكحػػدة بػػرامج تركػػز باسػػتحداث  -
 المعرفة.

 ركنى كالتعمـ المدمج كالتعميـ التكنكلكجى.تكالتعمـ االلتشجيع  -
 عقد دكرات تدريبية كتنمكية لرفع مستكل قدرات أعضػاء ىيئػة التػدريس كالسػيما فػى مجػاؿ -

 تكظيؼ التقنيات كالتكنمكجيا الحديثة فى التعميـ كالتدريس كالبحث العممى.
 فى األنشطة التعميمية كالتدريسية كالبحثية. كالريادة دمج الجكدة -
تيػػػة كالتكنكلكجيػػػة بمػػػا يػػػدعـ التكجػػػو نحػػػك التنافسػػػية فػػػى اتطػػػكير البنيػػػة التحتيػػػة كالمعمكم -

 التدريس.
 لتفكر الحر كاإلبداع كاالبتكار كالريادة.االىتماـ فى التدريس الجامعى بدعـ ا -
 عمـ بطبيعة النشاط الريادل التنافسى.تربط خبرات ال -
كساب ال -  الب الميارات الريادية المتنكعة.طتكجو المناىج كاألنشطة نحك دعـ كاي
بالجامعػػة ، فػػال يمكػػف لمريػػادة أف تتحقػػؽ فػػى ظػػؿ  كالتػػدريس تغييػػر فمسػػفة كطرائػػؽ التعمػػيـ -

يػدل نمطػى ، كال يمكػف أف تتحقػؽ التنافسػية إال مػف خػالؿ تشػجيع التعمػيـ تعميـ ركتينى تقم
 الجامعى لإلبداع كالريادة كاالبتكار كالتفكير الخالؽ.

قيػػاـ الجامعػػات بعمػػؿ مسػػكحات لمػػا يتطمبػػو سػػكؽ العمػػؿ العػػالمى كالمحمػػى مػػف ميػػارات  -
لمقػػػررات ككفايػػػات فػػػى خريجػػػى الجامعػػػة ، ليػػػتـ فػػػى ضػػػكئيا تطػػػكير البػػػرامج كالمنػػػاىج كا

 كاألنشطة الدراسية.
إدخػػاؿ صػػيغ ريػػر تقميديػػة فػػى التعمػػيـ الجػػامعى مثػػؿ جامعػػات البحػػث ، الجامعػػة المنتجػػة ،  -

الجامعػػة التكنكلكجيػػة ، الجامعػػة الصػػغيرة ، الجامعػػة االفتراضػػية ، الجامعػػة االسػػتثمارية ، 
، فمػػثالن ، الجامعػة مػػف أجػؿ الصػناعة ، كجامعػة التخصػػص الػدقيؽ الكاحػد جامعػة الشػركات

خمػة جامعة النانك تكنكلػكجى ، كيعمػؿ تحػت ظميػا أقسػاـ كتخصصػات عديػدة متكاممػة كمتدا
، اليندسػػػػة ، التكنكلكجيػػػػا ، الجيكلكجيػػػػا ، البيكلػػػػكجى ، كمتعاكنػػػػة مثػػػػؿ الزراعػػػػة ، الطػػػػب

 الكيمياء .. إل .
 تدعيـ األداء البحثى التنافسى ، كذلؾ مف خالؿ : -7-7-ب
 ارتبػػػاط األبحػػػاث فػػػى كافػػػة التخصصػػػات كالمجػػػاالتاصػػػدار تكجييػػػات كتعميمػػػات بضػػػركرة  -

، 7202-7217باالسػػتراتيجية القكميػػة لمعمػػـك كالتكنكلكجيػػا كاالبتكػػار  المختمفػػة بالكميػػات
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، كاسػػتراتيجية كزارة التعمػػيـ  7202تنميػػة المسػػتدامة ، رؤيػػة مصػػر ككػػذلؾ باسػػتراتيجية ال
 العالي كالبحث العممي

إنشػػاء صػػندكؽ لػػدعـ البحػػث العممػػى فػػى كػػؿ جامعػػة ، ييػػتـ بتمكيػػؿ المشػػركعات البحثيػػة  -
التنافسػػية كتحكيػػؿ األفكػػار البحثيػػة المبدعػػة إلػػى ابتكػػارات كمنتجػػات ، كذلػػؾ بالشػػراكة مػػع 

 القطاع الخاص كجيات اإلنتاج كذكل العالقة.
اميػػا ربػػط البحػػث إنشػػاء مراكػػز لمتميػػز البحثػػى بالجامعػػات المصػػرية ، يكػػكف مػػف ضػػمف مي -

 العممى بالخطط التنمكية كاالستراتيجيات القكمية المعنية.
اختػػراؽ مجػػاالت بحثيػػة دقيقػػة كمتفػػردة يػػتـ تناكليػػا فػػى الجامعػػات المتقدمػػة ، عمػػى رػػرار  -

مسػػػتكل النػػػانك كاأللفمتػػػك كالبيكػػػك كريرىػػػا ، كتطبيقيػػػا فػػػى العديػػػد مػػػف المجػػػاالت الطبيػػػة 
يػػػة ، مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ طفػػػرة اسػػػتراتيجية كتنافسػػػية فػػػى كالزراعيػػػة كاليندسػػػية كالتكنكلكج

 المجتمع المصرل.
تككيف فرؽ بحثية حقيقية كمتنكعة التخصصات ، تضـ ممثمػيف عػف البػاحثيف كاألكػاديمييف  -

 كرجاؿ الصناعة كاإلنتاج كالتكنكلكجيا كالمستفيديف كالعمالء.
ار ، إذ ال تنافسػػية حقيقيػػة اإلنفػػاؽ المتزايػػد كالمالئػػـ عمػػى أنشػػطة البحػػث كالتطػػكير كاالبتكػػ -

 بدكف ىذا.
 ؿؿ التكنكلكجيػا ، مػف خػالؿ العمػكنقػاالىتماـ الجػدل بتسػكيؽ البحػكث الجامعيػة التطبيقيػة  -

عمػػى إقامػػة الجسػػكر بػػيف الجامعػػة كالمؤسسػػات الصػػناعية كاإلنتاجيػػة ، تػػنعكس فػػى شػػكؿ 
ة تسػػكيؽ قائمػػة اسػػتراتيجيإبػػراـ مػػنح كعقػػكد كشػػراكات كتحالفػػات كبػػرامج تكأمػػة ، فػػى إطػػار 

 عمى المعرفة.
 مػػػػع طمػػػػؽ كتتػػػػكاءـكقسػػػػـ ، تن ةإعػػػػداد خريطػػػػة بحثيػػػػة عمػػػػى مسػػػػتكل كػػػػؿ جامعػػػػة ككميػػػػ -

 7202كرؤيػة مصػر  ، 7202-7217االستراتيجية القكميػة لمعمػـك كالتكنكلكجيػا كاالبتكػار
عمػػػى أف تتسػػػـ بالمركنػػػة كاالرتبػػػاط كاسػػػتراتيجية كزارة التعمػػػيـ العػػػالي كالبحػػػث العممػػػي ، ، 

 بمشكالت كقضايا التنمية المجتمعية.
تشػػجيع كتحفيػػز أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالبػػاحثيف عمػػى نشػػر أبحػػاثيـ فػػى مجػػالت عمميػػة  -

باعتبارىػػا مػػف أىػػـ مؤشػػرات التنافسػػية عالميػػة ، كعمػػى المشػػاركة فػػى المػػؤتمرات الدكليػػة ، 
 الدكلية.
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كالتكنكلكجيػػة بالجامعػػات ، بمػػا يسػػيـ فػػى تطػػكير األفكػػار  ةتفعيػػؿ دكر الحاضػػنات العمميػػ -
 المبدعة كاستثمارىا كتطبيقيا.

كتػدعيميـ االىتماـ بالمكىكبيف كالمبدعيف كالمتميزيف مف أعضاء ىيئة التدريس كالبػاحثيف  -
 لزيادة براءات االختراع المنسكبة لمجامعة.

المصػرييف بالخػارج ، كاإلفػادة منيػا فػى استقطاب الكفاءات المتميزة مػف العممػاء كالبػاحثيف  -
 رفع القدرة التنافسية لمجامعات.

ة ، أك إنشاء جامعػات بحثيػة تحكيؿ بعض الجامعات المصرية إلى جامعات بحثية متخصص -
 تمنحيا ميزة تنافسية فى عممياتيا كمخرجاتيا.، تتخصص فى تخصصات بعينيا ، جديدة

اء ى البحػػكث ، بيئػػة تسػػمح بتبػػادؿ اآلر ر فػػتػػكفير بيئػػة عمػػؿ داعمػػة كمشػػجعة عمػػى االبتكػػا -
 كاألفكار المبدعة الخالقة كتحقيؽ الريادة.

تشػػػجيع إجػػػراء البحػػػكث عمػػػى المسػػػتكل الػػػدكلى كاإلقميمػػػى ، باعتبارىػػػا مػػػف أىػػػـ معػػػايير  -
 كمؤشرات التصنيفات العالمية لمجامعات.

 تفعيؿ األداء الخدمى كالتسكيقى التنافسى ، كذلؾ مف خالؿ ما يمى : -0-7-ب
إنشاء كحدة أك ىيئة لتسكيؽ االختراعات كاالبتكارات كالمنتجػات كاألبحػاث العمميػة ، مػع  -

مكانػػات الجامعػػة ، مػػع أىميػػة تػػكفير تسػػكيؽ إعالمػػى إل التركيػػز عمػػى تسػػكيؽ التكنكلكجيػػا
 ا كمكاطف تفردىا عف المنافسيف.كمخرجاتيا كخدماتيا كعناصر تميزى

 تدريب المكارد البشرية األكاديمية عمى ميارات إدارة األنشطة التسكيقية بكفاءة. -
 االستفادة مف الخبرات كالتجارب الدكلية فى مجاؿ التسكيؽ الحديث لممنتجات المعرفية. -
قاعدة بيانات عػف المشػركعات الرياديػة كالمجػاالت ذات الصػمة باالبتكػار كاإلبػداع  إنشاء -

 كريادة األعماؿ بالجامعات.
تحكيؿ دكر الجامعة مف التركيز عمى التكظيؼ كىك الدكر التقميدل ، إلى الػدكر الريػادل  -

لمجامعػػة كىػػك التركيػػز عمػػى إيجػػاد فػػرص العمػػؿ فػػى السػػكؽ ، بمعنػػى أف تتمحػػكر منػػاىج 
كؿ استثمار األبحاث كاألفكار كالمخترعػات ، لتػتمكف الجامعػة مػف حكبرامج كطرؽ التدريس 

 أف تسيـ فى التنافسية كاستدامتيا.
ر التقنيػػػات كالتكنكلكجيػػػا الحديثػػػة الالزمػػػة لتسػػػكيؽ منتجػػػات كخػػػدمات كمبتكػػػرات يتػػػكف -

 الجامعة بشكؿ أفضؿ.
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الجديػدة بالسػكؽ ، سػكاءن السػكؽ كضع استراتيجيات جديدة مف أجؿ التعرؼ عمى الفرص -
المحمػػى أك اإلقميمػػى أك العػػالمى ، كالتقػػاط ىػػذه الفػػرص كاسػػتغالليا بنجػػاح الكتسػػاب مزايػػا 

 تنافسية مستدامة.
 ربط استراتيجية التعميـ الجامعى بمتطمبات السكؽ العالمى كليس مجرد السكؽ المحمى. -
كاإلنتػاج ، فشػبكات الشػراكة جػزء ال  إقامة كتفعيؿ الشراكات الفعالة مع قطاعات األعمػاؿ -

لمسػػاعدة الجامعػػة عمػػى تشػػكيؿ يتجػػزأ مػػف الريػػادة االسػػتراتيجية ، كتتفاعػػؿ ىػػذه الشػػبكات 
 Networkingكتطػكير منظكمػة االبتكػار ، فػى إطػار مػا يسػمى بجامعػات الػربط الشػبكى 

University. 
تفعيػػػػؿ األداء التنافسػػػػى لمجامعػػػػات المصػػػػرية فػػػػى مجػػػػاؿ التػػػػدكيؿ كالتحالفػػػػات -7-7-ب

 االستراتيجية الدكلية ، كذلؾ مف خالؿ : 
 بالجامعات المصرية. كالتنافسية إنشاء صندكؽ لدعـ أنشطة تدكيؿ البحث العممى -
دعـ كتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمػى نشػر األبحػاث العمميػة فػى المجػالت الدكليػة ذات  -

 لسمعة العالمية الطبية.ا
تشػػجيع كتحفيػػز أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى المشػػاركة فػػى إجػػراء بحػػكث عمميػػة دكليػػة ،  -

 كالمشاركة فى المؤتمرات العممية الدكلية كاإلقميمية.
رصد مكارد مالية لزيادة معدالت البعثات كالمنح كالميمػات العمميػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس  -

 المتقدمة ، كالسيما فى التخصصات الجديدة كالنادرة.إلى الجامعات الدكلية 
إنشاء فركع لمجامعات المصرية فى الخارج فى إطار اتفاقيات شػراكة أك تكأمػة أك بتػرخيص  -

 مف الدكؿ المعنية.
عقػػػد اتفاقيػػػات تكأمػػػة مػػػع الجامعػػػات العالميػػػة كاإلفريقيػػػة كالعربيػػػة المتميػػػزة كذات الترتيػػػب  -

، بمػػا يعػػزز العالقػػات البحثيػػة كاألكاديميػػة مػػع الجامعػػات  المتقػػدـ فػػى تصػػنيفات الجامعػػات
المتقدمة مف جيػة ، كيزيػد مػف أعػداد الطػالب كالبػاحثيف كأعضػاء ىيئػة التػدريس الػدكلييف 

 مف جية أخرل.
لجػػذب  تػػكفير كافػػة المميػػزات كتقػػديـ بػػرامج تعميميػػة كبحثيػػة دكليػػة بالجامعػػات المصػػرية ، -

 كاستقطاب الباحثيف الدكلييف مف كافة دكؿ العالـ.
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التكاصؿ المخطط مع جامعات متقدمة لتكفير منح بحثيػة لمجامعػات المصػرية ، بمػا يسػاعد  -
 ية.ر عمى االنتشار الدكلى كرفع مكانة كسمعة الجامعات المص

ى التخصصػات لػدكلييف فػابعض العمماء كالخبراء كاألساتذة المدركسة الستقداـ بذؿ الجيكد  -
 الفريدة كالنادرة ، عمى أف تتحمؿ الجامعة تكاليؼ استقداميـ مف مكاردىا الخاصة.

كاضػح فػى رؤيػة كرسػالة كأىػداؼ تضميف بعد التدكيؿ كالسػمعة األكاديميػة الدكليػة كبشػكؿ  -
 الجامعة االستراتيجية.

دؿ الطالبػى دعـ الحراؾ الدكلى ألعضاء ىيئة التػدريس كالطػالب كالبػاحثيف عػف طريػؽ التبػا -
كالدراسة عبر الحدكد كالبعثات الخارجية كالمنح كالميمات العممية كالبحكث المشػتركة ، مػع 

 تكفير التحفيز الالـز لتمؾ المجاالت.
عقػػد كاالنضػػماـ إلػػى التحالفػػات االسػػتراتيجية لمجامعػػات المتقدمػػة ، بمػػا يػػؤدل إلػػى تحسػػيف  -

 ة لمجامعات المصرية.القدرات األكاديمية كالبحثية كاإلدارية كالتقني
تحسػػيف األداء التنافسػػى لمجامعػػات المصػػرية مػػف خػػالؿ التمكيػػؿ ، مػػف -ػػػ7-7-ب

 :   خالؿ ما يمى
التخطػػيط لمصػػادر تمكيػػؿ بديمػػة كجديػػدة كذاتيػػة بجانػػب الػػدعـ الحكػػكمى لمجامعػػة ، كبنػػاء  -

حافظػػة متسػػعة كعميقػػة عػػف طريػػؽ التنػػافس عمػػى المػػنح كالعقػػكد كاألسػػيـ التػػى تػػأتى مػػف 
يػػػرادات   الممكيػػػة الفكريػػػة كالمػػػنح البحثيػػػة كالشػػػراكات مػػػع قطػػػاع اإلنتػػػاج كالصػػػناعة ، كاي

 الخدمات الجامعية.
 كز تسكيؽ الخدمات كالمبتكرات الجامعية ، كتفعيؿ ما ىك مكجكد منيا.إنشاء مرا -
 لشئكف التمكيؿ كالتسكيؽ.استحداث منصب نائب رئيس الجامعة  -
تشػػجيع فكػػرة الجامعػػة المنتجػػة كالتػػى تضػػـ كحػػدات إنتاجيػػة كحاضػػنات أعمػػاؿ كتكنكلكجيػػا  -

 كحدائؽ عممية ، تسيـ فى تطبيؽ نتائج البحث العممى كتسكيقيا.
 يع إسيامات رجاؿ األعماؿ كالتمكيؿ الكقفى كالخيرل لمجامعات المصرية.تشج -
جػراء بحػكث تطبيقيػة عمؿ دراسات مسحية الحتياجات القطاعات المختمفة فى المجتمػع ،  - كاي

 مرتبطة بيذه الحتياجات ، كتسكيؽ نتائج ىذه البحكث لتمؾ القطاعات.
ية لمجامعػات عػف طريػؽ مكقػع قكالتسػكيتفعيؿ اإلعالف عػف الخػدمات البحثيػة كاالستشػارية  -

 الجامعة كريره مف كسائؿ اإلعالـ كاإلعالف.
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س الماؿ الفكرل المعرفى بالجامعة ، مف خػالؿ اسػتثمار الجامعػة لممعرفػة أاالىتماـ بتنمية ر  -
التػػى لػػدييا، بكػػؿ مػػا تشػػممو المعرفػػة مػػف بػػراءات اختػػراع ، تػػراخيص ، أفكػػار كمعمكمػػات ، 

لمجامعػػة  ؿ ىػػذه المعرفػػة إلػػى قػػكة إنتاجيػػة تسػػيـ فػػى تقػػديـ الػػدعـابتكػػارات ، بحيػػث تتحػػك
 ، فيما يسمى بالتسكيؽ المعرفى.كتحسيف أدائيا التنافسى

مشػاريع كنشػاطات رياديػة مبتكػرة ، بمػا يحقػؽ تػدفقات تمكيميػة ،  تفعيؿ التحالفات مف أجؿ -
التعميمػػػى بشػػػكؿ يضػػػمف اسػػػتمرار األنشػػػطة الرياديػػػة مػػػف جيػػػة ، كتفعيػػػؿ األداء البحثػػػى ك 

 كالخدمى مف جية ، كزيادة القدرة لمتنافسية لمجامعة مف جية ثالثة.
تحسػػيف األداء التنافسػػى لمجامعػػات المصػػرية مػػف خػػالؿ البنيػػة التحتيػػة -6-7-ب

 كالتكنكلكجية ، كذلؾ مف خالؿ ما يمى : 
كالمعامػػؿ كالقاعػػات تأسػػيس بنيػػة تحتيػػة متميػػزة مػػف حيػػث المرافػػؽ كالتجييػػزات كالكسػػائؿ  -

كشبكة االتصاالت الحديثة ، كنظـ المعمكمات كالتقنيات الحديثػة ، فبػدكف بنيػة تحتيػة قكيػة 
 يصبح الحديث عف التنافسية حديثان بال معنى.

تػػكفير المصػػادر التكنكلكجيػػة الداعمػػة ، إذ إف نجػػاح الجامعػػة فػػى تطػػكير خػػدمات كمنتجػػات  -
 لتكنكلكجيا الحديثة.كمبتكرات جديدة يعتمد عمى مدل تكافر كتكظيؼ التقنيات كا

لعمميػػة ، مػػع االرياديػػة التنافسػػية مثػػؿ الحاضػػنات كالحػػدائؽ تػػكفير آليػػات دعػػـ األنشػػطة  -
 تجييزىا بأحدث التقنيات األجيزة كاألدكات التكنكلكجية.

االسػػػتخداـ المكثػػػؼ لتكنكلكجيػػػا االتصػػػاالت كالمعمكمػػػات ككسػػػيمة لتػػػدعيـ العمػػػؿ الريػػػادل  -
 مساعد كداعـ لالستجابة لمتغيرات السكؽ المحمى كالعالمى.األكاديمى كاإلدارل ، ككعامؿ 

ربػط إنشػاء الجامعػات كالكميػات كالبػرامج الجديػدة بمعػايير الجػكدة كاالعتمػاد ، بحيػث ال يػتـ  -
كالتكنكلكجيػة الالزمػة ل مؤسسة جامعية جديػدة، إال إذا تػكافرت ليػا البنيػة التحتيػة أافتتاح 

 ميز.ككافة مقكمات النجاح كالريادة كالت
فى إطار تفعيؿ التكجو الريادل االستراتيجى لمجامعات المصرية مف جيػة -2-7-ب

، كزيػادة قػدرتيا عمػى التنافسػية مػف جيػػة أخػرل ، يمكػف إنشػاء كتفعيػؿ العديػد مػػف 
 ، كمف أىميا : الكحدات الداعمة ليذا التكجو 

 الذكاء االستراتيجى كالتنافسى : كحدة -
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تيػػػتـ باقتنػػػاص جميػػػع الفػػػرص المتاحػػػة أمػػػاـ الجامعػػػة كتجنػػػب التيديػػػدات بشػػػكؿ  
اسػػتباقى بػػدالن مػػف مجػػرد رد الفعػػؿ ، ممػػا يػػؤدل إلػػى تعزيػػز جاىزيػػة الجامعػػة التخػػاذ قػػرارات 

 استراتيجية تنافسية سريعة كحاسمة قبؿ المنافسيف.
 كحدة الريادة االستراتيجية : -

لبحث عف الفرص الريادية الكاعػدة كاسػتغالليا ، تيتـ بنشاطات كممارسات كآليات ا 
 كالبحث عف المزايا التنافسية كالحفاظ عمييا.

 كحدة التكعية المينية :-
تعمػؿ عمػػى نقػػؿ المعرفػػة كتنميػػة الممكيػػة الفكريػػة كالبػػرامج االبتكاريػػة ، كمتابعػػة شػػئكف  

 الخريجيف كالتكعية بالميف المستقبمية محميان كعالميان.
 كالسمعة الدكلية : التنافسى  كحدة األداء-

فػػى ك تيػتـ بآليػػات   أسػػاليب تحقيػػؽ التنافسػية فػػى كافػػة محػػاكر العمػؿ الجػػامعى ، سػػكاء ن
التدريس أك البحث العممى أك خدمة المجتمع أك التمكيؿ أك التػدكيؿ أك التسػكيؽ كريرىػا ، بمػا 

 يسيـ فى تدعيـ مكانة الجامعة كسمعتيا الدكلية.
 قياس األداء الجامعى : كحدة -

مجمكعػة مػف المعػايير كالمؤشػرات لقيػاس أداء العمميػات داخػؿ الجامعػة ، كقيػاس  تضع
جكدة الخدمات المقدمة ، كجكدة المخرج أك المنػتج الجػامعى ، مػف خػالؿ قيػاس مسػتكل رضػا 

 الطالب كالخريجيف كالعمالء كالمستفيديف كأصحاب المصالح كذكل العالقة.
القيػػػػادات الجامعيػػػػة إذا أرادت تحقيػػػػؽ أداء تنافسػػػػى فعػػػػاؿ ، القيػػػػاـ عمػػػػى -8-7-ب

 :   باإلجراءات التالية
معػػػات خاصػػػة  أك دكليػػػة أك فيػػػـ كتحميػػػؿ المؤسسػػػات الجامعيػػػة المنافسػػػة ، سػػػكاءن أكانػػػت جا -

 ، أك حتى الجامعات الحككمية األخرل.افتراضية
 المؤسسات.تحديد كتحميؿ درجة كمستكل المنافسة المكجكدة مف قبؿ ىذه  -

دراسػة كتحميػػؿ األسػػباب كالعكامػػؿ التػػى تجعػػؿ الطػػالب يتنافسػػكف عمػػى االلتحػػاؽ بمؤسسػػات  -
 جامعية دكف ريرىا.

 تحديد أل استراتيجيات تستخدميا الجامعات المنافسة كتحميميا. -
 تقييـ كتحميؿ أكضاع السكؽ العالمى كاإلقميمى كالمحمى كمتطمباتو. -
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 فى ضكء النقاط السابقة. كضع استراتيجيات مدركسة لممنافسة -
 إشراؾ أصحاب المصمحة فى إدارة المؤسسة الجامعية. -
 .الجامعة كعممياتيا كخططيا ككظائفيتضميف التكنكلكجيا الرقمية فى أنشطة ا -
 تدعيـ أكجو التكامؿ بيف كظائؼ الجامعة الثالث : التدريس كالبحث كخدمة المجتمع. -
لجامعػػة ككػػؿ لتعزيػػز القػػدرة عمػػى االبتكػػار دعػػـ كتقاسػػـ المعرفػػة كتشػػاركيا عمػػى مسػػتكل ا -

 كالمنافسة.
تحسػينو كتجكيػػده عمػػى رأس أكلكيػػات القيػػادات ك أف يكػكف تحقيػػؽ األداء التنافسػػى لمجامعػػة  -

 الجامعية.
رضاىـ ككالئيـ ، كالتخطيط إلضافة عمػالء سب ف جكدة خدمة العمالء كالعمؿ عمى كتحسي -

 كمستفيديف جدد.
ثقافػػة المنافسػػة كضػػخيا فػػى كػػؿ أرجػػاء الجامعػػة ، حيػػث إف ثقافػػة العمػػؿ الجػػاد عمػػى نشػػر  -

كالتجديػػػد كالتحسػػػيف المسػػػتمر كتطػػػكير القػػػدرات المنافسػػػة تشػػػجع الجميػػػع عمػػػى التطػػػكير 
 التنافسية لمجامعة.

تعامػػؿ مػػع المػػكارد البشػػرية بالجامعػػة عمػػى أنيػػـ أىػػـ أصػػكؿ المؤسسػػة الجامعيػػة كأفضػػؿ ال -
 ة كالمزايا التنافسية المستدامة لمجامعة.مكجكداتيا ، كأنيـ أساس الريادي

فػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ ، كفػػى إطػػار سػػعى الجامعػػات نحػػك التنافسػػية مػػف -9-7-ب
خالؿ تحقيؽ الريػادة االسػتراتيجية ، ينبغػى إعػادة النظػر فػى رؤيػة الجامعػات كرسػالتيا 

 كراياتيا كأىدافيا االستراتيجية لتككف عمى النحك التالى : 
 الرؤية االستراتيجية :  -

لى تحقيؽ الريادة االستراتيجية القائمة عمى تشجيع كتحقيػؽ تتطمع الجامعات المصرية ا
اإلبداع كاالبتكار كالتميز فى جميػع عمميػات المنظكمػة الجامعيػة سػكاءن فػى التػدريس أك البحػث 

دارة المكارد الجامعية بشكؿ ريادل اسػتراتيجى يحقػؽ التػكاءـ مػع  العممى أك خدمة المجتمع ، كاي
فى تكػكيف مجتمػع مبػدع  7202متطمبات اقتصاد المعرفة مف جية ، كالتفاعؿ مع رؤية مصر 

كمبتكر كمنتج لمعمـك كالتكنكلكجيا مف جية ، كالقدرة عمػى المنافسػة الفاعمػة بمػا يحقػؽ سػمعة 
 دكلية أفضؿ مف جية أخرل.

 الرسالة :  -
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ادة االسػتراتيجية فػى كافػة جكانػب المنظكمػة تييئة البيئة الجامعية الداعمة لتحقيػؽ الريػ
الجامعية ، لتقديـ خدمة تعميمية كبحثية كخدمية مرتكزة عمى اإلبداع كاالبتكار كالريػادة كالتميػز 

، يضػع الجامعػة ، كبما يساعد عمى التحكؿ نحػك اقتصػاد المعرفػة كتحقيػؽ أداء تنافسػى فعػاؿ 
 قة بيا.فى المكانة الدكلية كاإلقميمية كالمحمية الالئ

 األىداؼ االستراتيجية :  -
، ينبغػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ كالغايػػات لكػػى تتحقػػؽ كػػؿ مػػف الرؤيػػة كالرسػػالة االسػػتراتيجية 

 االستراتيجية التالية : 
 تحسيف جكدة األداء الجامعى بما يتكافؽ مع النظـ العالمية. -
 تحسيف تنافسية نظـ كمخرجات التعميـ. -
 تحكؿ الجامعات نحك اقتصاد المعرفة -
 إنتاج المعرفة كنقؿ كتكطيف التكنكلكجيا. -
 ادارة التحكؿ الرقمي بالجامعات المصرية -
 إدارة المكارد كالقدرات الجامعية فى ضكء التكجو الريادل االستراتيجى. -
 تحسيف ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية لمجامعات. -
 اإلبداع كاالبتكار كالريادة التميز.تييئة البيئة الجامعية ككافة المقكمات التى تشجع عمى  -
 تطكير القدرة التنافسية لمجامعات المصرية. -
 تحقيؽ الريادة فى العمـك كالتكنكلكجيا كاالبتكار. -
تحػػديث منظكمػػة القػػكانيف كالتشػػريعات كالمػػكائح الجامعيػػة بمػػا يػػدعـ الريػػادة االسػػتراتيجية  -

 كالتنافسية.
 كاالبتكار كربطو بالصناعة كخطط التنمية.االستثمار فى البحث كالتطكير دعـ  -
تكػػػكيف عقميػػػة عمميػػػة رياديػػػة اسػػػتراتيجية تػػػدعـ التفكيػػػر الحػػػر كاإلبػػػداع كاالبتكػػػار الخػػػالؽ  -

 كالتميز.
تطكير البرامج كالمقػررات كالمنػاىج  الدراسػية الجامعيػة بمػا يػتالءـ كمتطمبػات سػكؽ العمػؿ  -

 العالمى كالمحمى.
لممؤسسػػات الجامعيػػة بمػػا يػػتالءـ كالتكجػػو الريػػادل االسػػتراتيجى تطػػكير اليياكػػؿ التنظيميػػة  -

 التنافسى.
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برامج الشراكة كالتكأمة كالتحالفات االستراتيجية مع الجامعػات األجنبيػة المتميػزة كمػع تفعيؿ  -
 قطاعات الصناعة كاإلنتاج.

ة تفعيػػػؿ بػػػرامج كاسػػػتراتيجيات تػػػدكيؿ خػػػدمات التعمػػػيـ العػػػالى بمػػػا يحقػػػؽ التنافسػػػية الفعالػػػ -
 كالسمعة الدكلية الطيبة.
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 .89ل  88ما ع ساب  ل ص ص 
 .34ل  33تلما ع تلساب  ل ص ص (88)
تاووو ا مقتووواحو ل  –يووواد  محمووود عبووود تلسوووالم " وتزووو يا تلقووودات  تلدي اميكيووو: لم امعوووا  تلماووواي:  (83)

تلسوو :  ل 80ل ع  0تادتا  تلتاب يوو: ل تل معيوو: تلماوواي: لمتابيوو: تلمقاا وو:  تادتا  تلتعميميوو: ل موو  
 .087ل ص  8109تلسادس: ل ماا  



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 900 - 

                                                                                                                                                         

إيموواء  معوو: محموود عبوود تل هووار " مسوواات  تلتحوو : بمؤسسووا  تلتعموويم تل ووامعي تلماوواى ل  حوو   (84)
( ل 91ايغ: تل امع: تلايادي: وداتس: تستشاتحي:و ل م م: كمي: تلتابي:  امع: كسا تلشيخ ل تلعدد )

 .44ل ص  8108ل  08تلم مد تلثا ي ل تلس : 
الح تلديء محمد ت حي  ل شيايء عيد ماسي " وتل امع: تلايادي:  د اها حي دعم  تحقي  تلمفتيا ا (85)

ل ي وايا 019ل ع  88تلت احسي: تلمستدتم:" تا ا مقتاحو ل م م: كميو: تلتابيو:  امعو: ب هوا ل مو  
 .49ل ص  8107

تل وامعي تلماواى عموي ضو ا عف  أحمد محمد تلحسي ي " وتلتسكيوا تتسوتاتتي ي لودى قواد  تلتعمويم  (86)
بعووا تل مووااج  تلتزبيقووا  ت   بيوو:و ل م موو: تلتابيوو: ل تل معيوو: تلماوواي: لمتابيوو: تلمقاا وو:  تادتا  

 .05ل ص  8104ل حباتيا  47ل ع  06تلتعميمي: ل م مد 
محمووود مووواها محمووو د ح سوووي " ومتزمبوووا  تسعيووو: تلقووودا  تلت احسوووي: ل امعووو: ب اسوووعيد حوووي ضووو ا  (87)

ل  8109ل تبايوو:  86لعالميوو: لم امعووا و ل م موو: كميوو: تلتابيوو:  امعوو: ب اسووعيد ل ع تلتاوو يسا  ت
 .84ص 

 ات ع "  (88)
 .8109م قع تا يف ش غهاى ل  -
محموود عثموواء تلخشوو  " و  : مووا  حووي توواايخ تل امعووا  تلماوواي: "  امعوو: تلقوواها  عمووي اأ   -

: تلقوووواها  عمووووي عالميووووا و ل موووو    امعوووو 8109 امعوووو: بالتاوووو يف تلاووووي ي لعووووام 311أحضوووو: 
حووووووووووووووووووووي  html-news-university-http://cu.edu/eg/ar/cairo.12724تا تا وووووووووووووووووووو  

31/0/8181. 
 .86تلما ع تلساب  ل ص  (89)

(30) World Economic Forum : The Global Competitiveness Report 2019, 

Geneva, 2019, pp. 199-201. 

(31) World Economic Forum : The Global Competitiveness Report 2018, 

Geneva, 2018, pp. 204-205. 

(32) World International Property Organization (WIPO), Global Innovation 

Index 2019, available at 

:http://www.wipo.int/puolications/en/details.jsp?id=4434 in 1/11/2019. 

(33) The Global Intrepreneurship and Development Institute : The Global 

Entrepreneurship 2018, Washington, D.C., 2018, p. 21. 

(34) The World Bank, Doing Business 2017 : Equal Opportunity for All, The 

World Bank, Washington, DC, 2017, p. 7, 174. 

(35) World Economic Forum : The Global Competitiveness Report 2017-2018, 

Geneva, 2017, p. 111. 

http://cu.edu/eg/ar/cairo-university-news-12724.html
http://www.wipo.int/puolications/en/details.jsp?id=4434
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-8105لي ل تسوووتاتتي ي: تلحك مووو: لتزووو يا تلتعمووويم تلعوووالي حوووي ماوووا جلملع ل  فتا  تلتعمووويم تلعوووا(36)
ل  8105ل ماا تستثما حي تلمستقب: ل  حد  تلتخزيز تتسوتاتتي ي  دعوم تلسياسوا  ل  8131
 .59ص 

أسوماا أبو  بكوا اودي  " واؤيو: مقتاحو: لتود ي: تلبحوا تلعمموي حوي تل امعوا  تلماواي: حوي ضو ا  (37)
ل ص  8108ل ي لي   005ل ع  89كمي: تلتابي:  امع: ب ها ل م جخبات  بعا تلد :و ل م م: 

088. 
(38) World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2019, op.cit., 

p. xiii. 

 ات ع "  (39)
م اوووو ا لزيووووف " وقوووواتا  م ضوووو عي: لمسووووت ى تلت احسووووي: لماووووا  تلوووود : تلعابيوووو: عمووووي مؤشووووا  -

ل موواا   064إدتا  ت عمووا: ل  معيوو: إدتا  ت عمووا: تلعابيوو: ل ع  تلت احسووي: تلعووالميو ل م موو:
 .08ل  -07ل ص ص  8109

World Economic Forum : The Global Competitiveness Report 2018, op.cit., 

pp. 204-205. 

(40) World Economic Forum : The Global Competitiveness Report 2017-2018, 

op.cit. , pp. 110-111. 

عبدتل  تد تلسيد بكا  آخوا ء " وتلتعمويم تلعوالي  تلت ميو: تتقتاوادي: حوي حيت وام  كيسيو: تاحواد  م هوا ( 40)
 .499ل ص  8109ل  3ل ع  09حي مااو ل م م: كمي: تلتابي: ل  امع: كسا تلشيخ ل م  

ل متوووووووووووووواح عمووووووووووووووي  8103ل  8188 – 8103 امعوووووووووووووو: تلفقووووووووووووووافي  ل تلخزوووووووووووووو: تتسووووووووووووووتاتتي ي: ( 48)
www.zu.edu.eg/stra.htm.18 08/00/8109حي. 

 ات ع حي الك " ( 43)
 –جلملع ل تل هوواف تلماكووفت لمتعب وو: تلعاموو:  تتحاوواا ل تل شووا  تلسوو  ي: " تلزووالر تلمقيوود ء  -

 30-89ل ص ص  8109أعضاا هي : تلتداي  لمتعميم تلعالي ل ماا  
لص ص  8109تل هووواف تلماكوووفى لمتعب ووو: تلعامووو:  تاحاووواا ل ماوووا حوووي أاقوووام ل جلملع ل  -

057-058. 
 .7ل ص  8131 – 8108 امع: تلفقافي  ل كمي: تلتابي: ل تلخز: تتستاتتي ي:  -

(44) Saadat Nakyejwe, L.K. et al. : Strategic Entreprenurship and Performance 

of Secondary Schools in Uganda", International Journal of Economics, 

Commerce and Management, Vol. IV, Issue 7, July 2016, p. 467. 

(45) Olufemi Ogunkoya : Strategic Entreprenurship and Competitive 

Advantage in Nigeria Banking Industry Olabisi Onabanjo University, 

Nigeria, Management & Marketing, Vol. XVI, Issue1 , 2018, p. 108. 

http://www.zu.edu.eg/stra.htm.18
http://www.zu.edu.eg/stra.htm.18
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(46) Morgan, N.A., et al. : "market Orientation Marketing Capabilities and 

Firm Performance", Strategic Management Vol. 30, No. 8, 2009, pp. 

909-920. 

(47) Covin, G.J., et al. : op.cit., pp. 679-680. 

كسبا ي " تلبحا تلتاب ى بيء تل ظايو:  تلتزبيو  ل دتا تلسكوا تلعابوي ل تلقواها  ل محمد تلسيد عمي تل(48)
 .86ل ص  8108

حاا  ي    شم  تلوديء  آخوا ء " تورثيا خاوا ص تلاياديو: حوي متزمبوا  تلايواد  تتسوتاتتي ي: ل ( 49)
تلووديء / داتسو: تسووتزالعي: ءاتا عي وو: مووء تلقيووادت  تادتايوو: حوي عي وو: مووء كميووا   امعوو: اووالح 

 .8106ل  5ل تلعدد  81أابي: ل تلم مد 
حكموو  اشوويد سوومزاء ل آحوواء ي سووف ح ووي " ود ا مك  ووا  تلايوواد  تتسووتاتتي ي: حووي تحقيوو  أبعوواد ( 51)

  د  تلتعميم تلعالي " داتس: ميدت ي: حي عي : مء تل امعا  ت امي: حي إقميم ك ادستاء تلعات ول 
 .8106( ل حفياتء 8( ل تلعدد )8م م:  امع: تلت مي: تلبشاي: ل م مد )

 هم: عبد تلقاا هاشم ل تلسيد  محم د إباتهيم " تلايواد  تتسوتاتتي ي: لممو تاد تلبشواي: حوي تل امعوا   (50)
" ت  هوووا  مسوووتقبمي: ول تلموووؤتما تلعمموووي تلسووو  ت تلخوووام   تلعشوووايء لم معيووو: تلماووواي: لمتابيووو: 

 . 8108ي ايا  88-87تمع تلمعاح: ل تلمقاا :  تتدتا  تلتعميمي: "  ظم تلتعميم  م 
عمووواد عبووود تلخوووال  اوووابا تلزحووواء " وتووورثيا تستشووواتف تلمسوووتقب: حوووي تحقيووو  تلايووواد  تتسوووتاتتي ي: ( 58)

لمم ظموووا  ل داتسووو: ميدت يووو: عموووي تلشووواك: تلماووواي: لالتاوووات و ل تلم مووو: تتلكتا  يووو: تلشوووامم: 
 .8108ل تلعدد تلساد  ل  (MECSI)متعدد  تلمعاح: ل شا ت بحاا تلعممي:  تلتاب ي: 

عف  عاد: يالي " تلاياد  تتستاتتي ي:  د اها حي تحقي  تلمس  لي: تت تماعي: حي تلمداس: تلثا  ي: (53)
 .8109تلعام: حي ماا ل اسال: ما ستيا ل كمي: تلتابي:  امع: ب ها ل 

(54) Parvaneh Gelard, Emadodin Ghazi : Strategic Entreprenurship Element 

from theory to Practice", International Journal of Business and 

Technoporeneurship, Vol. 4, No. 2, June 2014. 

(55) Saadat Nakyejwe, L.K., et al. : op.cit. 

(56) Byungjoo Peek, Heesang Lee : op.cit. 

(57) Olufemi Ojunkoya : op.cit. 

(58) Nezekolizibe Titus & Gogo Rachael A;. : "Entreprenurship and strategic 

Management : A Critical Review on the Relationship Between These 

Paradigms", European Journal of Research and Reflection in 

Management Sciences, Vol. 7, No. 2, 2019. 
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ا ص تلاياديوو:  تلوودعم تلت ظيمووي  أثاهووا عمووي ت دتا زووك كاموو: ايوواا " وتحميوو: تلعالقوو: بوويء تلخاوو( 59)
تلت احسوووي " داتسووو: تزبيقيووو: عموووي تلشووواك: تلماووواي: ل يايووو: وبسوووك  ماووواو ل تلم مووو: تلماووواي: 

 .8104ل  4ل ع  38لمداتسا  تلت ااي: ل كمي: تلت اا   امع: تلم ا ا   ل م  
  تلعالقوا  موع تلفبو ء حوي تلاحوع موء حكيم بء  ا   ل خميود  دلهو م " إمكا يو: تزبيو  أبعواد  تسو ي( 61)

 اقمو:ل  –أدتا تلمؤسس: تلت احسيو ل تلم م: تل فت اي: لمت مي: تتقتاادي: ل  امع: قااودى مابواح 
 .8105ل  8ع 

خالد محمد سميم أب  حس : " ود ا تستاتتي ي: تلمحيز ت فا  حي تحسيء ت دتا تلت احسي ل ما وع ( 60)
 ساب .

حسو : " ود ا قيواد  تلتك  ل  يوا حوي تحسويء ت دتا تلت احسوي " داتسو: ميدت يو: خالد محمد سوميم أبو  ( 68)
بوووالتزبي  عموووي شووواكا  قزووواع تك  ل  يوووا تلمعم موووا   تتتاوووات  تلسمسوووزي ي:و ل تلم مووو: تلعمميووو: 

ل  3ل ع  9لمداتسوا  تلت اايو:  تلبي يوو: ل كميو: تلت وواا  بااسوماعيمي: ل  امعو: ق ووا  تلسو ي  ل موو  
8108. 

(63) Stefano De Rubertis, et al. : "The Incidence of Regional Factors on 

Competitive Performance of Universities, Almalaurea Working Papers, 

No. 37, September, 2011. 

(64)Seyed Mohammed H.R.et.al.,The Impact of Technological Innovation 

Capabilities on Competitive Performance of Iranian ICT Firms „ Iranian 

Journal of management studies [IJMS] ,vol.9 ,no.4,2016 . 

(65) Amegbe Hayford : "Internal Branding and the Competitive Performance of 

Private Universities in Ghana", Journal of Competitiveness, Vol.3, No. 

3, September 2016. 

(66) Mehmet Seyhan, et al. : op.cit. 

(67) Natalia Kireeva, et al. : op.cit. 

(68) Patrick Mikalef et al.,op.cit . 

(69) Michael A. Hitt, R. Duane Ireland: "Strategic Entreprenurship : Creating 

Value for Individuals, Organizations, and Society", Academy of 

Management Perspectives, SSPN Electronic Journal, January 2012, p. 

57. 

(70) Klein, Peter G. et al. : "Strategic "Entreprenurship", Encyclopedia of 

Management Theory, New York, Sage, Forth coming, 2012, p. 9. 

(71) Genic K.Y. : "The Response of the Entreprenurship of the Changing 

Business Environment : Strategic Entreprenurship", International 

Journal of Economic and Administrative Studies, Vol. 5, No. 9, 2012, p. 

20. 

(72) Nilhun Dogan : op.cit., p. 1291. 
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(73) Nezekolizibe Titus & Gogo Rachael A. : op.cit., p. 13. 

(74) See :  

Saadat Nekyejue L.K. etg al. op.cit., p. 469. 

Nezekolizibe Titus & Gogo Rachael : op.cit., p. 21. 

Nilhun Dogan : op.cit., p.1291. 

(75) Olufemi Ogunkoya : op.cit., p. 109. 

(76) Jti Nityananda & Ajit Narayan M. : "Strategic Entreprenurship : Key to 

Success for Competitiveness & Globalization", International Journal of 

Science and Research (IJSR) 

(77) Yang Dapeng, et al. : "A Process Study of strategic Entreprenurship : 

Viewing from Ambidexterity and Dynamic Capability", 3rd 

International Conference on Education, Management and Computing 

Technology (ICEMCT), 2016, p. 834. 

(78) Adeleh Azimi D. et al. : "Identifying the Consequences of entreprenurship 

in Sports Business", Annals of Applied Sport Science, Vol. 5, No.3, 

Autumn, 2017, p. 79. 

(79) Michael A. Hitt & R. Duane Ireland  : op.cit., p. 59. 

(80) Byungjoo Paek & Heesang Lee, op.cit., p. 4. 

(81) Emadoddin Ghazi & parvaneh Gerald, op.cit.p.205. 

(82) Nambisan, Satich et al.  ""Entrerenurship and Open Innovation", Strategic 

Entreprenurship Journal, May 2015, p. 2. 

8117لدتا تلمعاح: ل بيا   ل لب اء ل  8تسماعي: بء حماد تل  هات " مع م تلاحاح ل ز  (83) 
ل ص .  0995 باتء مسع د " تلات د " مع م لغ ت عاات ل دتا تلعمم لممالييء ل بيا  ل للب اء ل   

379. (84) 
(85) Byungioo Paek & Heesang Lee, op.cit., p. 4. 

(86) See :  

Saadat Nakyeiwe L.K., et al. : op.cit., p. 467. 

 هم: عبد تلقادا هاشم ل تلسيد  محم د إباتهيم " تلاياد  تتستاتتي ي: لمم تاد تلبشاي: ل ما ع ساب   (87)
 .391ل ص 

(88) Jati Nityananda & Ajit Narayan M., op.cit., p. 208. 
( ليووووا عمووووي تلحكوووويم ل أحموووود اتضووووي محموووود عمووووي " وتلايوووواد  تتسووووتاتتي ي:  ت عكاسووووها حووووي تزوووو يا 89)

تلمس ضووي: تلعميووا تلمسووتقم: لال تخابووا   م ا ووا و ل م موو: تلغوواى لمعموو م تتقتاووادي:  –تلم ظمووا  
.10، ص 2102( ، 2واإلدارية ، العدد )  

(90) Yang Dapeng, et al. : op.cit., p. 834. 

(91) Adeleh Azimi, D. et al. : op.cit., p. 80. 

(92) Miahcael A. Hitt & R. Duane Ireland, op.cit., p. 69. 

(93) Olufemi Ogunkoya, op.cit., p. 108. 



 ........................................... الريادة االستراتيجية كمدخل لتحسين األداء التنافسى للجامعات المصرية

- 908 - 

                                                                                                                                                         

(94) See :  

Michael A. Hitt & R. Duane Ireland, op.cit. p. 59. 

Emadoddin Ghazi & Parvaneh Gerald, op.cit., p. 215. 

Holger Patzelt & Dean A. Shepherd, Strategic Entrepreneurship at Universities 

: Academic Entrepreneurs, Assessment of Policy Programs, 

Entrepreneurship Theory and Practice ETP, January, 2009, p. 320. 

(95) Adeleh Azimi, D., et al. : op.cit., p. 79. 

(96) Rosemarie Kay, et al. op.cit., p. 11. 

 .57ليا عمي تلحكيمل أحمد اتضي محمد عمي " ما ع ساب  ل ص ( 97)
(98) Mikhail Kozlov : "Strategic Entrepreneurship Based Model of Latecomer 

University", International Journal of Innovation Science, Vol. 10, No.1, 

2018, p. 121. 

(99) Jati Nityananda & Ajit Narayan M. : op.cit., pp. 208, 209. 

(100) Saadat Nakyeiwe L.K., et al. : op.cit., p.475. 

(101) Pereira Renato & Omar M. Naguib : "Strategic Entrepreneurship and 

Dynamic Flexbility : Towards an Integrative Framework", International 

Journal of Organizational Leadership, vol. 5, 2016, p. 307. 

(102) Saadat Nakyejwe L. et al. : op.cit., pp. 467-469. 

(103) Ibid, p. 488. 

(104) Ameera Hatif, H. : "The Impact of Strategic Foresight on Strategic 

Entrepreneurship", The International Journal of Social Sciences and 

Humanities Invention, Vol. 5, No. 5, 2018, . 4687. 

 .388حاا  ي    شم  تلديء  آخا ء " ما ع ساب  ل ص ( 015)
(106) Nilhun Dogan : op.cit., p. 1292. 

 ات ع " ( 017)
 .35إيماء  مع: محمد عبد تل هار " ما ع ساب  ل ص  -
" وتلقيواد  تلاياديو:  تزبيقاتهوا حوي تل امعوا و ل م مو: تادتا  تلعامو: ل  سالم بوء سوعيد تلقحزوا ي -

 .447ل ص  8105ل تباي:  3ل تلعدد  55معهد تادتا  تلعام: ل تلسع دي: ل تلم مد 
(108) Emadoddin Ghazi & Parvaneh Gelard : op.cit., p. 214. 

(109) Jati Nityananda & Ajit Narayan M. : op.cit., p. 209. 

إحساء دهشي  الر " ود ا تلت  ك تتستاتتي ي لمم ظما  تلتعميمي: حي تليقظ: تلايادي: ل بحا ( 001)
ل تلعودد  05ميدت ي حي  امع: كوابالاو ل م مو: تلقادسوي: لمعمو م تادتايو:  تتقتاوادي: ل تلم مود 

 .44ل ص  8103ل  3
(111) Holger Patzelt & Dean A Shepherd : op.cit., p. 320. 

(112) Michael A. Hitt & R. Duane Ireland : op.cit., p. 70. 
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(113) Hanne Stokvik, et al. "Strategic Entreprenurship and Intraprenurial 

Intensity", Problems and Perspectives in Management, Vol. 14, No. 2, 

2016, p. 350. 

(114) Emadoddin Ghazi & Parvaneh Gelard : op.cit., p. 214. 

(115) Sinisa M. Arsic : "Specific Aspects of strategic Entrepreneurship in 

Family Companies and Non-Family Companies", Journal of Process 

Management – New Technologies, International, vol. 5, No. 1, 2017,  

p. 39. 

(116) Allan Gibb, et al. : "The Entrepreneurial and Innovative Higher Education 

Institution", A Review of the Concept and its Relevance Today, 

Updated Version, June 2018, p. 1. 

(117) Byungjoo Paek & Heesang Lee : op.cit., p. 15. 

 دتا تلمؤسسوووووي يوووووالي  موووووا: ديووووور حاحوووووا  " د ا تلايووووواد  تتسوووووتاتتي ي: حوووووي تحسووووويء  ووووو د  ت( 008)
لمؤسسوووا  تلاوووحاح: تلمزب عووو: حوووي حمسوووزيء ل اسوووال: ما سوووتيا ل أكاديميووو: تادتا   تلسياسووو: 

 .9ل ص 8108لمداتسا  تلعميا مع  امع: ت قاي ل يف  ل حمسزيء ل 
 .50ليا عمي تلحكيم ل أحمد اتضي محمد عمي " ما ع ساب  ل ص ( 009)
 لمفيد مء تلتسااي: ت ظا " ( 081)

Michael A. Hilt & R. Duane Ireland : op.cit., p. 58. 

Emadoddin Ghazi & Parvaneh &Gelard : op.cit., p. 209. 

Nilhum Dogan : op.cit., p. 1292. 

Saadat Nakyejwe L. et al. : op.cit., p. 467. 

(121) Nezekolizibe Titus & Gogo Rachael A. : op.cit., p. 21. 

(122) See :  

Chang Hung-Jung & Wang, Hsien-Bin : "A Case Study on the Model of 

Strategic Entreprenurship", The International Journal of Organizational 

Innovation, Vol. 5, No. 4, April 2013, p.31. 

Nilhun Dogan : op.cit., pp. 1292, 1293. 

 .34ما ع ساب  ل ص  إيماء  مع: محمد عبد تل هار "( 083)
 .389حاا  ي    شم  تلديء  آخا ء " ما ع ساب  ل ص ( 084)

(125) Radin Siri A.R., et al. : "Strategic Domains of Social Entrepreneurship 

Among Students in Malaysian Higher Education Institutions", 

Academy of Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 1, 2019, p. 5. 

(126) Mikhail Kozlov : op.cit., p. 118. 

(127) Saadat Nakejwe L. : op.cit., p. 469. 

(128) Mikhail Kozlof : op.cit., p. 120. 

(129) Jati Nityanadna & Ajit Narayan M. ; op.cit., p. 209. 

(130) Bid, p. 470. 

(131) Nilhun Dogan : op.cit.p. 1293. 
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مووود تلحووو ت ا  " وتلووود ا تل سووويز لقووودات  اكووواا ت عموووا: بووويء تلايووواد  تلت ظيميووو:  تل  ووواح كامووو: مح(038)
تتسووتاتتي ي حووي تل امعووا  تلحك ميوو: ت اد يوو:و ل تلم موو: ت اد يوو: حووي إدتا  ت عمووا: ل تلم موود 

 .407ل ص  8108ل  3ل تلعدد  04
(133) Byungjoo Paek & Heesang Lee : op.cit., p. 29. 

(134 .51( إيمان جمعة محمد عبد الوهاب : مرجع سابق ، ص   

(135) Emadoddin Ghazi & Parvaneh Gelard : op.cit., p. 215. 

(136) Byungjoo Paek & Heesang Lee : op.cit., p. 5. 

(137) Yang Dapeng, et al. : op.cit. , p. 835. 

(138) Jari Nityananda & Ajet Narayan M. : op.cit., p. 209. 

(139) Holger Patzell & Dean A. Shepherd : op.cit., pp. 321, 322. 

(140) Ibid, pp. 322 – 325. 

 ات ع " ( 040)
 همو: عبود تلقووادا هاشوم ل تلسوويد  محمو د إبواتهيم " تلايوواد  تتسوتاتتي ي: لمموو تاد تلبشواي: ل ما ووع  -

 .417 – 411ساب  ل ص ص 
(142) Argabright, K. et al. : "Extention Through a New Lens : Creativity and 

Innovation Now and for the Future", Journal of Extention, Vol. 50, No. 

2, 2012, p. 2. 

 .8محمد حس ي تلخزير ل حايف حمد تلفيبي " ما ع ساب  ل ص ( 043)
(144) Nilhun Dogan : op.cit., p. 1293. 

كمدخ: لتحقيو  تلميوف  تلت احسوي: بال امعوا  تلماواي:و أميا  امضاء عبد تلهادى " وإدتا  تلمعاح: ( 045)
 .439ل ص  8105ل ديسمبا  7ل ع  8ل تادتا  تلتاب ي: ل  

و ل تلمووؤتما تلعممووي تلسوو  ى R & Dعبوود تل وو تد تلسوويد بكووا " وإدتا   تم يوو: تلبحووا  تلتزوو يا ( 046)
دتاتك حي تل زء تلعابي " تل تقع   تلاؤى تلمسوتقبمي:و ل تل معيو: تلاتبع  تلعشايء " قياد  تلتعميم  ت 

 .89ل ص  8107تلمااي: لمتابي: تلمقاا :  تادتا  تلتعميمي: ل ي ايا 
(147) Olufemi Ogunkoya : op.cit., pp. 117, 118. 

(148) Sinisa M. Arsic : op.cit., p. 40. 

(149) Mikhail Kozlov : op.cit., p. 119. 

(150) Ibid, pp. 116-117. 

(151) Otto, Auranen : University Research Performance : Influence of Funding 

Competition, Policy Steering and Micro-Level Factors Tampere 

University, March 2014, p. 122. 

(152) Gergano Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p. 311. 

(153) See :  

Natalia Kireeva, et al.: op.cit., p. 1. 
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عبد تل  تد سيد بكا " وتلت م:  تتمتياف ت كاديمي حي باتم  تلتعميم تلعالي تلد ليو: "  موااج ابوز ( 054)
تلتك  ل  يووووا بالت احسووووي: حووووي تليابوووواء  ماليفيوووواو ل تلمووووؤتما تلعممووووي تلسوووو  ى تلسوووواد   تلعشووووا ء 

تلعوالي بوال زء تلعابوي حوي لم معي: تلمااي: لمتابي: تلمقاا :  تادتا  تلتعميميو: " تزو يا تلتعمويم 
 .090ل ص  8109ي ايا  87-86عاا تلتك  ل  يا تلسا ق:  تلت احسي: ل 

(155) Gergano Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p. 313. 

8ص  0993أحمد فكي بد ت ل مع م مازمحا  تلعم م تا تماعي: ل مكتب: لب اء ل بيا   ل   156( 
)157( David, A.satt, the concise Dictionary of Business Management, 

Routledge, London, 1991, P.125. 

ل مزابع ت  حس  بشاك: تاعال ا  تلشواقي:  3ل ز 8م مع تلمغ: تلعابي: ل تلمع م تل سيز ل ج( 058)
 .978ل  977ل ص ص  0985ل 

(159) Morgan, N.A. et al. : op.cit., pp. 909-920. 

 ات ع " ( 061)
د سووميم أبوو  حسوو : " د ا تسووتاتتي ي: تلمحوويز ت فا  حووي تحسوويء ت دتا تلت احسووي ل خالوود محموو -

 .831 – 888ما ع ساب  ل ص ص 
كمودخ: تسوتاتتي ي  LSSأحمد محمد محمد عبد تلعفيف" ومق ما  تزبيو  تلسوت: سوي ما تلاشويق: ( 060)

ي: ل كميوو: تلتابيوو: لوودعم تلقوودا  تلت احسووي: تلمسووتدتم: لم امعووا  تلماوواي:و ل داتسووا  تاب يوو:   سسوو
 .308ل ص  8106ل ي ايا  91 امع: تلفقافي  ل ع 

(162) Covin, G.J. & Wales, J.W. : op.cit., pp. 679-680. 

(163) Irene Nangila S. : Effect of Competitive Strategies on Performance of 

Public Universities in Kenya, Master Thesis Kenyatta University, June 

2014, p. 21. 

(164) Gergana Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p. 316. 

(165) Ibid, p. 312. 

(166) Natalia Kireeva, et al.: op.cit., p. 1. 

(167) Stefano De Rubertis, et al. : op.cit.,p. 1. 

(168) Ibid, p. 15. 

(169) Irene Nangila, S. : op.cit., p. 7. 

(170) Ibid, p. 41. 

(171) Eddy madiono S. et al. : op.cit., p. 253. 

(172) Mehmet Seyhan, et al. : op.cit., pp. 146-150. 

(173) Emerson Wagner M. & Joao M. Ferreira : "Creating a Competitive 

Advantage in Higher Education Institutions : Proposal and Test of a 

Conceptual Model", Int., J. Management in Education, Vol. 5, No. 2/3, 

2011, p. 152. 
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(174) Lauretta Abei : An Analysis of the Competitive Performance of the 

Cameroonian Cocoa Industry, Master Thesis, Stellenbosch University, 

December 2017, p. 53. 

(175) Gergand Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p. 313. 

خالووود محمووود سوووميم أبووو  حسووو : " د ا تسوووتاتتي ي: تلمحووويز ت فا  حوووي تحسووويء ت دتا تلت احسوووي ل ( 076)
 .831ل  889ما ع ساب  ل ص ص 

 همووو: عبووود تلقوووادا هاشوووم ل مياحووو  اوووالا  ااوووف " وتلقيووواد  تل امعيووو:  تليقظووو: تتسوووتاتتي ي:و ل ( 077)
 –ع  تلعشوايء لم معيو: تلماواي: لمتابيو: تلمقاا و:  تادتا  تلتعميميو: تلمؤتما تلعممي تلس  ى تلاتبو

دتاتووك حووي تلوو زء تلعابووي )تل تقووع  تلوواؤى تلمسووتقبمي:( ل  ل 8107ي ووايا  89-88قيوواد  تلتعموويم  ت 
 .099ص 

(178) Mehmet Seyhan, et al. : op.cit., pp. 147 – 149. 

(179) Gergana Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p. 315. 

(180) Ameera Hatif H. : op.cit.,p.4688. 

عبد تل ااا محمد اشاد ل أم: سعيد حباكو: " وتزو يا ت دتا تلمؤسسوي  تحقيو  تلميوف  تلت احسوي: ( 080)
تلمسووتدتم: بكميتووي تلتابيوو: ب ووامعتي عوويء شووم   تلم معوو: )داتسوو: مقاا وو:(و ل تادتا  تلتاب يوو: ل 

 .81ل  79ل ص ص  8107ديسمبا ل  06تلس : تلاتبع: ل تلعدد 
(182) Eddy Madiono S., et al. : op.cit., p. 253. 

(183) Gergano Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p. 311. 

(184) Ibid, p. 314. 

(185) Ibid, p. 5. 

(186) Gergano Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p. 312. 

(187) Ibid, p. 315. 

(188) Ibid, p. 316. 

(189) Anna Kaderabkova : Competitive Capacity and Competitive Performance 

– Challenges for Technology and Skill Cath – up in the England Eu, 

Centre for Economic Studies, Prague, 2005, pp. 12 – 13. 

(190) Irene Nangila, S. : op.cit., p. 10, 20, 41. 

 ات ع " ( 090)
 .78عبد تل ااا محمد اشاد ل أم: سعيد حباك: " ما ع ساب  ل ص  -

(192) Emerson Wagner M. Joao. J.M. Ferreira : op.cit., pp. 151-152. 

(193) Gergana Dimitrova & Teofana Dimitrova : op.cit., p.  

 .343ل  348أحمد محمد محمد عبد تلعفيف " ما ع ساب  ل ص ص ( 094)
 ات ع "  (095)
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سوووما ماوووزسي محمووود محمووود  آخوووا ء " وتلم ظمووو: تلمتعممووو: كمووودخ: لتحقيووو  تلميوووف  تلت احسوووي:  -
 .81 – 08ل ص ص  8106لم امعا  تلمااي:و ل م م: كمي: تلتابي:  امع: ب ها ل 

(196) Pereira Renato & Omar M. Naguib : op.cit., p. 307. 

(197) Nezekolizibe Titus & Gogo Rachael A. : op.cit., p. 20. 

(198) Holger Patzelt & Dean a. Shepherd : op.cit., pp. 320 – 321. 

 هموو: عبوود تلقووادا هاشووم ل تلسوويد  محموو د إبوواتهيم " تلايوواد  تتسووتاتتي ي: لمموو تاد تلبشوواي: ل ما ووع ( 099)
 .393ل  398ساب  ل ص ص 

(200) Adeleh Azimi D. et al. : op.cit., p. 80. 

(201) Ibid, p. 82. 

(202) Yang Dapeng, et al. : op.cit.,pp. 834 – 835. 

(203) Mikhail Kozlov : op.cit., p.115. 

(204) Saadat Nakyejwe L., et al.: op.cit., p. 476. 

(205) Jamping L. & Chao, W. : Objective and Approaches of Entrepreneurship 

Education n Chineese Colleges and Universities, A Paper Presented to 

the 7th International Conference on Innovation & Management, 2014,  

pp. 471-488. 

(206) See :  

Saadat Nakyejwe L., et al. : op.cit., pp. 471-488. 

جلملع ل  فتا  تلتخزووويز  تلمتابعووو:  تااوووالح تادتاى ل تسوووتاتتي ي: تلت ميووو: تلمسوووتدتم: " اؤيوووو: ( 817)
 .039ل ص  8106ل تلقاها  ل  8131ماا 

 .041تلما ع تلساب  ل ص ( 818)
 .060ل  061جلملع ل  فتا  تلتخزيز  تلمتابع:  تااالح تادتاى ل ما ع ساب  ل ص ص ( 819)
اؤيووو:  –تلتخزووويز  تلمتابعووو:  تااوووالح تادتاى ل تسوووتاتتي ي: تلت ميووو: تلمسوووتدتم: جلملع ل  فتا  ( 801)

 .36ل ص  8106ل تلقاها  ل  8131ماا 
 .063 – 060تلما ع تلساب  ل ص ص ( 800)
 .47-48تلما ع تلساب  ل ص ص ( 808)
 .48-43تلما ع تلساب  ل ص ص ( 803)
اتتي ي:  فتا  تلتعمويم تلعوالي  تلبحوا تلعمموي ل جلملع ل  فتا  تلتعميم تلعالي  تلبحا تلعممي ل تسوت( 804)

 .08ما ع ساب  ل ص 
 .04تلما ع تلساب  ل ص ( 805)
 .31تلما ع تلساب  ل ص ( 806)
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مكا ي: تاحاد  م هوا حوي ماواو ل ( 807) أحمد محمد  ب ى حسر تل بي " وتلتعميم  تلت احسي: حي ماليفيا  ت 
 8107ل ي ايا  0ل ع  85ل  امع: تلقاها  ل م  تلعم م تلتاب ي: ل كمي: تلداتسا  تلعميا لمتابي: 

 .034ل ص 
 .66ل  83ل  09ل تلم تد  8104جلملع ل دست ا ( 808)
 8104لسوو :  889جلملع ل أكاديميوو: تلبحووا تلعممووي  تلتك  ل  يووا ل قوواتا ا ووي  تل مه ايوو: اقووم ( 809)

 .8104بإ شاا تلمااد تلمااى لمعم م  تلتك  ل  يا  تتبتكاا ل تلقاها  ل 
جلملع ل  فتا  تلتعميم تلعالي ل  حد  إدتا  مشا عا  تز يا تلتعميم تلعالي ل إدتا  دعوم تلتميوف ل  (881)

 .8103ل تلقاها  ل  8104ل  8103ت هدتف تلعام: لإلدتا  خال: تلعام 
ل متواح عموي  8103جلملع ل تلا د   تت تماعي لمت مي: ل حاض ا  ت عموا:  تلتك  ل  يوا ل ( 880)

 "http://www.spdegypt.org/net 
 ات ع " ( 888)

جلملع ل  فتا  تلتعميم تلعوالي  تلبحوا تلعمموي ل تسوتاتتي ي:  فتا  تلتعمويم تلعوالي  تلبحوا تلعمموي  -
 .89ل ما ع ساب  ل ص 

 .368خالد تلسيد محمد إسماعي: " ما ع ساب  ل ص  -
 .378ل  370: " ما ع ساب  ل ص ص خالد تلسيد محمد إسماعي( 883)
 تلم قع تلاسمي ل امع: تلقاها  ل متاح عمي تلم قع تلتالي " ( 884)

http://iro.cu.edu.eg/ in 17/10/2018. 
  امع: تلفقافي  ل مكتر تتبتكاا   ق: تلتك  ل  يا ل ما ع ساب .( 885)
مكتووور دعوووم تتبتكووواا  مكاتووور  قووو:  (TICO)جلملع ل أكاديميووو: تلبحوووا تلعمموووي  تلتك  ل  يوووا ل ( 886)

متوووووووووووووووووواح عمووووووووووووووووووي " تقايووووووووووووووووووا موووووووووووووووووو  ف عووووووووووووووووووء تلمكتوووووووووووووووووور ل  تسوووووووووووووووووو ي  تلتك  ل  يووووووووووووووووووا ل 
tico.-uncategorised/199-eg/ar/index.php/egas/2http://www.asrt.sci. 
 . 88/3/8181حي 

متوواح  8109/8181لايوواد  ت عمووا: ب امعوو: تلفقووافي   Hult Prize امعوو: تلفقووافي  ل با ووام  ( 887)
 حووووووووووووووووووووووي .Zu.edu.eg/Details.aspex?ID=44788&catID=1http://wwwعمووووووووووووووووووووووي 

88/3/8181. 
جلملع ل  فتا  تلتعميم تلعالي  تلبحا تلعممي ل تسوتاتتي ي:  فتا  تلتعمويم تلعوالي  تلبحوا تلعمموي ل ( 888)

 .80ما ع ساب  ل ص 

http://www.spdegypt.org/net
http://iro.cu.edu.eg/
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/egas/2-uncategorised/199-tico.%20في%2022/3/2020
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/egas/2-uncategorised/199-tico.%20في%2022/3/2020
http://www.zu.edu.eg/Details.aspex?ID=44788&catID=1
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 تلتك  ل  يوا  تتبتكواا جلملع ل  فتا  تلتعميم تلعالي  تلبحا تلعممي ل تتستاتتي ي: تلق مي: لمعم م ( 889)
 .36ل  35ل ما ع ساب  ل ص ص 

 .74جلملع ل  فتا  تلتخزيز  تلمتابع:  تااالح تادتاى ل ص ( 831)
 ل ما ع ساب . 8109( لس : 0جلملع ل قاتا ا ي  تل مه اي: بالقا  ء اقم )(830)
تلعوالي  تلبحوا تلعمموي ل جلملع ل  فتا  تلتعميم تلعالي  تلبحا تلعممي ل تسوتاتتي ي:  فتا  تلتعمويم ( 838)

 .93ما ع ساب  ل ص 
جلملع ل  فتا  تلتعميم تلعالي تلعممي ل تتستاتتي ي: تلق مي: لمعم م  تلتك  ل  يا  تتبتكاا ل ما ع ( 833)

 .89ل  88ساب  ل ص ص 
 .34ل  33ت لما ع تلساب  ل ص ص (834)
 .60 – 59إيماء  مع: محمد عبد تل هار " ما ع ساب  ل ص ص  (835)
 ات ع " ( 836)

 .838 – 884ع تا محمد أحمد عبد تلعا: " ما ع ساب  ل ص ص  -
جلملع ل تلم موو  ت عمووي لم امعووا  ل وتازوواا تتسووتاتتي ي لتزوو يا تلم ظ موو: تلق ميوو: لمتعموويم ( 837)

تل ووامعي  تلعوواليو ل  اقوو: عموو: مقدموو: لممووؤتما تلقوو مي لمتعموويم تلعووالي ل ماكووف تلقووا  ء تلوود لي 
 .8ل ص  8111حباتيا  04 – 03ل  لممؤتمات  ل تلقاها 
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http://cwur.org/2018/2019.php
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