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 ملدص 

 تنافسية أحد أىم أىداف المؤسسات الجامعية التى تسعى لتحقيقياالميزة التحقيق  أصبح     
من أجل االرتقاء إلى أعمى مستويات األداء ، والتفوق عمى الجامعات المنافسة محميا ودوليا 
، والحصول عمى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية ، ويعد مفيوم اليقظة االستراتيجية 
أحد المفاىيم الحديثة التى تسيم فى تحسين األداء التنافسى لمجامعات  ، وخمق بيئة مناسبة 

بتكار ، من خالل رصد كافة التغيرات المتوقعة فى المحيط العممى والتكنولوجى لمجامعة ، لال
يدفت الدراسة الحالية استواالستجابة ليا بشكل عممى يضمن ليا البقاء واالستمرارية ، لذا 

وضع تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة األزىر فى ضوء مفيوم اليقظة 
ضمنت الدراسة عدة خطوات اشتممت عمى اإلطار النظرى والمفاىيمى لميقظة االستراتيجية ، وت

االستراتيجية واألسس النظرية لمميزة التنافسية فى الجامعات ومؤشرات قياسيا ، ومدى توافر 
مؤشراتيا بجامعة األزىر ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى ، وأشارت نتائج الدراسة إلى 

الميزة  التنافسية بجامعة األزىر ، وتم تقديم تصور مقترح لتحقيق قمة توفر مؤشرات الميزة
وفقا لعدد من المحاور األساسية أىميا تفعيل أبعاد اليقظة التنافسية لجامعة األزىر 

االستراتيجية ، وتطوير أساليب اإلعالم والترويج لمخدمات الجامعية ، وقياس مؤشرات الميزة 
 التنافسية .

جامعة  –التعميم الجامعى  –الميزة التنافسية  –اليقظة االستراتيجية  :الكممات المفتاحية
 األزىر 
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A Suggested Perspective for achieving the competitive advantage of Al-

Azhar University , In light of the concept of Strategic vigilance 

 

Abstract 

       Achieving a competitive advantage has become one of the most important 

goals of the university institutions , that it seeks to achieve in order to rise to 

the highest levels of performance, to surpass the universities locally and 

internationally, and to obtain advanced positions in global rankings . the 

concept of strategic vigilance is one of the modern concepts that contribute to 

improve the competitive performance of universities , and create an 

environment suitable for innovation, by monitoring all expected changes in the 

university's scientific and technological environment, and responding to them 

in a scientific way that guarantees their survival and continuity. Therefore, the 

current study aimed to develop a proposed vision to achieve the competitive 

advantage of Al-Azhar University in the light of the concept of strategic 

vigilance. The study included several steps that included the theoretical and 

conceptual framework for strategic vigilance and the theoretical foundations of 

competitive advantage in universities, and their measured indicators , and the 

availability of its indicators at Al-Azhar University . The study used the 

descriptive approach, and the results of the study indicated the lack of 

indicators of competitive advantage in Al-Azhar University, and a proposed 

concept was presented to achieve the competitive advantage of Al-Azhar 

University in the light of the concept of strategic vigilance according to a 

number of basic axes , the most important of which are activating the 

dimensions of strategic vigilance, developing media methods and promoting 

university services, and measuring competitive advantage indicators. 

 

key words : Strategic vigilance - competitive advantage - university education 

- Al-Azhar University 
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 مكدمة الدراصة

يرات السريعة نتيجة ضر عددا كبيرا من التحوالت والتغيشيد العالم فى الوقت الحا      
وخصوصا بين حدة التنافس بين المؤسسات بشكل كبير  ديادواز لمتطور العممي والتكنولوجي، 

التى أصبح تحقيق الميزة التنافسية من أىم أىداف المؤسسات الجامعية قد الجامعات ، ف
األداء، والتمكن من المنافسة العالمية ،  من أجل االرتقاء إلى أعمى مستوياتتسعى لتحقيقيا 

فقد أدت التطورات التكنولوجية السريعة وثورة المعمومات ، والعولمة واالىتمام بثقافة الجودة 
والحصول عمى عمى المستوى الدولى بتحقيق المزايا التنافسية  اىتمام الجامعاتالشاممة إلى 

جودة تحسين عن طريق ، التميز األكاديمى ، وجوائز مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية 
وتطوير أدائيا  ، ، وتطوير البرامج التعميمية ، وتحقيق رضا المستفيدينالخدمات المقدمة 

  .تضمن لمجامعة سمعة أكاديمية جيدة عمى المستوى المحمى والعالمى لتحقيق ميزة تنافسية 
كز ارة من أجل البقاء فى مر ومن المالحظ أن الجامعات أصبحت تواجو تحديات كبي      
مزايا تنافسية تجعميا تتفوق عمى نظيراتيا  وتحقيقعمى المستوى المحمى والدولى ،  ةمتميز 

من الجامعات المنافسة ، بحيث تكون جاذبة لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس وكافة 
 المستفيدين من فئات المجتمع سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات ، وتحافظ عمى سمعتيا
األكاديمية فى األوساط الجامعية ، ومن ثم فإن اليقظة االستراتيجية من أىم المفاىيم التى 
تساعد الجامعة فى تحقيق تمك األىداف ، ألنيا تجعميا عمى درجة عالية من الوعى بكل ما 
يحيط بيا من متغيرات ، كما تجعميا تجمع معمومات وتراقب أنشطة الجامعات المنافسة ، 

 ويات األداء ، بيدف ابتكار ميزة تنافسية جديدة يصعب تقميدىا .وتقارن مست
 عمى تحقيق المزايا الجامعاتتساعد  التىمن المفاىيم الحديثة اليقظة االستراتيجية إن       

التنافسية ، وىى عممية استراتيجية تزود المؤسسة بالمعمومات التى تؤىميا لممنافسة وفق 
رار األداء ليقظة االستراتيجية دورا ميما فى استمتمعب او ،  أسس ومقاييس عممية
، وتوفير المعمومات الكافية عن كل المنافسين الحاليين والمحتممين االستراتيجى لمجامعات 

من أجل اتخاذ القرارات السميمة ، ومواكبة التغيرات السريعة فى مجال المنافسة المحمية 
فى إرساء الثقافة اليقظة االستراتيجية كما تسيم ( ، 82، 8106الزىيرى ،  والعالمية )

المحفزة لتوظيف المعرفة ، وخمق بيئة مناسبة لالبتكار ، وزيادة فاعمية الجامعات ، وتحسين 
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األداء التنافسى ، باإلضافة إلى رصد كافة التغيرات المتوقعة فى المحيط العممى والتكنولوجى 
ضمن ليا البقاء واالستمرارية ، ويحقق لمجامعة ، واالستجابة ليذه المتغيرات بشكل عممى ي

اليقظة االستراتيجية تتفوق عمى  ليا مزايا تنافسية يصعب محاكاتيا أو تقميدىا ، كما أن
ومراقبتيا لكافة  ، التخطيط االستراتيجى نظرا لمواكبتيا كافة التغيرات السريعة والمتالحقة

وال شك أن ، ى واإلقميمى والدولى عمى المستوى المحم فسةاألنشطة الجامعية لمجامعات المنا
أمام الجامعات فى القرن الحادى والعشرين فى مجال تحقيق ومتتالية ىناك تحديات كبيرة 

مواكبة ىذه التطورات وتحقيق مزايا تنافسية فى  يتطمب من الجامعاتوىذا ، الميزة التنافسية 
 كافة المستويات لمتمكن من البقاء فى عالم سريع التغير .

 ة الدراصة مغكل

تنافسية محميا مزايا جامعة األزىر تمتمك كثير من المقومات التى تجعميا تحقق  إن       
تجذب الطالب من معظم فيى جامعة عريقة ذات مكانة كبيرة فى العالم اإلسالمى ، وعالميا 

فات خروج جامعة األزىر من معظم التصني، إال أن واقع جامعة األزىر يشير إلى أنحاء العالم 
 8181" فى تصنيف التايمز لعام 0110العالمية ، فقد جاءت جامعة األزىر فى الترتيب رقم "

(Times Higher Education , 2020 ) ، ، كما جاء ترتيب جامعة أى خارج التصنيف
جامعة عمى مستوى العالم  611" وذلك من أصل  510"  رقم " QSاألزىر وفقا لتصنيف "

(Qs Top university , 2020 ) وىذا الترتيب ال يميق بمكانة وتاريخ جامعة األزىر ،
باإلضافة إلى أن نتائج بعض الدراسات قد أشارت إلى ضعف قدرة الجامعة عمى التكيف مع 

األشقر ،  )، وتراجع كبير فى قدراتيا التنافسية العالمية ، وانخفاض مستوى األداءالمتغيرات 
وغياب ن المشاركة فى األنشطة الدولية عة األزىر عانعزال جامباإلضافة إلى ( 355،  8105

وىذا يتطمب  (6، 8104)عبد القادر، ن األنشطة والبرامج التى تقدمياالمعايير الدولية ع
، تطبيق مفيوم اليقظة االستراتيجية بكل أبعادىا من أجل تحقيق ميزة تنافسية لجامعة األزىر

ل الرئيس مشكمة الدراسة فى السؤا تتحدد ومن ثم ،الرتقاء بترتيبيا فى التصنيفات العالمية وا
جامعة األزىر فى ضوء مفيوم اليقظة : كيف يمكن تحقيق الميزة التنافسية ل اآلتي

 : الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية   االستراتيجية ؟ ويتفرع من السؤال
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فى تحقيق الميزة أىميتيا ، و  لمفيوم اليقظة االستراتيجية األسس النظريةما  -0
 لتنافسية لمجامعات  ؟ا

 فى الجامعات ؟ وما متطمبات تحقيقيا ، لمفيوم الميزة التنافسية األسس النظريةما  -8
 ؟ مؤشرات قياس الميزة التنافسية ؟ وما مدى توفرىا فى جامعة األزىرما  -5
ما مالمح التصور المقترح لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة األزىر فى ضوء مفيوم  -2

 جية ؟اليقظة االستراتي
 أهداف الدراصة 

 :اآلتياستيدفت الدراسة الحالية      
 .وأىميتيا تحديد األسس النظرية لمفيوم اليقظة االستراتيجية وأبعادىا  -
 تحديد األسس النظرية لمفيوم الميزة التنافسية ومتطمبات تحقيقيا فى الجامعات . -
 ى جامعة األزىر . تحديد مؤشرات قياس الميزة التنافسية لمجامعات ومدى توفرىا ف -
وضع تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة األزىر فى ضوء مفيوم اليقظة  -

 االستراتيجية .
 أهنية الدراصة

 :  يأتيفيما أىمية الدراسة الحالية  تمثمت    
اليقظة االستراتيجية حديث فى التعميم الجامعى وىو مفيوم إلقاء الضوء عمى مفيوم   -1

 .  تنافسية لجامعة األزىر ميزةيق والتى تسيم فى تحقبكل أبعادىا ، 
تحقيق ميزة تنافسية فى  قد يسيمتقديم تصور مقترح لمتخذى القرار بجامعة األزىر  -8

من خالل االىتمام بتطبيق والحصول عمى مركز متقدم فى التصنيفات العالمية ، 
رنات المرجعية مع مفيوم اليقظة االستراتيجية والذى يساعد الجامعة فى إجراء المقا

 . الجامعات المنافسة ومراقبة أنشطتيا ، بيدف تطوير األداء
 حدود الدراصة

وضع تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة حدود الدراسة الحالية فى  تمثمت        
 .األزىر فى ضوء مفيوم اليقظة االستراتيجية 
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  ميهج الدراصة وإجزاءاته

 تحقق أىداف لكى التحميمى الدراسة الحالية المنيج الوصفياحثة في الباستخدمت        
يعتمد المنيج الوصفي عمى حيث ،  وتجيب عن تساؤالتيا وتعالج محاورىا العمميةالدراسة 

والوصول إلى نتائج بالنسبة لممشكمة ، تصنيفيا معالجتيا و و ، جمع الحقائق والبيانات 
احث فى المنيج ب، كما أن ال (052،  8118 ، كاظمو المطروحة لمبحث )عبد الحميد، 

يستخمص الدالالت والمعانى التى تنطوى عمييا البيانات والمعمومات التى تم التحميمى الوصفى 
مازن ،  جمعيا ، ويربط بين الظواىر مكتشفا العالقة بين المتغيرات المختمفة فى الدراسة )

الحالية وفقا وصفى فى الدراسة وقد قامت الباحثة باستخدام المنيج ال (864،  8108
 لإلجراءات التالية 

 استقراء الدراسات السابقة التى تناولت موضوع اليقظة االستراتيجية والميزة التنافسية -
 تحديد اإلطار الفكرى لمفيوم اليقظة االستراتيجية وأىميتيا فى تحقيق ميزة تنافسية  -
 .قيقيا فى الجامعات تحديد األسس النظرية لمميزة التنافسية ومتطمبات تح -
 .تحديد مؤشرات قياس الميزة التنافسية ودراسة مدى توفرىا فى جامعة األزىر  -
وضع تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية بجامعة األزىر فى ضوء مفيوم اليقظة  -

 االستراتيجية .
 الدراصات الضابكة والتعكيب عليها 

تنافسية الميزة الاليقظة االستراتيجية وتحقيق باالطالع عمى األدبيات التربوية فى مجال      
تستعرض الدراسة الحالية اىتمت بيذا الجانب ، وسوف مجموعة من الدراسات التى  وجدت

 الدراسات العربية يمييا الدراسات األجنبية  مرتبة من األقدم الى األحدث فيما يمى :
 أوال : الدراصات العزبية  

التعرف عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس  تيدفتاس( والتى  8105ويح ،  دراسة ) -
لمعرفة مدى توفر متطمبات رأس المال الفكرى لتحقيق الميزة التنافسية بجامعة بنيا ، 

، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن  لمنيج الوصفى لمعالجة مشكمة الدراسةواعتمد عمى ا
امعات باإلضافة إلى فتح رأس المال الفكرى من أىم العناصر لتحقيق الميزة التنافسية لمج
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ى تحديد احتياجاتيم والتعرف عمى قنوات اتصال بين الجامعة والمستفيدين لمتعرف عم
 رائيم ومقترحاتيم بخصوص الخدمات المقدمة .آ

التعرف عمى أثر تدريب وتنمية الموارد البشرية  استيدفت( وقد 8103إبراىيم ،  دراسة ) -
المنيج الوصفى ، وطبقت استبانة عمى عينة  فى تحقيق ميزة تنافسية ، واعتمدت عمى

أن إلى شارت نتائج الدراسة موظفين بجامعة السودان ، وأمن أعضاء ىيئة التدريس وال
تدريب العنصر البشرى والمزايا التى تقدميا الجامعة الستقطاب الطالب من أىم المداخل  

 لتحقيق ميزة تنافسية فى الجامعات .
التعرف عمى مفيوم الجامعة الريادية ودورىا  استيدفتالتى ( و  8105توفيق ،  دراسة ) -

واعتمدت عمى المنيج الوصفى وأشارت إلى عدة فى دعم المزايا التنافسية المستدامة ، 
نتائج أىميا ضرورة إقامة شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص ، واالىتمام بالموارد 

 البشرية كثروة حقيقية لمجامعات .
التعرف عمى الخيارات االستراتيجية التى يجب  استيدفت( والتى 8105ان ، توز  دراسة ) -

أن تركز عمييا الجامعات لتطوير أدائيا ، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفى ، 
وتوصمت الدراسة إلى ضرورة مراعاة المعايير الدولية فى تطوير التعميم الجامعى ، 

 الموارد البشرية .    واالىتمام بإدارة الجودة الشاممة وتطوير
دراسة إدارة التميز فى التعميم من منظور  استيدفت( والتى 8106الزىيرى ،  دراسة ) -

استراتيجى وآليات تحقيق الميزة التنافسية ، واليقظة االستراتيجية كأداة لتنمية الميزة 
 التنافسية ، ووضعت الدراسة مقترحات لتحقيق إدارة التغيير لتحقيق أداءمتميز فى
المؤسسات التعميمية كان من أىميا اعتماد مدخل اليقظة االستراتيجية كمنيج لدعم 
التنافسية وضمان استمرار األداء االستراتيجى ، وتغيير ثقافة العمل داخل المؤسسة 

 التعميمية ، ومشاركة العاممين فى كافة المستويات فى عممية التغيير .
تحديد متطمبات تحقيق الميزة التنافسية  دفتاستي( والتى 8106عبد العظيم ،  دراسة ) -

لجامعة المنصورة فى ضوء بعض الخبرات العالمية ، واستخدمت الدراسة المنيج 
" بيدف 854الوصفى ، وطبقت استبانة عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس قواميا " 

، كما ورة التعرف عمى المتطمبات الواجب توافرىا لتحقيق الميزة التنافسية بجامعة المنص
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استعرضت خبرات عدد من الجامعات األجنبية مثل جامعة موسكو وفموريدا ، وأشارت 
نتائج الدراسة إلى وجود بعض جوانب القصور فى واقع جامعة المنصورة مثل قمة النشر 
الدولى لمبحوث ، ووجود قصور فى توظيف تقنية المعمومات ، وقمة ارتباط البحوث 

 بمشكالت المجتمع .
التعرف عمى الدور الذى تمعبو  استيدفتوالتى  (8107،، مصباح )بوخمخم دراسة -

اليقظة االستراتيجية فى تنمية الميزة التنافسية فى قطاع االتصاالت ، واستخدمت المنيج 
الوصفى وأداة المقابمة وتوصمت إلى أن المؤسسة تعتمد فى استراتيجياتيا التنافسية 

ومات الخاصة بالمؤسسات المنافسة ومراقبة نقاط القوة والمعم، عمى اليقظة االستراتيجية 
 والضعف .

 ثاىيا : الدراصات األجيبية 

إمكانية تنفيذ استراتيجيات  استيدفت التعرف عمى( والتى Dobson , 2010دراسة ) -
ستدامة لتحقيق ميزة تنافسية فى مؤسسات التعميم العالى فى المممكة المجتمعات الم

ج الدراسة إلى أىمية الشراكة المجتمعية بين الجامعات والشركات ، وأشارت نتائالمتحدة 
لتمويل البنية التحتية ، والتأكيد عمى قضية االستدامة فى التوظيف الجامعى من أجل 

 تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات فى المممكة المتحدة .
نافسية فى التعرف عمى أنواع الميزة الت استيدفتوالتى (  Bisaria , 2013دراسة ) -

التعميم ، واألساليب المستخدمة لتحقيقيا ، واستخدمت المنيج الوصفى ، وقامت بتطبيق 
" من عمداء ومديرى الكميات فى محافظة بريدش فى 31استبانة عمى عينة قواميا "

اليند ، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن الميزة التنافسية مطمب قانونى وأخالقى يجب أن 
ت التعميمية ، ويمكن تحقيقو من خالل تحسين جودة التعميم والتحميل تمتزم بو المؤسسا

 االستراتيجى لممؤسسات المنافسة .
التعرف عمى تأثير جودة خدمات التعميم  استيدفتوقد  (Jessica, 2014دراسة ) -

تحسين أداء مؤسسات التعميم العالى فى تحقيق ميزة تنافسية و العالى ومساىمتيا فى 
أشارت نتائج الدراسة إلى أىمية العنصر البشرى فى تحقيق التميز ، وقد سنغافورة 
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وضرورة إشراك كافة األفراد فى كل قطاعات مؤسسات التعميم العالى فى تنفيذ جودة 
 الخدمات ، وضرورة توفر الدعم اإلدارى فى تحقيق تميز الخدمة الجامعية .

تنافسية التى تسعى تحديد المزايا ال استيدفتوقد (  De Hann , 2015 )دراسة  -
مؤسسات التعميم العالى إلى تحقيقيا ، كما أن ىناك عناصر أساسية لبناء الميزة 
التنافسية فى مؤسسات التعميم العالى وىى : الجودة التعميمية ، والسمعة األكاديمية ، 
قامة شراكات وتعاون دولى ،  إنشاء بصمة فريدة من نوعيا تختمف عن المنافسين ، وا 

نية التحتية من مرافق وخدمات ، وازدياد عدد الطالب الممتحقين بالمؤسسة ، جودة الب
 مع ضرورة كفاءة وتميز خريجى المؤسسة . 

التعرف عمى مدى تأثير تبنى مدخل  استيدفتوقد  ( Chrestopher,2016 دراسة ) -
أن إدارة الجودة الشاممة كأحد مداخل تحقيق ميزة تنافسية ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 

، وأنيا تقمل من لمجامعات إدارة الجودة الشاممة تساعد فى تحقيق الميزة التنافسية 
االضطراب الناتج عن استخدام التكنولوجيا ، كما توفر بيئة جيدة لمعمل تعزز أخالقيات 

 .فى المؤسسة التعميمية العمل 
 على الدراصات الضابكةعاو تعكيب 

لمحاور واختمفت معيا فى بعضيا ات السابقة فى بعض ااتفقت الدراسة الحالية مع الدراس    
 عرض ألوجو الشبو وأوجو االختالف وأوجو اإلفادة من الدراسات السابقة: وفيما يأتى، خراآل
اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة فى اىتمام كل منيا بموضوع الميزة التنافسية  -

 لى استخدام المنيج الوصفى .، باإلضافة إومفيوم اليقظة االستراتيجية لمجامعات 
الدراسة  استيدفتاختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى اليدف ، حيث  -

الحالية وضع تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة األزىر فى ضوء مفيوم 
 .، وىذا اليدف يختمف عن أىداف الدراسات السابقة اليقظة االستراتيجية 

الحالية بنتائج الدراسات السابقة فى تحديد مشكمة الدراسة ، وأىدافيا أفادت الدراسة  -
  وبناء اإلطار النظرى ليا .
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 مصطلخات الدراصة

الميزة ومصطمح مصطمحات الدراسة الحالية عمى مصطمح اليقظة االستراتيجية  اقتصرت       
ل ، وفيما يمى عرض وقد تم تحديد ىذه المصطمحات فى اإلطار النظرى بالتفصي ،التنافسية 

 لمتعريفات اإلجرائية لتمك المصطمحات فى الدراسة الحالية :
 Strategic Vigilance  اليكظة االصرتاتيجية (1)
تعرف اليقظة االستراتيجية إجرائيا فى الدراسة الحالية بأنيا " عممية استراتيجية تقوم       

عمومات وتحميميا ، واكتشاف بيا الجامعات لتحقيق ميزة تنافسية ، وتعتمد عمى جمع الم
الفرص المتاحة ، والتأىب لمواجية المخاطر المتوقعة فى البيئة الخارجية ، من أجل اتخاذ 

 .قرارات استراتيجية تعزز القدرة التنافسية لمجامعة وتطور من مستوى أدائيا " 
      Competitive advantage  امليشة التيافضية (2)
لمجامعات إجرائيا فى الدراسة الحالية بأنيا " قدرة الجامعة عمى تعرف الميزة التنافسية       

تحقيق التميز عمى الجامعات المنافسة من خالل تبنى استراتيجيات مبتكرة يصعب تقميدىا ، 
وتقديم خدمات تعميمية وبحثية عالية الجودة تحقق التميز عمى المستوى المحمى والعالمى ، 

 لمدولة مع االلتزام بالقيم األخالقية لممنافسة " . وتسيم فى تنمية االقتصاد القومى
 الدراصة احلالية مباحح

  : وىى أساسية باحثم أربعة الحالية الدراسة ناولتت      
 . لمفيوم اليقظة االستراتيجية األسس النظريةالمبحث األول :  -
 .النظرية لمفيوم الميزة التنافسية لمجامعات األسس المبحث الثانى : -
   مؤشرات قياس الميزة التنافسية ومدى توفرىا فى جامعة األزىر . الثالث :المبحث  -
تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة األزىر فى ضوء مفيوم  المبحث الرابع : -

 اليقظة االستراتيجية .
 ملفهوو اليكظة االصرتاتيجية  األصط اليظزيةاملبخح األول : 

حيث كان ، تيجية نشأ بداية فى المجال العسكرى والحربى إن مفيوم اليقظة االسترا      
الدول أثناء الحروب ، ثم انتقل إلى المجال أنشطة عن مرتبط بتوفير معمومات استخباراتية 
المؤسسات االقتصادية بمراقبة المنافسين ،  حيث اىتمتاالقتصادى فى نياية الخمسينات ، 
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من أجل تمكين الجامعة من التعميم الجامعى اع قطوبعدىا انتقل إلى قطاعات متعددىا أىميا 
ىذا المبحث تحديد مفيوم اليقظة االستراتيجية  وقد تناول، المنافسة عمى الجامعات المناظرة 

 ، وفيما يأتي تفصيل ذلك :، وأبعادىا ، وأىميتيا فى تحقيق الميزة التنافسية 
   Strategic Vigilance concept أوال : مفهوو اليكظة االصرتاتيجية

فطن لألمر وتنبو من الفعل يقظ أى  ةمأخوذفيى ، يعنى اإلنتباه المفيوم المغوى لميقظة  -
وأخذ حذره ، واليقظة نقيض النوم يقال استيقظ أى صحا من نومو أو من غفمتو وفاق 

، ويقال رجل وتنبو ، وأيقظو أى أفاقو ونبيو ، ويقظ لممعركة أى تأىب واستعد وتييأ ليا 
، واليقظة بالمغة  (0144،  8112) مجمع المغة العربية ، كر أى منتبو يقظان الف

" وتعنى Vigila " وىى مشتقة من المصطمح الالتينى " Vigilance اإلنجميزية تعنى "
ومن ثم فإن المعنى المغوى ،  ( Webester , 1989 )وراقبو  إليوانتبو اىتم بالشئ و 

كما اىتمت األدبيات التربوية  ىب واالستعداد .لميقظة يدور حول االنتباه والفطنة والتأ
 بيذا المفيوم رغم حداثتو ، وظير عدد من التعريفات لميقظة االستراتيجية منيا :

عممية مستمرة من البحث وجمع المعمومات االستراتيجية ، ومعالجتيا ، عرفت بأنيا  -
فسية وتميز ونشرىا من أجل استخداميا لدى متخذى القرار بالمؤسسة لتحقيق التنا

 ( .3،  8106الزىيرى ،  األداء )
سياق معموماتى يساعد المؤسسة عمى اإلنتباه اإلدارى لمبيئة الخارجية من أجل اكتشاف  -

الفرص المتاحة وتفادى المخاطر المتوقعة ، كما تتضمن تجميع وتوزيع وتحميل 
محمب ، و بقا  )المعمومات االستراتيجية ونشرىا من أجل تغذية القرارات االستراتيجية 

8103  ،052. ) 
عممية استراتيجية تزود المؤسسة بالمعمومات التى تؤىميا لممنافسة بشكل أفضل من  -

 ( .5،  8102أميرة ،  خالل االعتماد عمى أسس ومقاييس عممية )
نشاط مستمر يمكن المؤسسة من مواكبة كل جديد وخمق ميزة تنافسية تسمح ليا  -

 ( 4،  8101مصباح ، وبوخمخم  ة )بالتكيف مع التغيرات المحيط
النشاط المرتبط بالبحث عن المعمومات ومعالجتيا ونشرىا بيدف استغالليا من قبل  -

اإلدارات ، وىى الوظيفة التى ترتبط بتيسير مصادر المعمومات لجعل المؤسسة أكثر ذكاء 
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اليقظة ، وبناء عمى ما سبق يتضح أن ( 27،  8117فييمة ،  وتنافسية )
 تضمن ما يمى :تيجية تاالسترا

 . تعتمد عمى توفير معمومات حول البيئة الخارجية والمؤسسات المنافسة 
 . تيدف إلى مواجية المخاطر والتيديدات المتوقعة 
 . تساعد فى اتخاذ القرارات االستراتيجية 
  . تعد مدخال ميما لتعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات وتميز األداء 

يمكن تعريف اليقظة االستراتيجية إجرائيا فى الدراسة الحالية فإنو  وبناء عمى ما سبق     
بأنيا " عممية استراتيجية تقوم بيا الجامعات لتحقيق ميزة تنافسية ، وتعتمد عمى جمع 

فى  المتاحة ، والتأىب لمواجية المخاطر المتوقعةوتحميميا ، واكتشاف الفرص المعمومات 
قرارات استراتيجية تعزز القدرة التنافسية لمجامعة وتطور من من أجل اتخاذ ، البيئة الخارجية 
ومن الجدير بالذكر وجود فروق بين مفيوم التخطيط االستراتيجى واليقظة ،  مستوى أدائيا "

االستراتيجية ، فبالرغم من اتفاقيما فى دراسة الفرص والتيديدات ، إال أنو يتضح الفرق 
أحيانا يبدو منطقيا العتماده عمى تحميل الوضع الراىن  بينيما فى " أن التخطيط االستراتيجى

ومحاولة وضع أىداف وخطط استراتيجية لتطوير المؤسسة التعميمية من وضعيا الحالى إلى 
الوضع المأمول ، لكن العيب فى ذلك ىو أنو يفترض أن العالم مستقر ويمكن التنبؤ بو إلى 

بقاء الحال من المحال ، وأن التغيرات  حد كبير ، أما اليقظة االستراتيجية فتفترض أن
والبد من وجود تفكير استراتيجى لدى كافة العاممين بالمؤسسة ، البسيطة تكون ميمة ومؤثرة 

 ( . 5، 8106الزىيرى ،  )المختمفة يساعد عمى التكيف مع المستجدات 
 ثاىيا : أبعاد اليكظة االصرتاتيجية 

متعدد األبعاد يتضمن اليقظة التنافسية و م واسع إن مفيوم اليقظة االستراتيجية مفيو     
عرض  ونية واليقظة البيئية ، وفيما يأتيواليقظة التكنولوجية واليقظة االجتماعية واليقظة القان

 :بالتفصيل ليذه األبعاد 
وتتعمق بتوفير معمومات عن أخبار المنافسين المحميين والدوليين ، : اليكظة التيافضية (1)

مباشرين ، الحاليين والمحتممين ، وترقب أعماليم المستقبمية ، المباشرين وغير ال
والتعرف عمى مجاالت البحث والتطوير المرتبطة بالمنافسين ، ومن ثم فقد زادت حدة 
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عبد العزيز ،  المنافسة بين الجامعات عمى المستوى المحمى واإلقميمى والدولى ، )
تراتيجية ليست مجرد عمل سمبى ، ومن الجدير بالذكر أن اليقظة االس(  53، 8104

نما نوع من الذكاء  وأنشطتيم الجامعيةييدف إلى مراقبة أعمال المؤسسات   ، وا 
التنافسى لتحسين األداء، ومن ثم فقد أصبحت الجامعات تيتم بدراسة وتحميل أسباب 

 . تفوق وتميز الجامعات األخرى والبحث عن مزايا تنافسية جديدة 
تعرف اليقظة التكنولوجية بأنيا مراقبة وتحميل المحيط التكنولوجى  : اليكظة التكيولوجية (2)

كل  وىىوتأثيراتو االقتصادية الحالية والمستقبمية وتوقع المخاطر وفرص التطوير ، 
الجيود التى تبذليا المؤسسة لتطوير التكنولوجيا وتتبع مجموعة من األنشطة التى 

التكنولوجية وجمع معمومات عنيا،  ت: متابعة اإلبداعات والتطورامثل تسيم فى ذلك
تمكن معالجة المعمومات وتوصيميا لمتخذى القرار فى المؤسسة واليقظة التكنولوجية و 

 (6،  8106الزىيرى ،  ): المؤسسة من اإلجابة عن األسئمة اآلتية 
 ما ىى المعدات واألجيزة التكنولوجية الحديثة ؟ -
 جيا ؟ما ىى المؤسسات المتطورة فى مجال التكنولو  -
 ما ىى المعايير الدولية المعمول بيا فى المجال التكنولوجى ؟ -
 ما ىى براءات االختراع الجديدة فى المجال التكنولوجى ؟ -

سيم فى تحقيق اليقظة وال شك أن إجابة الجامعات عمى ىذه التساؤالت ي 
 .التكنولوجية

تتواجد فييا وتتضمن جمع المعمومات الخاصة باألسواق التى :  اليكظة التضويكية (3)
الخدمات والمنتجات الخاصة بالمؤسسة وتحميميا ومحاولة اكتشاف أسواق جديدة ، 
وتجمع اليقظة التسويقية بين الجوانب التجارية من خالل التركيز عمى األسواق 

ومما ، ( 8101،00عاشور ،  )والمستفيدين وبين الجوانب التنافسية والمنافسين الجدد
ويقية تتطمب وعى الجامعة باحتياجات ومتطمبات السوق الشك فيو أن اليقظة التس

، ومحاولة تقديم خدمات وبرامج تمبى تمك االحتياجات مع التركيز عمى الجودة والتميز 
 بحيث تتمكن من تحقيق ميزة تنافسية .
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وتتضمن الوعى بكافة الظواىر االجتماعية كالعادات والتقاليد  : اليكظة االجتناعية (4)
من والوعى بكل المتغيرات التى تيدد أيال والصراعات المجتمعية ، والفجوة بين األج

وسالمة المجتمع ، كما تتضمن مراقبة تغيرات الحياة االجتماعية مثل عادات االستيالك 
، وموضة المالبس ، والنمو الديموجرافى ومناطق التجمعات السكانية أو النزوح ومعدل 

والشك أن التغيرات االجتماعية تؤثر بشكل أو ( ، 7 ، 8106الزىيرى ،  النمو السكانى )
، والمستفيدين بآخر عمى أنشطة المؤسسات ألنيا تتطمب تحديد مواقع تقديم الخدمات 

 .وكذلك نوع الخدمات المقدمة 
وتيتم بمراجعة القوانين والتشريعات ومراقبة ما يصدر من قوانين :  اليكظة الكاىوىية (5)

أو متخذى القرار وذلك بيدف معرفة مدى تأثير ىذه  جديدة سواء فى الوزارات المختمفة
 القوانين عمى نشاط المؤسسة ومحاولة التفاعل معيا وأخذ ردود أفعال سريعة ومناسبة )

وال شك أن وعى الجامعات بيذه التشريعات والقوانين ،  (00، 8101كرومى وعمر ، 
ا إذا كانت تتعارض مع يجعميا إما توافق عمييا وتتوافق معيا أو ترفضيا وتعترض عميي

فقد تكون ىذه القوانين فرصا تمنحيا الدولة لممؤسسة أو تكون ،  المصمحة العامة
 .مخاطر تيدد تطورىا 

: وتتضمن انتباه المؤسسة ومراقبتيا لمموارد  اليكظة املزتبطة باصتكطاب املوارد البغزية (6)
اءات والعناصر البشرية المتميزة فى المؤسسات األخرى ، ومحاولة استقطاب الكف

والبد لمجامعات أن تغير النظم التقميدية لالستقطاب التى أصبحت ال تتناسب ،  المتميزة
ومن الجدير ،  (26، 8104مع المعايير العالمية حتى من خارج البالد )عبد العزيز ،

بالذكر وجود اىتمام كبير عمى المستوى العالمى باستقطاب الموارد البشرية المتميزة ، 
ة رأس المال الفكرى ألنو السبيل إلى تحقيق التميز وتحقيق قيمة مضافة ألنو من وتنمي

 الموارد التى يصعب تقميدىا .
ويعد ىذا البعد من أصعب أبعاد اليقظة االستراتيجية ألنو يتضمن جانب  : اليكظة البيئية (7)

وعمم المية والثقافية واإلعوالسياسة واسع من البيئة المحيطة بالمؤسسة كاليقظة المالية 
وغيرىا وىذا يتطمب مزيد من الوعى لتحديد البيئة ومتابعة ما يحدث من متغيرات بيئية 
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المعمومات األساسية وانتقائيا بعناية ومعالجتيا بحيث تفيد المؤسسة وتسيم فى تميزىا 
 . ( 01، 8106الزىيرى ،  )

تسعى كل الجامعات عمى مما سبق يتضح أن اليقظة االستراتيجية مفيوم واسع متعدد األبعاد 
 مستوى العالم لتوفيره حتى تتمكن من البقاء والمنافسة عمى المستوى المحمى والدولى .  

 : خصائص اليكظة االصرتاتيجية ثالجا 

(       4،  8102) أميرة ،  توجد عدة خصائص تتسم بيا اليقظة االستراتيجية أىميا:
 (. 3، 8106) الزىيرى ، و
 تقوم بجمع البيانات والمعمومات ومعالجتيا ونشرىا بشكل مستمر  عممية مستمرة :فيى -0
بناء جديدة غير متكررة استراتيجية : حيث تساعد فى اتخاذ قرارات استراتيجية عممية  -8

 .وتؤدى ىذه القرارات إلى بقاء المؤسسة عمى دراسة الفرص والتيديدات المحتممة 
بإنتاج أفكار إبداعية تجعل المؤسسة  إبداعية : حيث تتسم اليقظة االستراتيجيةعممية  -5

 المنافسة .تتفوق عمى غيرىا من المؤسسات 
تطوعية : حيث تتميز بالبعد التطوعى فى االنتباه وتنشيط كل الحواس لمراقبة عممية  -2

 عميو .المحيط الخارجى ومواكبتو والتفوق 
 لحاضر عمى توقع المستقبل والتنبؤ بو وليس فقط الماضى وا: حيث تعمتد التوقع  -3
 : فيى تيتم بدراسة كافة جوانب المحيط الخارجى لممؤسسة .المحيط الخارجى  -4
 ال تتم بشكل فردى بل ىى تركز عمى قيام مجموعة من األفراد فيى نشاط جماعى :  -5

 بنفس العمل فى نفس الوقت ، ومقارنة المعمومات التى حصموا عمييا وتحميميا .
تيجية يجب أن تتم فى إطار قيمى اليقظة االسترا ومن الجدير بالذكر أن كل أنشطة      

نما يمكن التفاعل خالقى وقانونى حتى ال تكون مجرد مراقبة وتتبع ألنشطة اآلخرين وأ فقط وا 
 .المتميزة واإلفادة من خبراتيا الجامعية عقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع المؤسسات و 

  



 م4243( 35) -4ج-عدد مارس                                    ...            تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 219 - 

 رابعا : أهداف اليكظة االصرتاتيجية 
بوخمخم ، )  ات التربوية عدة أىداف لميقظة االستراتيجية أىميا :حددت األدبي

 ( .              4، 8102( ، ) أميرة ،  00،  8101مصباح ،
، المؤسسة توفير نظام معموماتى استراتيجى لكل جوانب  ىدف معموماتى : يتمثل فى .0

 .ومعالجتيا ، ونشرىا وتقديميا لمتخذى القرار 
لممؤسسة تضمن  حديد أفضل الممارسات واالستراتيجيات التىىدف تنافسى : ويتضمن ت .8

عن طريق مقارنة أداء المؤسسة مع الحفاظ عمى الميزة التنافسية فى المستقبل 
 المؤسسات المنافسة ومحاولة تطوير أدائيا . 

فى البيئة المحيطة واستثمارىا ، وتجنب  ىدف بيئى : لمحاولة رصد الفرص المتاحة .5
 ات المحتممة وتحميل البيئة التكنولوجية .المخاطر والتيديد

ىدف تخطيطى : ويتضمن تحديد رؤية واضحة لممؤسسة ومراقبة أنشطة المنافسين من  .2
 أجل االستمرار فى التجديد والتطوير التكنولوجى وتحقيق ميزة تنافسية .

  ىدف عممى : لتشجيع البحث واالبتكار لتطوير المؤسسة وتسجيل براءات اختراع . .3
توظيف أحدث األساليب العممية فى التقييم الموضوعى لموقع منيجى : ويتضمن ىدف  .4

 وتفعيل اليقظة االستراتيجية .وتحميل البيئة التكنولوجية لممؤسسة ، المؤسسة الحالى 
ىدف اقتصادى : ويركز عمى العائد االقتصادى من الخدمات التى تقدميا المؤسسة وزيادة  .5

  . الخدمات وتطويرىا وتحسين جودتيا األرباح عن طريق توسيع مجاالت
متعددة عمى  اأىداف التعميمية ومن ثم فإن اليقظة االستراتيجية تحقق لممؤسسة       

 تحقق فوائد كبيرة عمى كافة المستويات .واالقتصادى ، كما المستوى المعموماتى والبيئى 
 : أهنية اليكظة االصرتاتيجية فى حتكيل امليشة التيافضية خامضا

إن توفر اليقظة االستراتيجية فى المؤسسة من أىم مداخل تحقيق الميزة التنافسية ، وفيما     
 (22، 8104) عبد العزيز، :فى الجامعاتيمى عرض ألىمية اليقظة االستراتيجية 

توفير منظومة معموماتية داخل الجامعات : حيث تيتم بتوفير معمومات عن البيئة  .0
صبحت المعرفة نولوجى والعممى والتسويقى ، وقد أتوى التكالمحيطة بالجامعة عمى المس
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من أىم الموارد االقتصادية فى مجتمع المعرفة تساعد القيادات عمى رسم الخطط 
  االستراتيجية واتخاذ القرارات .

تعزيز القدرة التنافسية لمجامعات : حيث إن اليقظة االستراتيجية تسيم فى تحقيق ميزة  .8
 . وتساعدىا فى الوصول لمتصنيفات العالمية ،  تنافسية لمجامعات

مواجية المخاطر والتيديدات المتوقعة : فاليقظة االستراتيجية تسيم فى توقع المخاطر  .5
 الحالية والمحتممة ووضع خطط لمواجيتيا .والتيديدات 

 تسيم فى الحصول عمى أفضل رؤية ألنشطة المؤسسات الحالية والمستقبمية . .2
: فاليقظة االستراتيجية بما توفره من معمومات تمكن القيادات من تشجيع اتخاذ القرار  .3

القرارات التى تسيم فى االرتقاء بالجامعات عمى المستوى المحمى واإلقميمى أفضل اتخاذ 
  . والدولى

 تسيم فى تشجيع العمل الجماعى وطرح أفكار جديدة لتطوير المؤسسة . .4
ميزة الق يتحق ليا دور كبير فىبعادىا بكل أ ستراتيجيةمما سبق يتضح أن اليقظة اال

 فى تحقيق أىدافيا منظومة قيمية وأخالقية توجييا مشتممة عمى  تنافسية لمجامعاتال
 فى اجلامعات املبخح الجاىى : األصط اليظزية ملفهوو امليشة التيافضية 

مجتمع  لتحقيقو فى ظل الجامعاتأصبح تحقيق الميزة التنافسية ىدفا أساسيا تسعى كل       
بمستوى يتطمب تطوير مستوى األداء ، ورفع كفاءة األفراد واالرتقاء وىذا سريع التغير ، 

لضمان البقاء واالستمرارية ، والحصول عمى ميزة تنافسية تجعل الجامعة  المخرجات الجامعية
 المبحث الحالى وقد تناولمتفردة ومتميزة عن غيرىا سواء عمى المستوى المحمى أو الدولى ، 

 .مصادرىا ، واستراتيجياتيا ، وأبعادىا ، ، خصائصياتحديد مفيوم الميزة التنافسية 
       Competitive Advantage أوال : مفهوو امليشة التيافضية

كانت بداية ظيور مفيوم الميزة التنافسية فى المجال االقتصادى وانتقل ىذا المفيوم       
مؤسسات التعميم العالى ممزمة بتحقيق مزايا تنافسية لممجال التعميمى ، وأصبحت الجامعات و 

تضمن ليا التفرد والتفوق عمى غيرىا من المؤسسات المناظرة ، والبحث عن طرق جديدة 
لتمبية متطمبات وتطمعات سوق العمل ، والقدرة عمى مواجية المشكالت الطارئة وتوجيو 
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 ، وفيما يأتي( 50، 8103 السوسى ، الجامعة نحو السوق وفقا لمنظرية االقتصادية )
 عرض لمفيوم الميزة التنافسية فى المغة واألدبيات التربوية :

مفيوم التنافس فى المغة مأخوذ من تنافس أى تسابق ، والتنافسية تعنى الرغبة فى الشئ  -
واالنفراد بو ، ويقال شئ نفيس أى يتنافس فيو ويرغب ، ويقال ىذا أنفس المال أى أفضمو 

( ، كما جاء فى المعجم الوسيط ، تنافس القوم 2315، 0776منظور ، وأكرمو ) ابن 
 (867، 8112) مجمع المغة العربية ،  أى تسابقوا دون أن يمحق بعضيم الضرر ببعض

( وتعنى أى يرغب 84، ومنو قولو تعالى " وفى ذلك فميتنافس المتنافسون " ) المطففين ، 
ات التربوية حول مفيوم الميزة التنافسية وتوجد تعريفات متعددة فى األدبيالراغبون، 
 منيا :لمجامعات 

مجموعة المتغيرات المرتبطة بالتجديد واالبتكار والتخطيط ، باإلضافة إلى االىتمام  -
، وتقديم الخدمة المناسبة لمطالب وتمبية احتياجاتيم ، بالتكنولوجيا والعنصر البشرى 

  (73،  8114الدىار ،  لمنافسة )كسب الجامعة القدرة عمى اتوتحقيق قيمة مضافة 
القومى لمدولة ، مدى مساىمة الخدمات الجامعية فى تنمية المستوى التنافسى لالقتصاد  -

كما أن زيادة الطمب األجنبى عمى الخدمات التعميمية يعد مؤشرا لزيادة تنافسية الخدمات 
 ( Bisaria ,Boeva ,2007, 149التعميمية ) 

دمات تعميمية وبحثية عالية الجودة ، األمر الذى يكسبيا قدرات قدرة الجامعة عمى تقديم خ -
ومزايا تنافسية ، وينعكس إيجابيا عمى أعضاء ىيئة التدريس والطالب ، ويعكس ثقة 

 (208، 8117إبراىيم ،  المجتمع فييا ومن ثم زيادة التحاق الطالب بيا )
 المنافسة ليا )الوادى قدرة الجامعة عمى تحقيق التفوق السوقى عمى كافة الجامعات  -

 ( .42، 8100والزعبى ، 
الكيفية التى تميز بيا الجامعة نفسيا عن أقرانيا ومنافسييا من الجامعات ، وتحقق  -

التى تستطيع الجامعة  المواردو لنفسيا التميز عمييم من خالل الميارات والتكنولوجيا 
المنافسون ، وسرعتيا فى  استثمارىا لخمق قيم ومنافع لممستفيدين بشكل أكبر مما يحققو

 ( .80، 8105ويح ،  التجديد بحيث يصعب تقميدىا )
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الممارسات القانونية واألخالقية واستخدام اإلجراءات المختمفة لمتفوق عمى المنافسين ،  -
وتتضمن عممية جمع المعمومات وتحميميا وتحويميا إلى معمومات تفيد فى اتخاذ القرارات 

(Bisaria,2013,90 ، )د ىذا التعريف عمى الجوانب األخالقية والقانونية لجمع ويؤك
 المعمومات فى عممية المنافسة .

األطر التنافسية لمجامعات والتى تستطيع تجويد الفاعميات المؤسسية عن طريق تبنى  -
استراتيجيات ابتكارية تساعدىا عمى استقطاب الكفاءات من أعضاء ىيئة التدريس 

دوليا بما يحقق التميز الجامعى عن نظائرىا من الجامعات والطالب واإلداريين وطنيا و 
 ( .67، 8103عيد ،  األخرى )

امتالكيا موارد مادية وبشرية يصعب تقميدىا من قبل المنافسين ، والقدرة عمى تقديم  -
 ( .Weierbach,2015,12 خدمات مميزة عمى مدى فترة زمنية طويمة ) 

 ما يمى :لمجامعة ة التنافسية يتضح من خالل التعريفات السابقة لمميز  
 . أن الميزة التنافسية مرتبطة بالتجديد واالبتكار والتخطيط االستراتيجى 
  مرتبطة باستقطاب الكفاءات العممية فى مختمف التخصصات.أن الميزة التنافسية 
 . أن الميزة التنافسية مرتبطة بثقة المجتمعات فييا وزيادة االلتحاق بيا 
 ية مرتبطة بزيادة الطمب األجنبى عمى الخدمات التعميمية المقدمة .أن الميزة التنافس  
  أن الميزة التنافسية مرتبطة بالتطوير السريع فى الخدمات بشكل يصعب تقميده. 
  أن الميزة التنافسية مرتبطة بمجموعة من القيم األخالقية والقانونية وعدم إلحاق الضرر

 بالغير .
سابقة يمكن تعريف الميزة التنافسية لمجامعات فى الدراسة وبناء عمى التعريفات ال      

الحالية بأنيا " قدرة الجامعة عمى تحقيق التميز عمى الجامعات المنافسة من خالل تبنى 
وتقديم خدمات تعميمية وبحثية عالية الجودة تحقق ، استراتيجيات مبتكرة يصعب تقميدىا 

مع االلتزام م فى تنمية االقتصاد القومى لمدولة ، وتسيالتميز عمى المستوى المحمى والعالمى 
 . "بالقيم األخالقية لممنافسة 

  



 م4243( 35) -4ج-عدد مارس                                    ...            تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 221 - 

 خصائص امليشة التيافضية ثاىيا : 

( و )الوادى ، 051، 8103) عيد ،  :تتسم الميزة التنافسية بعدة خصائص أىميا        
 ( .8100،42الزعبى ،

نما نسبية : الن -0 سبية تتحقق بمقارنة أداء المؤسسات فالميزة التنافسية ليست مطمقة ، وا 
 .فى أوقات زمنية مختمفة 

 فيى تحقق لممؤسسة قيمة مضافة تميزىا عن المؤسسات المنافسة .القيمة :  -8
االستمرارية : فالميزة التنافسية تتسم باالستمرارية ، والبد من تجديدىا وتطويرىا لضمان  -5

 استمراريتيا وعدم توقفيا .
التنافسية يستطيع المستفيدين والعمالء إدراكيا وتمييز المؤسسة  يمكن إدراكيا : فالميزة -2

 التى تقدم خدمات متميزة عن غيرىا .
يصعب تقميدىا : أى يصعب عمى المنافسين تقميد الخدمات المقدمة ، وذلك يرجع إلى  -3

 مدى امتالكيا لموارد وكفاءات بشرية مبدعة . 
 يس التشابو والتميز المينى والتقنى التفوق عمى المنافس والتركيز عمى االختالف ول -4
التميز فى األصول االستراتيجية وتشمل الموارد المادية والبشرية وكذلك التميز فى األطر  -5

 التنظيمية والبحثية والتعميمية .
 التفرد الجامعى بما يضمن التنافس عمى المستوى المحمى والدولى . -6
 التجديد ومواكبة تغيرات البيئة الخارجية . -7

      Sources of Competitive Advantage ا : مصادر امليشة التيافضيةثالج
أشارت األدبيات التربوية  توجد مصادر أساسية لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعات ، وقد   

 ىى :و مصادر الميزة التنافسية مجموعة من إلى 
ستراتيجى ىو التفكير االستراتيجى لتحقيق الميزة التنافسية : ويقصد بالتفكير االالتفكير  -0

اإليجابى الذى يساعد الجامعة عمى اإلفادة من الفرص المتاحة ومواجية التحديات ، كما 
 (21، 8108الزىيرى ،  يضمن لمجامعة التميز واالستمرارية )

توفر الموارد البشرية : وىى الكفاءات العممية المؤىمة التى تمتمك المعارف والخبرات  -8
ى تحقيق التميز الجامعى ، وىى عنصر غير قابل لمتقميد من قبل والميارات التى تسيم ف
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، والعنصر البشرى ىو الذى يضمن التميز والتفرد واالستمرارية فى الجامعات المنافسة 
 ( .824، 8103خاطر ،  تطوير الخدمات )

توفر الموارد المادية : ووجود مصادر متنوعة لمتمويل الالزم إلنتاج وتقديم الخدمات  -5
 فة أقل وجودة أعمى من الجامعات المناظرة  .بتكم

 توفر المعمومات التقنية والمعرفة اإلبداعية ووسائل التكنولوجيا الحديثة . -2
اإلمكانات اإلدارية والتنظيمية : وتعد من أىم مصادر الميزة التنافسية فالبد من وجود  -3

سية وتتبنى استراتيجيات اتجاىات إدارية حديثة توفر البيئة المناسبة لتحقيق الميزة التناف
 ( .455، 8103أحمد ،  متطورة لتحقيق التميز )

ويتضح أن مصادر الميزة التنافسية تتسم بالتكامل ما بين الموارد المادية والبشرية          
والبيئة التنظيمية المناسبة والتفكير االستراتيجى الذى يقود الجامعة لتحقيق التميز والمنافسة 

 ص ومواجية التحديات .باستثمار الفر 
 Strategies of Competitive Advantage اصرتاتيجيات امليشة التيافضيةرابعا : 

 توجد ثالث استراتيجيات أساسية لتحقيق الميزة التنافسية وىى :     
استراتيجية التميز : وتعتمد ىذه االستراتيجية عمى قدرة الجامعة عمى تقديم منتجا أو  -0

 بالتفرد وعمى مستوى عالى من الجودة .خدمات متميزة تتسم 
استراتيجية التركيز : وتيتم بتوجيو جيود الجامعة لمتركيز عمى قطاع معين وأىداف  -8

معينة تحقق الريادة والتميز ، وىذه االستراتيجية تتصف بالعمق فيى ال تيتم بالتوسع 
لعمالء ومحاولة فى تقديم الخدمات بقدر ما تيتم بالفيم الدقيق لحاجات قطاع معين من ا

 .إشباع ىذه الحاجات 
وىى تيتم بقدرة الجامعة عمى تقديم خدمات أقل تكمفة وأعمى : استراتيجية إدارة التكمفة  -5

جودة بالمقارنة مع الجامعات المنافسة بحيث تحقق أكبر عائد مع المحافظة عمى 
 . (57،  8103قشطة ،  مستويات الجودة)
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  Dimensions of Competitive Advantage خامضا : أبعاد امليشة التيافضية
 توجد عدة أبعاد لمميزة التنافسية حددتيا األدبيات التربوية فيما يمى :      

: وىى أن تتمكن الجامعة من تقديم خدمات متنوعة عالية الجودة   Qualityالجودة  -0
ام تحوذ عمى رضا المستفيدين ، وىذا يتطمب من الجامعة استثمار الكفاءات واستخد

التقنيات الحديثة ، والترويج لمخدمات المتميزة التى تمبى كافة حاجات المستفيدين وخمق 
 ( .552،  8105الحواجرة ، قيمة مضافة لمجامعة )

: تعد التكمفة من أىم األدوات التنافسية لممؤسسات ، وترتبط بقدرة  Costالتكمفة   -8
ى جودتيا ، وتقديم خدمات الجامعة عمى خفض تكمفة الخدمة المقدمة مع الحفاظ عم

 ( .025،  8108الزىرانى ،  متنوعة بأقل تكمفة مقارنة بالمنافسين )
إن تحقيق الميزة التنافسية :   Creativity & Uniquenessوالتفرد اإلبداع  -5

لمجامعات ال يتم إال من خالل وجود اإلبداع الفكرى الذى يميزىا عن اآلخرين مع ضرورة 
ت المتاحة ، وبدون اإلبداع ال تستطيع الجامعة التميز ألن األفكار التوافق مع اإلمكانيا

المنسوخة أو المقمدة تقضى عمى تحقيق الميزة التنافسية ، كما أن الميزة التنافسية 
 تتحقق من خالل التفرد فى تقديم الجامعة الخدمة التى ال يستطيع المنافسون تقميدىا)

 (.025، 8102ىالل ،  ( و)01، 8105حمدان ، 
: فالميزة التنافسية تتسم باالستمرارية ألطول فترة ممكنة   Continuityاالستمرارية   -2

،وترتبط بالمزايا الجديدة التى تحققيا الجامعة لالستمرار فى المنافسة ولذا ظير مفيوم 
" والتى  Sustainable Competitive Advantage الميزة التنافسية المستدامة "

 ( . Ployhart ,2012,67ن الميزة التنافسية ) تعد نموذجا متطورا م
فى الخدمات بما : وتعنى سرعة االستجابة لمتغيرات التى تحدث  Flexibility  المرونة  -3

يالئم الحاجات المتجددة لممستفيدين ، وتتضمن المرونة فى تقديم منتجات جديدة أو 
ى وقت تنفيذ الخدمة مزيج متنوع من المنتجات أو مرونة فى مستوى الخدمة أو مرونة ف

 ( .50، 8103) عساف ، 
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 مربرات حتكيل امليشة التيافضية باجلامعات  صادصا :

إن التغيرات السريعة والمتالحقة التى يشيدىا العالم من ثورة تكنولوجية ومعرفية وما       
تحممو من تحديات قد فرضت عمى الجامعات ضرورة البحث عن مزايا تنافسية تضمن ليا 

وتحقق االستمرارية فى عالم سريع التغير ، وفيما يمى عرض لمبررات تحقيق الميزة  البقاء
 التنافسية بالجامعات وىى :

العولمة : فقد أدى انتشار العولمة إلى وجود بيئة تنافسية شممت كافة القطاعات عمى  -
المستوى العالمى ، وخصوصا القطاع التعميمى والجامعات ، وقد فرضت العولمة عمى 

جامعات ضرورة إتاحة قدر كبير من التنوع فى البرامج والخدمات المقدمة ، والتوسع ال
فى التعميم الخاص والتعميم المفتوح ، وظيور الجامعات العابرة لمحدود والجنسيات وتغير 

 األنظمة التعميمية وفقا آلليات السوق .
المستحدثات اتساع دائرة التنافس الوطنى واإلقميمى والدولى : فى ضوء تنامى  -

التكنولوجية ، وتطور شبكات االتصاالت والمعمومات ، مما يفرض عمى الجامعات تطوير 
 ( .010، 8116زيتون ،  االستراتيجيات لتحقيق فرصا لمتميز الجامعى )

ظيور مفيوم اقتصاد المعرفة : والذى يعتمد عمى الموارد المعرفية والتكنولوجية أكثر من  -
مادية،وأصبح نجاح الجامعات متوقفا عمى ما تمتمكو من خبراء اعتماده عمى الموارد ال

 وعمماء متخصصون يمتمكون المعرفة والخبرة التى تمكنيم من المنافسة .
ظيور الضغوط التنافسية بالمؤسسات الجامعية : حيث أصبح تحقيق الميزة التنافسية  -

دارية ، وتوفير مناخ أساسا لنجاح الجامعات واستمراريتيا من خالل تطوير أساليبيا اإل
تنظيمى مناسب ، وبيئة تفاعمية جيدة وتنمية االبتكار واإلبداع واالرتقاء باألداء ليكون 

 (  .65، 8108الصالح ،  أكثر كفاءة وفعالية فى ظل شدة المنافسة )
ظيور المعايير والتصنيفات الدولية : والتى تحدد السمعة األكاديمية لمجامعة ومكانتيا  -

 ات األخرى فى ضوء معايير دولية فرضتيا ثقافة عولمة التعميم الجامعى .بين الجامع
تعدد الخيارات فى سوق العمل وذلك الستقطاب الخريجين محميا وعالميا : ومن ثم يظير  -

أمام الجامعة تحديات أخرى مرتبطة بتنافس خريجييا مما يتطمب تطوير برامجيا 
 (8102،25ا محميا ودوليا ) قشقش،ومقرراتيا لتحقيق ميزة تنافسية مع نظيراتي
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ظيور توجيات استراتيجية فى الفكر اإلدارى : ىذه التوجيات تدعم التميز الجامعى  -
 والتفوق وبناء السمعة األكاديمية لمجامعات مما يضمن استمرار المنافسة .

زيادة االىتمام برأس المال الفكرى وتزايد أىمية تكوين المعرفة واالىتمام بالتعميم  -
 الستثمار فى العنصر البشرى . وا

امتالك الجامعة لعديد من الموارد والكفاءات : والشك أن ذلك يدعم قيام الجامعة بكافة  -
األدوار المنوطة بيا فى التعميم والبحث العممى ودعم تنمية المجتمع فى شتى المجاالت ، 

 .( 82، 8105ويح ،  واستثمار كل ىذه الموارد لدعم تميز الجامعة )
ود تغيرات فى القيود الحكومية : والتى ترتبط بمواصفات المنتج أو مواصفات الخدمة وج -

، فالتغيرات السريعة تفرض ضوابط عمل جديدة تتسم بالمرونة واالستقاللية وتنوع 
تاحة فرص كثيرة لالختيار أمام الطالب ، مما يؤدى إلى ضرورة تبنى  البرامج ، وا 

 ساتيا التعميمية لتمبية تمك المتغيرات .الجامعة لمميزة التنافسية فى سيا
تغير حاجات المستفيدين من الخدمات : فقد تتغير حاجات متمقى الخدمة أو تظير  -

حاجات ورغبات جديدة لممستيمكين وذلك نتيجة الرتفاع مستوى المعيشة أو زيادة 
ظير مستوى الوعى االستيالكى وبالتالى يحدث تجديد فى الميزة التنافسية الحالية وت

 ( .8103،54السوسى ،  ميزة تنافسية جديدة )
 صابعا : جماالت امليشة التيافضية للجامعات 

إن مجاالت تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات تشتق من الوظائف الثالثة لمجامعة وىى        
التعميم والبحث العممى وخدمة المجتمع ، وبالتالى يعد تطوير ىذه المجاالت الثالثة مدخال 

 ميما لتحقيق الميزة التنافسية ، وسوف توضح الدراسة ذلك فيما يمى :
 التنيش فى جمال التعليه   -1

إن التعميم الجامعى منظومة متكاممة مكونة من األستاذ الجامعى والطالب والمناىج  
الدراسية وأساليب التدريس والتقويم والبيئة التعميمية ، والشك أن تحقيق التميز فى مجال 

 يتطمب تطوير كل عنصر من عناصر المنظومة التعميمية من خالل ما يمى : التعميم
تميز األداء التدريسى لألستاذ الجامعى : حيث إن تمكن األستاذ الجامعى من كافة  -

، الميام التدريسية كالتخطيط والتنفيذ والتقويم ومستواه العممى وتمكنو من المادة العممية
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تدريس والتقويم ، باإلضافة إلى مؤىالتو العممية واستخدامو لمطرق الحديثة فى ال
تقانو لمنظريات والممارسات التربوية والميارة فى استخدام التقنيات العممية  المتميزة ، وا 
الحديثة وتصميم المقررات االلكترونية يسيم فى إكساب الجامعة سمعة جيدة فى 

، ومن أىم االتجاىات ( 55، 8102آل درع ،  األوساط األكاديمية محميا وعالميا )
الجامعية الحديثة تحقيق التمكين لعضو ىيئة التدريس والذى يتضمن أربعة أبعاد 

المكانة األدبية والمادية ،  والمشاركة فى اتخاذ القرارات، أساسية ىى التنمية المينية،
 (.585،  8102األسمر ،  )واالستقاللية والحرية فى األداء والرضا الوظيفى 

ج التعميمية المقدمة لمطالب : والتى تؤكد عمى مشاركة الطالب بحيث يكون تميز البرام -
متفاعال ومنتجا وليس مجرد مستقبال لممعمومات ، وتشجيعو عمى التعمم الذاتى والتعمم 
كسابو  التعاونى وحل المشكالت وتفعيل التعميم اإللكترونى والتقويم المستمر ألدائو وا 

 (.083، 8103اصفات خريج متميز) آل كاسى ، ميارات متعددة من أجل تحقيق مو 
 التنيش فى جمال البخح العلنى  -2

يعد التميز فى البحث العممى من أىم مداخل ومجاالت التميز الجامعى عمى المستوى        
المحمى والدولى ، وال شك أن ريادة وتميز مؤسسات التعميم العالى كان ناتجا عن النشاط 

ل الجامعات بمثابة بيوت خبرة قادرة عمى دعم البحوث العممية البحثى المتواصل والذى جع
وتمويميا ، وفى ظل التطور المعرفى والتكنولوجى السريع يجب عمى الجامعات وضع خطط 
شاممة لمبحث العممى تكون مرتبطة بتمبية احتياجات المجتمع وحل مشكالت قطاعات المجتمع 

بالذكر أن التفوق فى البحث العممى أحد  ( ، ومن الجدير028، 8104أحمد ،  المختمفة )
معايير التصنيفات العالمية لمجامعات وأحد مؤشرات الميزة التنافسية ، كما يسيم فى تحقيق 

 التنمية لممجتمع ككل .  
 التنيش فى جمال خدمة اجملتنع  -3
تعد خدمة المجتمع ىى الوظيفة الثالثة لمجامعة التى تسيم فى تحديد حاجات المجتمع    
مشكالتو ، وتقوم بتوفير برامج تمبى ىذه الحاجات وتقدم حمول لممشكالت ، ومن أىم و 

 ( :83، 8102طو ،  مجاالت خدمة المجتمع )
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إعداد البحوث التطبيقية التى تسيم فى توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع من خالل  -
 التعاون مع مؤسسات اإلنتاج وحل مشكالت المجتمع .

 الستشارات لكافة قطاعات المجتمع االقتصادية واالجتماعية .تقديم الخدمات ا -
 خدمات اإلرشاد والتوجيو المجتمعى من خالل تنظيم ندوات ومحاضرات إرشادية . -
تشجيع برامج التعميم المستمر وتزويد أفراد المجتمع بالميارات المتطورة والمعارف  -

 رارية فى التعمم .المستحدثة التى تواكب المتغيرات العالمية وتحقق االستم
المشاركة فى االحتفاالت العامة والمناسبات االجتماعية والرسمية ، والتنمية الثقافية   -

 لممجتمع .
 القيادة الفكرية والنقد االجتماعى لممجتمع بيدف إصالح أوضاعو ومعالجة قضاياه .  -

 ثاميا : متطلبات حتكيل امليشة التيافضية للجامعات 
 المتطمبات األساسية لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعات أىميا ما يمى :توجد مجموعة من      
تطبيق االتجاىات اإلدارية الحديثة : حيث إن اتباع الجامعة ألساليب اإلدارة الحديثة  -0

 يساعد فى االرتقاء بمخرجات التعميم الجامعى ومن ىذه األساليب اإلدارية الحديثة :
عتماد األكاديمى: تعد إدارة الجودة الشاممة أحد إدارة الجودة الشاممة وتحقيق اال -

االتجاىات الحديثة التى تؤدى إلى تميز الجامعة واستمرارىا ، كما تحقق رؤية 
ورسالة الجامعة وتدعم باستمرار تحسين المخرجات التعميمية)رضوان محمد، 

امعة ( كما أن االعتماد األكاديمى يسيم فى زيادة القدرة التنافسية لمج408، 8103
جراء مقارنات مرجعية لألداءمع الجامعات  ، وتطبيق المعايير المحمية والدولية وا 

 المناظرة .
اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجى : وىى عممية تقوم الجامعات من خالليا  -

بتحميل البيئة الداخمية والخارجية ووضع خطط استراتيجية لتحقيق أىداف الجامعة 
( وىى أحد االتجاىات اإلدارية 018، 8103محمد ،  المستفيدين )وتمبية حاجات 

 التى تعزز القدرة التنافسية لمجامعة وتمكنيا من مواجية التحديات المعاصرة.
اإلدارة اإللكترونية : وتعتمد عمى استخدام التقنيات الحديثة وشبكات اإلنترنت  -

 وتوظيفيا فى العمل اإلدارى لزيادة فاعمية األداء .
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رة األزمات : من أىم االتجاىات الحديثة فى اإلدارة وتشمل تشكيل فريق متميز إدا -
إلدارة األزمات يواجو األزمة بطرق إبداعية ، مع وضع سيناريوىات بديمة لممواجية ، 
مع توفير قاعدة بيانات ونظم اتصاالت متطورة ، مع تنمية الوعى بأىمية إدارة 

ن أىمية إدارة األزمات فى أنيا تحافظ عمى ( ، وتكم6،  8105الميدى ،  األزمات)
، السمبية الناتجة عن حدوث األزمة الجامعة من المخاطر المتوقعة أو تقمل من اآلثار

واإلفادة من التجربة ومحاولة تفادى حدوث األزمة أو االستعداد الجيد لمواجيتيا فى 
 حال تكرارىا مستقبال .

نمية الموارد المالية لمجامعة يسيم فى التوسع فى تنمية الموارد المادية والبشرية : إن ت -8
األنشطة االستثمارية لمجامعة ، كما أن االىتمام بتنمية الموارد والكفاءات البشرية فى 
الجامعة واستقطاب العناصر الجيدة إلنتاج المعرفة يسيم فى االنتقال إلى اقتصاد 

واردىا البشرية  لتحقيق الميزة المعرفة ، وقد اتجيت معظم الجامعات إلى االستثمار فى م
 ( .8، 8103إبراىيم ،  التنافسية )

اإلبداع : يعد من أىم العوامل المؤثرة فى امتالك الجامعة لمميزة التنافسية ، وىو  -5
مجموعة من اإلجراءات تعتمد عمى أساليب إدارية ابتكارية من أجل جودة الخدمة 

كالن أساسيان لإلبداع فى ( ، ويوجد ش002، 8102عساف ،  وتطوير األداء )
الجامعات ىما : اإلبداع التكنولوجى واإلبداع اإلدارى ، فاإلبداع التكنولوجى يعتمد عمى 
اقتناء التكنولوجيا المتطورة واستخداميا فى تطوير الخدمات ، فالتطور التكنولوجى شرط 

مد عمى أساسى لتفوق الجامعة عمى الجامعات المناظرة ، أما اإلبداع اإلدارى فيعت
رابح  استخدام عمميات وأساليب إدارية أكثر كفاءة ، وخمق بيئة إيجابية تعزز التعاون ،)

( وقد أصبح اإلبداع متطمبا أساسيا لألداء الجامعى حتى يحقق 045، 8104ولويزة ، 
االستمرارية لمخدمات الجامعية ويحقق ميزة تنافسية لمجامعة التى تشجع األنشطة 

 اإلبداعية .
  



 م4243( 35) -4ج-عدد مارس                                    ...            تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 222 - 

  مؤعزات قياظ امليشة التيافضية ومدى توفزها فى جامعة األسهزالجالح :  املبخح

   . مؤشرات قياس الميزة التنافسية ومدى توفرىا فى جامعة األزىر ىذا المبحث دراسة  تناول
 Measurement Indicator of: مؤعزات قياظ امليشة التيافضية    أوال 

                                                                           Competitive Advantage 

ياس الميزة التنافسية لمجامعات مرتبطة بجميع عناصر المنظومة الجامعية إن مؤشرات ق      
 ، ويمكن تحديد أىم مؤشرات الميزة التنافسية لمجامعات فيما يمى : بشكل متكامل 

: تعد من أىم مؤشرات قياس الميزة التنافسية لمجامعة ،  التصييفات العاملية للجامعات -0
، وقد ظيرت المعايير العالمية فى التعميم الجامعى وىى تدل عمى التزام الجامعة بتطبيق 

عندما اىتمت الجامعات الصينية بقياس  8115التصنيفات العالمية لمجامعات فى عام 
بعدىا صار ىناك توجيا عالميا جودة أداء الجامعات وذلك وفقا لتصنيف شنغياى ، و 

نتج عنو عدد من التصنيفات الصادرة عن عدد من المنظمات والييئات البحثية العالمية 
واإلقميمية والمحمية ، حيث تعمن ىذه المنظمات نتائج التصنيف مرة أو مرتين سنويا ، 

لبحثى وفقا لمعايير ومؤشرات محددة تتضمن السمعة األكاديمية العالمية ، والنشاط ا
ومن أشير ( ، 838،  8104جويمى ،  وجودة التعميم ، واألنشطة اإللكترونية )

 ( والذى يصدر عن مؤسسة كواكوارلي سيموندس "QSالتصنيفات العالمية تصنيف )
Quacquarelli Symonds  ويعتمد ىذا التصنيف عمى تقييم أربعة مجاالت "

"  311عالمية ، وييتم بترتيب "ىى التدريس و البحث والتوظيف والسمعة الأساسية 
، كما يعتمد عمى ستة مؤشرات "  ألف جامعة عمى مستوى العالم 51جامعة من بين"

أساسية مرتبطة بنسبة الطالب الدوليين وأعضاء ىيئة التدريس الدوليين ، ونسبة 
الطالب عمى أعضاء ىيئة التدريس ، ونسبة االستشيادات البحثية ألعضاء ىيئة 

، كما يوجد تصنيف التايمز الصادر عن مجمة بريطانية  لسمعة والتوظيفالتدريس ، وا
 " Times Higher Education " وىو من أكثر التصنيفات تميزا ، ويعتمد منيج

عالى الشفافية فى التقييم من خالل إضافة مؤشرات واقعية واستخدام طرق تحميل 
ر عدد من المؤشرات بيانيا ويتضمن ثالثة معايير أساسية يندرج تحت كل معيامتطورة 
 ( Pavel , 2015,58 ) كالتالى :
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معيار التدريس : ويضم مؤشرات فرعية ىى : نسبة الطالب إلى أعضاء ىيئة التدريس ،  -
ونسبة الحاصمين عمى دكتوراه ، ودعم األكاديميين الجدد ودخل الجامعة مقارنة بأعداد 

 أعضاء ىيئة التدريس .
م بالتعرف عمى دور الجامعة فى زيادة المعارف اإلنسانية ، معيار البحث العممى : وييت -

ويضم عدد من المؤشرات الفرعية ىى : نسبة عدد البحوث بالنسبة لعدد الباحثين ، 
االقتباس أو االستشياد العممى ، والعائد المادى الناتج عن التعاون مع المؤسسات 

 .الصناعية 
ىى نسبة الطالب الدوليين إلى الطالب  معيار عالمية الجامعة : ويضم ثالثة مؤشرات -

المحميين ، ونسبة أعضاء ىيئة التدريس الدوليين إلى األعضاء المحميين ، نسبة 
وقد دفعت ىذه التصنيفات كافة ،  األبحاث العممية التى شارك فييا باحثين دوليين

م الجامعات عمى مستوى العالم لبذل جيود متواصمة من أجل الحصول عمى ترتيب متقد
فى التصنيفات العالمية بحيث تستطيع تحقيق ميزة تنافسية تضمن ليا البقاء 

 واالستمرارية . 
تسعى معظم الجامعات عمى مستوى العالم إلى الحصول عمى :  جوائش التنيش األكادميية -8

جوائز التميز العالمية ، وال شك أن ىذه الجوائز تعزز من التنافسية ، وتشجع االبتكار 
عات الستيفاء كل شروط ومعايير جودة التعميم العالى ، ومن الجدير بالذكر وتدفع الجام

 أن أول جائزة تميز عالمية فى التعميم العالى ىى جائزة أكاديمية التعميم العالى "
Higher Education Academy  وىى منظمة تعميمية بالمممكة المتحدة تيدف "

داء ، وتحسين الخبرة األكاديمية لمطالب إلى دعم التعميم العالى ، وتطوير معايير األ
والتى تيتم بتقييم ثالثة وأعضاء ىيئة التدريس ، وأطمقت جائزة التميز فى التعميم العالى 

  ( HEA , 2020مجاالت أساسية ىى : )
التميز فى قيادة التعميم والتعمم : وتتمخص فى وجود قيادة استراتيجية فعالة تحقق التميز  -

 مم وتدمج الرؤية واألىداف فى كل سياسات الجامعة وممارساتيافى التعميم والتع
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التميز فى دعم الطالب : وذلك من خالل التنوع فى البرامج المقدمة لمطالب والتى  -
تمبى احتياجاتيم ، وتدعم تميزىم وتطوير مياراتيم ، باإلضافة إلى تقديم الخدمات 

 الطالب .اإلرشادية والدعم األكاديمى والمالى والرقمى لدعم 
التميز فى التدريس : والشك أن التميز فى التدريس ىو الجانب المميم الذى يشجع  -

الطالب عمى التفاعل فى عممية التعمم ، ويدعم التفكير المستقل ، ويعزز التعمم 
الذاتى والتفكير النقدى ، وتركز معايير التميز فى التدريس عمى جودة التدريس 

 .س وتطوير المحتوى المعرفى واالبتكار فى أساليب التدري
التميز البحثى : إن جوائز التميز البحثى تعتمد عمى ثالثة مؤشرات أساسية ىى  -

اإلنتاجية ويقصد بيا عدد البحوث المنشورة لمباحث بشكل منفرد ، اإلنتاجية الجزئية 
وتشمل مساىمة الباحث فى البحوث المشتركة مع اآلخرين ، ومتوسط الجودة وىو 

دة البحوث المنشورة ، واالستشياد بيا ، وقد تم إطالق معظم الجوائز مرتبط بجو 
العالمية بيدف مكافأة الجيود اإليجابية المبذولة فى خدمة اإلنسانية ، وقد كتب 
ألفريد نوبل أنو ينبغى منح الجوائز لمن منحوا أكبر فائدة لمبشرية " وتقدم ىذه 

 Nobel )آلداب أو السالم الجوائز لمبحوث السممية سواء فى العموم أو ا
Prize,2020 ) 

األكاديمية وال شك أن معظم الجامعات تسعى لحصد أكبر عدد من جوائز التميز  
 أو التدريس أو البحث العممى . الجامعية حتى تحقق ميزة تنافسية سواء فى القيادة العالمية 

بالجامعة االعتراف إن السمعة األكاديمية لمجامعة تحقق  : الضنعة األكادميية للجامعة  -5
فى جميع أنحاء العالم ، وتشجعيا عمى مواصمة اإلنجازات ، وكمما استطاعت الجامعة 
أن تقوم بعمل تغطية إعالمية متكاممة لكافة األنشطة التى تقوم بيا عن طريق إصدار 
نشرات وتقارير دورية كمما استطاعت تحسين مستوى السمعة األكاديمية ، واستطاعت 

ب األصول البشرية والمادية اليامة من طالب وأعضاء ىيئة تدريس وكذلك أيضا استقطا
، كما أن سمعة الجامعة مرتبطة جذب جيات التمويل المقدمة لممنح والتبرعات 

بالحصول عمى براءات اختراع والتسويق لإلنتاجية البحثية من خالل التواصل مع 
كاديمية لمجامعة بامتالكيا المؤسسات الصناعية والتجارية ، كما ترتبط السمعة األ 
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 ، )وتحقق اإلقبال المتزايد عمى خدماتيا لعالمات تجارية والتى توسع نطاق الجامعة 
Lee & Wanta , 2015, 198)  وبالتالى تحقق السمعة األكاديمية لمجامعة عدة فوائد

مثل الحصول عمى مستويات عالية من الثقة من جانب الجميور وجذب األساتذة 
 وبالتالى تحقيق ميزة تنافسية عمى الجامعات المناظرة .والطالب 

المعرفة مزيج من المعمومات والخبرات والتجارب والقيم ، ولكى :  بياء جمتنع املعزفة -2
يتحول كل ىذه المزيج إلى معرفة يتطمب مجموعة من اإلجراءات واألنشطة المنظمة التى 

من أىم ناء مجتمع المعرفة ب تفوق الجامعة فى  تتم تحت مظمة الجامعات ، ويعد
، فقد أصبح إنتاج المعرفة وتوزيعيا وتصميم شبكة مؤشرات الميزة التنافسية لمجامعات 

إلكترونية لخدمات المعمومات من أىم أولويات الجامعات ، فالمجتمع القائم عمى المعرفة 
صا يسيم فى تحويل المعرفة إلى مورد استراتيجى يحقق نموا فى الناتج القومى خصو 

وأنيا مورد ينمو مع مزيد من االستيالك بخالف الموارد المالية التى تقل مع مزيد من 
 (Kornienko , 2015,361 االستيالك )

: إن الشراكة بين الجامعات والمجتمع تسيم فى  تفعيل الغزاكة اجملتنعية للجامعات  -3
تطورة ، وتحسين فوائد مباشرة ألفراد المجتمع عن طريق إنشاء برامج تعميمية متحقيق 

الخدمات المقدمة ، ومدخال ميما إلنتاج البحوث المرتبطة بقضايا المجتمع كما تسيم 
 (Shabram ,2016, 40 عدد من األىداف أىميا : )فى تحقيق 

 . تمبية حاجات المجتمع وحل المشكالت والقضايا المجتمعية -
  .المساىمة فى تحقيق التنمية المستدامة  -
 كامل والمساىمة فى نجاح البرامج التعميمية واالجتماعية .تحقيق التعاون والت -
 التحقق من جودة التعميم الجامعى وتحقيق األىداف التعميمية . -
 توفير شعور قوى باالنتماء ، وتشجيع األفراد عمى المشاركة فى العمل التطوعى . -
 تقديم الدعم المادى لمؤسسات التعميم العالى فى أشكال مختمفة . -
 نظومة التعميمية لمواكبة التطورات العالمية .تطوير الم -

ومن أىم صور الشراكة بين الجامعة والمجتمع ، الكراسى البحثية ، والحاضنات         
، والمشروعات المشتركة والمنح السنوية والدعم المالى الذى العممية ، واالستشارات والتدريب 
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ومن ثم فإن تحقيق الشراكات  (086، 8100، وآخرون المعمورى  )تقدمو المؤسسات 
 الفاعمة بين الجامعة والمجتمع تعد من أىم مؤشرات تحقيق الميزة التنافسية .

 مدى توفز مؤعزات امليشة التيافضية جبامعة األسهز :   ثاىيا

عرض نبذة عن جامعة  سيتمقبل تحديد مدى توفر مؤشرات الميزة التنافسية بجامعة األزىر    
وواقعيا المعاصر فى مجال ورسالتيا واختصاصاتيا ، العالم اإلسالمى  األزىر ومكانتيا فى

  :توفر مؤشرات الميزة التنافسية بجامعة األزىر  ، ثم مناقشة مدىتحقيق الميزة التنافسية
 ىبذة تارخيية عً ىغأة جامعة األسهز ومكاىتها فى العامل اإلصالمى-1

مية التى عرفيا العالم منذ القرن الرابع تعد جامعة األزىر من أقدم الجامعات اإلسال       
حممت لواء اليجرى ، فيى ثانى جامعة أنشئت فى العالم بعد جامعة القرويين بالمغرب ، حيث 

فتحت أبوابيا الستقبال الطالب ، كما ، وقامت بنشر العقيدة الصحيحة  الدعوة اإلسالمية
العموم الدينية ليتزودوا من  ، لمأنحاء العا جميعالوافدين من أبناء األمة اإلسالمية فى 

في طريقيا جامعة األزىر سارت قد ، و  بالدىمويحمموا مشاعل العمم والمعرفة إلى  والدنيوية ،
أساسا لمنظم  قدمت، كما  دول العالم، تؤدي رسالتيا وتنشر دعوتيا بين مختمف  بخطى ثابتة

        والتقاليد الجامعية التى عرفت بعد ذلك فى الشرق والغرب .
م صدر أول 0658وقد صدرت عدة قوانين لتنظيم الدراسة بجامعة األزىر، ففى عام        

كان ىذا قد رسم كيفية الحصول عمى الشيادة العالمية  وحدد موادىا ، و ، وقد قانون لألزىر 
م صدر القانون 0751القانون خطوة عممية فى تنظيم الحياة الدراسية باألزىر ، وفى عام 

زىر نص عمى أن التعميم الجامعى باأل قد و ، الذى نظم الدراسة فى األزىر وكمياتو  27رقم 
م صدر 0740مايو  3أصول الدين والمغة العربية ، وفى و  ،يشتمل عمى كمية الشريعة 

م الخاص بتنظيم األزىر والييئات التى يشمميا ، وبمقتضى ىذا 015/0740القانون رقم 
جامعتو العممية التى تضم عددا من الكميات العممية ألول مرة القانون قامت فى رحاب األزىر 

التجارة واليندسة والزراعة والتربية ، كما فتحت أبواب الدراسة الطب والعموم و مثل كميات : 
 ، التجارة والطببإنشاء كمية لمبنات ضمت عند قياميا شعبا لدراسة  لمطالباتبالجامعة 
 غيرىا، وتتميز الكميات الحديثة والعممية بجامعة األزىر عن اإلنسانية ، و االسالمية والدراسات 
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 العممية سالمية الى جانب الدراساتبالدراسات اإل أنيا تيتمة األخرى من الكميات الجامعي
 . (43،  8118خفاجى ،  ) التخصصية

 رصالة جامعة األسهز واختصاصاتها رؤية و
، تميزىا عن غيرىا من الجامعات صة ذات طبيعة خاجامعة عريقة ن جامعة األزىر إ      
، تجاه التعميم ووظائفيا األساسية فيى مطالبة بأداء أدوارىا ، تحمل رسالة مزدوجة كما 

باإلضافة إلى دورىا فى حفظ التراث اإلسالمى عبر ، وخدمة المجتمع ، والبحث العممى 
، سالمية أمجادىا تحفظ لمحضارة اإلو ، األجيال ، وما زالت جامعة األزىر تؤدى رسالتيا 

سواء فى عموم الدين أو عموم  العموموتجدد ما حققو المسممون األوائل من تقدم فى شتى 
النفتاح عمى جميع المؤسسات العممية والبحثية وتدور رؤية جامعة األزىر حول ا،  الدنيا 
ض ،وفيما يمى عر  ، بيدف التعاون وخدمة البشرية في مجاالت العمم المختمفة العالمية

 رسالتيا واختصاصاتيا 
 رصالة جامعة األسهز  - أ

أن تكون الجامعة الرائدة عالميا في تقديم الفكر تنص رسالة جامعة األزىر عمى "      
، التميز في ميدان التعميم الجامعيسالمى الصحيح، القائم عمى الوسطية، وتحقيق الجدارة و اإل

عداد الكوادر عمى المستويات ا،  والبحث العممي والعالمية في ظل ، واإلقميمية ، لمحمية وا 
وبما يسيم في خدمة المجتمع ، والمساواة ، والحرية والديمقراطية ،  مناخ يتسم باالستقاللية

 ( . 8181" ) الموقع الرسمى لجامعة األزىر ، المستدامة وصوال إلى التنمية
 اختصاصات جامعة األسهز   - ب

 :ىى اختصاصات جامعة األزىرأن م عمي 0740لسنة  015تنص المادة الثانية من قانون  
مانة الرسالة اإلسالمية وتحمل أ  ، عمى التراث اإلسالمى ودراستو ونشره  تيتم بالمحافظة -

 .العالم   دولالي كل 
 المتصمة بو .تختص جامعة األزىر بكل ما يتعمق بالتعميم العالى والبحوث  -
 .ية تقدم البشر حضارة و رقى ال في دورهمل عمي إظيار حقيقة اإلسالم و تع -
وتخريج عمماء   ،فى العموم الدينية والطبيعية مختصين عمماء الد العالم اإلسالمي باليتزو  -

الدين  كفاية عممية ومينية لتأكيد الصمة بين  ، باهلل والثقة بالنفس  يجمعون الي اإليمان
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مناشط  ممشاركة في كلالدين لعمماء  فيى تؤىل  ،  والربط بين العقيدة والسموك  ،  والحياة
الي سبيل اهلل  الدنيا لممشاركة في الدعوة مماءوع  ،  واإلنتاج والقدوة الطيبة الحياة ،

 بالحكمة والموعظة الحسنة .
ظيار   ، الحضارة العربية والتراث العممي والفكري لألمة العربية  تيتم ببعث - دور وا 

 .  اإلنسانية وتقدميا العرب في تطورو  العمماءالمسممين
األىداف تحقيق و  وخدمة المجتمع،  رقي اآلدابو  العموم والفنون تطويرتعمل عمي  -

 .  القيم الروحيةتنمية القومية واإلنسانية و 
، اإلسالمية والعربية واألجنبية ة مع الجامعات تيتم بتوثيق الروابط الثقافية والعممي -

ية لمتابعة التطورات الحديثة واالشتراك فى المؤتمرات الدول، االتصال بالعالم الخارجى و 
 . ( 0740لسنة  015) قانون رقم فى مختمف المجاالت 

  فى جمال امليشة التيافضية  الواقع املعاصز جلامعة األسهز -ج
حتى أصبحت أكبر جامعة فى مصر ، ويوجد توسعت جامعة األزىر فى إنشاء الكميات   -

البحرى والوجو القبمى ، وقد وصل  ليا فروع فى ثالث مناطق جغرافية ىى القاىرة والوجو
كمية " ، باإلضافة إلى الفصول الممحقة عمى مستوى الجميورية  64عدد كمياتيا إلى" 

، فيى تقدم برامج تعميمية متنوعة عمى 8181وفقا لتقرير اإلدارة العامة لإلحصاء لعام 
ألف طالب  311111مستوى البكالوريوس والدراسات العميا ، ويبمغ عدد طالبيا حوالى 

عضو فى مختمف  03033وطالبة ، ويبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس حوالى 
 ( .8181التخصصات) جامعة األزىر ،

باعتبارىا ذات طابع دينى ،  جامعة األزىر دورا ميما فى مجال البحث العممىلكما أن  -
المستحدثة لخدمة األصيمة و تتواصل الخطط البحثية فى سائر كمياتيا  حيثوعممى ، 
، تضم جامعة األزىر عديد من المراكز العممية المتخصصة كما ،  اإلسالمىالمجتمع 

الدراسات المتخصصة فى إعداد  من أجلوالوحدات ذات الطابع الخاص التى أنشئت 
تحقيق رفاىية ل،  والشرعية والعموم االجتماعية والتطبيقية مختمف المجاالت الطبية

أداء وظيفتيا من إمكانات الجامعة المتاحة، كما ، وتستفيد ىذه المراكز فى  المجتمع
 . يشارك أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة فى التدريس والتوجيو بيذه المراكز 
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 ا :باإلضافة إلى قيام جامعة األزىر بعدة أدوار لخدمة المجتمع مني -
 البحوث التى تستيدف إيجاد الحمول لممشكالت المجتمعية سواء عن  عديد من إجراء

 الوحدات الجامعية أو أعضاء ىيئة التدريس.طريق 
   وىم عمى دراية  بالدىمتخصيص بعض المنح الدراسية لموافدين حتى يعودوا إلى

 بكيفية الدعوة إلى اهلل وذلك يمثل استثمارًا طويل األجل .
 الجامعة فى  ومشاركة المؤلفات اإلسالمية كثير من تزويد دول العالم اإلسالمى ب

 ( .067،  8106) المجالس القومية المتخصصة ،  ات العمميةعديد من المؤتمر 
  وتزويدىم بكافة المعارف والمعمومات .وعمماء الدين االىتمام بإعداد وتدريب الدعاة 

رساليم لنشر الثقافة اإلسالمية والعربية فى مختمف أقطار العالم فكان  إيفاد العمماء وا 
واء كانت عربية أو إسالمية أو غير لذلك أثر فى نشر اإلسالم إلى ىذه األقطار س

 . ( 8181) الموقع الرسمى لجامعة األزىر ،  إسالمية
 مدى توفز مؤعزات امليشة التيافضية فى جامعة األسهز  -د

، لمجامعات سبق تحديد خمس مؤشرات أساسية لمميزة التنافسية وىى التصنيفات العالمية     
، والشراكة بين ، وبناء مجتمع المعرفة ديمية لمجامعةالتميز األكاديمية، والسمعة األكاجوائز 

 : لمدى توفر ىذه المؤشرات فى جامعة األزىر عرض، وفيما يمى الجامعة والمجتمع
 أوال : تزتيب جامعة األسهز فى التصييفات العاملية للجامعات 

رقم  8181جاء ترتيب جامعة األزىر عمى المستوى العالمى وفقا لتصنيف التايمز لعام     
، كما جاء ( Times Higher Education , 2020) "  أى خارج التصنيف  0110"+ 

عمى جامعة  611" وذلك من أصل  510"  رقم " QSترتيب جامعة األزىر وفقا لتصنيف "
، والشك أن ترتيب جامعة األزىر وفقا ( Qs Top university , 2020مستوى العالم )

بذل مزيد من الجيد لالرتقاء بترتيبيا عمى جامعة األزىر يتطمب من لمتصنيفات العالمية ، 
أن جامعة األزىر قد بادرت بإنشاء مكتب لمتميز المستوى العالمى ، ومن الجدير بالذكر 

الدولى يتبع رئيس الجامعة مباشرة تتمخص ميمتو فى تأىيل الجامعة لموصول إلى المكانة 
الدولية ، وتعزيز قدراتيا التنافسية من خالل  الالئقة بيا عالميا وفقا لممعايير والتصنيفات

 اآلتى :
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توفير متطمبات التصنيفات العالمية من خالل إنشاء قواعد بيانات وتطوير مواقع الجامعة  -
وكمياتيا عمى شبكة اإلنترنت ، واستخدام نظم إدارية حديثة ، وتشجيع أعضاء ىيئة 

 التدريس عمى النشر الدولى .
 .وجذب الطالب الوافدين فى مجال المنح والمشروعات ، تعزيز التعاون الدولى  -
 تقديم خدمات مجتمعية محمية وعالمية ونشر قيم التسامح والسالم . -
 إنشاء منظومة تعميمية متطورة . التوسع فى التعميم اإللكترونى و -
إنشاء مركز لممعمومات واإلعالم لمتابعة ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية والترويج  -

وتدور رؤية المكتب حول أن تكون جامعة األزىر منارة لمعمم والمعرفة إلعالمى لمجامعة ا
وتحقق التميز والريادة فى التصنيف الدولى لمجامعات كما تدور رسالتو تقديم الدعم 
الفنى الالزم لتمكين الجامعة من تأكيد ريادتيا فى التعميم والبحث العممى وخدمة 

  . ( 8181،  الدولى بجامعة األزىر ) مكتب التميز .المجتمع 
أن ىذا  يشير إلىولكن تراجع ترتيب جامعة األزىر وخروجيا من التصنيفات الدولية 

المركز بحاجة إلى تطوير أدائو ، وتفعيل برامجو من أجل الوصول بجامعة األزىر إلى مكانتيا 
 الالئقة فى التصنيفات المحمية والعالمية .

 جامعة األسهز على جوائش متيش أكادميية ثاىيا : مدى حصول 

حصل مجموعة من طالب كمية اليندسة جامعة األزىر بقسم ىندسة البترول عمى جائزة      
لممرة الثانية عمى  8107لعام التميز العالمية األولى عمى مستوى جمعيات البترول العالمية 

ز الطالبى وحدىا ال تكفى لمؤسسة ، ولكن جوائز التمي ( 8107) جريدة أخبار اليوم ، التوالى
تعميمية عريقة مثل جامعة األزىر فالبد من الحصول عمى جوائز تميز عمى مستوى أعضاء 

وجود الدراسات إلى  إحدىتشير نتائج ىيئة التدريس وعمى مستوى المؤسسة ككل ، و 
مشكالت متعمقة بضعف حصول أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر عمى جوائز تميز 

 سباب التاليةلأل
ضعف مشاركات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر فى حضور الندوات والمؤتمرات  -

ونقص اإلمكانيات المادية لجامعة األزىر مما يؤدى إلى قمة النشر الدولى الدولية 
 واإلنتاج العممى ألعضاء ىيئة التدريس .
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 ت األجنبية .ضعف تواصل أعضاء ىيئة التدريس مع المراكز البحثية والجامعا -
قمة المخصصات المالية لجامعة األزىر مقارنة بغيرىا من الجامعات المصرية ، باإلضافة  -

إلى قمة الموارد الذاتية لمجامعة وضعف تنويع مصادر التمويل مما يجعميا ال تفى 
 بمسئوليتيا األساسية وبالتالى ال تيتم بالحصول عمى جوائز تميز .

مما أدى إلى ىجرتيا لمعمل ممية الموجودة بجامعة األزىر قمة االىتمام بالكفاءات الع -
 (0014،  8103البحيرى ،  ) ببعض الجامعات العربية برواتب وحوافز أعمى .

 ثالجا : الضنعة األكادميية جلامعة األسهز 

تتمتع جامعة األزىر بسمعة أكاديمية متميزة عمى مستوى العالم اإلسالمى مما يجعميا       
تضم طالًبا  ت الجاذبة لمطالب الدوليين لدراسة العموم الدينية والطبيعية ، فيىالجامعامن 

عمى حد  الجنسيات، وال توجد مؤسسة تعميمية في العالم تضم ىذه  دولة 015وافدين من 
أكثر من خمسمائة  منذعمى نفقة األزىر  كما أنيا تستضيف ىؤالء الوافدين ،عمم الباحثة 

الب الوافدين بجامعة األزىر بالمرحمة الجامعية األولى ) الميسانس / ، حيث يبمغ عدد الط عام
( خمسة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وسبعون ، كما يبمغ عدد 03550البكالوريوس( حوالى )

( ألف وثمان 0106الطالب الوافدين بالدراسات العميا ) دبموم / ماجستير / دكتوراه ( حوالى )
لجامعة األزىر انتشارا عالميا من خالل خريجييا الدوليين فى  عشر طالبا دوليا ، وىذا يحقق

       ( ،  58،  8106،  8188 – 8106معظم دول العالم ) الخطة االستراتيجية لجامعة األزىر 
ومن الجدير بالذكر أن الخطة االستراتيجية لجامعة األزىر تؤكد عمى تطوير بيئة التعميم       

، باإلضافة إلى ربط برامجيا األكاديمية العالمى لجامعة األزىراالنتشار  والتعمم وتعزيز
المبدع والمتمكن عممًيا وفنًيا وتكنولوجًيا، عمى بناء الطالب ، والتركيز باحتياجات سوق العمل 

حتى يمتمك األمر الذى ينعكس عمى دور خريجى جامعة األزىر فى صناعة مستقبل الوطن، 
قميمًيا وعالمًيا مووالميارات ما يؤىمن اإلمكانيات   .لممنافسة فى سوق العمل محمًيا وا 

 رابعا : مدى اهتناو جامعة األسهز ببياء جمتنع املعزفة 

إن تقدم الجامعات وتطورىا أصبح يقاس بمدى قدرتيا عمى إنتاج المعرفة ، وقد       
ت برصد أصبحت المعرفة مؤشرا ميما لقياس التنافسية بين الجامعات ، ولذا اىتمت الجامعا

ميزانيات ضخمة إلنشاء قواعد معمومات وتحسين البنية التكنولوجية والمعرفية ، ولكن واقع 
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نتائج بعض الدراسات إلى  ، حيث أشارتشير إلى وجود قصور فى ىذا المؤشرجامعة األزىر ي
 ما يمى 

 .ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة فى البرامج التعميمية واإلدارية بجامعة األزىر  -
باإلضافة إلى المركزية الشديدة فى اإلدارة والتمويل وغمبة الروتين واألسموب التقميدى  -

 .(  8103،0011البحيرى ، )عمى العمل اإلدارى والتعميمى فى الجامعة 
قمة االستفادة من نتائج البحوث التطبيقية نتيجة قمة اإلمكانيات مما أدى إلى زيادة  -

 فى تطبيق المعرفة  .زىر والجامعات األجنبية الفجوة األكاديمية بين جامعة األ 
فى مجال تطوير الرائدة ضعف التعاون المشترك بين جامعة األزىر والجامعات األجنبية  -

نتاج المعرفة وتطبيقيا البحث العممى  عبد القادر ،  البرامج األكاديمية )تطوير و وا 
8104  ،71 ). 

 مع اجملتنع  خامضا : مدى اهتناو جامعة األسهز خبلل عزاكات

إن خمق شراكات مع المجتمع المحمى والدولى من أىم مؤشرات تحقيق ميزة تنافسية      
بعض التحديات عمى المستوى ويشير الواقع إلى أن جامعة األزىر تعانى من ، لمجامعة 

 المحمى والدولى فى مجال الشراكة المجتمعية حيث أشارت نتائج الدراسات إلى ما يمى :
ال وضعف النيوض بدورىا المجتمعى جامعة األزىر فى ممارسة ريادة األعمضعف دور   -

 ( . 348،  8105األشقر ،  ) وضعف الشراكات مع المجتمع
ضعف الطمب االجتماعى عمى التعميم األزىرى وعزوف أولياء األمور عن إلحاق أبنائيم  -

 .ثة لضعف مواكبتو لمتطورات الحديبالتعميم األزىرى عمى المستوى المحمى 
 .ضعف التعاون بين جامعة األزىر والمراكز البحثية والجامعات الرائدة  -
انعزال جامعة األزىر عن المشاركة فى األنشطة الدولية ، وغياب المعايير الدولية عن  -

 ( 75، 8104عبد القادر ،  ) األنشطة والبرامج التى تقدميا .
ة األزىر بناء عمى نتائج وجود عدد من أوجو القصور فى جامعمما سبق يتضح      

وىذا  ،أن معظم مؤشرات الميزة التنافسية غير متوفرة فى جامعة األزىر، و السابقة الدراسات 
يتطمب يقظة استراتيجية من جامعة األزىر كى تحدد موقعيا بالنسبة لمجامعات العالمية ، 

ميزة تنافسية تمكنيا لتطوير أدائيا وتحقيق ، مواجية كافة التحديات وتبذل مزيدا من الجيد ل
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 ،من البقاء واالستمرار فى تقديم خدماتيا التعميمية والبحثية والمجتمعية عمى مستوى العالم 
مع تحقيق التوازن بين المحافظة يتسم بالكفاءة واالستدامة طار نظام مؤسسى إل قاوف

 والتجديد 
 خالصة اإلطار اليظزى للدراصة 

وتحميل واقع جامعة ن النتائج فى ضوء اإلطار النظرى توصمت الدراسة إلى مجموعة م       
 ، وكان من أىم ىذه النتائج ما يمى :األزىر فى مجال الميزة التنافسية 

 يتضمن اليقظة التنافسيةتيجية مفيوم واسع متعدد األبعاد أن مفيوم اليقظة االسترا -
 ية .والبيئوالقانونية والتسويقية والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية 

 أن اليقظة االستراتيجية بكافة أبعادىا من أىم مداخل تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات -
بإنتاج أفكار إبداعية ، وتشجع مستمرة تتسم استراتيجية أن اليقظة االستراتيجية عممية  -

 الجامعات عمى اتخاذ قرارات ترتقى بمستوى األداء .
أن يتم فى إطار قيمى وأخالقى وقانونى يحقق أن تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات البد  -

 التميز لمجامعة دون إلحاق الضرر بالجامعات المنافسة .
أن الميزة التنافسية تتسم بالتفرد وتقديم خدمات يصعب تقميدىا من قبل الجامعات  -

 المنافسة ، كما تتسم باالستمرارية ومواكبة التغيرات .
الميزة التنافسية ىى استراتيجية التميز  توجد ثالثة استراتيجيات أساسية لتحقيق -

 واستراتيجية التركيز واستراتيجية إدارة التكمفة .
من متطمبات تحقيق الميزة التنافسية تطبيق االتجاىات اإلدارية الحديثة ، وتنمية الموارد  -

 البشرية ، وتشجيع اإلبداع .
معة فى التصنيفات توجد مؤشرات أساسية لقياس الميزة التنافسية أىميا ترتيب الجا -

الدولية وحصوليا عمى جوائز التميز األكاديمى ، وسمعتيا األكاديمية الجيدة ، وقدرتيا 
 فى بناء مجتمع المعرفة ، وتطوير الشراكة مع المجتمع المحمى والدولى .

تتمتع جامعة األزىر بسمعة أكاديمية متميزة فى العالم اإلسالمى الىتماميا بالجمع بين  -
 .، وجذب الطالب الوافدين من كل أنحاء العالم وم الدينية والدنيوية دراسة العم
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وتراجع ترتيبيا العالمى المحمى و ضعف القدرة التنافسية لجامعة األزىر عمى المستوى  -
مؤشرات معظم قمة توفر ، باإلضافة إلى حيث إنيا خارج التصنيفات العالمية لمجامعات 

يشير إلى وجود قصور فى دور مكتب التميز مما ، الميزة التنافسية فى جامعة األزىر 
عن طريق  الدولى وأنو بحاجة لبعض اإلجراءات المقترحة لتفعيل دوره وتحقيق أىدافو

 .تشكيل لجان جديدة من أجل تحقيق ميزة تنافسية لجامعة األزىر
ليكظة املبخح الزابع :  تصور مكرتح لتخكيل امليشة التيافضية جلامعة األسهز فى ضوء مفهوو ا

 االصرتاتيجية .

بناء عمى ما سبق عرضو فى المباحث السابقة من ضعف القدرة التنافسية لجامعة        
األزىر وخروجيا من التصنيفات العالمية ، وأىمية مفيوم اليقظة االستراتيجية فى تحقيق 

افسية وضع تصور مقترح لتحقيق الميزة التن وقد تناول المبحث الحاليالميزة التنافسية ، 
  : الستراتيجية وفقا لمخطوات اآلتيةابجامعة األزىر فى ضوء مفيوم اليقظة 

 أوال : مصادر التصور المقترح .
 التصور المقترح . فمسفةثانيا : 

 ثالثا : أىداف التصور المقترح .
 رابعا : محاور التصور المقترح .

 ور المقترح بالتفصيل :خامسا : متطمبات تنفيذ التصور المقترح . وفيما يمى عرض لمتص
 أوال : مصادر التصور املكرتح 

 : لية فى التصور المقترح عمى ما يأتياعتمدت الدراسة الحا
 ما أسفرت عنو الدراسات السابقة من نتائج بحثية . -
 األدبيات التربوية فى مجال اليقظة االستراتيجية والميزة التنافسية . -

 التصور املكرتح  فلضفةثاىيا : 

 : تمخصت فمسفة التصور المقترح فيما يأتي       
 نوأل لتحقيقو الجامعات أصبح التفرد وتحقيق ميزة تنافسية لمجامعة ىدفا أساسيا تسعى  -

 وبقائيا فى عالم سريع التغير .فى أنشطتيا الجامعية ، الضمان الستمرارىا 
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يزيد من ية تحقيق الميزة التنافسل كمدخلاالعتماد عمى اليقظة االستراتيجية لمجامعة  -
 .وما يشممو من متغيرات يستمزم عمى الجامعات مواكبتيا ، عييا بالعالم المحيط و 

ضرورة الحفاظ عمى السمعة العالمية لجامعة األزىر ، ومكانتيا فى العالم اإلسالمى  -
 .تميزىا عن غيرىا وتحقيق مزايا تنافسية واالرتقاء بمستوى أدائيا فى كل القطاعات 

 لتصور املكرتح ثالجا : أهداف ا

 : تحقيق ما يأتيالتصور المقترح إلى  ىدف     
تفعيل مفيوم اليقظة االستراتيجية لجامعة األزىر بكل أبعادىا التنافسية والتكنولوجية  -

 .كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية والقانونية والتسويقية واالجتماعية والبيئية 
من أجل مساعدة الجامعة عمى تطوير ر تفعيل دور مكتب التميز الدولى بجامعة األزى -

 قدراتيا التنافسية وتحسين ترتيبيا فى التصنيفات العالمية .
تقديم نموذج عممى قد يسيم فى تطوير منظومة التعميم الجامعى األزىرى فى ضوء  -

 المعايير الدولية ومؤشرات الميزة التنافسية .
 رابعا : حماور التصور املكرتح 

فى تحقيق ميزة تنافسية يمكن أن تسيم مقترح عمى أربعة محاور أساسية التصور ال اعتمد    
 : ويوضح الشكل التالى محاور التصور المقترح ، لجامعة األزىر 

 محاور التصور المقترح لتحقيق الميسة التنافسية لجامعة األزهر( 1)شكل 
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 احملور األول : تفعيل أبعاد اليكظة االصرتاتيجية 

من فريق  كونتت ح الباحثة تشكيل لجنة تابعة لمكتب التميز الدولى بجامعة األزىرتقتر       
من أعضاء ىيئة التدريس والخبراء المتخصصين فى القانون واإلدارة عمل متنوع التخصصات 

ميمة المجنة تفعيل كل أبعاد اليقظة االستراتيجية  وتكون، والتخطيط وتكنولوجيا المعمومات 
 خالل اإلجراءات التالية : منلجامعة األزىر 

المعاصر وما لدييا من وعى الجامعة بواقعيا بيرتبط ىذا البعد : اليقظة التنافسية  .0
الجامعات وعييا بأنشطة ، باإلضافة إلى انيات وما تقدمو من برامج وخدماتإمك

 سية لجامعة األزىر يتطمب ما يمى وتفعيل اليقظة التنافالتى تقدميا ،والبرامج  المنافسة
توفير قاعدة بيانات تضم كل البرامج والخدمات التى تقدميا جامعة األزىر سواء  -

لمطالب المحميين أو الوافدين وكذلك البحوث الخاصة بالطالب وأعضاء ىيئة 
التدريس والخدمات المجتمعية التى تقدميا المراكز ذات الطابع الخاص التابعة 

 لمجامعة .
مقارنة بأداء الجامعات المنافسة عمى المستوى  تقييم الوضع الحالى لجامعة األزىر -

 فيما يخص البرامج التعميمية والخدمات البحثية ، والشراكة المجتمعية المحمى والدولى 
البحث عن مزايا تنافسية وتطوير البرامج والخدمات التى تميز جامعة األزىر عن  -

 غيرىا
لتطورات التكنولوجية المحيطة بيا : يرتبط ىذا البعد بوعى الجامعة بااليقظة التكنولوجية  .8

 وتفعيل اليقظة التكنولوجية يتطمب ما يمى :
 متابعة أحدث التطورات التكنولوجية فى البرامج واألجيزة وجمع معمومات عنيا . -
لمجامعة وتوفير أحدث األجيزة والبرامج التكنولوجية تحديث البنية التكنولوجية  -

 تصاالت بين إدارات الجامعة المختمفة .المستخدمة فى التدريس أو البحوث أو اال 
 تطبيق المعايير الدولية المعمول بيا فى المجال التكنولوجى . -
 تبادل الخبرات . مؤسسات المتطورة تكنولوجيا لمع الشراكة عقد اتفاقيات  -
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واإلعالن عنيا : يرتبط ىذا البعد بأىمية تسويق الخدمات الجامعية اليقظة التسويقية  .5
 وقنوات رسمية ، وىذا يتطمب ما يمى : من خالل وسائل

إبرام عقود تسويقية مع شركات الدعايا واإلعالن المتخصصة من أجل جذب العمالء  -
 .عمى المستوى المحمى والدولى سواء أفراد أو مؤسسات 

عمى مواقع التواصل  الرسمية وحساباتيا، تطوير الموقع اإللكترونى الرسمى لمجامعة  -
 يق الخدمات التى تقدميا الجامعة بأسعار تنافسية .االجتماعى من أجل تسو 

 تقديم الدعم الفنى لمباحثين ومساعدتيم عمى تسويق أبحاثيم وتحويميا لمشروعات . -
 تسويق خريجى جامعة األزىر لدى الييئات والمؤسسات ورجال األعمال . -

ة ىذه التغيرات : يرتبط ىذا البعد بالوعى بالتغيرات االجتماعية ومواكب اليقظة االجتماعية .2
 وىذا يتطمب ما يمى :

دراسة الواقع االجتماعى وتحديد الحاجات التعميمية والتدريبية واالستشارية لألفراد  -
 .من خالل تنظيم لقاءات مباشرة أو استبيانات لدراسة الواقع والمؤسسات والشركات 

 ات .تمبية حاجات المستفيدين من خالل تنظيم برامج جديدة تمبى تمك االحتياج -
 متابعة البرامج والخدمات االجتماعية التى تقدميا الجامعات المنافسة . -

: يرتبط ىذا البعد بمدى وعى قيادات الجامعة بالتشريعات والقوانين اليقظة القانونية  .3
الجديدة ومدى تأثيرىا عمى مصمحة الجامعة ، وىذا يتطمب تشكيل فريق عمل متخصص 

 : فى الجانب القانونى يقوم بما يمى
متابعة كافة التشريعات والقوانين الجديدة عمى المستوى المحمى والدولى والتى تؤثر  -

 بشكل أو بآخر عمى مصمحة جامعة األزىر .
زالة أى عقبات تشريعية تعوق مسيرة  مراجعة التشريعات الجامعية الحالية وتطويرىا - وا 

 . األزىر جامعةلتحقيق مزايا تنافسية  التطوير ، وتبنى التشريعات التى تسيم فى
: يرتبط ىذا البعد بحسن اختيار الموارد البشرية اليقظة فى استقطاب الموارد البشرية  .4

باإلضافة إلى تدريبيم بشكل جيد ، المتميزة فى كل القطاعات األكاديمية واإلدارية 
فى تحقيق ميزة تنافسية  مما يسيم، واستثمارىم كرأس مال فكرى تمتمكو الجامعة 

 زىر ، وىذا يتطمب ما يمى :لجامعة األ 
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ضرورة تخطيط الموارد البشرية بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية لمجامعة بحيث  -
يتم تحديد قاعدة بيانات بالموارد البشرية الحالية ، وتحديد الموارد البشرية التى 

 تحتاجيا الجامعة من حيث العدد والتخصص والميارات المطموبة .
 اب واالختيار والتدريب والمكافآت وتقييم األداء .تحديد سياسات االستقط -
وتحقيق التميز من خالل تقديم ، وعية منتسبى الجامعة بأىمية التطوير الذاتى ت -

 فرص لمتنمية المينية وورش عمل ودورات تدريبية متخصصة .
مل الكا: تعد من أىم أبعاد اليقظة االستراتيجية ألنيا تتضمن الوعى اليقظة البيئية  .5

وجمع ، وكافة التغيرات البيئية المحيطة بالجامعة الثقافية والسياسية والمالية تغيرات بال
 ووضع خطط مرنة لمواكبة تمك التغيرات وىذا يتطمب ما يمى :معمومات عنيا 

وما ينتج عنيا السياسية عمى الصعيد المحمى والدولى الثقافية و رصد كافة التغيرات  -
تعميمية وتدريبية معينة تتوافق مع متطمبات العصر من تغير فى االتجاه نحو برامج 

 ومدى تأثيرىا عمى الجامعة ، وتطوير أداء الجامعة وفقا لتمك التغيرات .
توفير مصادر تمويل متنوعة لتحقيق أىداف الجامعة فى تحقيق المزايا التنافسية ،  -

  ودورىا فى عممية التطويرالوعى بأىمية الموارد المالية و 
 ( أبعاد اليقظة االستراتيجية لجامعة األزهر2ل رقم )شك
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 للددمات اجلامعيةاإلعالو والرتويج  تطويز أصاليباحملور الجاىى : 

تقدم خدمات متنوعة فى كل المجاالت ، كما إن جامعة األزىر تقدم برامج أكاديمية متميزة     
من  طابع خاص ومستشفيات وغيرىا الشرعية والمغوية والطبية واليندسية ، وتمتمك مراكز ذات

إال أنيا بحاجة لإلعالن عن ىذه الخدمات  الموارد المادية والبشرية كأكبر جامعة مصرية ،
والبد أن يتم تشكيل ىذه ، والترويج ليا عبر وسائل اإلعالم أو وسائل التواصل االجتماعى 

 :وىذا يتطمب اآلتى يج المجنة من مجموعة من الخبراء المتخصصين فى مجال اإلعالم والترو 
مع وتفعيمو لسيولة التواصل  ، تصميم موقع إلكترونى لمكتب التميز الدولى بالجامعة -

 .منسوبى الجامعة والمستفيدين عمى المستوى المحمى والدولى 
 تنظيم برامج عبر اإلذاعة والتميفزيون لإلعالن عن الخدمات التى تقدميا الجامعة . -
وترسيخ ية الوعى بأىمية تحقيق مزايا تنافسية لجامعة األزىر تنظيم ندوات تثقيفية لتنم -

دارية وأعضاء  القيم والمبادئ الجامعية لدى منسوبى الجامعة من قيادات أكاديمية وا 
 ىيئة تدريس وطالب المرتبطة بضرورة التفوق فى المنافسة المحمية والعالمية 

 التى تقدميا الجامعة .إعداد كتيبات ونشرات توضح البرامج والخدمات المتميزة  -
عالنية مع شركات الدعايا واإلعالن المتخصصة لإلعالن عن تمك  - عمل عقود تسويقية وا 

 البرامج والخدمات محميا ودوليا .
تصميم عالمة تجارية لمجامعة تجذب األساتذة والطالب ، وكذلك الشركات والمؤسسات  -

 المانحة والتى توفر مصادر تمويل لمشروعات الجامعة .
 فى كل الكطاعاتالتنيش واإلبداع  دعهحملور الجالح : ا

واإلبداع لدى منسوبى جامعة األزىر سواء فى المجال األكاديمى أو نشر ثقافة التميز إن      
من أىم المحاور التى تسيم فى تحقيق ميزة تنافسية لجامعة أو اإلدارى البحثى أو المجتمعى 

 : وذلك من خالل ما يمى ، وخدمات األزىر واالرتقاء بما تقدمو من برامج 
داريين من أجل نشر تنظيم ندوات ثقافية وورش عمل لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس واإل -

 .واالستمرار، وأىمية تحقيق مزايا تنافسية لمجامعة تضمن ليا البقاء ثقافة التميز
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من يم ورعايتيم ودعمتشجيع المتميزين من الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريين  -
ومنحيم جوائز مادية خالل التكريم فى المحافل الجامعية وعبر وسائل اإلعالم ، 

 .تدفع زمالءىم إلى تحقيق التميز والمنافسة وشيادات تقدير 
تشجيع األفكار البحثية المتميزة ودعميا وتحويميا إلى مشروعات تمويل البحث العممى و  -

 .صمة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات ذات الصغيرة 
اإللكترونية تطبيق االتجاىات الحديثة فى اإلدارة مثل اإلدارة و تشجيع التميز اإلدارى  -

دارة األزمات ، وتقديم جوائز لمتميز اإلدارى . دارة الجودة وا   واإلدارة االستراتيجية وا 
توفير بيئة تنظيمية تشجع األعمال اإلبداعية وتدعم التميز سواء الطالب أو أعضاء  -

 يس أو منسوبى الجامعة فى كل القطاعات األكاديمية واإلدارية .ىيئة التدر 
 احملور الزابع : قياظ مؤعزات امليشة التيافضية 

قياس مؤشرات تتبع مكتب التميز الدولى لجامعة األزىر تقوم بمن الضرورى تشكيل لجنة      
مؤشرات ، وتحديد مدى توفر ىذه التحديد ، و الميزة التنافسية لدى جامعة األزىر بشكل دورى 

الستيفاء لمتخذى القرار بالجامعة وتقديم التوصيات المناسبة ، وجو القصور الموجودة بيا أ
 من خالل اإلجراءات التالية :وذلك ، مؤشرات الميزة التنافسية 

، ومحاولة توفير كل متابعة ترتيب تصنيف جامعة األزىر فى التصنيفات المحمية والدولية  -
 .وتقديم التوصيات الالزمة لمتخذى القرار التصنيفات الدولية متطمبات ومعايير 

تحسين السمعة األكاديمية لمجامعة من خالل اإلعالن عن األنشطة المتميزة التى تقدميا  -
التى تتميز بيا جامعة األزىر عن غيرىا من ، والمزايا الجامعة خصوصا لمطالب الوافدين 

يم عالمة تجارية لمجامعة تسيم فى جذب الجامعات المنافسة محميا ودوليا ، وتصم
 .األساتذة والطالب والمؤسسات المانحة والممولة لألنشطة الجامعية 

بناء مجتمع المعرفة، وتواكب التطورات العالمية فى متميزة تدعم  توفير بنية تكنولوجية -
 .دولية المجال التعميمى والبحثى واإلدارى ، وتتوافر فييا كافة المعايير التكنولوجية ال

  .لتبادل الخبرات تشجيع عقد شراكات محمية ودولية مع الجامعات والمؤسسات الرائدة  -
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 خامضا : متطلبات تيفيذ التصور املكرتح 
التأكيد عمى أىمية و ، تضمين الرؤية العالمية لمجامعة فى كافة األنشطة الجامعية  -

نوات الرسمية ومواقع تحقيق ميزة تنافسية فى رؤية ورسالة الجامعة ونشرىا عبر الق
 مواقع التواصل االجتماعى . عمىالجامعة الرسمية 

لمجامعة وتشجيع تعزيز البنية اإلعالمية لجامعة األزىر وتفعيل دور المركز اإلعالمى  -
 مخدمات الجامعية محميا وعالميا .التوجو التسويقى ل

محمية والعالمية المرتبطة باالىتمام بالمنافسة ال التميز واإلبداعقيم ومبادئ نشر  -
، ونشر أىمية اليقظة االستراتيجية فى األوساط ترسيخيا لدى القيادات والعاممينو 

من خالل الندوات وورش العمل والنشرات والمطويات التى تؤكد عمى أىمية الجامعية 
 .تحقيق المزايا التنافسية لجامعة األزىر محميا وعالميا 

تسيم التابعة لو والتى ل إنشاء عدد من المجان تفعيل دور مكتب التميز الدولى من خال  -
مثل لجنة اليقظة االستراتيجية ، ولجنة اإلعالم ولجنة فى تحقيق ميزة تنافسية لمجامعة 

 التميز واإلبداع ولجنة قياس مؤشرات الميزة التنافسية .
من  العمالءحاجات المنافسين و قدرات تطوير القدرات التكنولوجية لمجامعة بما يتالءم مع  -

 لمجامعة وبناء مجتمع المعرفة .خالل تحديث البنية التكنولوجية 
لجامعة األزىر ، وتخصيص مكافآت توفير ميزانية مالية موجية لتحقيق التميز الدولى  -

 لممتميزين من الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريين . 
، وتفعيل  جامعة األزىرتطوير دور المراكز البحثية والمراكز ذات الطابع الخاص التابعة ل -

نشاء الكراسى العممية دورىا فى خدمة المجتمع  ، وتشجيع البحث العممى التطبيقى وا 
تحقيق الجودة والتميز فى وتفعيل دور مركز ضمان الجودة بالجامعة ألن لدعم التميز 

 .الخدمات شرط أساسى لتحقيق الميزة التنافسية 
 .ز الدولية واإلعالن عنيا تحديد متطمبات وشروط الحصول عمى الجوائ -
من خالل توفير برامج تعميمية الموارد البشرية وتنمية رأس المال الفكرى تنمية االىتمام ب -

 .وتدريبية متطورة تواكب المستجدات المعاصرة 
 اإلفادة من التجارب الدولية ومواكبة التطورات السريعة فى البيئة الجامعية . -
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 الخدمات .تمك واالىتمام بترويج خدمات الجامعية تشجيع التوجو التسويقى لكافة ال -
وعقد شراكات مع المراكز البحثية والجامعات العالمية الرائدة دعم صيغ التعاون الدولى  -

 .دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس واإلداريين فى جامعات عالمية وتوفير 
 

  



 م4243( 35) -4ج-عدد مارس                                    ...            تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 250 - 

 املزاجع

  املزاجع العزبية: أواًل:
 ار صادر ، بيروت .، د3، ط لسان العرب( : 1994ابن منظور، محمد ) .1
تنمية الموارد البشرية وأثرىا فى خمق الميزة التنافسية فى ( : 2115محمد الصديق )، إبراىيم  .2

 ، رسالة دكتوراه ، جامعة أم درمان .الجامعات السودانية 
المشروعات التنافسية فى الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول ، ( : 2119محمد )، إبراىيم  .3

ولى الثانى لتطوير التعميم العالى بعنوان " اتجاىات معاصرة فى تطوير األداء المؤتمر الد
 نوفمبر . 2-1، جامعة المنصورة ، الجامعى" 

( : تصور مقترح لتفعيل الميزة التنافسية لكمية التربية بالوادى 2115أحمد ، أسامة وآخرون ) .4
 . 3 ، عدد 31، جامعة أسيوط ، مجمد  مجمة كمية التربيةالجديد ، 

المتطمبات التربوية لالرتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات ( : 2116سماح )، أحمد  .5
 ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة المنصورة .العالمية 

( : مدى تمكين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية 2114سيى )، منى واليذلى، األسمر .6
 . 11، عدد  28، الكويت ، مجمد  لتربويةالمجمة امن وجية نظرىم ، 

( : تصور مقترح لتحقيق التميز المؤسسى لكميات جامعة األزىر فى 2117األشقر، أحمد محمد ) .7
 175، جامعة األزىر ، عدد  مجمة كمية التربيةضوء نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ، 

 ، الجزء الثالث .
ستراتيجية مقترحة لمتوسع فى التعميم األزىرى فى ضوء صيغ ( : ا2115) السيد السيد ،البحيرى .8

، الجامعة مجمة دراسات فى العموم التربوية التعمم الجامعى الحديثة وبعض المتغيرات العالمية ، 
 . 3، عدد  42األردنية ، مجمد 

ء ( : ممارسات سمسمة التزويد ودورىا فى الميزة التنافسية وتحسين أدا2113) ، كاملالحواجرة .9
  4، عدد 9، األردن ، مجمد  مجمة إدارة األعمالاألعمال فى شركات الباطون باألردن ، 

 ( .626( : جمسة مجمس جامعة األزىر رقم )2118الخطة االستراتيجية لجامعة األزىر )  .11
http://www.azhar.edu.eg/University-Council 

العالقة بين التوجو االستراتيجي لدى اإلدارة العميا فى الجامعات ( : 2116مروان )، الدىدار .11
، دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة ، رسالة ماجستير ، قسم   الفمسطينية وميزتيا التنافسية

 إدارة األعمال ، الجامعة اإلسالمية بغزة .

http://www.azhar.edu.eg/University-Council


 م4243( 35) -4ج-عدد مارس                                    ...            تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 251 - 

م إدارة الموارد البشرية وأثرىا عمى الميزة التنافسية ، دراسة ( : واقع نظ2112عبد اهلل ) ،الزىرانى .12
 " .52، جامعة أسيوط عدد "مجمة كمية التجارةبالسعودية ،  عمى الشركات المساىمة

( : اليقظة االستراتيجية مدخل إلدارة التميز لتحقيق ميزة تنافسية 2118) ، إبراىيم عباسالزىيرى .13
  39-1،  52، جامعة سوىاج ، مجمد  التربيةمجمة كمية لممؤسسات التعميمية ، 

رأس المال الفكرى ، الخيار االستراتيجى المستقبمى  ( :2112)الزىيرى، إبراىيم عباس  .14
لمؤسسات التعميم العالى ، المؤتمر العممى الرابع لكمية التربية النوعية بعنوان " إدارة المعرفة 

 ريل .إب 12-11، جامعة المنصورة ،  ورأس المال الفكرى
جودة ممارسة الكميات التقنية فى محافظات غزة إلدارة التميز ( : 2115يوسف )،  السوسى .15

 . ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالميةوعالقتيا بالميزة التنافسية 
، رسالة  بناء الميزة التنافسية فى الجامعات الحكومية السعودية( : 2112عثمان )، الصالح  .16

 ه ، كمية التربية ، جامعة أم القرى .دكتورا
حولية ( : الشراكة البحثية بين الجامعة العراقية والشركات ، 2111وآخرون ) ، أحمدالمعمورى .17

 . 7، عدد  4، العراق ، مجمد  المنتدى
، مجمة التربية ( : نحو أساليب إبداعية فى مواجية األزمات التعميمية ، 2119سوزان )، الميدى .18

 . 41، عدد  16مصر ، مجمد 
 : Available at : دور الجامعة فى خدمة المجتمع (  2121الموقع الرسمى لجامعة األزىر )  .19

http://www.azhar.edu.eg . Sign in 15 -6-2020  
( : مستمزمات إدارة الجودة الشاممة كأداة لتطبيق الميزة 2111)، عمى الزعبى و  الوادى ، محمود .21

، جامعة العموم  المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعىدنية ، التنافسية فى الجامعات األر 
 . 8، عدد  4والتكنولوجيا ، صنعاء ، مجمد 

( : األساليب التدريسية التى يمارسيا أعضاء ىيئة التدريس من وجية 2114آل درع ، مشعل ) .21
 .99د ،عد25، جامعة بنيا ، مجمد مجمة كمية التربية نظر طالب الدراسات العميا ، 

(: تصور مقترح لتنمية ميارات استخدام استراتيجيات التعميم المتمركز 2115آل كاسى، عبد اهلل ) .22
 15، األردن ، مجمد  مجمة الزرقاءحول الطالب لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك خالد ، 

 .  2، عدد 
، رسالة ماجستير  سويقىأثر اليقظة االستراتيجية فى تحسين األداء الت( : 2114أميرة ، محاط ) .23

 ، كمية العموم االقتصادية ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر .
: تأثير التحميل البيئى كآلية من آليات اليقظة االستراتيجية (2115)، الشريف و محمب ، فايزة بقا .24



 م4243( 35) -4ج-عدد مارس                                    ...            تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 252 - 

 2، عدد المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية، ى بناء الميزة التنافسية لممؤسسةف
دور اليقظة االستراتيجية فى تنمية الميزة  ( :2111د الفتاح ومصباح ، عائشة ) بوخمخم ، عب .25

، الممتقى الدولى الرابع ، كمية االقتصاد بجامعة حسيبة بالجزائر التنافسية لممؤسسة االقتصادية 
 نوفمبر . 9-8بالتعاون مع مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا ، المنعقد فى 

مجمة ( : األبعاد االستراتيجية لتطوير أداء الجامعات لخمق ميزة تنافسية ، 2117توزان ، فاطمة )  .26
 ، الجزائر . اقتصاديات شمال إفريقيا

( : الجامعة الريادية ودورىا فى دعم المزايا التنافسية المستدامة ، 2117توفيق ، صالح الدين ) .27
 . 119، عدد  28، جامعة بنيا ، مجمد  مجمة كمية التربية

ودعم اتخاذ القرار ، إدارة والتوثيق اإلدارة العامة لمركز المعمومات : (2121)ة االزىر جامع .28
 .2121/ 2119، النشرة اإلحصائية السنوية لمعام الجامعى المعمومات واإلحصاء 

حصول طالب كمية اليندسة عمى جائزة التميز العالمية األولى   ( : 2119جريدة أخبار اليوم ) .29
   . https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2890133/1   sign in16-7-

2020 
" Qs( : تميز الجامعات المصرية عمى ضوء تصنيف كيو إس "2116جويمى ، ميا عبد الباقى ) .31

 . 21، عدد ، جامعة بورسعيد  مجمة كمية التربية"  ، Timesوتايمز "
( : تدويل التعميم أحد مداخل تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات المصرية ، 2115خاطر، محمد ) .31

 .، الجزء األول  87، جامعة الزقازيق ، عدد  مجمة كمية التربية
، اإلسكندرية ، دار  األزىر يحكى قصتو فى ألف عام : ( 2112) محمد عبد المنعم ،خفاجى  .32

 الوفاء .
استراتيجية اإلبداع التكنولوجى خيار استراتيجى لدعم ( : 2116بح وفرحاتى ، لويزة ) خونى ، را .33

، المؤتمر الدولى لإلبداع واالبتكار ، مركز تطوير الموارد  الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية
 البشرية ، األردن ، مايو .

التربية الرياضية بجامعة  ( : درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة بكمية2115رضوان ، محمد ) .34
 . 4، عدد  29، مجمد  مجمة جامعة النجاحصنعاء ، 

التعميم فى الوطن العربى فى ظل العولمة وثقافة السوق ، رؤية ( : 2118) ، محيا زيتون .35
 ، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية ، القاىرة . ندوة بدائل التنمية العربيةتنموية ، 

متطمبات تحقيق الميزة التنافسية لجامعة المنصورة فى  ( :2118يم )شمبى ، أمانى عبد العظ .36
 ربية ، جامعة المنصورة ، رسالة دكتوراه ، كمية التضوء بعض الخبرات العالمية 
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