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ة التنافسيةتطو�ر التعليم � �� ضوء  تحقيق القد ��ر$ر قبل ا �ام   يز

  رحس9ن دمحم نو، ع�6 عمر فؤاد ال2اشف ،1دمحم عبدالعز�ز ع+*()

$ر بالقا$رة زقسم أصو ال<=بية ،?لية ال<=بية جامعة �   .ل
      mohamdeabdialeaziz@gmail.com :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

اسة    :رم	�ص الد

$ر قبل ا �ام�U ، وتقديم تصو مق<=ح  اسة ا Zالية إUX التعرف عU6 واقع التعليم � ر$دفت الد ى ز ر

U�$ر قبل ا �ام ىلتطو�ر التعليم � ة التنافسية�U ضو ز استخدم الباحث املن_^   .رء تحقيق القد

ئ+سية م2ونة من عدد من اm�االت الij يمكن من خاللdا  رالوصفى من خالل تطبيق اسpبانة ?أداة 

اسة من  $ر قبل ا �ام�U ، وت2ونت عينة  الد رتطو�ر التعليم � yس ،ومن ) 376(يز رعضو $يئة تد

جة �$مية عU6 مق<=حات التطو�ر والij  يمكن من خاللdا تطو�ر التعليم أ$م نتائج  اسة إن د رالد ر

جة  ة التنافسية عU6 إجما�X ~سpبانة بلغت د $ر وتحقيق القد ر� ر ) 87.931(قيم��ا و) كب9=ة(ىز

 �Xإجما U6جة �$مية ع اسة ، حيث تراوحت ال�سبة املئو�ة لد روذلك من وجdة نظر عينة الد ر

$ر-�$داف التعليمية:(و?ان ترتي��ا ?التاUX) 91.105(، )84.483(رو ب9ن اZmا ات التعليم � ىإدا ز -ر

اسة -نظام التقو�م  اسية وخطط الد ات الد راملقر ر -��شطة الطالبية -لنظام القبو - الطالب - ر

$ر إX) املعلم –خدمة اm�تمع -�ب�ية والتج�9dات  ى،و$ذا �ش9= إUX حاجة التعليم � U ز

ا مق<=حا لتطو�ر  اسة تصو اسة امليدانية وضعت الد رالتطو�ر،و�U ضوء ~طار النظر والد ر ر ى

ة التنافسية $ر �U ضوء تحقيق القد رالتعليم �   . ىز

$ر، تطو�ر:ال�لمات �فتتاحية  ى التعليم � ة التنافسية،ز   . ر القد
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Developing Al-Azhar Pre-education in the Light of 
Achieving Competitiveness 

Mohammed Abdul-Aziz Alsayed Eisa1, Aly Omar F. Al-Kashef, 
Hussein Mohamed Noor 

Fundations of Education Department, Faculty of Education, Al-
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ABSTRACT 

The current study aimed to identify the status-quo of pre-university Al-

Azhar education, and to present a proposed vision for the development 

of pre-university Al-Azhar education in the light of achieving 

competitiveness. The researcher used the descriptive approach by 

administering a questionnaire as a main tool consisting of a number of 

items. The study sample consisted of (376) faculty members. The 
results of the study is that the degree of importance to the development 

proposals through which it is possible to develop Al-Azhar education 
and achieve competitiveness on the total questionnaire reached a 

(high) degree and its value reached (87.931) from the viewpoint of the 
study sample. The percentage of the degree of importance on the total 

dimensions ranged from (84,483), (91.105) and its arrangement was as 
follows: (Educational objectives - Departments of Al-Azhar Education 

- Evaluation System - Courses and Study Plans - Student - Admission 

System - Student Activities - Buildings and Equipment - Community 

Service - Teacher). The results indicated the need for Al-Azhar 

education to be developed, and in light of the theoretical framework 

and the field study, the study developed a proposed vision for the 

development of education Al-Azhari in order to achieve 

competitiveness. 

Keywords: Development, Al-Azhar Education, Competitiveness. 
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   :مقدمة

عة واملتالحقة �� شij مجاالت ا Zياة والj) من بي��ا        ر�شdد العالم مجموعة من التغ9=ات املpسا
اm�االت السياسية و~قتصادية والعلمية واملعرفية والفكر�ة والتكنولوجية ،والj) ا�عكست 

$ا ع�6 عملية ~تصال والتواصل ب9ن الدو و�فراد وتالشت ا Zدود وا لبدو لقيود ب9ن اm�تمعات ر
نوالثقافات، وألقت بظاللdا وتأث9=ا��ا عU6 ?افة دو العالم �� القر ا Zادي والعشر�ن ، و�U ظل  ل
 U6تمعات املعاصرة والدو املتقدمة ع�mا العصر تحرص اdيفرض ijل$ذه التغ9=ات والتحديات ال

ت ة �لفية رتطو�ر نظمdا التعليمية وتحسي��ا ملواكبة متطلبات التغي9= و~ رقاء إUX مستو حضا ي
جات ا �ودة والتنافس  جية وتحقيق أعU6 د رالثالثة بما ف �ا من تحديات داخلية وخا  ,Gibbons)ر

2005, p. 10) رك �سا§() للتنمية وجزءا منZmقيقية واZ وذلك باعتبار أن التعليم $و البداية ا،ً

  .املنظومة اm�تمعية

$ر قبل ا    يو�تم�9 التعليم � $ر الشر�ف ز ز �ام�U بأنھ $و القاعدة �ساسية �� سلم التعليم باأل
ج ل®Zياة �� مجال العمل ونتاج  $ر عU6 اختالفdا، أو ل®¯ر ووالرافد �سا§() ل2ليات جامعة ~ ز
ل،و�U ضوء ما �شdده العالم من °غ9=ات وتحديات سرyعھ وتوجdات الدو لتطو�ر التعليم قبل 

$ر قبل ا �ام�U بما يتالءم مع  ى$ذه التحديات لذا $ناك حاجة ماسة لال$تمام بالتعليم � ز
مة لھ واعتماد $ذا التطو�ر عU6 �سس العلمية  زا �ام�U وتطو�ره وإصالحھ ،وإصدار القوان9ن ~
ات املتصلة بتطو�ره  رواملdنية واش<=اك ذو ا ¯±=ة �� التعليم واملتخصص9ن عند اتخاذ القرا ى

عملية التعليمية، وذلك ملسايرة حركة التقدم والتحديات و جذب أك±= عدد أو°غي9= أحد عناصر ال
  .من الطالب لاللتحاق بھ

زاد ~$تمام بالتنافسية �� ?افة اm�االت وخاصة �� مجال التعليم  �� ظل التغ9=ات         ولقد
ة املعلومات، و~نفجار املعر�� والتكنولو´�، والتحو من ~سpثم لالعاملية وثو ار املادي إ�X ر

ة التنافسية أن  ر~سpثمار العل¶) ، مما يحتم ع�6 أي مؤسسة °عليمية ترغب �� تحقيق القد
°¹¯ص املشكالت الj) �عا�ي م��ا النظام التعلي¶)، وتطبيق مبدأ املساواة �� تقديم الفرص 

��م، باإلضافة ًالتعليمية، وال<=كز عU6 توف9= التعليم وفقا الحتياجات الطالب وما يناس��م مع ق ردا
ات  ات �ساسية للطالب وعدم التمي�9 �� تلك املdا رإUX °عdد املؤسسات التعليمية بتقديم املdا ر

(etal, 2007, p. 10) عتبار وجود مؤسسات °عليمية محلية مختلفة~ ��وخاصة عندما يوضع 
س ال<=بية سالمية ،�عمل س التعليم العام  ا 2Zومية وا ¯اصة ومدا ركمدا $ر قبل ر ي التعليم � ز

  .ا �ام�� ع�6 منافس��ا والتم�9 ع��ا �� خضم ا Zياة  املتغ9=ة

ف اm¯تلفة �� ?افة     دين باملعا $ر قبل ا �ام�U اm�تمع باألفراد املز ركما يمد التعليم � وز ى ُ

�ن عU6 تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق التنافسية اZmلية وقليمية  رالتخصصات والقاد
ه ا Zاسم �� مواجdة محاوالت °شت+ت وتفت+ت اm�تمع املصر وتجنب وال ىعاملية ،باإلضافة إUX دو ر

$ر عددا كب9=ا من أبناء  اء ~نحرافات السلوكية ، إUX جانب استقبال التعليم � ى~نقياد و ز ر
سو باملراحل التعليمية اm¯تلفة ، وكذلك  شراف ناملسلم9ن من مختلف بلدان العالم يد  ر
yس ف �ا  تو?والت واتفاقيات و�قوم بالتد $ر�ة خارج مصر بموجب بر رال2امل عU6 املعا$د � وز
ة املعا$د ونظم  $ر الشر�ف با ¯ارج من ?افة التخصصات و�تولو مسئولية إدا رمبعوث � نز

$ر�ة بمص $ر�ة لإلجراءات الij يتم تطبيقdا �U املعا$د � yس �Àا، وتخضع  $ذه املعا$د � زالتد ز ر ر
اسية وأعمال التطو�ر ات الد رمن حيث شراف ع�6 وضع  املقر �مر الذي )2019عفيفى،  (ر

تقاء  $ر  قبل ا �ام�� ،وا Zفاظ ع�6 م2انتھ اZmلية والعاملية  و~ ر�ستد�Â تطو�ر التعليم � يز
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jا بالش2ل الدائم وال�Ãالتعليمية وتحدي ^Äر املنا�يبمستو الطالب العل¶) وال<=بو وتطو ) تجعلھ ى
ا ع�6 تحقيق التنافسية   .رقاد

  :مش�لة البحث

$ر قبل ا �ام�U ،فعU6 الرغم  ى       تتمثل مش2لة البحث �� ضعف ~$تمام بتطو�ر التعليم � ز
تقاء بمستو خدماتھ  $ر من أجل تحس9ن جوده أدائھ و~ ىمن ا �dود الj) يبذلdا التعليم � رى ز

ليتھ اm�تمعية ر إال أن $ناك Æعض  املشكالت وأوجھ القصو الj) °عوقھ عن والتعليمية ومسؤ
$ر�ة عU6 التكيف مع  ة املعا$د � زتحقيق أ$دافھ امل�شودة ومن أ$م $ذه املشكالت ضعف قد ر
$ر �� مراحلھ اm¯تلفة منذ صدو  جية ،وأن ما يتم بالتعليم � راملتغ9=ات الj) °شdد$ا بيÇتة ا ¯ا ي ز ر

قم  رالقانو  $ر قبل 1961 لسنة 103ن اسة ل¹p¯يص واقع التعليم � ى م  ، ولذا جاءت $ذه الد ز ر
 ��لا �ام�U ومشكالتھ وتحديد متطلبات  تطو�ره والوصو بھ إUX التعليم ا �يد النوعية كما وكيفا 
ة التنافسية ،و$ذا يتطلب تضافر جميع ا �dود وتقو�م جراءات الj) يقوم �Àا  رضوء تحقيق القد

لھ للوقوف ع�6 ما �ع<=ضdم من عقبات واق<=اح ا Zلو الj) من شأ�Èا ناملسؤلو عن مؤسسات
��É محليا  ه التا تقاء بھ وتحقيق جودتھ ل+ستكمل دو سالتھ ا ¯الدة ، و~ �ة  Êسdام �� استمرا ر ر ر رر
�ن ع�6 التفاعل مع متغ9=ات العصر ومستجداتھ ومواجdة تحدياتھ،  روإقليميا وإنتاج خر�ج9ن قاد Ê

$ر $ذا ?لھ ما د اسة ومحاولة البحث عن كيفية تطو�ر التعليم ~ يفع الباحث إ�X القيام �Àذه الد ز ر
ة التنافسية �� ضوء تحقيق القد ��  .رقبل ا �ام

  : أسئلة البحث

UXجابة عن السؤال الرئ+س التا UXاZ ر قبل :لحاو البحث ا$ يكيف يمكن تطو�ر التعليم � ز
ة التنافس �� ضوء تحقيق القد ��ية ؟و�تفرع من $ذا السؤال  الرئ+س مجموعة من را �ام

  :الpساؤالت الفرعية التالية

ة التنافسية ؟ .1 رما طار الفكر والفلسفى للقد  ي
$ر قبل ا �ام��؟ .2 يما واقع التعليم �  ز
$ر قبل ا �ام�U  من وجdة نظر خ±=اء  .3 ىما ا �وانب ذات �ولو�ة  �� تطو�ر التعليم � ز

 ال<=بية؟
ة رما التصو املق .4 �U ضوء تحقيق القد U�$ر قبل ا �ام ر<=ح لتطو�ر التعليم � ىز

  التنافسية؟

  : أ ـــداف البحث

 :�س�U البحث ا ZاUX إUX تحقيق �$داف �تية

ة التنافسية .1 رتوضيح  طار الفكر والفلسفى للقد  . ي
$ر قبل ا �ام�� لتحديد نواUÏ القصو فيھ .2 رالتعرف عU6 واقع للتعليم � ي  .ز
$ر قبل ا �ام�� من وجdة نظر الوقوف  .3 يعU6 ا �وانب ذات �ولو�ة  �U تطو�ر التعليم � ز

 .خ±=اء  ال<=بية
ة التنافسية .4 �U ضوء تحقيق القد U�$ر قبل ا �ام روضع تصو مق<=ح لتطو�ر التعليم � ىز  .ر
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  :أ ميـــة البحث

 :تكمن أ$مية البحث ا ZاUX فيما يأ°ى

1-�� حيث °عت±= $ذه املراحل اكتماال لبناء ال¹¯صية وت2و�ن ~تجا$ات أ$مية مرحلة التعليم قبل ا �ام
ة القيم ومعاي9= السلوك ~جتماعية للفرد، فÐ) مرحلة الت�سيق العام وال<=بية ا Zياتية و~عداد  روÑلو

  0ا �اد للمواطنة

�ا تفرضھ طبيعة الصراع ا-2 ة التنافسية �U ?افة اm�االت مطلبا حضا اسة القد °عد د
ً ً
ر ر ى Zضار والpسارع ر

$ر قبل  تھ من متغ9=ات ، وتزداد أ$مي��ا �U مجال التعليم � � واملعلوما°ي والعوملة وما أفر يالتكنول́و ز ز
ا �ام�U خاصة Æعد تطبيق برامج ا �ودة و~عتماد

ً
.   

$ر  -3- ة التنافسية أمرا ال غÒ) عنھ وعنصرا أساسيا من أجل نجاح التعليم � يأصبحت القد ز ر
ً ً ً

 U6ع U6جذب واستقطاب الطالب والطالبات سواء ع U6ة ع راملستو�9ن ا�6Zm والعال¶) ،والقد
  .ىاملستو ا�6Zm أو العال¶)

$ر�ة -4 د الÓشر�ة وم2انيات املادية املتاحة باملعا$د � زالتعرف ع�6 طر ~ستغالل �مثل للموا ر ق
ة التنافسية اZmلية وال   .عامليةرمن قبل العامل9ن �Àا لتحقيق القد

س ا 2Zومية وا ¯اصة  -5 $ر قبل ا �ام��  للمنافسة اZmلية مع املدا رالدخو بالتعليم � يز ل
  .واملنافسة الدولية

ة التنافسية �U التعليم -6 رإتاحة الفرصة أمام الباحث9ن لتطو�ر البحث �U مجال تحقيق القد
$ر Æش2ل عام والتعرف عU6 جوان��ا وأ$م مؤشرا��ا من ناحية  ي� ىوتطو�ره وجعلھ �U مستو ز

ىمتقدم عامليا من ناحية أخر
ً

 .  

  :من&%ية البحث وأدواتھ

   U�$ر  قبل ا �ام ياستخدم البحث ا ZاUX املن_^ الوصفي ملالئمتة للتعرف عU6 واقع التعليم � ز
تھ ع�6 مواكبة  صفھ وتفس9=ه، والتعرف ع�6 أ$م املشكالت الj) °عو تطو�ره ومدى قد رو ق و

�� ضوء تحقيق متطلبات العص ��$ر قبل ا �ام ير،وتحديد أ$م مق<=حات تطو�ر التعليم � ز
اسية وخطط  ات الد ة التنافسية واملتعلقة باأل$داف التعليمية ونظام القبو واملقر رالقد رر ل
$ر واملعلم و�ب�ية والتج�9dات وخدمة  ات التعليم � اسة والطالب و��شطة الطالبية وإدا ىالد ز ر ر

 ز التقو�م �� محاولة لتجاو الواقع وضغوطھ وتحدياتھ واسpشراف مستقبل أفضلاm�تمع ونظام
$ر ) ~سpبانة(،وقد استخدم الباحث أداة  جة أ$مية مق<=حات تطو�ر التعليم � يللتعرف ع�6  د ز ر

اسة  ة التنافسية من وجdة نظر ا ¯±=اء عينة الد �� ضوء تحقيق القد ��رقبل ا �ام   .ر

 :مصط	)ات البحث

   Developing : .ر تطو-

بأنھ عملية من_�ية منظمة تتضمن إدخال مجموعة من التغ9=ات :"وyعرفھ الباحث إجرائيا     
$ر قبل ا �ام�U تؤدى إUX تحس+نھ ،بإسلوب مخطط  ىيجابية املقصودة �� نظام التعليم � ز

فع الكفاءة نتاجي ة للتعليم رومنظم قائم عU6 مجموعة من �سس والر?ائز الij °س��دف 
تقاء بمستو أدائھ ،وذلك �� إطار م2انيات املادية والÓشر�ة واملناخ  $ر قبل ا �ام�U و~ ي� رى ز

  .التنظي¶) السائد فيھ لتحس+نھ وإصالحھ �� الب+ئة التناف*()



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

49 

ة التنافسية-     Competitive ability  :رالقد

$ر قب:" وyعرفdا الباحث إجرائيا        ة التعليم � يقد ز قل ا �ام�� عU6 التم�9 والتفو �� أدائھ ر
وتحس9ن جودة مخرجاتھ وما يقدمھ من خدمات °عليمية  يتم�À �9ا عن غ9=ه ، من خالل اسpثمار 
ة ع�6 اختيار الطر�قة الj) تحقق  رم2انيات الÓشر�ة واملادية والفكر�ة والتكنولوجية ،والقد

ة التنافسية من خالل تحديد نقاط القوة و°عز �ز$ا ونقاط الضعف ومعا ���ا ،بما ينعكس رالقد
ات ومزايا تنافسية �� سو العمل  قأثره إيجابيا عU6 مستو ا ¯ر�ج9ن ، �مر الذى يكس��م قد رى
نمحليا وعامليا ،و�كسب ثقة اm�تمع ف �م ،والتعاو معdم ،ومن ثم جذب واستقطاب الطالب 

  . ىوالطالبات عU6 املستو ا�6Zm والعال¶)

اسات    : السابقةرالد

       U�$ر قبل ا �ام اسات و�بحاث ال<=بو�ة الij تناولت التعليم � ىلقد °عددت وتنوعت الد ز ر
�U ترتي��ا من �قدم إUX �حدث ،  وتم تص�يف  UÂو روالتنافسية ع�6 املستو ا�6Zm والعال¶) ،و ي

U6سات كما ي   :رتلك الد

اسات الJK ركزت عEF التعليم B ر: أوال زالد   :ى قبل اN%امEMر

اسة-1 اسة إUX التعرف عU6 مدى توافر أÆعاد املنظمة  : )2014رمضان،  (:رد روØدفت $ذه الد
$ر�ة من وجdة نظر العامل9ن ف �اوتحديد Æعض املق<=حات لتطو�ر املعاØد  زاملتعلمة باملعاØد �

Øر�ة �� ضوء مفÙوم املنظمة املتعلمة اسة املن_^ الو ز� صفي باالعتماد عU6 ر، كما استخدمت الد
اتك�Þ (DLOQ) استÓيان أÆعاد املنظمة املتعلمة سك و ولنموذج ما والWatkins & Marsick  (j ر

 ثم تطبيقھ عU6 عينة 0.91فقرة، تم التأكد من صدقdا وثبا��ا الذي بلغ معاملھ)43(نت2و من
Øا Øر�ة قد رعشوائية طبقية من العامل9ن باملعاØد � راسة أن جميع أÆعاد ،وÑي�ت نتائج الد) 443( ز

اسة عدد من  جة متوسطة،و�� ضوء $ذه النتائج اق<=حت الد راملقياس قد حصلت عU6 د ر
$ر�ة ترسيخ مفdوم املنظمة املتعلمة لدى العامل9ن  زالتوصيات ?ان من أØمdا أن تpبiÒ املعاØد �

�æدف اس<=اتيdمنظمة متعلمة ك UXة إ�ر$ Øر�ة، وتحو املعاØد � زباملعاØد � �ادة التوجھ لز ز، و
 (jم املشكالت الØأ U6جية  للتعرف ع Ñط املعاØد بب+ئ��ا ا ¯ا ات، و رنحو الالمركز�ة �� اتخاذ القرا رر

  . تحد من تطبيق أÆعاد املنظمة املتعلمة بتلك املعاØد

اسة-2  اسة إUX صياغة تصو مق<=ح حو تطو�ر �داء : )2021غنيم،  (:رد لو$دفت $ذه الد ر ر
çي ، وذلك من خالل صياغة إطار نظر يدار باملعا$ $ر�ة �U مصر �U ضوء النموذج �و ىد � ر ز

ة إUX مالمح ومعاي9=  ة التم�9 وأ$دافdا ،وشا $ر�ة �U مصر والوقوف عU6 إدا رحو املعا$د � ر ز ل
$ر�ة çي دار �U املعا$د � زنموذج التم�9 �و ي اسة عU6 املن_^ الوصفى لرصد  ، ر رواعتمدت الد

$ر�ة املعتمدة من الdيئة القومية لضمان ا �ودة واقع ز أداء قيادات ومدير املعا$د � ى
ة  $ر�ة �U ضوء إدا اسة اسpبانة لرصد واقع تطو�ر إداء قيادات املعا$د � ر،واستخدمت الد ز ر
اسة إUX عدة نتائج من أ$مdا التعرف عU6 املشكالت الij �عا�ى م��ا التطو  رالتم�9 ، وتوصلت الد ر

$ر�ة، وكذلك قلة دا ة التم�9 باملعا$د � $ر�ة كغياب إجراءات تحقيق إدا زر باملعا$د � ر ز ي
$ر�ة، ومن أ$م توصيات  زالبيانات واملعلومات الij °ساعد عU6 تحس9ن املركز التناف*() للمعا$د �

ضع معاي9= وأسس موضوع ة استخدام ا Zوافز املادية واملعنو�ة ، و اسة ومق<=حا��ا ضر والد رو ية ر
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د  $ر�ة،وتوف9= املوا $ر�ة  بما يحقق التطو دار للمعا$د � رالختيار القيادات للمعا$د � ز يز ر
مة للقيام باأل�شطة واملdام اm¯طط لdا   .زاملالية ~

اسات الJK ركزت عEF التنافسية: ثانيا  -   : رالد

  (Christopherl, 2016) اسة :رد -1 

ة ا �ودة ا اسة إUX التعرف عU6 أثر تبiÒ من_�ية وفلسفة إدا رو$دفت الد ?أحد املداخل  لشاملةر
 UXاسة إ �ة ا Zديثة لتحقيق امل�9ة التنافسية �� املؤسسات التعليمية العليا ،وتوصلت الد ردا ر

ة ا �ودة الشاملة °ساعد �� توقع امل�9ة التنافسية : العديد من النتائج والj) من أ$مdا رأن إدا
خالل الس�� لتحس9ن ا �ودة Æش2ل مستمر وتمك��ا من النجاح �U بمؤسسات التعليم العاUX من 

ة ا �ودة الشاملة من ~ضطراب الناجم عن تطبيق  راملنافسة الشديد �� $ذا اm�ال، كماتقلل إدا
ة ا �ودة الشاملة بمؤسسات  رالتكنولوجيا ا �ديدة بمؤسسات التعليم العاUX،كما توفر إدا

خالقيات العمل ا �يدة  و~ستغالل �مثل للعامل9ن �Àا ل2امل زالتعليم العاUX ب+ئة عمل °عز أ
 .إم2انا��م وطاقا��م ك2وادر Æشر�ة متم�9ة

اسة-2 ة التنافسية :)2017سليمان،  (:رد اسة إ�X التعرف ع�6 �سس النظر�ة للقد رو$دفت الد ّر

س املنpس ة املدا ة املؤسسات التعليمية، والكشف عن الواقع ا ZاUX إلدا رإلدا ر بة لليو�س2و ر
س املنpسبة لليو�س2و بمصر،  ة املدا ربمصر، وتحديد متطلبات °عز�ز مجال التنافسية إلدا ر

س املنpسبة لليو�س2و بمصر ة املدا ة التنافسية إلدا ضع تصو مستقبU6 مق<=ح لتعز�ز القد رو ر ر ر ،  و
ة ال< ا اسة املن_^ الوصفى، وإجراء املقابالت، وتحليل وثائق و روقد استخدمت الد =بية والتعليم، زر

ب اليابان وسوyسرا واستخدمت ~سpبانة لك<=ونية ،وتم تطبيقdا عU6 عينة من  روشملت تجا
س املنpسبة، وعينة من املسئول9ن عن  رمجموعة من مدير وم�سقى ومسئو ��شطة باملدا ل ى

ة ال<=بية والتعليم، وÑال®�نة الوطنية املصر�ة لل ا س املنpسبة لليو�س2و بو راملدا يو�س2و زر
س املنpسبة 184بلغت ة املدا اسة وجود Æعض املعوقات الij تواجھ إدا رفردا ،ومن أ$م نتائج الد ر ر

$ا د املتاحة، وقلة : زلليو�س2و وأبر ة اس<=اتيجية تحقق لdا اسpثمار أفضل للموا رضعف تبiÒ دا ر
U�ة، وقلة املشاركة  ا سة مل�سق الو �ر السنو�ة املرسلة عن �شاط املد رالتقا ر  ��شطة زر

ة  �و لتعز�ز القد اسة إUX وضع س+نا عات العاملية الij تقدمdا اليو�س2و، وخلصت الد رواملشر ر ر و
س املنpسبة لليو�س2و بمصر ة املدا رالتنافسية إلدا   .ر

اسة-3 جة توافر ا ¯دمات لك<=ونية �� :)2017ياس9ن،  (:رد اسة إUX تحديد د رو$دفت الد ر
س الثانو�ة بمحافظات غزة و عالق��ا بامل�9ة التنافسية من وجdة نظر املعلم9ن ،واستخدمت راملدا

اسة املن_^ الوصفي التحلي�6، وقام الباحث بÓناء أداة ~سpبانة واستخدامdا  �مع البيانات،  رالد
اسة امل2ونة من yع ~سpبانة عU6 عي�ية الد روقد تم تو اسة إ�X 400ز ر معلم ومعلمة، وتوصلت الد

س الثانو�ة بمحافظة غزة من عدة نتائج من أ$مdا أن جة توافر ا ¯دمات لك<=ونية �� املدا ر د ر
 (êن �س جة متوسطة وÑو زوجdة نظر املعلم9ن بلغت د ي�� ح9ن جاء مستو امل�9ة ) 63.20(%ر

 (êن �س جة متوسطة وÑو زالتنافسية بد تباطية )66.40(%ر ر، كما توصلت النتائج إUX وجود عالقة ا
س الثانو�ة موجبة طردية ذات داللة إح رصائية ب9ن  ا ¯دمات ~لك<=ونية املقدمة من قبل املدا

اسة بتطو�ر مستو ا ¯دمات لك<=ونية  يبمحافظة غزة وامل�9ة التنافسية ، وأوصت الد ر
سية املقدمة للمستفيدين مما �عز م2انة التنافسية زاملد   .ر
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اسة-4 اسة  إUX التعرف عU6 واقع:)389،2017أك±=،  (:رد �ة رو$دفت الد سة القيادات دا ر مما ر
س التعليم الثانو �� محافظة جدة باململكة العرÑية السعودية، ىلتحقيق امل�9ة التنافسية  بمدا  ر

اسة �ì اسpبانة تم تطبيقdا عU6 عينة  اسة املن_^ الوصفى ،و?انت أداة الد رواستخدمت الد ر
س التعليم الثانو بمح)200(عشوائية  البالغ عدد$ا  ىمعلمة بمدا افظة جدة إال أن ~ستجابة ر

اسة إUX أن  Æعض  س ،وتوصلت الد رعU6 ~سpبانة ?انت متوسطة من قبل املعلمات �� Æعض املدا ر
سال��ا وأ$دافdا لتحقيق ا �ودة التعليمية ،  سة و �ة املد راملديرات لد�íن و�Â بأ$مية صياغة ر ر ؤ

ن باملؤسسات التعليمية ،وتوضيح ترسيخ قيم امل�9ة التنافسية لدي العامل9: ومن أ$م التوصيات
$ا �ساس الذي تقوم عليھ املنظمة املتم�9ة مع مراعاة تحديد  سة باعتبا رغايات وأ$داف املد ر
ضا  سة املتم�9ة بتطبيق مدخل ا �ودة الشاملة ?ي تحقق  سال��ا �� املستقبل ،وال<�ام املد ���ا و رر ر ر ؤ

  .تناف*() �� اm�تمعاملستفيدين من ا ¯دمة التعليمية، وتثÓت مركز$ا ال

اسات السابقة - اسات السابقة يتîï :رالتعليق العام عTF الد ر من خالل عرض الد
U6ما ي :  

ة التنافسية وأ$مي��ا  - $ر وÑالقد اسات و�بحاث بالتعليم � رمدي ا$تمام العديد من الد ز ير
اسات السابقة وجود اZmلية والعاملية وتطو�ر$ا �� التعليم قبل ا �ام�� ، كما تب9ن من نتائج  رالد

$ر قبل ا �ام��، وأن  اسة التنافسية �� التعليم قبل ا �ام�� وخاصة التعليم � ينقص �� د ز ر
اسات السابقة من  اسية ا Zالية عن الد $ر �U حاجة إUX التطو�ر ، وتختلف الد رواقع التعليم � ر ىز

اسات السابقة لم تpناو تطو� لحيث اختالف املوضوع والdدف ،فالد $ر �U ضوء ر ير التعليم � ز
$ر قبل ا �ام�� بمراحلھ اm¯تلفة ة التنافسية �� التعليم � يتحقيق القد ز ابتداñي وإعدادى (ر

اسة من قبل تناولت جميع ) ىوثانو ة التنافسية حيث لم يتم إجراء د ر�U ضوء تحقيق القد ر
$ر قبل ا �ام ة التنافسية بالتعليم � ىاملراحل التعليمية أو القد ز �U حدود علم الباحث ،و$و ر U�

ما �عطى قوة وأ$مية �U إم2انية ~ستفادة من نتائجdا وتوصيا��ا،ومن ثم تطو�ر العملية التعليمية 
اسة خطوة �U ~تجاه الZòيح �U $ذا اm�ال  ومخرجا��ا، رلذا يأمل الباحث أن ت2و  تلك الد ن

$ر تقاء بمخرجاتھ ز،وأن تلiê ا Zاجة املاسة لتحس9ن وتطو�ر التعليم � ر قبل ا �ام�U و ى
�U الدو املتقدمة U�لالتعليمية ،والوصو إUX مصاف التعليم قبل ا �ام   . ل

اسة :ثانيا رYطار النظر للد   :ى

ة التنافسية    :رمفZوم القد

ات التنافسية من خالل ~ستخدام �مثل أو �فضل لإلم2انيات املتاحة  ر        تتحقق القد
د فنية ومادية ومالية وتنظيمية ومعلوماتية ،باإلضافة ا�X الكفاءات سواء رللمؤسسة من موا

أ?انت فردية أم جماعية وغ9=$ا من م2انيات الj) تتمتع �Àا املؤسسة ،باإلضافة إUX أ�Èا تمكن 
ة Æش2ل مستمر  راملؤسسة من اتباع سياسة اس<=اتيجية تنافسية مستدامة ديناميكية متطو

مة من غرس الثقافة التنافسية الداعمةباتخاذ جراءات ال   )216، 2018الش9ن، . (زال

ة التنافسية بأ�Èا       روyعرف البحث ا Zا�X القد ِ
ّ $ر�ة عن غ9=$ا :ُ زاm�ال الذي تتم�9 بھ املعا$د �

 =ôواحدة أو أك ���ادة كفاء��ا التعليمية   س املنافسة و�تم�9 عل �ا �U ا �ودة التعليمية و زمن املدا ر
yسية أو املكتبات أو القاعات من  اسة أو خصائص أعضاء الdيئة التد راm�االت مثل  ال±=امج الد ر
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ة عU6 التصدي ومواجdة متنافس �ا الذين �عملو معdا �U اm�ال نفسھ،  ة  للقد نأو نمط دا ر ر
د$ا الÓشر�ة ع ة موا روا Zصو عU6 مركز تناف*() دائم سواء عU6 املستو اU6Zm والعال¶) بقد ر ى U6 ل

�ادة الطلب عل �ا وتحس9ن أدا�õا ومخرجا��ا وÑما يحقق أ$دافdا  زالتطو�ر والتحس9ن و~بت2ار، و
$ر   د م<�ايدة مما يحقق للتعليم ~ ياZmلية والعاملية وا ¯دمات الij تقدمdا بما يكسب موا ز ر

ة ع�6 جذب الطالب من الب+ئة اZmلية والعاملية   . رالقد

$ر قبل ا �ام��  تركزع�6  شق9ن مرتكز�ن و�pب9ن من ذلك أن ال      ة التنافسية �� التعليم � يقد ز ر
  :أساس9ن $ما

اسية وخصائص :ل �و- س املنافسة �� مجاالت حيو�ة مثل ال±=امج الد ة التم�9 ع�6 املدا ر$و قد ر ر
yس وتقنيات وأوعية املعلومات والتج�9dات املادية والبحثية ونمط  رأعضاء $يئة التد

ة ون �ب جديدة تتواكب مع املستجدات ردا رظم ا �ودة وابت2ار نظم وÑرامج تأ$يل وتد
  . البيÇية

$ر قبل ا �ام�� ع�6 جذب واستقطاب الطالب والدعم  والتمو�ل : الثا�ي- ة التعليم � ي$و قد ز ر
جية ،ونجاح الشق الثا�ي متوفق ع�6 النجاح �� الشق �و  لمن السو اZmلية وا ¯ا رق

$ر قبل ا �ام�� يدعم مؤسسات التعليم قبل وÑالتا�X فالسيا يق التناف*() للتعليم � ز
وفقا  )عمال�õا(ا �ام��  إ�X بذل ا �dد �� °عر�ف املستفيدين عU6 أ�شط��ا وخدم��ا

. للمستحدثات التقنية العاملية،وتحليل ?ل نقاط القوة والضعف الداخلية
)Information, 2007, p. 57 (  

ة التنافس   -:يةرأ داف القد

ة التنافسية ببعدين أساسي9ن $ما،البعد �و     ليرتبط الdدف من تحقيق القد القيمة املدركة : ر
ة عن استغالل التعليم قبل ا �ام��  ?ل إم2انياتھ �� سÓيل تحس9ن القيمة ) الطالب(لدى رو�ì عبا

$ر�ة ؛ مما �ساعد عU6 تح ة زالj) يدركdا الطالب ل®¯دمات الj) تقدمdا املعا$د � رقيق القد
نة مع خدمات املنافس9ن، و$و  ك الطالب أنھ تحصل عU6 قيمة أعU6 من مقا رالتنافسية، حيث يد ر

ة ، أما البعد الثا�ي فdو تأكيد حالة من  رالù()ء الذي �عز $ذه القد ة(ز وذلك من خالل ): رالقد
dولة، ولdسÆ ا ال �ستطيع املنافسو تقليد$اdدة من نوع�ا قيمة مرتفعة نتقديم خدمات متم�9ة وفر

 ��د وم2انيات، مما يؤدي  رمن وجdة نظر املستفيدين، وذلك من خالل التوظيف �مثل للموا
  .)4،2010بلوناس،  (ال��اية إUX تحقيق مزايا وعوائد أك±=

ة التنافسية لتحقيق �$داف úتية    :ر°س�U املؤسسات التعليمية من خالل بناء وت2و�ن القد
س، (   )113،2015ور

ة خلق ب+ئة تدعم وتحافظ عU6 التحس9ن املستمر-1    .ورضر

2- U6ق الواحد والتحف�9 ع�ح الفر والعمل عU6 تحس9ن وتقو�ة الثقة �� أداء العمل من خالل ر
  .بداع و~بت2ار

  .الس�� إUX إيجاد ثقافة تركز عU6 العمالء وخاصة اZmتمل9ن م��م-3

  .ن وتحس9ن نوعية اm¯رجاتىال<=ك�9 عU6 تحقيق أفضل مستو إنتاج ممك-4

  .ىمن م�شآت أخر منافسة) اZmا?اة(العمل بüبات �� معا �ة الثغرات الj) قد ي�تج م��ا التقليد -5
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د املتاحة،          ة التنافسية °عت±= $دفا من خالل ~سpثمار ا �يد للموا رو�تîï مما سبق أن القد ر
$ر من كفاءات محل �ة للتعليم � يو°شكيل مجالس اسpشا ز سم مستقبل ر  ��رية وعاملية للمشاركة 

ات املطلوÑة من مخرجات التعليم   $ر  عU6 املستو التناف*() العال¶)، وتحديد املdا رللتعليم � يز ي
$ر لسو العمل سواء أ?ان محليا أم إقليميا أو عامليا �
ً ً ً

ق ي   .ز

ة التنافسية   :رأ مية القد

ة التنافسية من خالل الدو       رتأ°ي أ$مية القد  ا Zاسم الذي تقوم بھ �� حياة املؤسسات، ر
$ا العنصر ~س<=اتي�æ الذي يقدم فرصة جو$ر�ة لdذه املؤسسات، وتتمثل أ$مي��ا �� ?و�Èا  رباعتبا
ا مdما للمؤسسات الناZþة لتم�9$ا بإيجاد النماذج الفر�دة وا �ديدة الj) يصعب تقليد$ا  معيا

ً ً
ر

ا مdما للم أو است�ساخdا، كما °عد معيا
ً
ؤسسات الj) تر�د البقاء والنمو و?لما ?انت نماذجdا ر

،وتظdر أ$مية  صعبة التقليد وعالية املعاي9= ?لما حافظت $ذه املؤسسات عU6 م���9ا التنافسية
$ر  قبل ا �ام��  من خالل ما ي�6 ة التنافسية بالتعليم � يالقد ز   :ر

ة ~تص-1 $ر قبل ا �ام�� بالعوملة وثو رتأثر التعليم  � ي االت واملعلوماتية واملستحدثات التقنية ز
$ر يعامليا ،ما �عظم توظيفdا �� مؤسسات التعليم �   .ز

�ة مستقبلية تجاه صياغة وتحديد �$داف والغايات التعليمية-2   .ؤت2و�ن ر

Ñط ال±=امج -3 $ر قبل ا �ام�� وقطاعات سو العمل ،بما يضمن  رتقو�ة العالقة ب9ن التعليم � قز ي
$ر وتقنيات سو العمل وطنيا ودولياالتعليمية   قبالتعليم ~ ي   .ز

ي�ادة حدة التنافسية ب9ن التعليم قبل ا �ام�� ع�6 املستو ا�6Zm أو قلي¶)  أو الدو�X ،فيما -4 ز
يتعلق بتصدير التص�يفات الدولية من خالل تبÒ) أفضل �ليات و�وليات 

ة التنافسية ل   .لتعليمر~س<=اتيجية الداعمة لتحقيق القد

د الÓشر�ة واستقطا�Àا -5 د الÓشر�ة ب9ن آليات التخطيط واملوا ة املوا راعداد نظام متطو إلدا ر ر ر
  .وتنمي��ا

ة التنافسية تكمن �� إسdامdا بدفع التعليم       رواعتمادا عU6 ما سبق يمكن القو بأن أ$مية القد ل
�جيا إUX �مام، بحيث يؤدي إUX تقدمھ عن غ9=ه من $ر تد ر� ة �� يز ر املنافس9ن، فيصبح لھ الصدا

نسو العمل، و�حافظ ع�6 املستفيدين ا Zالي9ن وجذب الطالب ا �دد، لذلك أ$تم املسؤلو  ق
9Ñن والوقوف باقتدار أمام التحديات التنافسية العاملية ، فبعد أن ?ان  ربإنتاج ~فراد املد

ة ،أصبح ال أس املال والثو د الطبيعية أو  رالتنافس �� املوا ر د الÓشر�ة ،خصوصا ر ريوم يتم �� املوا
ات قوة العمل والتعليم واملعرفة  رÆعد أن اعتمد العالم ع�6 التكنولوجيا ا Zديثة ، وأصبحت مdا
لالسالح التناف*() �و ل2ل املؤسسات املتنافسة، فاتجھ العالم إ�X املنافسة �� تطو�ر العنصر 

ة تضمن حشد القوة والطاقة الف رالÓشر وÑنائھ بصو ��ا التنافسية �� جميع ي راعلة، لتن¶) قد
  قاm�االت وإلمداد السو با ¯ر�ج9ن الذين يحتاج إل �م اm�تمع
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ة التنافسية   :رخصائص القد

ة ~تصاالت     تھ ثو ة التنافسية بالتطو السرyع الذي عرفتھ ~قتصاديات و ما أفر رترتبط القد ز ر ر
ة كب9=ة ع�6  ~بداع و~بت2ار مستخدمة �� ذلك جميع رواملعلومات ،مما اكسب املؤسسات قد

ة التنافسية خصائص  ة أك±= ع�6 املواجdة، وللقد رالوسائل الكفيلة  لضمان  تنافسية أع�6 وقد ر
ا§()،  (:نتpسم �Àا دو غ9=$ا ومن $ذه ا ¯صائص ما ي�6   )22،2016ودر

ت التعليمية نأ�Èا ذات نظرة مستقبلية أي ت2و مستمرة ومستدامة  بمعÒ) ان تحقق املؤسسا-1
يالسبق  ع�6 املستو الطو�ل ،ول+س ع�6 املستو القص9= فقط   .ي

2- U6أساس نقاط قوة املؤسسة و النقاط املتباينة مع منافس �ا ول+س ع U6ة التنافسية ع رتبiÒ القد
ُ

ات تنافسية بأخر و Æسdولة وفق التغ9=ات  ىأساس النقاط املش<=كة، و�مكن إحالل قد ر
ات املؤسسة من جdة أخرا Zاصلة �� الب+ئة ا ¯ د وقد جية أو تطو موا يا ر ر   .رر

ة التنافسية ع�6 الت�سيق وال<=ابط ب9ن أجزاء املؤسسة لت2و�ن :الت�سيق وال<=ابط -3 ر°عتمد القد
ة  ات الj) يتم توظيفdا جميعا لتحقيق قد د و~م2انيات والقد ركتلة مت2املة من املوا ر ر

د و~م2ان ات الj) يملكdا املنافس9ن لdارتنافسية أع�6 �� مواجdة املوا   .ريات والقد

حيث تفرض التنافسية مبدأ النفس الطو�ل واملثابرة من أجل التأث9= العميق لتعظيم :املثابرة -4
ة املنظمة �� الفرص املستقبلية ،فiÐ ال تحتاج لعامل السرعة أو الضغط �� الوقت  رقد

ج إ�X اسpثمار الوقت الطو�ل للضمان الوصو إ�X العميل قبل املنافس9ن ،ولك��ا تحتا
ضعdا موضع التنفيذ ف<=ات  $ا وتطو�ر$ا و ات ا �ديدة الj) �ستغر ابت2ا ولت2و�ن القد ر قر

  .طو�لة 

ة التنافسية للمؤسسة بمراحل متعددة وت2و بمثابة عملية إضافية : ال<=اكمية-5 نحيث تمر القد ر
  . خصيصا ومتاÆعةقوتراكم �� القيمة التنافسية للمؤسسة و°ستغر وقتا وتتطلب ت

ة التنافسية يجب أن ت2و جو$ر        نمما سبق يمكن القو أن ا ¯صائص السابقة للقد رل
$ر قبل ا �ام�� ،حij تضمن استدام��ا وا Zفاظ عل �ا، كما أ�Èا تتدرج  يالتنافسية للتعليم ~ ز

فض الواقع بقيوده ومحدداتھ وأوجھ القصو فيھ إUX إيجاد واقع جديد أفضل من رمن   حيث ر
 UXره، والوصو بھ إ�ذا الواقع وتطوdة، ثم التحس9ن املستمر ل�شرÓده ال ات موا لإم2انياتھ، وقد ر ر
ة التنافسية تجسد إم2انية التعليم  رقمة جديدة يتفو ف �ا عú U6خر�ن، وÑالتا�X فخصائص القد ق

$ر قبل ا �ام�� ع�6 عمل أشياء مختلفة ال �ستطيع املنافس9ن القيام �Àا، أ ي~ و عمل أشياء ز
ة  رمماثلة للمنافس9ن بطر متفردة، كما أ�Èا تتحقق من خالل إقناع العمالء واملنافس9ن بأن القد ق

ا��ا وتقليد$ا   .رالتنافسية متفردة و�صعب مجا

ة التنافسية ̀اN)كم عEF جودة القد aرمعاي:  

$ر قبل ا �ام�� ، تقبل التغي9=          يتفرض حتمية التغي9= عU6 التعليم ~ اعU6 ز رحij يصبح قاد
ىاملنافسة، فاملنافسة أصبحت حقيقة واقعة، ول+س $ناك من خيار سو مواج��dا والتعامل معdا 
فع  $ر قبل ا �ام�� نحو البحث عن كيفية  رومحاولة ~ستفادة م��ا، و$ذا �مر يدفع التعليم ~ يز

ة تنافسية تضمن لھ التفو و~ تھ التنافسية والعمل عU6 بناء قد ققد ر ستمرار والبقاء ر
��ة التنافسية للتعليم قبل ا �ام ،ومن مؤشرات القد روالتطو   : ر
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.ة الواعية-:أوال    :رالقيادة Yدا

ة الفعالة أساس ألي جdد جما�Â ،وال بد من وضع �$داف الوا�Zة واZmددة  ر     °عد دا
د و~م2انيات الÓشر�ة واملادية واملعنو د رلالستفادة من مجموعة املوا ر�ة املتاحة ،فوجود املوا

ة حكيمة °عمل وفق من_^  رو~م2انيات واملعلومات اليضمن تحقيق �$داف إال إذا وجدت إدا
  )25،2012ا ¯طيب،  (.عل¶) وعم�6 وتتم�9 باإلبداع

     ��ادت حاجة املؤسسة التعليمية لألبداع لتحقيق فاعلية �داء در �Àيا?لdا التنظيمية  يولقد  ز
ة املعلومات و~تصاالت ،والتغي9= �� الdيا?ل ~قتصادية ظل الع روملة ،ومجتمع املعرفة ،وثو

�ة مما دفع �Àا لتنمية ~بداع و~$تمام بھ  رواتجا$dا نحو ~قتصاد املعر�� ،وصالحات دا
عيد،  (.ل،ليمك��ا من التكيف مع تلك املتغ9=ات ومتطلبا��ا املستقبلية ،والوصو لألداء املرغوب

392،2015(  

 U6ة املبدعة ع�6 ما ي�   )389،2017أك±=،  (:ر$ذا و°عتمد القيادة دا

سية محفزة لإلبداع وتقبل ا �ديد ،وتواجھ عمليات التغي9= لتحقيق �$داف -1 رتوف9= ب+ئة مد
سة سية ،ودمج مفdوم ومقومات التغ9= املبدع مع ثقافة املد راملد   .ر

عاي��-2   .ا ،وتوف9=��شطة اZmفزة لطاقات الطالب وابداعا��مراكpشاف موا$ب الطالب و

د الeشر.ة املتمcaة:ثانيا  :راملوا

د الÓشر�ة الj) تمثل         ر�ستمد النظام التعلي¶) قوتھ و�حقق أ$دافھ وغايتھ من خالل املوا
�ادة �� نتاج وجودتھ ونج زعصب النظام ،اذا �عد ~$تمام براس املال الÓشر اس<=اتيجية  اح أي ي

مؤسسة ، فÐ) تتكيف مع التغ9=ات واملستجدات الj) �شdد$ا العالم اليوم ،و$ذا يرتبط  بتوف9= 
د الÓشر�ة مة لذالك والj) من أ$مdا املوا د ~ رو°�¯9= جميع م2انيات واملوا ز   . ر

د الeشر.ة املتمcaة من خالل  ̀ املوا aر.ة توف B ة العليا باملعا د. روعTF القيادة Yدا ز    :ما يTFر

  .تحف�9 ودعم ثقافة وا�شطة التنمية املdنية املستدامة داخل اm�تمع التعلي¶)-1

$ر�ة-2 �ب والتقو�م  �� التنمية املdنية للعامل9ن باملعا$د ~ زتفعيل دو وحدة التد ر   . ر

  .~ستفادة من التقييم الذا°ي ، وتقييم úخر�ن �� تطو�ر �داء -3

اك املعاي9= الثقافي-4 ة للمجتمع وقيمھ �خالقية  و~ل<�ام �Àا �� أداء املdام و التفاعالت مع راد
()§   . راm�تمع املد

  ~ل<�ام بضوابط وأسس املساءلة املdنية واZmاسÓية التعليمية-5

ات الفردية وا �ماعية و°¹�يع املعلم9ن  ع�6 -6 $م ومساندة املباد ات ~خر�ن واف2ا رالثقة �� قد ر ر
 .دالتجر�ب والتجدي

مة إلنجاز أعمالdم دو إشراف مباشر عل �م-7 �د العامل9ن باملعلومات ~ نتز ز   . و
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ات -8 رالتوظيف الفعال لتكنولوجيا واملعلومات �� ت+س9= تداو املعلومات و�شر$ا واتخاذ القرا ل
  .الرشيدة �� تطو�رالتعلم

ة ع�6 ~ستفادة من م2انات املادية والÓشر�ة من �فراد وامل-9 �ة رالقد ؤؤسسات �� تحقيق ر
$ر�ة  سالة املعا$د � زو   .ر

  : جودة ا�Nدمة التعليمية املقدمة :ثالثا

 °س�� املؤسسات التعليمية لتطبيق معاي9= ا �ودة الشاملة �� أدا�õا التعلي¶) وyستلزم نجاح     
ة مجاالت $ذا �مر توفر اس<=اتيجيات °عليمية وا�Zة °عكس ~ل<�ام باملعاي9= ~?اديمية �� ?اف

ة الij تحكم تصرفات ~فراد تجاه تحس9ن جودة �داء  رالعمل إ�X جانب السياسيات املتطو
ح الفر�ق مع وجود نظم متاÆعة ومساءلة لتقو�م $ذا �داء،و تحقيق جودة  والتعلي¶) والعمل بر

U6ة من خالل مؤشرات وم��ا ما ي�ر$   :زا ¯دمة التعليمية باملعا$د �

ة ع�6 وض-1 سات رالقد سال��ا أوتنفيذ$ا من خالل ��شطة واملما $ر�ة  �ة للمعا$د � رع ر ر ز ؤ
()§ رالتعليمية بالتعاو مع اm�تمع املد   . ن

د -2 $ر�ة وتوظف املوا ة املعا$د � ة ع�6 استخدام �ساليب التكنولوجية ا Zديثة �� إدا رالقد ز ر ر
  .وم2انات �� تحقيق أ$دافdا

$ر�ة ،وتنفيذ آاليات تفdم السياسات الpشرyعية وا-3 زلقانونية املنظمة للعمل باملعا$د �
  .وإجراءات توف9= التعليم والتعلم ل®�ميع

4- �Âما�وار والوضوح والشفافية والعمل ا Z ة قائم ع�6 ا�ر$ زتوف9=مناخ تنظي¶) باملعا$د �
�ة بجودة عالية   .رإلنجاز العمليات التعليمية ودا

سية ،واستخدام �ساليب العلمية  Zل ريمكن أعضاء اm�تمع املد-5 ات املد ر§() من صنع القرا ر
اسية   . راملشكالت الد

  :البkية التنظيمية املرنة:راjعا

�عد اختيار الب�ية التنظيمية من أ$م ش2اليات الj) تواجھ نظام  التعليم ا 2Zومى وا ¯اص     
$ا نمطا °عليميا  جديدا  �� طبيعة نظامھ وأسلوب إدا قتھ وطر تقييمھ وأنواع برامجھ رباعتبا ر

ونظام قبولھ  لفئات متنوعة و ال<�امھ  بتوف9= ا ¯دامات التعليمية لdم ، لذا فإنھ يحتاج إUX تنظيم 
ىإدار متم�9 قائم عU6 أسس و معاي9= علمية  لتحديد  �عمال و��شطة يلزم القيام �Àا لتحقيق 

  .�$داف املطلوÑة

ة التنا   :فسيةرصعوlات تحقيق القد

      (jة إال أن $ناك عددا من املعوقات ال�املؤسسات ال<=بو ��ة التنافسية  غم أ$مية وجود القد
ً

ر ر
نتحو دو تحقيقdا داخل $ذه املؤسسات ، Æعضdا ناÆع من داخل املؤسسة والبعض úخر من  ل

ة املؤسسات التعليمية  ة التنافسية إلدا رخارج نطاقdا  ، وتكمن صعوÑات تحقيق القد   :فيما يU6ر

  )11،2011بوشاح،  (: فيما يU6صعوlات داخلية وتتمثل: أوال

د Æشر�ة ومالية ومعلوماتية ال ت2و متوافرة -1 ة املؤسسات التعليمية عU6 امتالك موا نضعف قد ر ر
  .لدى املتنافس9ن 
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�ة الناZþة ،و�ظdر ال��ز �� غياب -2 �ة الناZþة مما �عيق التنمية دا رغياب القيادة دا ر
ات العامل9نا �ن ع�6 تنمية مdا رلقادة ~كفاء القاد   .ر

ضعف الرقابة يجابية داخل املؤسسات التعليمية، وغياب الشفافية �� مواجdة املعوقات -3
  .داخل املؤسسات التعليمية 

4- UXضوء املتغ9=ات املعاصرة بما يمك��م من تو U��ب وإعداد ال2وادر  رضعف ~$تمام بتد
  .راحل املقبلة بالكفاءة والفاعلية املأمولةمسئولي��م �U امل

�ة والسرyعة للمساعدة �� عملية -5 ة املؤسسة التعليمية ع�6 توف9= املعلومات الضر رعدم قد ور
ات وترشيد$ا   .راتخاذ القرا

ات -6 رعدم استخدام املؤسسة التعليمية لتكنولوجيا ~عالم و~تصال وعدم مسايرة التطو
  .ا Zديثة

ة الكفاء-7 ات الÓشر�ة والفكر�ة واملادية والتقنيةرند ات والقد رات واملdا   .ر

كفاءة املؤسسات التعليمية من حيث ال±=امج  قلة اm¯صصات املالية للمؤسسات التعليمية،و-8
ات   .رواملقر

تي�ية والفردية املألوفة-9   .وعدم  مساندة العمل ا �ما�Â و~كتفاء باألعمال الر

�U الب+ئة اZmليةضعف التغذية الراجعة من ا-10 i¶حسن،  (.لتعليم  ¯دمة الواقع العل
592،2018(.   

جية وتتمثل فيما يEF:ثانيا    )281،2012رس¶i، ( :رصعوlات خا

1- ijادة و~$تمام بإقامة التوأمة ب9ن املؤسسات ال�ديثة لتحقيق الرZ ة توظيف التقنيات اÑصعو
  .قامت بتوظيف ?ل التقنيات ا Zديثة وما وصلت إليھ

ضعف استجابة املؤسسات للتغ9=ات السرyعة �U اm�تمع العال¶i، ومطابقة مخرجا��ا -2
ة تنافسية   .رملواصفات عمال�õا املتغ9=ة قبل غ9=$ا من املؤسسات من أجل تحقيق قد

3- U�ة املؤسسات عU6 متاÆعة املتغ9=ات وفق التكنولوجيا ا Zديثة واملطلوÑة  ة إدا رضعف قد ر
�ة، وغياب الت�سيق الفعال الب+ئة التنافسية، وغي َّاب قاعدة البيانات ومنظومة املعلومات دا ر

  .ب9ن املؤسسات التعليمية

TMام%Nة التنافسية بالتعليم قبل ا   :رمتطلبات تحقيق القد

   يجب توافر مجموعة من املتطلبات �U ?افة املؤسسات لتحقيق أداء قادر عU6 التنافسية تكمن 
U6فيما ي:  

جيةاملتطلبا: أوال  تتمثل �U دعم الdيئات واملؤسسات الدولية واZmلية لتنافسية :رت ا�Nا
املؤسسات التعليمية، وتحديد احتياجات العامل9ن وفقا للتغ9=ات التكنولوجية و~قتصادية، 

  )229،2012الصا î،  (:?اآل°ى
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لفة من امل�9انيات ليتمثل �U الpشرyع ع±= التحو من م�9انيات �داء إUX أنواع مخت: دعم ا 2Zومة -1
ُالij تركز عU6 �داء، والكفاءة، ومنح التمو�ل للمؤسسات التعليمية بنا ء عU6 نتائج �داء، 

  .قوالعمل املتفو 

2-U��ة، واملالية، : الدعم اm�تم ريتمثل �U التنظيم من خالل منح ~ستقاللية التنظيمية، ودا
نة القرار ة تلك املؤسسات بما يضمن مر ووإدا   . من خالل مجالس �مناء وúباء واملعلم9نر

ة : مؤسسات ~عتماد واملنظمات ا ¯اصة بالتعليم-3 $ا يتمثل �U دعم °عز�ز تنافسية إدا رودو ر
ط  د$ا الÓشر�ة، والعمل وفق شر واملؤسسات التعليمية من خالل التعليم، وتأ$يل موا ر

 بما يمك��ا من التواصل وÑ+ئة تنافسية �Zية تضمن تحقيق أ$داف املؤسسة التعليمية
  .والر�ادة

ات : املتطلبات الداخلية:ثانيا  د، وÑناء قد ة املؤسسة التعليمية عU6 امتالك موا رتتمثل �U قد ر ر
U6ن، وتتمثل فيما ي�خرú نقد الت2و متوفرة لدى املتنافس9ن:  

ليمية، تمثل القيم جو$ر فلسفة أى مؤسسة بما ف �ا املؤسسات التع: ثقافة وقيم املؤسسة -1
ة املؤسسات التعليمية لتحديد$ا ا ¯طوط العر�ضة  رو°عت±= أساس للتنافسية ب9ن إدا

  )56،2012التلبا�ى،  (.أل�شط��م اليومية

ة عU6 التغي9= -2- ة املؤسسات : رالقد رفالب+ئة املعاصرة ديناميكية وسرyعة التغ9=، لذا عU6 إدا
pباق املتغ9=ات من خالل تحديد نقاط التعليمية اتباع اس<=اتيجيات حديثة تمك��ا من اس

القوة والضعف وما يقابلdا من فرص و��ديدات �U الب+ئة التنافسية سواء الداخلية أو 
جية   (Shabaninejad, 2014, p. 351) .را ¯ا

د والكفاءات الÓشر�ة امللموسة وغ9= امللموسة -3- د الÓشر الفعال $و : ر~$تمام باملوا َّألن املو ى ر
ة املؤسسات التعليمية عل �ا أن املصدر ا Zقي ات التنافسية، لذا فإن إدا رقي لتعز�ز القد ر

 UXإ U�د الÓشر�ة باملؤسسات، والس تقاء باألداء ~س<=اتي�æ  �ميع املوا ر°س�U جا$دة لال ر
ه بفاعلية �U ?ل عنصر من عناصر  د$ا الداخلية، والذى يظdر دو رإعادة $ي2لة موا ر

  )14،2012حمد، أ (:املؤسسة  من خالل ما ي�6

د الÓشر�ة من معلم9ن ومدير�ن وكالء وأخصائي9ن وغ9=$م-4   .رالتدقيق �� اختيار املوا

  .تنمية واسpثمار الطاقات الفكر�ة و~بداعية لألفراد النا9�Àن املتم�9ين-5

د الÓشر�ة-6 ح الفر�ق للموا رتنمية أساليب العمل ا �ما�Â وتكرyس ر   .و

اتب للعامل-7 سة ومناسب��ا مع املستو�ات السائدة �� سو العمل من ومراجعة $ي2ل الر ق9ن باملد ر
س الدولية   .راملدا

سة-8  .رفتح قنوات ~تصال وت+س9= تدفق املعلومات واملعرفة ب9ن شرائح العامل9ن باملد

$ر قبل ا �ام�� ترتبط بتوف9=      ة التنافسية بال�سبة التعليم ~ ييتîï مما سبق أن القد ز ر
$ا �� مجموعة من املو ات التكنولوجية،بحث يمكن استخدامdا واسpثما د املادية والÓشر�ة واملdا را ر ر

د علمية وÑحثية را Zصو ع�6 ?وا قمتمايزة ومن ثم تلê) احتياجات ~سو العاملية )مخرجات(ل
جية س املنافسة لdا �� �سواق ا ¯ا ر،وتحقق منافع أكô= من  املدا    .ر
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ر     وو$نا ير الباحث أنھ من الضر جية ي $ر جdوده ملراعاة املتطلبات ا ¯ا ر أن يوجھ التعليم ~ يز ى
ق من أجل الوصو �Àم إ�X حد ~متياز والتفو التناف*() الطالبوالداخلية �� سÓيل تطو�ر وتنمية  ل

سة ال بد أن تتوفر بالطالب الصفات التالية رول®Zكم ع�6 حدوث النجاح والتفو �� املد   :ق

ات نأن ي2و لدي الطالب �¯صية -1 س املنافسة،بحيث يمتلك مdا ة أي غ9= متاحة باملدا رناد ر ر
ة ع�6 ~بت2ار و~بداع  ات ال �ستطيع املنافسو امتالكdا ،?أن ي2و لدي الطالب القد روقد نر ن

ة ع�6 التعامل مع تقنيات مختلفة روقبو التحديات واملdام الصعبة والقد   .ل

ات وخ±=ات مت-2 ة ع�6 العمل  �� فر�قرأن يمتلك الطالب قيم إيجابية ومdا   .رم�9ة والقد

  . نأن ي2و الطالب مطابق9ن للمواصفات القياسية العاملية-3

  .أن يتمتع الطالب بالكفاءة الj) تحقق لھ املنافسة العاملية-4

  )34،2010طعيمة،  (.نأن ي2و مستعدا ل®Zوار مع ?افة الثقافات-5

ة التنافسية للتع ̀حة لتحقيق القد nرالتوصيات املقTMام%Nيليم � ر قبل ا   :ز

اسية، و تطو�ر املناÄ^ من خالل ~طالع عU6 كراسات  .١ اسة وتحليل خطط املواد الد رد ر
اسية ب2ل ما يحتو من جزئيات و  ات الد اسة واقع املقر س اليومية، ود ىالتحض9= للدر ر رر و

ن��ا بواقع املستجدات و التطو�رات ال<=بو�ھ، باإلضافة اUX تطو�ر أساليب   . التقو�مرمقا

أس املال الÓشر و$ذا من خالل تدعيم برامج الZòة  .٢  ��ياملطالبة بتوسيع ~سpثمار املستمر  ر
راملتعلقة بحياة �فراد والتوجھ نحو الدعم امل<�ايد للتعليم واملساواة ب9ن ناث والذ?و 

دامة لضمان لاللتحاق بأطوار التعليم اm¯تلفة و~$تمام بتحقيق التنمية الÓشر�ة املست
  .تنافسية Æشر�ة أفضل

ات الÓشر�ة، وذلك بإشراك العنصر الÓشر  .٣ ات والقد يترسيخ عقيدة التحس9ن املستمر للمdا ر ر
  .نفسھ �� عملية التنافسية، وذلك ب9ن �جيال ا Zالية واملستقبلية

$م ا �ديدة رتنمية ~تجا$ات يجابية للمعلم9ن من خالل اسpثمار طاق��م وابداعا��م وأف2ا .٤
ح املعنو�ة للمعلم9ن و�قو من عالق��م �سانية فع الر  U6ىمما �ساعد شيوخ املعا$د  ع و   .ر

�ر املتعلقة بمستو  .٥ $ر�ة، من خالل كتابة التقا ىتقو�م أعمال املعلم9ن والعامل9ن �U املعا$د � ر ز
�د العامل9ن بالتغذية الر ضع جدو خاص ب±=نامج التقو�م، وتز و�داء، و اجعة مع شادة لو

شاد املقصر�ن   .رباملعلم9ن �كفاء وإ

تفاع بكفاءة التالميذ وتقديم املبتكرات ا �ديدة الj) تحقق متطلبات التالميذ،وا Zصو -6 ل~ ر
ة  رع�6  الشdادات الدولية مثل ~يز و~ل<�ام بمعاي9= ا �ودة الشاملة الj)  تحقق القد و

زالتنافسية الj) تحاو  املعا$د �   .ل$ر�ة الوصو إل �ال

$ر�ة وتقييم مؤشرات �داء للوقوف ع�6 -7 ة ع�6 التنظيم دار باملعا$د � زتحقيق القد ير
�ب السرyع للعناصر املسÓبة لdذا الضعف  ة ع�6 التغي9= ،والتد رمواطن الضعف والقد ر

وح ،وفdم طبيعة الب+ئة التعليمية و~ع<=اف بوجود أخطاء والعمل ع�6 حلdا ،وإيجاد ر
$ر�ة عن طر�ق امل2افئات واملنح املادية    .زتنافسية شر�فة ب9ن العامل9ن باملعا$د ~
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ة ع�6  توف9= التعليم القيا§() بأقل ت2لفة ممكنة ، و°شمل  ع�6 امل2و دار املنخفض -8 يالقد ن ر
والت2اليف العامة ،والبحث املكثف لطلبات امل�9انية ومشاركة املوظف9ن �� جdود ضبط 

  . يف، وتوف9= املواد التعليمية وا ¯امات املستخدمة �� العملية التعليمية بأقل �سعارالت2ال

$ر�ة -9 ة أفضل من خالل محا?اة املعا$د � ات بصو $ر�ة ع�6 اتخاذ القرا زمساعدة املعا$د � ر رز
$ر�ة النموذجية وا ¯اصة من خالل اس<=اتيجيات التمايز، الj) تخلق  زالعادية  للمعا$د �

$ر�ة قيمة ملنتجا��ا من خالل تم�9$ا عن املنافس9ن، وتلبية أو تجاو Æع زض املعا$د � ز
اللغات �جنÓية، : توقعات العمالء ل®¯دمات املقدمة �ساسية واملتفوقة ع�6 غ9=$ا مثل

ة �عمال، و~قتصاد العال¶) ، وجميع اm�االت الj) لdا قيمة فر�دة  روالتكنولوجيا ، وإدا
  .بلبعض الطال

ة ع�6 تنظيم أدا�õا وتقييم أداء ?ل فرد من أفراد$ا ~فراد -10 $ر�ة القد رإعطاء املعا$د � ز
�9ن  د الÓشر�ة من املعلم و~خصاñي واملدير و~دا ة املوا �ادة كفاءة إ دا رالعامل9ن �Àا، و ر ر ز

$ر�ة   . زالعامل9ن باملعا$د ~

$ر�ة لتحقيق مخر-11 ة املعا$د � �ة إلدا زوضع ر ر جات ذات جودة مرتفعة ،وخلق ثقافة التم�9 ؤ
ىعU6 املستو الوطÒ)، وعU6 مستو املؤسسة  سة (ى ؤ���ا، وأ$دافdا، ومما رقيادة املؤسسة، و ر

yس، وتوف9= الدعم لقياس النجاح، ومؤشرات مخرجات التعليم كميا   .رالتم�9 �� التد

  :Yطار امليداqى للبحث :ثالثا

أوال
ً

  :أ داف البحث امليداqي: 

$ر قبل ا �ام�� وتطو�ره  �� ضوء $د ىفت البحث امليدا�ي إUX التعرف عU6 واقع التعليم � ز
جة �$مية  ة التنافسية من وجdة نظر خ±=اء ال<=بية، كما $دفت إUX الكشف عن د رتحقيق القد ر
$ر قبل ا �ام�U عU6 إجما�X ~سpبانة  ىعU6 املق<=حات الij يمكن من خالل تطو�ر   التعليم � ز

$ا وفق متغ9=ات جة العلمية-ي املنصب دار-التخصص(رومحاو ،كما ) النطاق ا �غرا��-ر الد
ة  $ر لتحقيق القد اسة التوصل إUX وضع تصو مق<=ح لتطو�ر التعليم � راس��دفت الد ز ىر ر

  .التنافسية

اسة امليدانية :ثانيا  :رأداة الد

، باإلضافة  اسة ا Zالية، تم ي   من خالل الرجوع إUX أدبيات البحث ال<=بو رإUX طار النظر للد ي
اسة امليدانية وفق نمط  ثال�ي ~ستجابات، " ليكرت"رإعداد اسpبانة �Àدف جمع البيانات �� الد

اسة،وقد تم تصميم ~سpبانة من  �Â عند تصميم ~سpبانة أن تحقق الdدف من الد ر$ذا وقد ر و
ة عن مقدمة تحتو عU6 الdدف: شق9ن يالشق �و عبا  من تطبيق ~سpبانة، وçعض البيانات رل

، ) قب�6-ي بحر-العاصمة(، النطاق ا �غرا�� ل®�امعة )ياختيار(~سم : �ولية وUì تتضمن
جة العلمية  س-أستاذ مساعد-أستاذ(رالد ي، توUX منصب إدار )نف*()-يترÑو (، التخصص )رمد

ة عن محاو ~سpبانة و°شتمل عU6 )ال-�عم ( ر،والشق الثا�ي عبا راZmاو الij يمكن من خاللdا ر
عة عU6 عشرة محاو كما ي�6 $ر قبل ا �ام�U، مو رتطو�ر التعليم � ز ى   :ز

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

61 

  )1(لجدو 

ات  w Exل محو اسة وعدد العبا ريبaن محاو الد ر ر |}ا BوTz ر   .رTx صو

ات  )مق<=حات التطو�ر(راZmو  م   رعدد العبا

لاZmو �و   12  .�$داف التعليمية  ر

  13  .لنظام القبو  راZmو الثا�ي

اسة  راZmو الثالث اسية وخطط الد ̂ الد Äراملنا   12  .ر

  11  .��شطة الطالبية  راZmو الراÆع

$ر  راZmو ا ¯امس ات التعليم � ىإدا ز   11  .ر

  12  .املعلم  راZmو السادس

  13  .الطالب  راZmو الساÆع

  10  �ب�ية والتج�9dات  راZmو الثامن

  10  ة اm�تمعخدم  راZmو التاسع

  14  نظام التقو�م  راZmو العاشر

  118  اm�موع  

��ا �ولية عU6 مجموعة من ا ¯±=اء واZmكم9ن  ر        وçعد تصميم ~سpبانة تم عرضdا �� صو
ا��ا، وذلك من حيث مدى  ا�õم ومالحظا��م حو ~سpبانة وعبا راملتخصص9ن وذلك �Àدف إبداء آ لر

اسة، مالئمة الفقرات للمحاو ر اm¯تلفة وصدقdا �� الكشف عن املعلومات املس��دفة للد وكذلك "ر
ات وسالمة صياغ��ا،  ة باZmو الذى تندرج تحتھ، ومدى وضوح العبا رمن حيث ترابط ?ل عبا رر
نھ مناسبا من فقرات، باإلضافة  ات أو حذف غ9= املناسب م��ا أو إضافة ما ير ًوذلك لتعديل العبا و ر

اء السادة اZmك9ن "ً~سpبانة، وغ9= ذلك مما يراه ا ¯±=اء مناسباإUX النظر �� تدرج  ر،وقد نتج عن أ
، باإلضافة إÆ UXعض  ت وحذف أخر ات،وإضافة Æعض العبا ىإعادة صياغة Æعض العبا ر ر

��اال��ائية م2ونة من ة  و�ب9ن ا �دو )112(رالتعديالت اللغو�ة ، لتصبح ~سpبانة �� صو لعبا ر
اسة رالتا�X محاو الد ��ا ال��ائية كما ي�6ر ات  �U ?ل محو �U صو ر وعدد العبا ر   : ر
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  )2(لجدو 

ات  w Exل محو يبaن اسة وعدد العبا رمحاو الد ر ر |}ا ال�}ائية ر  .رEx صو

̀حات التطو.ر(را�)و  م nات  )مق  رعدد العبا

لا�)و Bو  B.  10 داف التعليمية   ر

 12  .لنظام القبو   را�)و الثاqي

اسة ا  را�)و الثالث اسية وخطط الد ات الد رملقر ر  11  .ر

 qB  11شطة الطالبية  را�)و الراjع

ا�Nامس ات التعليم B ر  را�)و ىإدا ز  10  .ر

السادس  13  .املعلم   را�)و

 12  .الطالب   را�)و الساjع

 B.  10بkية والتجcaZات  را�)و الثامن

 10  خدمة ا�%تمع  را�)و التاسع

 13  .م التقو.منظا  را�)و العاشر

  112  ا�%موع  

اسة:ثالثا   :رمجتمع وعينة الد

اسة، وطبقا ملعادلة        ًوقد اعتمد الباحث عU6 أسلوب الرابطة �مر�كية لتحديد ��م عينة الد
ر

yس (research, 2006, p. 146) ناسpيفن ثامÓسو اسة �U أعضاء $يئة التد ر،و�تمثل مجتمع الد ر
�ة مصر العرÑية وم��اىب2ليات ال<=بية عU6 مستو  $ر بالقا$رة وأسيوط :رجامعات جمdو زجامعة�

�ة– واملنوفية - وع9ن شمس-والدقdلية ن وسو$اج، وقد ت2و مجتمع -  وأسيوط- وطنطا-رو�سكند
اسة من اسة يجب أن )1128(رالد رعضو،وحسب املعادلة السابقة فإن ا Zد �د�ى لعينة الد

اسة بلغ عددعضوا،،وقد تم تطبيق ~سp)287(ني2و yس ) 376(ربانةعU6 عينة الد رعضو $يئة تد
قية بطر�قة )Google Draive(إلك<=ونيا عن طر�ق yع Æعض ~سpبانات الو ر،وكذلك تم تو ز

ًنظرا اسpبانات )8(اسpبعادوقد تم , اسpبانة)376(عشوائية عرضية، و?ان املردود من ~سpبانات

عضوا )368(ا،وÑالتاUX بلغ ��م العينة ال��اñي لعدم استكمال بيانا��ا �ولية أو أحد بنود$
�سبةÑتمع )32.62%(و�m1128(�ص�6 للعينةمن ا( �Xدو التا�ب9ن ا �س، وy لعضو $يئة تد ر

اسة اسة بحسب املتغ9=ات قيد الد yع أفراد عينة الد رتو ر   :  ز
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  )3(لجدو 

اسة ا��تلفة ̀ات الد aاسة وفقا حسب ملتغ روصف عينة  الد   ر

  ال�سبة املئو�ة لتكرارا  املتغ9=

 32.3 119 أستاذ

جة العلمية 29.6 109 أستاذ مساعد   رالد

س  38.0 140  رمد

 72.6 267 يترlو
  التخصص

 27.4 101  نف���

تو�X منصب  q 105 28.5عم
 71.5 263 ال  يإدار

 45.4 167  العاصمة

 32.3 119  يبحر
 Txغرا%Nاملوقع ا

  ل	%امعة
TF22.3 82  قب 

 100 368 ا�%موع

yس حسب متغ9= ) 3(ليتîï من ا �دو  رأن أعU6 �سبة من إجما�X عينة أعضاء $يئة التد
س9ن ثم �سبة �ساتذة ثم �� املرتبة �خ9=ة �ساتذة املساعدين،  جة العلمية �ì �سبة املد رالد ر

�X ،كما يتîï أن أعU6 �سبة من إجما%)29.9(،%)32.3(،%)38(حيث بلغت ال�سب عU6 ال<=ت+ب، 
yس من  yس حسب متغ9= التخصص �ì �سبة أعضاء $يئة التد رعينة أعضاء $يئة التد ر

، ثم �سبة تخصص النف*() حيث بلغت ال�سب عU6 ال<=ت+ب،  ، %)72.6(يالتخصص ال<=بو
yس من%) 27.4( الذين لم يتولوا  ر،كما يتîï أن أعU6 �سبة من إجما�X عينة أعضاء $يئة التد

�ا أعU6 من �سبة �ا حيث بلغت ال�سب عU6 ال<=ت+ب، رمنصبا ادا ، %)71.5(ر الذين تولوا منصبا إدا
yس حسب متغ9= املوقع %)28.5( ر،كما يتîï أن أعU6 �سبة من إجما�X عينة أعضاء $يئة التد

ا �غرا�� ل®�امعة �ì �سبة املنpسب9ن ل2ليات ال<=بية بالعاصمة ثم �سبة املنpسب9ن ل2ليات ال<=بية 
رتبة �خ9=ة �سبة ااملنpسب9ن ل2ليات ال<=بية بقطاع قب�6، حيث بلغت ال�سب يبقطاع بحر ثم �� امل

  %).22.3(، %)32.3(،%)45.4(عU6 ال<=ت+ب، 

ًاjعا اسة :ر     -رتقنaن أداة الد

 U6بانة عpبانة قام الباحث بتطبيق ~سpات ~س ر   Æعد التأكد من سالمة الصياغة اللغو�ة لعبا
ل ~ستجابات وتفرyغdا وتبو���ا تم استخدام ال±=نامج حصاñي عينة مناسبة لdا، وçعد استقبا

)SPSS(،)Statistical Package for Social Sciences( حساب معامل �� صدار الثالث والعشر�ن، 
تباط ب9=سو لتحديد مدى صدق �داة وثبا��ا، كما ي�6 نا   :ر
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 :صدق �س�بانة -1

صدق الذا°ي من خالل حساب معامل اعتمد الباحث �� حساب الصدق عU6 طر�قة ال
�Xدو التا�ا، وجاءت النتائج كما با dبانة ومجموعpتباط ب9=سو ب9ن محاو ~س لا رن   :ر

  )4(لجدو 
̀سو بaن محاو �س�بانة وا�%موع الكTF لالس�بانة aتباط ب ريو�� معامل ا ن   ر

تباط ب9ن اZmو وإجما�X ~سpبانة  راZmو رمعامل ~  ر

 **0.728  لBو

 **0.791  ثاqيال

 **0.870  الثالث

 **0.865  الراjع

 **0.880  ا�Nامس

 **0.811  السادس

 **0.892  الساjع

 **0.853  الثامن

 **0.833  التاسع

 **0.872  العاشر

تباط دالة عند **    01.ر °عiÒ أن قيمة معامل ~

تباطا موجبا ) 4(ليتîï من ا �دو  ًأن جميع محاو ~سpبانة مرتبطة ا ً
ر مع إجما�X ) �اقو(ر

تباط تلك اZmاو مع مجموع ~سpبانة ما ب9ن  ر~سpبانة حيث تراوحت قيم ا ) **0.728-**0.892(ر
$ا)01.(ىوجميعdا قيم دالة عند مستو    .ر، مما يؤكد عU6 الصدق العا�X لالسpبانة ومحاو

  :ثبات �س�بانة -2

نباخ  Cronbch'salph ((John (واستخدم الباحث  Zساب ثبات ~سpبانة طر�قة ألفا كر
Wiley &Sonsp Saris, 2004, pp. 275-208)، UXدو التا�لوجاءت النتائج كما با :  

  )5(لجدو
نباخ وثبات �س�بانة مجملة وعw EFل محو عن طر.ق معامل ألفا كر   ر

ات  را�)و جة الث  معامل الثبات  رعدد العبا   باترد

 مرتفعة  798. 10 لBو

 مرتفعة  832.  12  الثاqي

  مرتفعة 915.  11  الثالث

  مرتفعة 919.  11  الراjع
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ات  را�)و جة الث  معامل الثبات  رعدد العبا   باترد

  مرتفعة 876.  10  ا�Nامس

  مرتفعة 942.  13  السادس

 مرتفعة 907.  12  الساjع

 مرتفعة 936.  10  الثامن

 مرتفعة 902.  10  التاسع

 مرتفعة 866.  13  العاشر

TzجماY  112  .932 عةمرتف 

جة ثبات مجموع ~سpبانة ك2ل)5(ليتîï من ا �دو  مرتفعة،والij تراوحت قيم )932.(رأن د
جات مق<=بة من الواحد الZòيح وUì )0.942 -0.798(رالثبات Zmاو ~سpبانة ما ب9ن ر،حيث إ�Èا د

جة ثبات عالية ومقبولة إحصائيا ًد   .ر

  :أساليب املعاN%ة Yحصائية: ًخامسا

�اسة استخدم الباحث  اسة أو التأكد من صدق وثبات أداة الد رU محاولة تحقيق أ$داف الد ر
اسة �ساليب ~حصائية التالية   :روالتوصل إUX نتائج الد

تباط ب9=سو-1 نمعامل ا   . لقياس الصدق: ر

نباخ-2   .لقياس الثبات: ومعامل الفا كر

ات-3 قام ا ¯امحيث °عت±= ال�سبة املئو�ة أكô=: رال�سب املئو�ة �� حساب التكرا ر °عب9=ا عن � ً. 

4-(êس�ن ال �� تحديد : زالو (êس�ن ال زوyساو التقدير الرق¶) عU6 عدد أفراد العينة، وyساعد الو ي
ة، حيث  �Èا ال�سê) ل2ل عبا ات ~سpبانة، وترتي��ا حسب و ة من عبا جة �$مية عU6 ?ل عبا رد ر ر زر

جة ل ة عن طر�ق إعطاء د ن ال�سê) ل2ل عبا ريتم حساب الو ر 2ل استجابة من ~ستجابات الثالث ز
جة )كب9=ة(، حيث °عطى ~ستجابة )Likert Method: ليكرت(وفقا لطر�قة  ، و~ستجابة )3(رالد

جة) متوسطة( جة) ضعيفة(، و~ستجابة )2(رالد جات �� التكرار )1(ر°عطي الد ر، وÑضرب $ذه الد
،و$و )الوسط املرîþ(لعينة، �عطي بـاملقابل ل2ل استجابة، وجمعdا، وقسم��ا عU6 إجما�X أفراد ا

جة �$مية ل2ل استجابة  ة عU6 حدة  ،و�و�î ا �دو التا�X مستو ود ن ال�سê) ل2ل عبا رالو ىر ل ز
  :                                 من استجابات ~سpبانة
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  )6(لجدو 

اسة جة B مية لدى عينة الد ر يو�� د   ر

جة B مية لالس�بانة  املدى  رد

  1.66 وحJK 1من  ضعيفة

  2.33وحJK 1.67من  متوسطة

̀ة a2.34من   كب JK3وح 

̀ ا:ساjعا  aاسة وتفس   :رنتائج الد
 EFر قبل :ل     ولإلجابة عن £ساؤ البحث الذي ينص ع B ̀حات تطو.ر التعليم nىما مق ز

اسة امليدانية  ة التنافسية ؟ ي�ناو البحث عرضا لنتائج الد راN%امEx  EM ضوء تحقيق القد لر
̀ ا بطر.قة تفصيلية عEF النحو التاEzوت aفس:  
جة �$مية عU6 مق<=حات التطو�ر والij  يمكن من خاللdا تطو�ر التعليم - رإن  ال�سبة املئو�ة لد

جة  ة التنافسية عU6 إجما�X ~سpبانة بلغت د $ر وتحقيق القد ر� ر ) 87.931(وقيم��ا ) كب9=ة(ىز
اسة ، حيث تر جة �$مية عU6 إجما�X روذلك من وجdة نظر عينة الد راوحت ال�سبة املئو�ة لد

$ر -�$داف التعليمية :( و?ان ترتي��ا ?التاUX) 91.105(، )84.483(راZmاو ب9ن  ات التعليم � ى إدا ز ر
اسة - نظام التقو�م - اسية وخطط الد ات الد ر املقر ر  ��شطة الطالبية -ل نظام القبو - الطالب -ر
  ). املعلم –دمة اm�تمع  خ- �ب�ية والتج�9dات -

$ا تبعا -- ق ذات داللة إحصائية ب9ن استجابات أفراد العينة عU6 إجما�X ~سpبانة ومحاو ًوجد فر ر و
، و�ì )2.515( و،)6.395(ماب9ن ) ت(، حيث تراوحت جاءت قيمة )نف*()-يترÑو(ملتغ9= التخصص 

ىقيم دالة إحصائيا عند مستو داللة  ق ب9ن )0.05(ً استجابات أفراد العينة لصا î و، و?انت الفر
yس �U تخصص ال<=بو �� متوسط ~ستجابة و�ì فئة أعضاء $يئة التد U6يالفئة �ع   .ر

$ا تبعا - ق ذات داللة إحصائية ب9ن استجابات أفراد العينة عU6 إجما�X ~سpبانة ومحاو ًوجد فر ر و
، و�ì قيم دالة )4.696(و)  9.860( ب9ن )ت(، حيث تراوحت قيمة )ال-�عم(يملتغ9= تو�X منصب إدار

ىإحصائيا عند مستو داللة  ً.)05( U6الفئة �ع î ق ب9ن استجابات أفراد العينة لصا و، و?انت الفر
�ة yس من تولوا مناصب إدا ر�� متوسط ~ستجابة و�ì فئة أعضاء $يئة التد   .ر

ق ذات داللة إحصائية ب9ن استجابات أفراد العينة تبعا ملتغ9= الد- روجد فر ً  -أستاذ(جة العلمية و
س-أستاذ مساعد جة أستاذ حيث جاءت قيمة الفر )ر مد ق، بال�سبة إلجما�X ~سpبانة، لصا î د ر

س9ن عU6 *) 36.02311(، *)14.15188(رب9ن متوسطات فئة �ساتذه و�ساتذه املساعدين واملد
س قال<=ت+ب، ولصا î أستاذ مساعد حيث جاءت قيمة الفر ب9ن متوسطات أستاذ مساع رد ومد

ى، و�ì قيم دالة إحصائيا عند مستو داللة *)21.87123( ً)0.05(  

- ��ق ذات داللة إحصائية ب9ن استجابات أفراد العينة تبعا ملتغ9= القطاع ا �غرا ًوجد فر و
جة أفراد العينة املنpسب9ن ) قب�6-ي بحر-العاصمة(ل®�امعة ر، بال�سبة إلجما�X ~سpبانة، لصا î د

يحيث جاءت قيمة الفر ب9ن متوسطات فئة العاصمة وÑحر وقب�6  �امعات العاصمة  ق
ق ب9ن متوسطات أفراد العينة من *) 12.28078(،*)9.68711( وعU6 ال<=ت+ب، ب+نما ال توجد فر

ى، و�ì قيمة دالة إحصائيا عند مستو داللة )2.59367(يجامعات بحر وقب�6  ً)0.05(  
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اسة  اسة أكدت ر       �U ضوء العرض السابق لنتائج الد رامليدانية ،فإنھ يمكن القو بأن عينة الد ل
ة التنافسية  �U ضوء تحقيق القد U�$ر قبل ا �ام رعU6 أ$مية مق<=حات تطو�ر التعليم � ىز
تقاء �Àا  جة �$مية  ومحاولة إيجاد مق<=حات إجرائية لدعمdا و جة كب9=ة �U ح9ن توسطت د ربد ر ر

  .<=ح ر،و$و ما س+تم مراعاتھ �U التصو املق

̀ح لتطو.ر التعليم B ر قبل اN%امEx EM ضوء تحقيق  nىالتصو املق زر
ةالتنافسية    :رالقد

$ر قبل    ى   و�ؤسس التصو املق<=ح عU6 ما تم عرضھ من أسس نظر�ة للتنافسية �� التعليم � ز ر
ة  ت �دبيات ال<=بو�ة املعاصرة ،والj) °شمل التوجھ نحو تحقيق القد را �ام�U كما أشا ر

املق<=ح ا اسة امليدانية يمكن تقديم التصو رلتنافسية و�U ضوء ما توصلت إليھ من نتائج الد ر
$ر قبل ا �ام�U و يت2و من نلتطو�ر التعليم � ى فلسفة وأ$داف ومسلمات ومنطلقات وأسس ( ز

رومرتكزات ومراحل تنفيذ التصو املق<=ح ومتطلبات تنفيذه والصعوÑات الij تواجھ تنفيذه وما 
  : و�مكن توضيح ذلك ùÆ()ء من التفصيل كما يU6)رباعھ من إجراءات لنجاح $ذا التصويجب ات

̀ح nرفلسفة التصو املق:  

رتتحدد فلسفة التصو املق<=ح عU6 أساس الواقع الرا$ن ومتطلباتھ وما أستجد من تحديات     
$ر ومتطلبات املستقبل وما بھ من °غي9=ات محتملة تؤثر عU6 الفرد واm�تمع ،وحاجة ي التعليم ~ ز

رقبل ا �ام�U إUX التطو�ر املستمر،وتم�9ه بالوسيطة �� معا �ة �مو وذلك لتنوع الÓشر وتمايز$م 
ل،كما �ساعد �U ا Zصو عU6 املعلومات وحسن استخدامdا �� التفك9= والتعب9= و~تصال ونتاج 

 الij °عتمد عU6 املعلومات وÑناء العالقات، و��تقل باألفراد من املdن التقليدية إUX املdن
 U6ة ع روالتكنولوجيا ا Zديثة ،و�خذ بمفdوم التعلم مدى ا Zياة ،مما يكسب خر�جيھ القد
ه عU6 ~ختيار و~نتقاء و~سpيعاب والتطبيق وذلك �� ضوء تمسك  �فرد  رالتنافسية والقد

  .بفلسفة اm�تمع سالمي وثوابتھ القيمية

$ر �� �لفية الثالثة إUX التغي9= و~نفتاح عU6 العالم بأجمعھ بثقافاتھ كما يتطلع التعل       ىيم � ز
ا عU6 متاÆعة التغي9= املستمر، و�مكن  روالعنصر الÓشر املتم�9 و$ذا يتطلب نظاما °عليميا قاد ى

 من �فراد من إمتالك املعرفة ومتاÆعة حركتھ املتغ9=ة واملشاركة �� إنتاجdا وإتقان أدوا��ا بدال
ة تصو مق<=ح بمتطلبات تطو�ر التعليم  ف املدونة، مما يفرض وضع ضر رمجرد اكpساب املعا رو ر
$ر قبل ا �ام�U وال��وض بھ �U �لفية الثالثة وللتصدى ل2ل تحدى و$ذا يقت�(i ~ل<�ام  ي� ز

  . ربفلسفة التصو املق<=ح m�موعة من املنطلقات و~سس الj) ي<=كز عل �ا

̀حرأ داف التصو ا nملق:   

$ر قبل     يتم استخالص أ$داف التصو املق<=ح من نتائج التحليل النقدى لواقع التعليم � ز ر
 U�$ر قبل ا �ام ىا �ام�U واتجا$ات تطو�ره وما تفرضھ تحديات �لفية الثالثة عU6 التعليم � ز

UXدف التصو إ�í رحيث :  

1- U�$ر قبل ا �ام ىإعادة النظر �� أ$داف التعليم � وا�Zة للمخطط9ن  ن،بحيث ت2وز
ا�Zة للمعلم9ن وللطالب وأولياء �مو $ر قبل ا �ام�U ،و رواملسئول9ن عن التعليم � و ي ،  ز
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�ة والوجدانية واملعرفية (وشاملة  �ميع جوانب ال¹¯صية  ، وتpسم )راملdا نوçش2ل متواز
ف املتغ9=ة نة بحيث ت2و قابلة للتجديد والتطو�ر �� ظل الظر وباملر   . نو

$ر قبل ا �ام�U بما يpناسب مع مواجdة التحديات العاملية -2 يإدخال أدوار جديدة للتعليم � ز
  . والتغ9=ات الj) تطرأ عU6 ب�ية املعرفة ال<=بو�ة

لالتجديد �� نظام القبو لتحقيق ت2افؤ الفرص  التعليمية وذلك من خالل تطبيق مقاي+س -3
ىشاد ل2ل معdد أوعU6 مستو املنطقة لومقابالت للقبو ،مع توف9=  �ان للتوجيھ و ر

ات $ر�ة ، ملراعاة امليو والقد ر�   .لز

$ر ،بما يضمن تحس9ن -4 ي~ستفادة ال2املة من تكنولوجيا املعلومات املتاحة �� التعليم � ز
U�  .التعليم قبل ا �ام

ق الفردية-5 $ر ،وتنوyعھ ملالئمة الفر و°عديل نظام الpشعيب بالتعليم الثانو � ي   . ب9ن الطالب زى

اسية-6 ات الد رالت2امل ب9ن ا �انب النظر وا �انب التطبيقى �� املقر ر   .ى

$ر�ة باm�تمع واحتياجاتھ،وتحديات العصر -7 زÑط نظام الpشعيب �� املعا$د الثانو�ة � ر
قومتطلباتھ ملواجdة املشكالت وتحليلdا والوصو إUX حلو لdا ،ومواجdة سو العمل  ل ل

$ر ومتطلباتھ ،وÑم �س فع مستو خر�Uæ جامعة �  ��زdم    .ىر

�د$ا -8 اسية بالب+ئة اZmيطة �Àا،وتضمي��ا للتحديات املعاصرة �� اm�تمع وتز ات الد وÑط املقر رر ر
  .بكيفية مواج��dا

مراعاة مواصفات �من والسالمة باألب�ية التعليمية وتج�9dا��ا ومد$ا بأحدث الوسائل و�جdزة -9
  .التكنولوجية 

ىتقاء بمستو املعلم مdنيا وثقافيا وتكنولوجيا وترÑو�ا ،وتوظيف التكنولوجيا وشبكة ~-10 ر
اسية  ات الد ر~ن<=نت �� التنمية املdنية للمعلم، واش<=اك املعلم �� التخطيط وÑناء املقر ر

ات ا ¯اصة بتطو�ر جوانب العملية التعليمية   . روالقرا

  .m�االت التنافسية من خالل عملية التقو�م°عز�ز بداع و~بت2ار و~كpشاف �� ا-11

تقديم النفع للمجتمع Æش2ل إبدا�Â من خالل تقديم ا ¯دمات اm�تمعية املالئمة الحتياجات -12
i)*قالسو التناف.   

تفعيل مبدأ اZmاسبة واملسئولية وذلك عن طر�ق متاÆعة املسئول9ن عن سياسات وÑرامج -13
$ر�ة سات املعا$د ~ زومما   .ر

ضا التالميذ وأولياء �مو ت-15 ة التنافسية والتفو �� اm¯رجات التعليمية لضمان  رحقيق القد ر قر
ة التنافسية ر،وÑما يpناسب مع متطلبات سو العمل وÑما يتفق مع املعاي9= اZmددة للقد   .ق

 سداد الفرص أمام املنافس9ن ،مع تقديم ا ¯دمات ذات الت2لفة �قل واملنتج املتم�9 عن -16
س �خرنظ9 ى=ه من املدا   .ر

س املنافسة �� اm�االت ا Zيو�ة ،مثل -17 رالتفو عU6 املدا اسية وخصائص العامل9ن :ق رال±=امج الد
ة ومعاي9= ا �ودة وابت2ار نظم  ر�Àا، والتج�9dات املادية وتقنيات املعلومات ونمط دا

�ب جديدة للعامل9ن تتواكب مع املستجدات العاملي   .ةروÑرامج تأ$يل وتد
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$ر�ة عU6 جذب الدعم والتمو�ل من املؤسسات اm¯تلفة بالسو اZmلية -18 ة املعا$د � ققد ز ر
ة التنافسية جية الj) °ساعد عU6 تحقيق القد روا ¯ا   .ر

̀ح nرمسلمات التصو املق  :  

رينطلق التصو املق<=ح من مجموعة من املسلمات الj) ال بد من وضعdا �� ~عتبار عند               
املق<   :=ح و�مكن إجمال تلك املسلمات فيما يU6ربناء التصو

نالتغي9= سمھ من سمات ال2و ،والقابلية للتغي�ì =9 بداية طر�ق التطو�ر ،فالتغي9= حتمية ال بد -1
  .من قبولdا واسpيعاب والتعامل معdا بدال من تجا$لdا أو تجن��ا

2- ��ر �� ?ل العصو ،وال شك أنھ أصبح أمرا حتميا  رالتنافسية مطلب ضر $ذا العصر الذى ىو
U�  .يpسم بالتغي9= املpسارع والتقدم التكنولو´U و~نفجار املعر

التطو�ر ال يأ°ي صدفة وال يتحقق بالتمiÒ ،بل يتحقق من مجمل جdود العامل9ن �� املؤسسة -3
ى،كما ال يكتفى تحقيق مستو مع9ن من التنافسية ،بل �$م $و ~حتفاظ �Àذا املستو  ى

  .وتنميتھ باستمرار

تفاع معدالت التنمية الÓشر�ة للمجتمع -4 ة التنافسية �عدا مؤشرا  �ودة ا Zياة وا رتحقيق القد ر
ل?لھ ،وأداة فعالة لتحقيق التقدم للمجتمع ،وتمكينھ من التنافس ب9ن الدو ومواجdة 

  .تحديات املستقبل

يجية دائمة �عد التطو�ر سياسة عامة ال بد من اعتماد$ا وتطبيقdا ،تبدأ بوضع خطة اس<=ات-5
  .وت�تiÐ بتحقيق التنافسية والر�ادة للمؤسسة املنوطة بالتطو�ر

ى~نتقال من املعيار النظر إUX التطبيق العمU6 ملؤشرات التنافسية ، وا �ودة يحتاج إUX جدية -6
  ومثابرة 

̀ح nرمنطلقات التصو املق:  

  :ريركز التصو املق<=ح عU6 �سس واملنطلقات �تية    

ه الفعال �� احداث التنمية الشاملة عاملية -1 $ر الشر�ف ،وم2انتھ �� اm�تمع ،ودو رسالة � ز ر
وتحقيق التقدم ،من خالل تقديمھ خدمات غ9= تقليديھ °سا$م Æش2ل كب9= �� التنمية 

  .الشاملة

2- ��سالتھ  $ر عامة �� ا Zفاظ عU6 ال<=اث العرçى سالمي، وأداء  رالدو املنوط بھ للتعليم � يز ر
العالم العرçى وسالمي بالعلماء العامل9ن �� مختلف  �د مصر وخدمة الدين والعلم وتز و
ج m�ال العمل  واm�االت ،إUX جانب إعداد الطالب لاللتحاق بالتعليم ا �ام�U أو ا ¯ر
و~نتاج، كما تزداد أ$ميتھ �� مطلع ~لفية الثالثة و�U ضوء تحديا��ا مما يتطلب 

$ر قبل ا �ام�U لتطو�ر العملية التعليمية ب2افة عناصر$ا  ~$تمام بالتعليم  ي� ز
  .رلتدعيم الدو املنوط بھ
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ا Zاجة املاسة إUX °عليم ديiÒ عاUX ا �ودة �ساعد �� تقو�ة اللغة العرÑية وا Zفاظ عU6 الdو�ة -3
 ��ة عU6 مواجdة حاجات العصر  رالثقافية وسالمية واعداد ال¹¯صية املسلمة القاد

ات ومحاولة النيل من سالمظل ص   .رراع ا Zضا

$ر�ة  $و أحد ضمانات النجاح �� القيام بمdما��ا ،ومن خاللھ يمكن تحديد -4 زتطو�ر املعا$د �
~حتياجات الفعلية الj) °ساعد �� وضع ا ¯طط والسياسات الj) °عا ^ أوجھ 

،والوقوف عU6 ~تجا$ات ا Zقيقة للطالب واملعلم9ن والعام ل9ن ،وتحديد ما رالقصو
مة  ات ،وتقديم البيانات الدقيقة ~ $ر�ة من إم2انيات ومdا زتملكھ تلك املعا$د � ر ز

ات الرشيدة   .رللمساعدة عU6 اتخاذ القرا

$ر�ة بخدما��ا ل2ى تpنافس بكفاءة مع نظرا�õا من املؤسسات التعليمية �خر و -5 ىتم�9املعا$د � ز
ضا عمال�õا الداخل9ن وا ¯ا رلضمان  لج9ن عU6 حد سواء ،والوصو لألداء املرتفع وتحقيق ر

ة التنافسية للمؤسسة   .ر~بداع والقد

$ر الشر�ف نحو تحقيق التطو�ر والتنافسية  �� التعليم قبل -6 زالرغبة القو�ة لدى قيادات �
U�  .ا �ام

$ر�ة عU6 ~عتماد -7 زالرÑط ب9ن التطو�ر �� التعليم قبل ا �ام�U وحصو املعا$د � وذلك Æعد أن ل
$ر ،الj) يتم من خاللdا  يأصبحت مبادئ  ا �ودة جزء ال يتجزء من ثقافة التعليم � ز

ة منتظمة ومستمرة   .رطرح �ف2ار التطو�ر�ة بصو

8- U6ا ع ة العلمية التكنولوجية الj) تجتاح شij اm�االت والj) تتطلب نظاما °عليميا قاد رالثو ر
ات التعامل مع ُتخر�ج  جيل من الطالب ملم Æعلوم ا رملستقبل واللغات و�متلك مdا

ات الوصو إUX املعرفة لالتكنولوجيا املتقدمة ومdا    .ر

�بھ عU6 أحدث -9 تقاء بإدائھ مdنيا وأ?اديميا وتد ~ UXمطلع �لفية الثالثة إ ��ريحتاج املعلم  ر
ات التعلم الذا°ي  لتجديد خ±=ا تھ راملستجدات التكنولوجية واملعرفية وإكسابھ مdا

  .باستمرار

لتحقيق الت2امل والشمو �� تنمية �¯صية الطالب �� مختلف جوانب النمو ا �سمية -10
  .و~نفعالية و~جتماعية والعقلية والوجدانية

̀ح nرأسس ومرتكزات التصو املق:  

$ر�ة ،$ناك مجموعة من �سس واملرتكزات    ة التنافسية باملعا$د � زحij يمكن تحقيق القد ر
  : أن توضع �U ~عتبار ،لعل من أ$مdا ما يU6الj) يجب

$ر�ة للعمل عU6 تحس9ن وتطو�ر الب+ئة التعليمية -1 ة املعا$د � سالة وا�Zة إلدا �ة و زتوف9=ر ر ر ؤ
$ر�ة   .زباملعا$د �

$ا �� مواجdة املنافس9ن-2 د املادية والطاقات الÓشر�ة وتفعيل دو رتوف9= املوا   .ر

ح التنافسية الشر�فة -3 $ر�ة عن طر�ق تقديم امل2افئات واملنح وإيجاد ر زب9ن العامل9ن باملعا$د �
اسية   .رالد

ة التنافسية-4 $ر�ة و�سر ومؤسسات اm�تمع املد�ى لتحقيق القد ر°عاو وتضافر املعا$د � ز   .ن
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ة -5 رتحس9ن دافعية العامل9ن وخلق الوالء لد�íم والوصو لألداء املرتفع والتفو لتحقيق القد ق ل
  .التنافسية

$ر�ة -6 زتوف9= مجموعة من البدائل التعليمية يتم املفاضلة بي��ا حسب إم2انات املعا$د �
ضعdا التناف*()   .وو

ات -7 رتوف9= مصادر للمعلومات ملعرفة خطط املنافس9ن وتحر?ا��م ،مما �سمح باتخاذ القرا
  .الصائبة �� الوقت املناسب

$ر�ة لتقديم -8 ة املالية للمعا$د � ز�ادة القد ر �ادة ��شطة الصفية ز زخدمات °عليمية جديدة ،و
  .والالصفية

̀ح nرمراحل تنفيذ التصو املق :  

ريوجد مجموعة من املراحل يمكن من خاللdا تنفيذ متطلبات التصو املق<=ح وتتضمن $ذه    
وفيما يU6 )مرحلة عداد ومرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقو�م واملتاÆعة(املراحل
  : لتلك املراحل ùÆ()ء من التفصيلعرضا 

 EzوB مرحلة �عداد(املرحلة:(  

رتتعد املصادر الj) يمكن ~ستعانة �Àا إعداد وتنفيذ $ذا التصو املق<=ح من خالل املتخصص9ن    
U6ات عديدة كما يdنوذو ا ¯±=ة ،حيث تتطلب أن تتعاو ف �ا ج   :ى

$ر املdتم9ن  -1 yس بجامعة � زأعضاء $يئة التد $ر قبل ا �ام�U واملسئول9ن عن ر ىبالتعليم � ز
$ر�ة ،وذلك من خالل عقد ~جتماعات  $ر قبل ا �ام�U بقطاع املعا$د ~ زالتعليم � ىز
لوالندوات واZmاضرات حو $ذا املوضوع ،حيث يقوم �ساتذة بالتعرف عU6 الواقع لdذه 

مة للتطو ات الj) زاملراحل التعليمية ،ومن ثم تحديد املتطلبات ~ ف واملdا ر�ر وأ$م املعا ر
ة التنافسية ،وتحديات العصر �� �لفية  ريجب أن يكpس��ا الطالب �� ضوء تحقيق القد

U�$ر قبل ا �ام ىالثالثة ،بما �سا$م �� تحقيق �$داف التعليمية بالتعليم �   .ز

$ر-2 ات املركز�ة للمناطق � $ر سواء �� دا زاملسئولو عن التعليم � ر ىز �ة أو �� قطاع املعا$د ن
$ر�ة  ،بحيث ت2و $ناك وسائل اتصال بي��م سواء من خالل اجتماعات شdر�ة أو  ن� ز
~تصال ع±= مواقع التواصل لك<=و�ي ا ¯اصة �Àم ،لالستفادة م��م �� التوصل 
ملتطلبات تطو�ره والتعرف عU6 ما �عانيھ من سلبيات ومشكالت ومعوقات °عوقھ عن أداء 

  .U أكمل  وجھ خاصة �� ظل املتغ9=ات والتحوالت املعاصرةعملھ ع6

ىإ�شاء  �ان للتوجيھ ال<=بو وشراف امل�i بجميع املراحل التعليمية وخاصة املرحلة الثانو�ة -3
$ر�ة فر�ق من  $ر�ة ،بحيث يوجد ب2ل املعا$د � زوت2و تاÆعة لقطاع املعا$د � ز ن

شاد الطالب عU6 اختيار ا    .لتخصصراملتخصص9ن إل

مراكز التخطيط ومراكز البحوث العلمية وال<=بو�ة ومراكز :(ىجdات أخر متصلة باملوضوع مثل -4
 i¶سال تلك �بحاث عن )البحث العل روت2ليفdا بإعداد أبحاث عن التطو�ر ومجاالتھ وا

طر�ق  �نة مش<=كة بي��م أو عقد ندوات ب9ن �طراف وتبادل �بحاث والوسائل إلحداث 
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$ر مع التطو ي�ر وذلك لالستفادة من �بحاث الj) أجر�ت �� مجال تطو�ر التعليم � ز
$ر ي~حتفاظ بالطاÆع املم�9 للتعليم �    ز

سال Æعثات ل®¯ارج لإلطالع عU6 ا ¯±=ات العاملية �� مجال التطو�ر لالستفادة م��ا -5   .رإ

  : مرحلة التخطيط: املرحلة الثانية

اسة الواقع     $ر قبل ا �ام�U محل التطو�ر ،تأ°ى مرحلة رÆعد أن تم د يا Zا�X للتعليم � ز
التخطيط للتطو�ر وتطبيقھ و��دف مرحلة التخطيط إUX القضاء عU6 املشكالت والعقبات 
د  ض الواقع وتحديد أفضل الطر لألداء العمU6 وتحديد متطلبا��ا من املوا راملوجودة عU6 أ قر

  : ت إجرائية $امة م��ا ما يU6اm¯تلفة ،و°شمل $ذه املرحلة عدد خطوا

  .وضع أ$داف محدده قابلة للتحقيق وتتاسب مع تحديات العصر-1

اسية القومية وا�Zة لتحقيق �$داف وتÓن �ا -2 ات الد روضع سياسات للقبو وال±=امج واملقر ر ل
  . وتنفيذ$ا

$ر-3 يتحديد أنواع الpشعيب داخل التعليم الثانو �   .زى

ا-4 اسة وا�Zةراعتماد ا ¯طط واملقر ة املسئولة من خالل د اسية وأعداد املعلم9ن ودا رت الد ر    ر

بناء سياسة °عليمية تحقق النماء املستمر الذى ال يتوقف، وذلك بأن �عقد اجتماع ألعضائھ -5
$ر�ة لتطبيق متطلبات التطو�ر،  زلتحديد أ$م �مو املتعلقة بخطة قطاع املعا$د � ر

$ر�ة إUX تحقيقdا واملتمثلة �U تحديد مجموعة  زمن �$داف العامة الij °س�U املعا$د �
Uì ة، وقد ت2و من $ذه �$داف ن�U ظل تطبيقdا لdذه دا ضاء املستفيد:ر خاصة (رإ

س التعليم العام،وتقو�ة العالقة ب9ن )الطالب $ر�ة ب9ن مدا ر،وتحس9ن مركز املعا$د � ز
$ر�ة وسو العمل قاملعا$د �   0ز

جة أ$مي��ا، فمن املمكن أن �عتمد عU6 التعرف عU6 ال-6 روضع القائم وترت+ب �$داف حسب د
$ر�ة، وأن ي2و وفقا ملعاي9=  عدد قليل من �$داف لك��ا أكô= ترك�9ا وتأث9=ا عU6 املعا$د �

ً ً ً
ن ز

د للتنفيذ،  فة ?أ$مية الdدف �U الوقت ا ZاUX، ومقدار ما يخصص من موا رمحددة ومعر و
  .تاحة للتنفيذواملدة الزمنية امل

$ر�ة بما يتفق ومتطلبات التطو�ر وتحقيق -7 زتحديد التغ9=ات �U الب+ئة الdي2لية  باملعا$د �
�د القائم9ن عU6 عملية  ة التنافسية وÑناء قاعدة بيانات ومعلومات °عمل عU6 تز والقد ر
لالتطو�ر بما يحتاجو إليھ من معلومات حو الطالب واحتياجا��م وطموحا��م  ن

$ر واملعلم9ن وأعداد$م وكفاءا��م وغ9=$ا، ومتطلب ىات سو العمل من التعليم � زق
�د$ا بأحدث التكنولوجيات  $ا، وذلك عن طر�ق  تز وأوالعمل عU6 تفعيلdا لتقوم بدو ر

�د$ا بالعامل9ن ذو الكفاءات العالية تباطdا Æشب2ات ن<=نت اZmلية أو الدولية، وتز ىوا و   .ر

اسة ا �دو وت2لفة $ذه-8 ىد  ا ¯طة وما تحتاجھ من مخصصات مالية لوضعdا موضع التنفيذ، ر
$ر�ة للتطبيق  زوتتحدد $ذه الت2لفة �U ضوء م2انات املالية الij تخصصdا املعا$د �
و�مكن النظر �U عملية التمو�ل من قبل Æعض ا �dات اm�تمعية الij يتوقع أ�Èا 

$ر�ة عU6 مبدأ املشاركة سpستفيد من التطبيق ، وذلك من منطلق قيام املعا$د ز �
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$ر�ة �U تحديد أ$داف $ذه ا ¯طة  زا �ماعية ل2ل الفئات الij لdا عالقة باملعا$د �
  .وتطبيقdا ومتاÆعة $ذا التطبيق

ات -9 رتحديد الوسائل الواجب استخدامdا لوضع $ذه ا ¯طة موضع التنفيذ مثل إ�شاء دا
�ة والتنفيذية وإمداد$ا با شاد رو�جdزة دا رألفراد املؤ$ل9ن للعمل �Àا، أو إ�شاء أجdزة إل

اسات واملdن وملقابلة ~حتياجات اm�تمعية �U ظل تطبيق املعا$د  رالطالب ا �دد نحو الد
ة $ر�ة لdذه دا ر�   .ز

$ر�ة من ?افة أÆعاد$ا، وتحديد مراحل التنفيذ، ومواعيد بدء -10 زمناقشة متطلبات املعا$د �
  .ء املسئول9ن عن التنفيذ واملسئول9ن عن املتاÆعةالتنفيذ و�عضا

ة العليا العتماد$ا وÑالتاUX تبدأ مرحلة التنفيذ -11 رالتصديق عU6 ا ¯طة باملوافقة، وتقديمdا لإلدا
  .واملتاÆعة

  :)التنفيذ(املرحلة الثالثة

$ر  قبل ا �ام�Æ Uعض املdام    ييتطلب تنفيذ التصو املق<=ح لتطو�ر التعليم � ز  وجراءات ر
U6ا ما يdمة لنجاحھ ،ومن أ$م   :ز~

مة للتطو�ر-1 م لتدعيم املتطلبات املادية والÓشر�ة ~ زتوف9= التمو�ل ~   .ز

تدعيم التعليم قبل ا �ام�U للوفاء بحاجة البالد من املتخصص9ن �� علوم الدين واللغة العرÑية -2
مية مع<�ة بدي��ا ومحافظة عU6 والعلوم الثقافية من أجل تأس+س ب�ية تحتية وطنية قو

  .$و���ا وثقاف��ا القومية،ومواجdة التحديات

ات التفك9= ~بت2ار -3 يتقديم حوافز مادية للطالب املتفوق9ن وخاصة الذين يتمتعو بمdا رن
  . والنقدى

$ر ومم�9اتھ و�شر مفا$يمھ وأ$دافھ-4 ى~ستعانة  باألجdزة عالمية للتعر�ف بالتعليم �   .ز

$ر بجميع العلوم الشرعية واللغة العرÑية تخ-5 ىصيص برامج °عليمية خاصة بالتعليم � ز
 U6ف ومراحلھ التعليمية سواء ع�ر الشر$ زوالثقافية ،وتخصيص قناة °عليمية خاصة باأل
نشاشة التليفز�و أوع±=ال±=يد لك<=و�ى لعرض ال±=امج التعليمية والندوات واZmاضرات 

$ر قبل ا �ام�Uواملؤتمرات ا ¯اصة با ىلتعليم �   .ز

ة القيام با�Nطوات التالية -    :وروتتطلب  ذه املرحلة ضر

تpبع املشكالت الij من املمكن أن تواجھ عملية التنفيذ للتغلب عل �ا �U ضوء ما لديھ من  -
ة ا �ودة الشاملة القائم عU6 منع املشكالت قبل وقوعdا  راحتماالت، و$ذا يتفق مع مبدأ إدا

  . ع��ابالكشف

ة - $ر�ة بpشكيل فر للتحس+نات املستمرة داخل ?ل إدا ة املركز�ة للمناطق � رقيام دا ز قر
�ر  ه بتقديم تقا $ر فيقوم بدو ر°عليمية، وذلك من منطلق يمان بأ$مية تطو�ر التعليم � رز ى

ة ا �ودة الشاملة، يو�î ف �ا ما أنجز من عمل و ما س+تم رشdر�ة أوفصلية أوسنو�ة إUX مجلس إدا
ف اZmيطة با ¯طة ه حij يصبح $ناك وعيا  مستمرا ب2ل الظر وإنجا    .ز
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$ر قبل ا �ام�U وعناصره فإن  ىوحij يكتب النجاح لتنفيذ $ذا التصو املق<=ح لب�ية التعليم � ز ر
ر~مر يتطلب إعدادا دليل للتصو املق<=ح لتطو�ر التعليم قبل ا �ام�U وكيفية تنفيذه لتمك9ن 

$ر�ة القائم9ن ع ة املركز�ة للمناطق � $ر التعلي¶) ودا زليھ من التنفيذ و�شره عU6 موقع � ر ز
�ة   .رÆشij أنحاء ا �مdو

  ):التقو.م  واملتاjعة(املرحلة الراjعة

ر°عت±= $ذه املرحلة من أ$م مراحل  التصو املق<=ح  لتطو�ر التعليم قبل ا �ام�U ، فiÐ مرحلة      
م نجاح ا ¯طة الij وضع��ا وذلك �U ضوء �$داف العامة ا Zكم عU6 مدى نجاح أو عد

نوالتفصيلية اZmددة مسبقا، و�2و نpيجة $ذه العملية Uì تحديد الفجوة ب9ن نجاز الذى تم 
ً

و�$داف اZmدد التوصل إل �ا من قبل،�مر الذى عU6 أساسھ تتحدد التعديالت الij يجب أن 
ة تؤخذ �U ~عتبار عند وضع ا ¯طط ا $ر�ة من منطلق أن $ذه دا ر �ديدة لتطو�ر املعا$د � ز

�ة التحس9ن، ف2ل خطة أو برنامج ل®�ودة يجب أن تتلو$ا خطط وÑرامج  رتقوم عU6 أساس استمرا
  . ىأخر للبعد عن �خطاء الij وقعت ف �ا ا ¯طة السابقة

زاف $و تحقيق وتجاو نونظرا ألن التقو�م ي2و �U ضوء �$داف، وإذا ?ان من ب9ن �$د     
 U�ضائھ لتطو�ر التعليم قبل ا �ام رمتطلبات املستفيدين  من الطالب أواm�تمع أو?ل �ما، وإ
ومساعدتھ �U إنجاز املdام املطلوÑة منھ، فإن عملية التقو�م تحتاج إUX تحديد وترسيخ آليات 

جية رالتقو�م الij يجب أن تتضمن كال من مقاي+س ا �ودة الداخلية وا ¯ا
ً

، وتتمثل املقاي+س 
الداخلية �U $ذه ا ¯طوة مراجعة ?ل مدخالت النظام واملتمثلة �U نوعية الطالب وأداء املعلم9ن، 
�9ن �U عملdم  �ة، وكفاءات دا �Óية الij تقام بصفة دو ات التد روشب2ات املعلومات، والدو رر ر

نظام ك2ل حيث ترتبط وسلوكيا��م املdنية وغ9=$ا، بمعiÒ قياس �داء عU6 نطاق مدخالت ال
جية عU6 قياس  را �ودة والتطو�ر بالوضع املتم�9 للنظام ك2ل ،كما °عتمد املقاي+س ا ¯ا
$ر�ة، لذا يجب ~$تمام بالتعرف عU6 مدى  زاm¯رجات، و°عiÒ متطلبات املستفيد من املعا$د ~

ف الij يحتاجdا ا ¯ر�جو Æعد التخرج ات واملعا نتحقق املdا ر   .ر

تقو�م ا ¯طوة �خ9=ة �� تطو�ر التعليم قبل ا �ام�U ،واليقصد بھ ا Zكم عU6 نجاح و �عد ال     
تحديد �وليات (وجوده التطو�ر  الذى تم تحقيقھ ولكن �ستمر التقو�م �� ?ل ا ¯طوات السابقة 

اسة الواقع – و$نا يمكن ~ستفادة من مرحلة التقو�م �� التعرف عU6 )التنفيذ–التخطيط –رد
اسية مدى ما طب $ر من خالل متاÆعة الطالب والنتائج الد رق من محاو لتطو�رالتعليم � ىز ر

U6تلفة ،ومن أ$م أ�شطة $ذه املرحلة ما ي¯mات اd� ر ا�   :روتقا

  .قياس مدى الرضا ل®�dات ومؤسسات التعليم ا �ام�U الj) °ستقبل الطالب عند تخرجdم-1

ضا الطالب واملعلم9ن واملسئول9ن ال-2 $ر قبل ا �ام�Uرقياس مدى  ىعامل9ن بالتعليم �   .ز

3-U�$ر قبل ا �ام ىتحديد الصعوÑات الj) تواجھ عملية تطو�ر التعليم �   .ز

4- (jات والعوائق الÑالصعو U6التغلب ع U�اسة ا Zالية للمساعدة  راق<=اح °عديالت عU6 أنظمة الد
  .لتpسÓب �� عدم الوصو لأل$داف اZmددة سابقا
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̀ح وسبل التغلب علª}االصعوlات الJK يمكن nر أن تواجھ تنفيذ التصو املق:  

$ر  ى$ناك مجموعة من الصعوÑات الj) يمكن أن تواجھ تنفيذ التصو املق<=ح لتطو�ر التعليم � ز ر
U6ا ما ي$   :ز،ومن أبر

$ر�ة للتغي9= ،نpيجة فقدان Æعض املزايا -1 زمقاومة Æعض القيادات واملعلم9ن باملعا$د �
�ة ~س<=اتيجية والسلطات الj) �ع ؤط �ا لdم التنظيم دار ا Zا�X من جdة ،وغياب الر ي

 عU6 ذلك من خالل وضع معاي9= و�مكن التغلبىوالنظرة املستقبلية لد�íم من جdة أخر ،
جا��م  العلمية وخ±=ا��م روأسس موضوعية الختيار القيادات اسpنادا إUX كفاء��م ود

�Óية،كما يمكن ت ا��م التد روفاعلية دو س �خر الj) طبقت ر ات مع املدا ىبادل الز�ا ر ر
ة ا Zديثة   .رمبادئ دا

$ر ،سواء  -2 يقلة البيانات واملعلومات الij °ساعد عU6 تحس9ن املركز التناف*() للتعليم � ز
س املناظرة لھ  جdا أو باm�تمع أو املدا $ر�ة أوخا راملتعلقة باملستفيدين داخل املعا$د � ر ز

$ر ،محليا واقليميا وعامل ىيا ،وÑالتاUX تؤثر عU6 التعليم �  عU6 ذلك من و�مكن التغلبز
ة تضم مختلف ا �وانب املؤسسية والÓشر�ة ،وكذلك  رخالل توف9= قواعد البيانات املتطو
س املناظرة ،واتاح��ا للعامل9ن باملعا$د  صد أداء املدا $ر�ة اm¯تلفة و رأ�شطة املعا$د � رز

$ر�ة   .ز~

3- yشرpعض الÆ ر ، ،جمود$ ىعات واللوائح املنظمة للعمل بالتعليم �  عل �ا من و�مكن التغلبز
خالل العمل عU6 °عديل اللوائح و�نظمة والpشرyعات و~جراءات الij تمنح من خاللdا 
 UXا املاdاطار دعم استقالل U�$ر�ة مز�دا من ~ختصاصات والصالحيات وذلك   ًاملعا$د � ز

ة التنافسية سواء �U بما يpناسب ومت يودار رطلبات التطو�ر �U ضوء تحقيق القد
$ر ،  ى�$داف العامة وسياسات القبو و~ب�ية و��شطة وغ9=$ا من نظام التعليم � زل

U�$ر قبل ا �ام ىوالij تؤثر عU6 ?افة القو الÓشر�ة بالتعليم �   . زى

عات ضمان ا �ودة وتح -4  ة التنافسية وضعف ~عتمادات املالية اm¯صصة ملشر رقيق القد
$ر�ة  زوكذلك قلة ا Zوافز املادية املقدمة للقيادات واملعلم9ن والعامل9ن باملعا$د �

مة للقيام باأل�شطة واملdام و�مكن التغلب، د املالية الال ز عU6 ذلك من خالل توف9= املوا ر
أس راm¯طط لdاعU6 أكمل وجھ بالبحث عن مصادر ذاتية للتمو�ل من خالل اسpثمار 

$ر�ة و°سو�ق منتجا��ا وخدما��ا التعليمية والبحثية  زاملال الفكر للمعا$د � ى
$ر�ة املالية وترشيد  د املعا$د � �Óية ،وكذلك إعادة تنظيم موا �ة والتد زو~سpشا ر ر ر

غياب البعد -5                                                                                                              .~نفاق
 U6واعتماد$ا ع، U�$ر قبل ا �ام �U اجراءات تحقيق التنافسية �U التعليم � i)*ياملؤس ز
جود صراعات  ح الفر�ق ،و و�داء الفردى،وغياب ثقافة العمل ا �ماUÂ أو العمل بر و

ة داخلية تؤدى إUX سيادة العمل الفردى  ،و�مكن التغلب عU6 ذلك بالتطبيق ا رمل��Uæ إلدا
نالصراع والبحث عن بدائل مناسبة ?استخدام ا Zوافز املادية واملعنو�ة ملن يتعاو 
�ب  ش عمل للتد $ر�ة ،وعقد و ة التنافسية باملعا$د ~ ك بفاعلية �U تحقيق القد روyشا ز ر رر
yع املdام املطلوÑة عU6 ?ل عضو داخل فر�ق  زعU6 العمل ا �ماUÂ ،وتحقيق العدالة �U تو

      . ،و~عتناء باملبدع9ن و°¹�يعdم عU6 ~بت2ارالعمل
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$ر�ة بما ال �¹�ع عU6 تحق -6 يق فاعلية التنافسية و~ل<�ام زجمود مناخ العمل باملعا$د �
 عU6 ذلك من و�مكن التغلببا Zرفية الشديدة �U عمليات ضمان ا �ودة والتنافسية ،

خالل إعداد و��يئة مسئوUX وحدات ضمان ا �ودة عند إصدار أى °شرyعات جديدة 
ات فdما جيدا ،باإلضافة إUX منحdم قد �Óية لdم حij يفdموا تلك القرا روتنظيم برامج تد را ر

ات و°¹�يعdم عU6 ~بت2ار بما يحقق  نة �U تنفيذ اللوائح والقوان9ن والقرا رمناسبا من املر و
ة التنافسية   .رالقد

$ر�ة ،وتدخل عامل اm�امالت والعالقات  -7 زضعف عمليات املتاÆعة وتقو�م �داء باملعا$د �
ذلك بالت�سيق مع  عU6 و�مكن التغلبال¹¯صية �U نتائج التقييم ،بما يفقده مصداقيتھ ،

ا �dات املسئولة و~تفاق عU6 معاي9= محدده لتقييم �داء املؤس*(i ،واستخدام أساليب 
ادعة ملن يثÓت عليھ التالعب ب�تائج الرقابة والتقييم ،وكذلك اختيار أفراد  رقانونية 
 يتم�9ون بال�Þا$ة وا Zيادية فضال عن استخدام �ساليب لك<=ونية �U التقييم منعا
 U�رللتواصل املباشر ،والتدخل السرyع �U حالة ظdو أيھ معوقات أو حدوث °غ9=ات 

ة التنافسية $ر�ة �U سÓيل تحقيقdا القد ف البيÇية عU6 نحو �íدد املعا$د � رالظر ز   .و

  :توصيات البحث

ج بالتوصيات واملق<=حات ال     واسpناداعU6 النتائج الj) تم التوصل إل �ا، يمكن للباحث ا ¯ر
ً

  :تالية

ت2امل �$داف ال<=بو�ة والتعليمية  �ميع مراحل التعليم، بحيث تخرج جميعdا �� منظومة -1
ض بي��ا، فت2و أ$دافا قابلة للتطبيق ومرتبطة بالواقع  دواج ف �ا، وال °عا مت2املة، ال ا

ً
ن ر ز

  .ومتغ9=اتھ ومستجداتھ اm¯تلفة

$ا �-2 $ر�ة باعتبا رتوضيح غايات وأ$داف املعا$د � ساس الذى تقوم عليھ املنظمة املتم�9ة مع ز
سال��ا �U املستقبل ���ا و رمراعاة تحديد ر   .ؤ

$ر�ة ?ى -3 $ر�ة بتطبيق مدخل ا �ودة الشاملة و°عميمdا عU6 جميع املعا$د � زال<�ام املعا$د � ز
ضا املستفيدين من ا ¯دمات التعليمية وتثÓيت مركز$ا التناف*() �U اm�تمع   .رتحقق 

تقاء باملعلم9ن و~$تمام �Àم من جميع النواUÏ وإعداد$م مdنيا ومعرفيا، عن طر�ق ر~-4
���م عU6 استخدام  راش<=اكdم �U املؤتمرات العاملية الij تفيد$م �U تطو�ر أنفسdم ،وتد

  .وسائل التكنولوجية ا Zديثة وتوظيفdا �� أعمالdم

ا-5 ات الد اسية، واملقر اسة وتحليل خطط املواد الد رد ر سية وتطو�ر$ا من خالل ~طالع عU6 رر
اسية ب2ل ما يحتو من  ات الد اسة واقع املقر س اليومية، ود ىكراسات التحض9= للدر ر رر و
 U6ش2ل �عمل عÆ اdھ وتصميم�رات ال<=بو�نتھ بواقع املستجدات و التطو رجزئيات و مقا

  .مواكب��ا لعصر التقنيات واملعلوماتية

$ر�ة عU6 املستو إ�شاء شبكة قومية لإلن<=نت والف-6 ىديوكنفراس ترÑط ب9ن جميع املعا$د � ز
i¶والعال U6Zmا.  

ة لك<=ونية -7 سة دا $ر بأ$مية  بمما �ادة الو�Â لدى املسئول9ن عن التعليم � ر°عميق و ر ىز ز
ب العاملية ومواكب ?افة املستجدات التكنولوجية  �ب و~طالع عU6 التجا رعن طر�ق التد ر

ضع خطط لتطبي $ر�ة مع وضع ~جراءات الj) تكفل فاعلي��ا و، و زقdا �� املعا$د �
  .لتحقيق �$داف املرجوه م��ا
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س -8 س التعليم العام سواء باملدا ات املتبادلة  ب9ن شيوخ املعا$د ومدير مدا ر°¹�يع الز�ا ر ىر
   ..ا 2Zومية أو ا ¯اصة

$ر�ة °شرف عU6 ا-9 قابية تاÆعة لقطاع املعا$د � زإيجاد $يئة  $ر�ة وتتاÆع تنفيذ ر زملعا$د �
ا§() داخلdا   .رالقوان9ن والتعليمات ال<=بو�ة والعمل عU6 تحقيق الضبط الد

ات التعليمية للوقوف عU6 جودة �داء -10 رتفعيل دو التوجيھ الفÒ) من املوج9dن ومدير دا ي ر
اسيا وشيوخ املعا$د  $ر�ةرالتعلي¶) و متاÆعة املعلم9ن والطالب خاصة املتأخر�ن د   .ز�

�ر املنفصلة املتعلقة  -11 $ر�ة ، من خالل التقا رتقو�م أعمال املعلم9ن والعامل9ن �U املعا$د � ز
�د العامل9ن بالتغذية  وبمستو �داء، وÑالتاUX وضع جدو خاص ب±=نامج التقو�م، وتز ل ى

شاد املقصر�ن   .رالراجعة مع شادة باملعلم9ن �كفاء وإ

$ر �U ا Zفاظ عU6 الوسطية و~عتدال من خالل وسائل عالم توضيح أ$مية التعليم -12 ى � ز
$ر ياm¯تلفة املرئية واملسموعة و~$تمام بال<=و�ج عالمي للتعليم �   . ز
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