
 1 

تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة 
حالة دراسيةجامعة النجاح الوطنية : م العاليلمؤسسات التعلي  

 
Adoption of Strategies for Excellence in Learning and Teaching & their 

Role in Achieving Sustainable Competitive Advantage for Institutions of 

Higher Education: An-Najah National University as a Case Study 

 
 

 سام عبد القادر الفقهاء

 .فلسطيننابلس،  النجاح الوطنية، جامعة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، قسم التسويق،أستاذ مساعد، 
 Sam@najah.edu :بريد الكتروني

 

 ملخص
هدفت الدراسة إلى البحث في دور تبني استراتيجيات التميز  فزي الزتعلم والتعلزيم فزي تحليزق الميز ف التنافسزية 

واعتبززرت الدراسززة أن الميزز ف التنافسززية للمسسسززات التعليميززة تنبزز  مززن . المسززتدامة لمسسسززات التعلززيم العززالي
اسززتندت الدراسزة علززى فرنززية أن تطززوير . علزى مسززتول الطالززل، والموازم، والمسسسززةاألثزر الززذح تحدثزز  

لتحليزق مسسسزات التعلزيم  ا  حيويز ا  مهمز ا  سزابل ا  وتنفيزذها يعتبزر متطلبز ،استراتيجيات التمي  في التعلم والتعلزيم
مززن لززوا مراجعززة واتبعززت الدراسززة المنهجيززة االسززتطوعية والوصززفية . ميزز ف التنافسززية المسززتدامةالالعززالي 

كونهزا صزاحبة تجربزة فريزدف فزي مجزاا لحالة دراسزية ماد تجربة جامعة النجاح الوطنية األدل النارح، واعت
بززين تبنززي  ا  قويزز ا  عززدد مززن النتززاا  منهززا أن هنززا  ارتباطززإلززى وتوصززلت الدراسززة . لتعلززيم والززتعلمالتميزز  فززي ا

لميز ف التنافسزية المسزتدامة مزن امسسسزات التعلزيم العزالي ين تحليق استراتيجيات التمي  في التعلم والتعليم وب
 وفززقلززوا ت ويززد الطلبززة بتجربززة تعليميززة متميزز ف، ودعززم أعنززاي الهياززة األكاديميززة بمززا يمكززنهم مززن األداي 

تصززميم األنةززطة التعليميززة التززي و  داعمززة للتنززوإل واإلبززداإلمعززايير الجززودف المرجززوف، وتززوفير البياززة الدراسززية ال
وقززدمت الدراسززة عززددا  مززن التوصززيات . أطززرام العمليززة التعليميززة جميزز داإل والتفكيززر الناقززد لززدل تعزز   اإلبزز

 اب ومكافأف التمي  على المستول الوطني، وأن تتز ،تبني استراتيجيات التمي  في التعلم والتعليم نرورفمنها 
 .دااما اسهاوقي هاالمعايير اللاصة بالم ايا التنافسية لمسسساتمسسسات التعليم العالي 

 
التمي  في التعلم والتعليم، المي ف التنافسية المستدامة، مسسسات التعلزيم العزالي، جامعزة  :الكلمات المفتاحية

 .النجاح الوطنية
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Abstract 

This study aimed at investigating the role of adopting strategies for excellence in 

learning and teaching in achieving sustainable competitive advantage for 

institutions of higher education.  
 

The study considered that competitive advantage of educational institutions 

stems out from the impact that it has on the level of student, employee, and the 

institution. The study was based on the hypothesis that the development and 

implementation of strategies for excellence in learning and teaching is an 

important and vital prerequisite to the achievement of sustainable competitive 

advantage for higher education institutions.  
 

The study adopted the exploratory and descriptive methodology by reviewing 

the theoretical literature, and taking An-Najah National University as a case 

study due to its unique experience in the field of excellence in learning and 

teaching. The study found a strong logical association between the adoption of 

strategies for excellence in learning and teaching and the achievement of 

sustainable competitive advantage for higher education institutions.  
 

This is achieved through providing students with distinguished educational 

experience, supporting faculty members to enable them to perform according to 

the desired quality standards, offering a learning environment that supports 

diversity and creativity, in addition to designing educational activities that 

promote creativity and critical thinking to all parties in the educational process.  
 

The study made a number of recommendations including the adoption of 

strategies for excellence in learning and teaching, rewarding excellence at the 

national level, as well as following-up on the competitive advantage of higher 

education institutions so as to be continuously measured by the institutions of 

higher education. 
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 -:المقدمة
للزززد نزززاقي العديزززد مزززن المزززسلفين والبزززاحثين الزززدور اللزززا  للجامعزززة، وحاجتهزززا للعمزززا بعيزززدا  عزززن اللزززول    

 ,Gilbert, 2001; Pister): ينازر مزثو   ،النةزاط فزي اللطزاإل التجزارح تزسثر فزي نوعيزةاالقتصادية التزي 

1999; Scott, 1998 .) دعزم اللطزاإل العزام للجامعزة للسزماح لهزا، بدرجزة حزوا نزرورف  ياهر جدا قوحو
إن اهزور فزفي هذه الحلبزة مزن الليبراليزة الجديزدف، و على أية حاا، و . ةمحددف ، للبلاي لارج السوق التنافسي

إدارتهززا  دفزز عززام واالحتفززاا بززدعم اللطززاإل ال التعليميززةةززركات الجامعززات اللاصززة والحاجززة لنززمان الليمززة 
عزن الوسزااا التزي تللززق مزن لولهزا الليمزة وتلتبرهزا وتحزتفا بهزا فززي للبحزث وهيااتهزا الملتلفزة الجامعزات 
 .(Elloumi, 2004)مسسساتها 

فززي أسززواقها فإنهززا تحتززاج إلززى أن تتميزز  بلززدماتها  ،بكفززايف ،ولتسززتطي  مسسسززات التعلززيم العززالي أن تنززافس
فززة الدالليززة اللويززة التززي تلززد ر عمززوي إن الثلا. لنززمان رنززا عمواهززا الززداللين واللززارجين علززى حززد سززواي

لمسسسزززة يمكزززن أن تسزززاعد فزززي تحسزززين دافعيزززة العزززاملين، وللزززق الزززوالي لزززديهم، والوصزززوا لززز داي المرتفززز  ا
 (.Khan & Matalay, 2009)ف تنافسية مسسسية تحليق مي  ل ؛وتحليق اإلبداإل

 
يصززبا االسززتثمار فززي التميزز  فززي التعلززيم أحززد التوجهززات الحديثززة والمهمززة فززي التعلززيم  ،وبنززاي  علززى مززا تلززدم

ملرجززززات ونززززمان  -علززززى مسززززتول المززززدلوت والعمليززززات-العززززالي لتحليززززق الميزززز ف التنافسززززية واسززززتدامتها 
مززن هنززا جززايت هززذه الدراسززة و ، ةيهززا متطلبززات سززوق العمززا التنافسززيمنسززجمة مزز  المعززايير المحززددف بمززا ف

للبحث في دور استراتيجيات التمي  في التعليم والتعلم في تحليق الميز ف التنافسزية المسزتدامة للجامعزات مزن 
تزسدح مزن  لوا البحزث فزي البزرام  الملتلفزة التزي تةزتما عليهزا تلز  االسزتراتيجيات وأهزدافها وا ليزة التزي

ولتحليق الهدم العام مزن . الوطنية م  النار ل بعاد التطبيلية في جامعة النجاحلها للتمي  المسسسي لو
، وأهميتهززا العلميززة وصززم مةززكلة الدراسززة وتسززاسالتها، وتحديززد أهززدافهادراسززة سززيتم فززي الجزز ي األوا منهززا ال

فززي التعامززا مزز   عززتتباالتززي  واإلجززرايات والعمليززة، وحززدودها، وسززيتم فززي الجزز ي الثززاني وصززم المنهجيززة
إطززار ى تسززاسالت الدراسززة مززن لززوا عززر  اإلجابززة علززتم تإةززكالية الدراسززة البحثيززة، وفززي الجزز ي الثالززث سزز

ألبعاد التطبيلية اللاصة بجامعة النجاح الوطنية، وا ها،تفاعلآليات  نلايو  هاةرح متغيراتو النارح للدراسة 
 .اتهاوأليرا  سيتم تلديم نتاا  الدراسة وتوصي

 
 -:مشكلة الدراسة

وتعمزا علزى تطزوير االسزتراتيجيات  ،تسعى الجامعات كغيرها من المسسسزات إلزى البلزاي والنمزو فزي السزوق
 هزامت ايزدف منامعزات أصزبحت تواجز  تحزديات جديزدف لكزن الجو . تنزمن لهزا تحليزق أهزدافهال هاوتنفيذالعامة 

وبززين . نززغوط متطلبززات سززوق العمززا المتنوعززة والمتغيززرف، و التحززديات الماليززة، والمنافسززة المحليززة والدوليززة
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سززعي الجامعززات للعمززا وفززق رسززالتها وتحليززق أهززدافها وسززعيها لتحليززق الم ايززا التنافسززية واسززتدامتها تزز داد 
وبسزبل أنهززا تحتزاج للعمززا وفزق أسززس  ،بسززبل الطبيعزة اللانونيززة واللطاعيزة للتعلززيم العزالي التحزديات تعليزدا  
تجعزززا  فالتنافسزززية داامزززا  . يززز داد األمزززر صزززعوبة ،ا هزززو متزززاح لمسسسزززات اللطزززاإل اللزززا عمززز ملتلفزززة نسزززبيا  

 (. Arouet, 2009) اإلنتاج واللدمة غير كفسين
ومنهززا جامعززة النجززاح  ،مززن هنززا بززدأ العديززد مززن الجامعززات بتبنززي اسززتراتيجيات التميزز  فززي الززتعلم والتعلززيمو 

أجزززا تحسزززين جزززودف العمليزززة التعليميزززة ، مزززن الم العربزززيتجربزززة راازززدف علزززى مسزززتول العزززالتزززي تعزززد   ،الوطنيزززة
لمسززتول يززسثر سززلبا  علززى كفززايف داي المتميزز  دون  يززادف التكززاليم وملرجززات الناززام مززن أجززا الوصززوا لزز 

 :المسسسة، ولذل  فإن  يمكن تونيا مةكلة هذه الدراسة من لوا التساسا ا تي
التميز في التعليم والتتعلم فتي تحقيتق المزايتا التنافستية ما هي اآللية التي تؤثر من خاللها استراتيجيات 

 المستدامة للجامعات؟
 :هي ،فرعيةؤل المذكور أعاله على جوانب ويشتمل التسا

  ما المقصود بالتميز في التعلم والتعليم؟ وما مجاالته؟ وما البرامج واألنشطة التي تشتمل عليها
 ؟التعليمو التعلم في  استراتيجيات التميز

  المقصود بالميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي؟ وما أبعادها؟ما 

 
 -:أهداف الدراسة

 يززز فالبرهنزززة علزززى ارتبزززاط اسزززتراتيجيات التميززز  فزززي التعلزززيم والزززتعلم مززز  تحليزززق المتهزززدم هزززذه الدراسزززة إلزززى 
لى و  ،التنافسية المستدامة للجامعات من وتنفيذها  تطوير استراتيجيات التمي  في التعلم والتعليم أهمية إبرا ا 

مززن هززذه  األلززرلقززادف الجامعززات والمسسسززات التعليميززة  ليفيززدلززوا عززر  تجربززة جامعززة النجززاح الوطنيززة 
 ،ةينافسزززتال الميزز فتحليززق  إلززىالهادفزززة  سززتراتيجيةرارات االلززلزززديم مسةززرات تفيززد الوبمززا يسززهم فززي ت ،التجربززة

 .مسسسات التعليم العاليلواستدامتها 
 

 -:أهمية الدراسة
يواجهززز  المجتمززز ، وهزززذا راجززز  إلزززى  كالزززذح ،المسزززتمريتمثزززا بزززالتغيير  ا  داامززز ا  يواجززز  التعلزززيم العزززالي تحزززدي

التطورات المتسارعة في مجاا المعلومزات وتكنولوجيزا االتصزاالت، والنمزو فزي عزدد الطلبزة و يزادف تنزوعهم، 
مزززن المفزززاهيم الجدليزززة، فهنزززا  حاجزززة  التعلزززيمو  الززتعلم، ويعتبزززر التميززز  فزززي والتحززر  نحزززو المجتمززز  المعرفزززي

نازززم  وفزززي تطزززويرلنلاةزززها، وونززز  األطزززر لهزززا ألن هزززذا سيسزززاعد فزززي تةزززجي  التميززز  فزززي التعلزززيم العزززالي، 
 لزززذا(. Raftery, 2006) تلززز  المبزززادرات علزززى النازززام التعليمزززيوتحديزززد انعكاسزززات  ،المكافزززلت للتميززز 
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بززرا  دورهززا الحيززوح نززرورف  التعلززيمو  الززتعلمدراسززة اسززتراتيجيات التميزز  فززي اليززوم أصززبحت  ومكافززأف التميزز  وا 
  .ملحة

. التي تسلط النوي على مونوإل التمي  في التعلم والتعليم األولىكونها الدراسة لوت داد أهمية هذه الدراسة 
تززروي  ثلافززة التميزز  فززي التعلززيم فهنززا  توقزز  مت ايززد حاليززا  بززأن كززا مسسسززات التعلززيم العززالي سززتعما علززى 

يحتززاج التعلززيم العززالي للثلافززة التززي تةززج  اإلبززداإل الززذح و (. Skelton, 2005" )ا  جوهريزز ا  نةززاطبصززفت  "
علم التربية والمناه  والتطورات التكنولوجية  في تطوير اهتمامات لإلسهام، التعليمو  التعلمن يحاوا أن يحس  
 (.Hannan, 2005)وليس العكس 

، التعلززيمو  الززتعلموأن يززدرج نززمن ملززاييس التميزز  فززي  ،يحتززاج هززذا اإلبززداإل إلززى أن يكافززأ بةززكا متناسززلو 
ا  أساسزي ياا  تعتبر ةز التعليمو  التعلمإن ممارسات التمي  في  .في عمليات توكيد الجودف ُيحرجأن  وُيةج  ، ال

 ,Raftery)لتحسززين تعلززم الطالززل داامززا  علززى وجززود المززدرس  المةززتملةلمسسسززات التعلززيم العززالي  ا  جوهريزز

2006.) 
األداي المسسسزززي، والموازززم،  علزززى مسزززتول ةالو مزززتحديزززد مزززواطن التحسزززين علزززى تسزززاعد  فهزززذه الدراسزززة

التنافسزية  مي فم  ال هاتنفيذو  في التعلم والتعليم والطالل من لوا دراسة عوقة تطوير استراتيجيات التمي 
الرتباطهززا  فززي نةززر ثلافززة التميزز  فززي الززتعلم والتعلززيمويسززاهم هززذا البحززث أينززا  ،يم العززاليسسززات التعلززلمس 

 .بالم ايا التنافسية المستدامة
 

جراءاتها  -:منهجية الدراسة وا 
في ا لية التي تسثر من لولها استراتيجيات  تبحث، فاتبعت الدراسة المنهجية االستطوعية والوصفية

التنافسية المستدامة للجامعات من لوا مراجعة األدل المتوفر  ي فالم تحليقلالتعلم والتعليم التمي  في 
التمي  في التعلم  مفهوموحوا  ،هذا المفهومل عميقلتلديم ةرح  المستدامةحوا مفهوم المي ف التنافسية 

تجربة جامعة النجاح الوطنية  بعنها ببع ، متلذف  عوقة حللت هذه المتغيرات و  توصف ثم عليم،والت
والتي تةتما  ،فرف في الجامعةاستناد إلى البيانات المتو دراسة الحالة باإل أسلولدراسية باستلدام حالة 
 ،من لوا إجراي عدد من الملابوت تالبيانات التي جمعو ، لكترونيةمنةورات الجامعة الورقية واإلعلى 
مرك  التمي  في التعلم والتعليم، ووحدف : الدواار والمراك  ذات الصلة بمونوإل الدراسة وهي رحمديم  

  .النجاح لللريجين، ووحدف الجودف والنوعية
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 -:حدود الدراسة ومحدداتها
 -:حدود الدراسة

البحث  علىمحاولة تفسير الم ايا التنافسية المستدامة لمسسسات التعليم العالي في ت الدراسة رك   .1
تيجيات في بلورف جهود تطوير هذه االسترا ألهمية نارا   ،لتعليماستراتيجيات التمي  في التعلم وا في

مسميات ملتلفة منها الجودف ب ، منيا   ممتدف لجهود كبيرف تجسيدا  ولكونها  ،قطاإل التعليم العالي
 .والنوعية

في  نملابوت م  الملتصيوعلى ال بةكا رايساعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنةورف  .2
 .الجامعة

حالة دراسية فريدف في مجاا تطوير جامعة النجاح الوطنية بوصفها على الدراسة اقتصرت  .3
 .هاوتنفيذ استراتيجيات التمي  في التعلم والتعليم

 
 -:المحددات

أنها مسسسات تربوية أكاديمية تسعى  ىتتناوا الدراسة مسسسات التعليم العالي من  اويتين األول .1
نغط و والثانية أنها مسسسات تحتاج للبلاي والنمو في اا الواق  التنافسي  ،لممارسة برام  التمي 

 .في عملية تطوي  المفاهيم يا  هذا الم ج ةكا تحد .التكاليم المت ايدف

 .فلسطينجوانل المونوإل في جانل من  عدم وجود جهود بحثية سابلة تتناوا أح   .2

 
 -:محاور الدراسة الرئيسة

ما المقصود بالتميز في التعلم والتعلتيم؟ ومتا مجاالتته؟ ومتا البترامج واألنشتطة التتي تشتتمل عليهتا : أوال
  ؟استراتيجيات التميز في التعليم والتعلم

هززذا االتجززاه  إن للكليززات والجامعززات سززيرف تلليديززة طويلززة األمززد بالنسززبة للجززودف األكاديميززة والتدريسززية، وفززي
لكزن وبةزكا . أح النموذج الذح تنازر إليزة اللطاعزات األلزرل للتميز  ر التعليم العالي المعيار الذهبي،يعتب

ن التميز  فزي التعلزيم العزالي ويوجزد علزى  ؟مت ايد هذه األيام، هنا  وجهات نار متنافسة حوا ما الزذح يكزو 
مزا يعزرم بمنازور المزوارد : أوال(. VolKwein, 2006)األقا ثوثة ليارات ازاهرف للعيزان ملتلفزة جزذريا  

، نجززا ات أعنززاي هياززة التززدريسا  والسززمعة الززذح يركزز  علززى أهميززة الرتبززة المسسسززية والبززرام  األكاديميززة، و 
الطلبزززة ونتزززاا  االلتبزززارات،  ويمزززاتفر المزززوارد الماليزززة والماديزززة األلزززرل، وتلاعتمزززادات األكاديميزززة وتزززو واال

عانات المانحينومستويات البحث العلمي  .، وا 
يركز  و ويعب ر عن وجهة النار الثانيزة،  Client central modelالنموذج الذح يرتك  على ال بون : ثانيا

فر الهيازة التدريسزية والبزرام  األكاديميزة، ومسزتويات اعلى تجربة الطالل، وجودف الممارسات التعليميزة، وتزو 
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هزو رنزا الطالزل عزن  والمرجزوت اللزريجين وأربزال العمزا، مزاويفر المعلومزات، وتلاالرسوم التدريسية، وتو 
 .البرام  األكاديمية، واللدمات والتسهيوت األلرل

يركزز  علزى العاازد علزى االسزتثمار، وتحليزا التكلفززة و هزو نمزوذج االسزتثمار االسزتراتيجي، و النمزوذج الثالزث، 
علزززى عواازززد قبزززوا  المةزززتملةنتاجيزززة ة ومزززدل االلتززز ام بهزززا، وملزززاييس االوالعاازززد، ونزززبط النفلزززات، واألنامززز

كزززا طالزززل ا الطالزززل علزززى الدرجزززة العلميزززة، ونفلزززات الطلبزززة، واالحتفزززاا بالطلبزززة، والمزززدف ال منيزززة لحصزززو 
(Volkwein, 2006 .)عديزد مزن الهيازات األكاديميزة، ويعتبزر مهمزا لنمزوذج األوا مفنزو  عنزد الويعتبر ا

علززى االعتمززادات بززالرغم مززن أن هززذا الززنمط فززي مرحلززة  الةززتمال  ،بةززكا تلليززدح مززن وجهززة ناززر لارجيززة
وأربزال العمزا علزى النمزوذج الثزاني وهزو النمزوذج الزذح  ونوغالبا ما يرك  الطلبة، واألهزا، واللريجز. تغير

نمززوذج االسززتثمار  للجامعززات العليززا لسامجززلون الحكوميززون، وأعنززاي الس ويفنززا المسزز. يركزز  علززى ال بززون
 .االستراتيجي
ارات الجامعزززات للتسزززوية بزززين تلززز  التوجهزززات، بزززادرا  المنزززامين والتبعزززات اللاصزززة بالنمزززاذج وتنانزززا إد

 (.Volkwien, 2006)الثوثة 
نزززز  بإمكززززان أكثززززر الحليلززززة أيبززززدو فززززي لهززززا نفسززززها، و إن لكززززا نمززززوذج قيمززززة، فهززززي ليسززززت حصززززرية بالنسززززبة 

 ،وبةزكا مسكزد. مجتمعزة الثوثزة مزاذجنالللتعزاطي مز   تجزد طرقزا   أن المسسسات، واألقسام، والبزرام  نجاحزا  
أن يزززتم تطزززوير معزززايير عاليزززة لاصزززة بالطلبزززة، والهيازززة التدريسزززية والبزززرام  واألقسزززام أو  معلزززوال   يعتبزززر أمزززرا  

لوسززززززتلدام و  ،يم المسسسززززززي بالنسززززززبة لعوقززززززات المسسسززززززة مزززززز  المسسسززززززينيززززززة، والتلززززززو المجززززززاالت األكاديم
وللنجزاح فزي السزعي نحزو تلز  األهزدام هنزا  حاجزة لتطزوير . ماراالسزتراتيجي للمزوارد والعاازد علزى االسزتث

تميزز  يلودنززا إلززى تحليززق التميزز  بكززا مززا نلززوم بزز  الززتعلم والتعلززيم، أكثززر للتميزز  فززي   وتبنيزز فهززم واسزز  ةززاما
(Ruben, 2004.) 

، (Ruben, 2007) أينزا التحسزين المسزتمرو يم والتلطزيط تسزتوجل مسزارات متكاملزة للتلزو فجهزود التميز  
إن مثزا تلز  . معام الكليات والجامعات لديها إجرايات للليام بالمراجعة األكاديميزة والتلطزيط والتطزويرإن 

األنةطة يمكن أن تتم إدارتها في العديد من المسسسات من لوا مكاتل ملتلفة لكن ربما تكون الوااام 
ي تحدث على المستول المسسسي يم والتلطيط التو على سبيا المثاا، أنةطة التل. غير متكاملة بةكا جيد

أو أن . علززى مسززتول البرنززام  أو اللسززم تنفززذربمززا ال تكززون مرتبطززة بةززكا وانززا مزز  تلزز  األنةززطة التززي 
المعايير والطزرق المسزتلدمة فزي المجزاالت اإلداريزة واللدميزة األلزرل قزد تلتلزم عزن تلز  المسزتلدمة فزي 

فيززد مززن امززتو  اززم الجامعززات والكليززات يمكززن أن تعمإن . مجززاالت حيززاف الطلبززة أو المجززاالت األكاديميززة
كا البرام   ولوايم والتلطيط والتطوير على كا المستويات د ولغة مةتركة لتوجي  عملية التلو إطار موح  

من هذا النوإل سيروج تبادا األفكار الجيزدف  ا  موحد ا  ومن بين الفوااد األلرل، فإن نموذج. واألقسام المتنوعة
 . الة عبر المسسسةممارسات الفع  وي يد تبني ال
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إن الممارسززات الهادفززة لتحليززق التميزز  فززي التعلززيم يمكززن أن يززتم تطويرهززا لتطبززق علززى المدرسززين أصززحال 
والسساا الطبيعي هنا، هو ما الملصود بالمزدرس الجيزد والمزدرس . األداي الجيد واألداي المتمي  في التدريس

السساا الذح ياهر بعدها، كيم يمكن تحديد التمي  في التعليم؟ وهزا ، فممكنة اإلجابة تن كانا  ؟ و  تمي  مال
 ؟أينا في التدريس ا  يمكن أن يكون كا محانر متمي  

ن التميزز  فززي التعلززيم يعتبززر إن النلاةززات الحديثززة فززي المملكززة المتحززدف علززى سززبيا المثززاا تتسززم بززافترا  أ
مزن هنزا فزالتمي  فزي التعلزيم يعتبزر و (. Nicholls, 2005)لكزا المدرسزين فزي التعلزيم العزالي  ا  مهمزحيويزا  و 
بزالرغم مزن و (. ;Thompson et al., 1998; Badley, 1999 Skelton 2005)غيزر اتفزاقي  ا  مفهومز

وجهززات الناززر  يعكززس ج ايززا   فهززذا التبززاين ت ايززد اهززور المفهززوم فززي األدل الناززرح حززديثا حززوا المونززوإل
 ,.McAlpine et al)جزا  الكلزي للتميز  التربزوح العوقزة نحزو اإلنصزاحبة والتوقعزات الملتلفزة ل طزرام 

2005.) 
م حزوا التميز  فزي التعلزي( Skelton, 2005, P.24)وفيما يلي عر  ألربعة نماذج رايسة قدمها سكلتون 

 :كما يونحها الجدوا ا تي العالي وهي التلليدح، واألدااي، والنفسي، والنلدح
 

 .ملل  للتوجهات في تمي  التعليم في التعليم العالي (:1)جدول رقم 
 النقدي النفسي األدائي التقليدي 

أصزززحال  ونالمواطنززز األفراد أصحال الجدارف النلبة االجتماعية لمن؟
 االطوإل

عوقززززززززة الطالززززززززل  األنامة واللواعد المعرفة التلصصية أين توجد؟
 والمدرس

 متطلبات مادية

المعرفززززززززة اللابلززززززززة  الحليلةالبحث عن  المعرفية؟
 للتطبيق

 النلد االجتماعي التفسير المتمي 

األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلوب 
 االستداللي؟

التعلزيم الزذح يلززوم  المحانرف
 على العما

 الحوار التةاركي عما المجموعة

يمزززززززززززارس الزززززززززززدور  لبير بالمونوإل دور المعلم؟
اإلجبززارح بالنسززبة 

 للمعايير

 ناقد فكرح مةل  نفسي

 التحرر فعالية التعليم كفايف الناام ثلافيإعادف إنتاج  الهدف
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كزززد مزززدل يتنزززا مزززن الجزززدوا أعزززوه أن فهزززم التميززز  فزززي التعلزززيم العزززالي يلتلزززم بةزززكا واسززز  وهزززذا مزززا يس 
 .التعلم والتعليممفهوم التمي  في االلتوم الحاصا في 

الفهزم األداازي للتميز  فزي أن ( ودوليزا   وطنيزا  )في مجاا السياسزة العامزة المستول الدولي يبدو وانحا   وعلى
حزوا الونز  النفسزي  كبيزرا   ناريزا   أدبزا  أن هنزا  المسزتول التطبيلزي  في حين يبدو على، التعليم يبدو ساادا  

 .لعملية التمي 
كززين قززد جسززدوا بصززناعة السززيارات ألززوق العمززا مززن لززوا التحسززين المسززتمر، وقززد اسززتلدم  فاليابززانيون
عملية اليس تمي  في التعليم لإليحاي بعملية التحسين الذاتي المستمر ولال( Kane et al., 2004)وآلرون 

 .ذات نهاية لانعة لللياس
 

بالعمززا الجززاد لتع يزز  قززدراتهم و ن علززى المحانززرين أن يلومززوا باسززتمرار بتحسززين طززرق تدريسززهم، إوهكززذا فزز
(Raftery, 2006 .)دون مركز  أو وحزدف مزن ن تكزون بزأمعازم الجامعزات التزي تلزدر نفسزها ال ترغزل  إن

عززادف عززن  ويكززون مثززا ذلزز  المركزز  مسززسوال   (.Badley, 1999)مسززسولة عززن التميزز  فززي التعلززيم والززتعلم 
تروي  التميز  فزي التعلزيم مزن لزوا أنةزطة مثزا نةزر الممارسزات الجيزدف، وتلزديم دورات تدريبيزة، وورةزات 

ويجززل أن يكززون هنزززا  ، ةززاري الماإلسززهام بلبززرات متلصصزززة بو عمززا، وتعيززين استةززاريين عنزززد الحاجززة 
اعتماد لناام مكافلت التمي  دالا مسسسات التعليم العزالي لزدورها التةزجيعي مزن لزوا التعريزم بزالتمي ، 

الهزدم الزرايس منهزا و . وهي يمكن أن تلدم من لوا المسسسة أو من لوا ناام التعليم العالي في الدولزة
كافززلت فززي مسسسززات لززرغم مززن أن تلززديم الم، علززى ا(Raftery, 2006)يكززون بتززروي  التميزز  فززي التعلززيم 

، وعمليززة متعززددف األوجزز ، وحكميززة، يمكززن أن يكززون ةززياا معلززدا ،بغزز  الناززر عززن نوعهززاالتعلززيم العززالي، 
 (.Badri & Abdulla, 2004)تتطلل مةاركة أعناي لجنة في معام الحاالت 

جززرح علززى المبززدعين أففززي مسززا . اإلبززداإل مسززاعي التميزز  فززي التعلززيم وهززو تةززجي وال يجززل إغفززاا دور 
أن وجهززة الناززر السززاادف أن هنززا  عوااززق ال تزز اا تمنزز  المحانززرين ( Hannan, 2005)وجززدت حنززان 

 . الذين يرغبون بالتجريل
 

نمزا ( علزى مسزتول المزدرس)لزيس فلزط علزى المسزتول الفزردح  ،النار إلى التمي  فزي التعلزيم ويعتبر مهما   وا 
فدعم المسسسة للتمي  في التعليم يعما على تسهيا هذا التميز ، فهزو لزيس  .على المستول المسسسي أينا

 ,Skelton)، ويكون هذا من لوا تلديم أجواي العما المناسبة والحواف ، والزدعم لنمزو هزذا التميز  مباةرا  
 بحثزت مزدل تطزوير الجامعزات 1994ففزي دراسزة مسزحية أجريزت فزي الجامعزات االسزترالية عزام  .(2005

ذا مززا كززان قززد الززذ التعلززيم  لمعززايير تحديززد التززدريس الجيززد، وا ليززات المسززتلدمة لتةززجي  التعلززيم والززتعلم وا 
لززاييس تلزز  الم .(Ramsden & Martin, 1996)باالعتبززار فززي إجززرايات الترقيززات والتعلززيم الجززامعي 
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التزي مزن لولهزا يمكزن أن و  ،فزي األدل النازرححزددت من المبادئ واإلجرايات المتعددف التزي  تةكا ج يا  
 :(Skelton, 2005)تلدم الدعم للتمي  في التعليم ومنها 

  (بما فيها الوقت للمدرسين)تلديم الموارد. 
 أن تكون نسبة الطلبة للمدرس قليلة. 
 لخإ... بنية تحتية جيدف، ومعدات. 
  والتعليمعمليات وسياسات إدارية تدعم التعلم. 
 جواا  للتعليم. 
  والتعليمتوفير التمويا ل عماا التي تساهم في تطوير التعلم. 
  والتعليمثلافة مسسسية تلدر وتةج  التعلم. 
 ممارسات وسياسات تدعم تبادا األفكار. 
  توفر مجاالت تدريبية متلصصة داعمة للتمي. 
 في عملية التلدم والترقية الوايفية ي التعليم قيمةفمي  أن يكون للت. 
 
فزي بريطانيزا وايرلنزدا . سزتراتيجية للزتعلم والتعلزيماسياسزية أو  العديد من مسسسات التعليم العالي حاليزا   تتبنى

تزم تلصزي  الزدعم المزالي للتميز  فزي و  1998عزام  فزي الزتعلم والتعلزيماسزتراتيجيات  تطوير ا دادالةمالية 
سززتراتيجية تعلززم وتعلززيم وانززحة، واةززتملت انجلي يززة إأصززبا لكززا مسسسززة  2000عززام  وصززار ،المجززااهززذا 
، ذوح اللبزرف نلتطزوير المهنزي المسزتمر للمزوافييدف منها تطوير الموافين، واستراتيجية على جوانل عداال
 (.Skelton, 2005)  وتةجيع استغوا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومكافأف التمي  في التعليمو 
أصززبحت ا ن محززور تنافسززية االقتصززاد الززوطني الززتعلم والتعلززيم إن جززودف فززعلززى مسززتول السياسززة العامززة، و 

 تعمزا علزى التبزاروبعز  مسسسزات التعلزيم العزالي . وجاذبية مسسسات التعليم العزالي فزي السزوق العالميزة
 .(Skelton)واستراتيجيات البحث العلمي التعلم والتعليم العوقة بين استراتيجيات التمي  في 

 
ن دراسزززة ةزززيام وآلزززري: ألكزززاديمي ومنهزززاوهنزززا  عزززدد مزززن الدراسزززات تنزززاوا تجزززارل الجامعزززات فزززي التميززز  ا

(Chiam et al., 2011 )جامعزة مالي يزا  ركز ت الدراسزة علزى تجربزة وقزد ،حوا التميز  فزي التعلزيم العزالي
م المفتزززوح عزززن بعزززد وم ايزززاه فزززي ازززا التطزززوير التكنولزززوجي النزززوي علزززى أهميزززة التعلزززي وسزززلطت. المفتوحزززة
قد ناقي و . لة ملارنة م  التعليم التلليدحالتعلم للجمي  وبتكلفة معلو أتاح التطور  منهذا النوإل و  ،واالنترنت

البزززاحثون الزززدور الزززذح لعبززز  هزززذا التطزززور فزززي التعلزززيم العزززالي فزززي جعزززا التعلزززيم العزززالي فزززي مالي يزززا أكثزززر 
الزتعلم االفترانزية  بيازةكما تعرنت الدراسة لطرق تلزديم الزتعلم مزن لزوا االنترنزت باسزتلدام  .ديموقراطية

(My Virtual Learning Environment.) 



 11 

التزي يمكززن الحززديث عنهززا، فزإن إيجززاد جامعززات النلبزة العالميززة مثززا جامعززة  (السززيناريوهات)أح مززن  ووفزق
ونززحاها، فاللنززية ال تتصززا بززاألمواا، فللززق ثلافززة أهارفززارد وسززتانفورد وكززامبردج ال يحززدث عةززية ليلززة 

التمي  وتحليق ملرجات ذات جودف مرتفعة تتطلل سنوات عديدف من العما الجاد، كما أن هنا  متطلبات 
وأهزدافها، وممارسزة التميز   هزا،ستول الوطني، وعلى مستول المسسسة فيهزا، فليزادف المسسسزة، ورسيعلى الم

قيزاس النجزاح، ومسةزرات  لكيفيزةفي البحث والتدريس، وآليات تحليق البعد العالمي للجامعة، وتوفير الزدعم 
 .(Salmi, 2009)ملرجات التعليم كلها متطلبات هامة على المستول المسسسي 

 
منزذ سزنوات فيهزا تطزوير الجزودف األكاديميزة واإلداريزة  علزىوفي هذا المجاا، دأبزت جامعزة النجزاح الوطنيزة 

واسزززتحداث منصزززل مسزززاعد رازززيس الجامعزززة لةزززسون ، عديزززدف وتجسزززد هزززذا بتأسزززيس وحزززدف الجزززودف والنوعيزززة
نززواحي العمليززة اإلداريززة  فززي جميزز التلطززيط والتطززوير والجززودف، وقززد تركزز  العمززا علززى التطززوير والتحسززين 

يم المززنام واألداي األكززاديمي و الجهززود علززى التلززركزز ت واألكاديميززة فززي الجامعززة، فعلززى الصززعيد األكززاديمي 
 ،(ملرجات التعلزيم)يم البرام  األكاديمية والمساقات وأداي الطلبة و تلهياة التدريس في الجامعة، و  ألعناي

وتطويرهزا فزي الجامعزة م والتطزوير فزي اعتمزاد البزرام  األكاديميزة يو اتلذت العملية الطاب  النامي في التلو 
مها، فالعملية تبدأ من المعايير الوطنيزة إلزى الجامعزة، فالكليزة، فاللسزم، فالبرنزام ، فالمسزاق، فالطالزل وتلوي

هزذه  وألن إدارف الجامعة تسمن بأن هذا العما يمثا أحد أهم استثماراتها وأن  الطريزق إلزى عالميزة. لمدرسفا
هززذا المركزز  ليجسززد جززودف التعلزززيم وجززاي ، الززتعلم والتعلززيمالمسسسززة عملززت علززى تأسززيس مركزز  التميزز  فززي 

 ليعمزا. فزي الجامعزة وتحسزينها جزودفالتطزوير م  عملية  تكامليا   في الجامعة ويسدح دورا  وتمي ه األكاديمي 
المركزز   امعززة، وجززاي إنةززاي هززذافززي الجأو تطويرهززا مززن لولزز  علززى عززوج نززات  عمليززات الجززودف والنوعيززة 

ليجعززا للتركيزز  علززى جززودف التعلززيم العززالي فززي فلسززطين، وتحليززق نللززة نوعيززة متميزز ف فززي األداي الجززامعي و 
نمززا علززى  ة نززمن مسسسززاتلززيس فلززط مسسسززو  ،الصززدارف فززيجامعززة النجززاح  التعلززيم العززالي فززي الززوطن، وا 
ميزز ف التنافسززية يجززل أن تمتلزز  روابززط مزز  محيطهززا، لتحليززق مسسسززات التعلززيم العززالي الف. المسززتول العززالمي

 (.Mainardes et al., 2011)األطرام أصحال المصالا، والموارد م  و 
للتعاون ونلا اللبرات المتمي ف واألفكار اإلبداعيزة  كافة ل كاديميين في التلصصات ويةكا المرك  حاف ا   

واسززعة نحززو تطززوير ثلافززة  متميزز ف ممززا يعطززيهم آفاقززا  فيمزا بيززنهم ومززد جسززور التواصززا مزز  المراكزز  العالميززة ال
وبةزكا محزدد، تزتلل  رسزالة هزذا . وتع ي  هذه الثلافزة التنمية المهنية المتمي ف للكادر األكاديمي الجامعي

المركز  بالعمزا علزى تسززهيا االنتلزاا إلزى نمزوذج الززتعلم المتمركز  حزوا الطالزل مززن لزوا تطزوير مهززارات 
 :جاالت البحث والتدريس، ومن هنا يهدم هذا المرك  إلىالكادر التعليمي في م

 .الجامعيالتعلم والتعليم نةر ثلافة اإلبداإل والتمي  في  .1

 تطوير بنية التعليم الداعمة للتمي  واإلبداإل العلمي من لوا تبنزي طزرق تحسزين التزدريس الحديثزة .2
 . وأساليب



 12 

 . المعلومات واالتصاالتتحسين ممارسات التعليم الجامعي من لوا دم  تكنولوجيا  .3

 .التعلم والتعليمدعم البحوث العلمية في مجاا تطوير  .4

 .بناي ةبكة من العوقات بين المسسسات التربوية الفلسطينية والمسسسات العالمية .5

 
ولتحليززق هززذه األهززدام، عمززا المركزز  علززى تطززوير مجموعززة مززن البززرام  التززي تةززتما علززى كززم واسزز  مززن 

دارييها من الموافين، ومنهزااألنةطة التي تستهدم أ وري العمزا والنزدوات ل عنزاي : كاديميي الجامعة وا 
وتلزديم الفزر  الجدد والحاليين من األكاديميين واإلداريزين، والعمزا علزى دمز  التكنولوجيزا بزالتعلم والتعلزيم، 

كمززا يلززدم المركزز  . لمةززاركة فززي المززستمرات بهززدم إثززراي تجربززة األكززاديميين فززي الجامعززة وتنوعهززاالمناسززبة ل
فززر  التززدريل علززى اسززتلدام المصززادر االلكترونيززة ويلززدم االستةززارات، ويطززرح بززرام  التبززادا األكززاديمي، 

وينز  بزين يزدح األكزاديميين العديزد مزن المصزادر والمزوارد والزروابط لتميز ، بهدم المساعدف في الوصوا ل
 .ليمالتعليمية، ويلدم العديد من المنا وجواا  التمي  في التع

 & Rostan)، منهزا بزين البلزدان بالنسزبة للتميز  فزي التعلزيم العزالياإلةزارف هنزا إلزى وجزود فزوارق  روتجزد

Vaira, 2011): 
 (.لموارد، اللطط، المنطق، البرام ا)تمويا التمي   .1

 .طرق ممارسة التمي  في التعليم والتعلم .2

 (بعينها أو ةبكة من المسسسات مكافأف مسسسة)طرق بناي قطاإل التمي  في ناام التعليم العالي  .3

 
 ما المقصود بالميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي؟ وما أبعادها؟: ا  ثاني
ما  إذا حددفي الصناعة هي التي ت المسسسة  Positionإن مكانة (Porter, 1985, P.11) بورتر يلوا
 قدبةكا جيد  التمون فالمسسسة التي تستطي  . الصناعةربحية قا من متوسط أ أو أعلى يتهاربح تكان

الصناعة تل  مة هيكا الصناعة وكون معدا ربحية يمن عدم موالرغم  على ةعالي تكسل معدالت
 .معتدال  

أح مدل ) فوق المتوسط في المدل الطويا هي المي ف التنافسية المستدامة ل داي األساسيةاللاعدف  إن
تستحوذ على الكثير من نلاط  أن ولذل  تستطي  المسسسة، (التنافسية المستدامة لمي فل امتو  المسسسة
: تمتلكها أنمن المي ف التنافسية التي يمكن للمسسسة  أساسيانوهنا  نوعان  .منافسيها إ اياللوف والنعم 

المسسسة تمتلكها أن النعم التي يمكن  أوجوهرية أح من نلاط اللوف  إن. ، والتماي نلفنةالتكلفة الم
التكلفة  تاتنب  مي  و . Differentiation التماي  أوعلى التكلفة  تأثيرهاهي في المحصلة النهااية دالة في 

نتجان من قدرف المسسسة على مجاراف اللول اللمس ت إنهما. من هيكا الصناعة -في الملابا-والتماي  
 .من منافسيها أفناطريلة ب( الداللين الجدد، المةترين، البدااا، الموردين، المنافسين)
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التي  األنةطةم  مجاا  (، والتماي نلفنةالتكلفة الم)التنافسية  من المي ف األساسيينم ج النوعين  إن
فوق  األداي للوصوا إلى أساسيةلى ثوث استراتيجيات إا من لولها يلود متتطل  المسسسة لتحليله

، Cost leadership قيادف التكلفة: وتل  االستراتيجيات هي ،المتوسط في الصناعة
التركي  على بعدين، التركي  على  ستراتيجيةاتةتما و . Focus  التركيو ،  Differentiationالتماي و 

 .Differentiation focus والتركي  على التماي  ، Cost focusالتكلفة
 

 :األساسية التنافسيةاالستراتيجيات ( 1)وياهر الةكا 
 (1)ةكا           

 .بورترل األساسية التنافسيةاالستراتيجيات            
              

  واس        
       

   مجال السوق   
CMPETITIVE 

SCOPE 

 نيق       
 

 منت  فريد                      متدن   سعر                             

 مصدر الميزة التنافسية                                      

COMPETITIVE ADVANTAGE    
 

 Porter, M.E. 1985, p.12 :المصدر

 

لمي ف التنافسية، ا لتحليق التوفا  جذريا   ا  ملتلف مسارا   األساسية من االستراتيجيات ستراتيجيةاتتنمن كا 
  استراتيجيا  المستهدفة  السوق نوإل المي ف التنافسية المرجوف م  مجااب اللا االلتيار  ستراتيجية تم جفاال

 Strategic target التماي  و قيادف التكلفة  ستراتيجيتاا رميتو . ق المي ف التنافسيةيتحل تمثا مسرحي تالو
 التركي  تهدم استراتيجيات في حينلى تحليق المي ف التنافسية في مدل واس  من حص  الصناعة، إ
التركي  على حصة ب( التركي  على التماي )التماي   أو (التركي  على التكلفة) لى تحليق مي ف التكلفةإ

 .آلرمن أح منافس  أفناسوقية لاصة بهدم لدمة حاجاتها بةكا 

 قيادف التكلفة إستراتيجية. 1
Cost leadership 

 

 التماي  إستراتيجية. 2

Differentiation 

أ إستراتيجية التركي   -.3
 نلفنةمالالتكلفة  م 

Cost Focus 

ل إستراتيجية التركي   -.3
 التماي  م 

Differentiation Focus 
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 .تنافسية أساسية تتنوإل بةكا واس  من صناعة أللرل ستراتيجيةاالمحددف المطلوبة لتنفيذ كا  األفعاا إن
من أجا  مسارات منطليةتمثا  نراها، ليس سهو   أمرا   هاوتنفيذ ستراتيجية األساسيةالتيار اال فبينما ُيعد  

     .صناعة أح في  Probedستكةمتُ  أنالتي يجل  التنافسيةلمي ف ا تحليق

 ةقلل أي تل  في المي ف التنافسية أنهي  األساسيةالفكرف التي تكمن وراي مفهوم االستراتيجيات  إن
 أنالمسسسة  أرادت ؛ فإذاتلوم بااللتيار أنسة تحليق المي ف التنافسية يتطلل من المسسأن و  ستراتيجية،ا

 ،التي تتطل  للحصوا عليها المي ف التنافسيةأن تلتار نوإل  يجل عليها  التنافسية فإنتحصا على المي ف 
 All things to all""لكا الناس ييكا ة"ن تكون المسسسة أف. اعليهفي  والمجاا الذح ستحصا 

people"  وصفة للتوسط االستراتيجي يعد Strategic mediocrity  ذل   ألن من المتوسط، وأداي أقا
 .(p.12)اإلطوق المسسسة ليس لديها مي ف تنافسية على  غالبا  ما يعني أن

  
ن  ال ي اا هنا  العديد من الفجوات في فهم نارية ألى إ( Akan et al., 2006)اكان وآلرون  يةيرو 

( التكتيكات)اللطوات العملية  إذ لم يتم تحديد ة،األساسي ستراتيجياتاال تل  من تنفيذ يرينبورتر تمن  المد
 األدايبمستويات عالية من  أح من تل  اللطوات يكون مصحوبا  و  ،ستراتيجياتالمصاحبة لتل  اال

 عمليةاللطوات ال مجموعة من هنا   إلى أن (.Akan et al) اكان وآلرون أةار ومن هنا فلد .المنامي
جمي  تمثيو  مفهوميا  في الوقت نفس   تمثا ، والتي هيالتنافسي المنامي ل دايمفسرات  حددت التي تم

والتي يصفها  األداي،في  إحصاايا  المسةرات الدالة  لىإ اإلةارفم   األساسيةاستراتيجيات بورتر التنافسية 
 :التالي (2)جدوا 

 

 .األساسية التنافسية ستراتيجياتإلاة العملية المصاحبة لممارس بع  المسةرات :(2)رقم  جدول

 التماي  ستراتيجيةا
قيادف  ستراتيجيةا

 التكلفة
 م التركي   ستراتيجيةا

 نلفنةمال التكلفة
 م التركي   ستراتيجيةا

 التماي 
في التكنولوجيا  اإلبداإل-

 .*التسويلية واألساليل

واللدرات  اإلبداإل تع ي  -
 .*اللوقة

 .*بناي حصة سوقية كبيرف- 

 .*تلديم لدمة ممي ف لل بون-  .*ا تكاليم التو ي لليت-

 .*تحسين الكفايف التةغيلية- 

الرقابة على جودف - 
 .*المنتجات

 ل فرادالتدريل المكثم - 
 األماميفي الصم  العاملين

 .*المسسسةمن 

 .*تلديم المنتجات اللاصة- 

لدمات  أوسل   إنتاج- 
 ذات للحص  السوقية

 .*العالي السعر

 

  .Akan, O., Allen, R.S., Helms, M.M., & Spralls, S.A. (2006) p.45 :المصدر

 
                                                 

*
 .التنافسيالتي ترتبط بداللة إحصااية م  األداي المنامي ( التكتيكات)لى اللطوات العملية إتةير  (*)  
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فتي تحقيتق المزايتا التنافستية  التعلتيمو  ما اآللية التي تؤثر من خاللها استراتيجيات التميز في التتعلم
  المستدامة للجامعات؟

تحليزززق الميززز ف التنافسزززية فزززي مجزززاا التعلزززيم يزززتم مزززن لزززوا للزززق اإلدرا  أو االنطبزززاإل بزززين المتعلمزززين  إن
إن منزمون . جزودف مرتفعزةو  فريزدف بطريلزة يلزدمالمستهدفين بأن مزا يلدمز  المسزاق، والبرنزام ، أو الجامعزة 

إن هزززذا . الجزززودف المزززدركتينمزززن ناحيزززة الصزززورف و  وهامزززا  لمسسسزززات التعلزززيم العزززالي،  الميززز ف هنزززا يعتبزززر هامزززا  
مززن ذلزز  يمكنهززا أن تززسدح بطريلززة أفنززا أن تحصززا علززى رسززوم دراسززية أعلززى و  اإلدرا  يسززما للمسسسززة

وألن هنزززا  (. Elloumi, 2004)دون تلليزززا التكزززاليم بةزززكا جزززوهرح المنافسزززين علزززى مسزززتول العواازززد 
  علززى حزوج مزا تكزون إلزى التركيزصزعوبة بالغزة تواجههزا الجامعزات فزي الحكزم علزى جززودف ملرجاتهزا فهزي أ

نمن لها الحد األدنزى مزن الحصزوا علزى جزودف األداي أو الملرجزات يس اهذجودف المدلوت والعمليات، و 
 .المتوقعة

إذا كزان مزا تستطي  تلليا التكزاليم لكزن التحزدح هزو  ،مثو   ،فالجامعات في الواليات المتحدف األمريكية
المطلزول لملرجزات التعلزيم، ورفز  األسزعار، والبلزاي فزي السزوق، باإلمكان الحفاا على مستول الجودف 

ودلوا أسواق جديدف، وتلديم منتجات جديدف، أو تلديم م ي  من تل  االستراتيجيات، فعدد محزدود مزن 
المسسسات قامت بالتوس  الجغرافي لكن العديد من الكليات والجامعات تلوم ا ن بإجراي تحزو ا هيكلزي 

ن فززإوهكززذا  .يززة اسززتلدام تكنولوجيززا المعلومززات الحديثززة لتنفيززذ تلزز  االسززتراتيجياتاسززتراتيجي حززوا كيف
هم فززي منهززا فززي تميزز  الززتعلم والتعلززيم يسزز واإلفززادفسززتراتيجية التميزز  علززى تكنولوجيززا المعلومززات اعتمززاد ا
هززذه مززن  يجعززاسززتراتيجية العامززة للمسسسززة االدمزز  االنترنززت فززي  إن. التنافسززية للجامعززةميزز ف تحليززق ال

 .(Porter, 2001)التكنولوجيا اللوية الجديدف قوف محركة للمي ف التنافسية 
 

لمسززززززتدامة يجززززززل أن تلززززززوم علززززززى لززززززى أن الميزززززز ف التنافسززززززية الناجحززززززة امززززززن البززززززاحثين إ عززززززددأةززززززار وقززززززد 
والزذح ( Grant,1990; Teece et al., 1990)، ا  اسزتراتيجي ا  ليزار بصزفتها   Differentiationالتمزاي 
ن إوبناي  على مزا تلزدم بز  هزسالي البزاحثون فز. تلديم لدمة أو منت  ال يستطي  ا لرون تلليده بسهولةيعني 

تززي سززتراتيجية التكلفززة التنافسززية هززي عبززارف عززن عمليززة تصززعيد هززدام لمززا يعززرم بسياسززة تثبيززت األسززعار الا
 (.Arouet, 2009)التفاسها  أو عامةنرر المسسسة والصناعة تسدح إلى 

، (رد البةزريةاالمزو ) التنافسزيةفلزط فإنهزا هنزا تهزدر إمكاناتهزا  ا  نمطيز ا  كانزت الجامعزات العامزة تلزدم منتجزفإذا 
ولزذل ، إن اللطزال حزوا جعزا الجامعزات . التعليم العام برمت  فلط با الو مة لبلاي للتماي  ت الو مةليس

ن اللزوا إالسزابلة فز ربنزاي  علزى األفكزاو .  هزاتمي  و ربحية كفويف ال يمكن دعم  من وجهة نار تنميزة اللدمزة 
ستراتيجية واسعة لتلليا التكاليم بدال  من االستثمار فزي التمزاي  يعني التوج  نحو ابجعا الجامعات كفويف 

Differentiation . 
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وتتجسزززد الم ايزززا التنافسزززية لمسسسزززات التعلزززيم العزززالي مزززن لزززوا عزززدد مزززن المسةزززرات التزززي تتزززدالا مززز  
تةزتما علزى ثوثزة  ( Huang et al., 2010) وآلزرون هزان  هي بحسزل مزا بلزور مسةزرات األداي وهز

مستويات رايسة تنم الطالل، والموام، والمسسسة م  التأكيد علزى أن الميز ف التنافسزية تنبز  بالنسزبة 
للمسسسززة المحززددف مززن مسسسززات التعلززيم العززالي مززن االسززتلدام الفعززاا والكفززوي للمززوارد الملموسززة وغيززر 

 .حاجة لدعم عمليات التعليم والتعلم لهاالملموسة التي 
 :جدوا التالي يونا تل  المسةراتوال 
 

 .مسةرات األداي لمسسسات التعليم العالي (:3)جدول رقم 
 محتوى المؤشر المؤشر

معززدا توايزززم اللزززريجين الجزززدد، نسزززبة الطلبزززة الزززذين يكملزززون دراسزززاتهم  بالأداء الط
المهنة، المعرفة واللدرات، / العليا، معدا النجاح في التبارات الترالي 

 .لللريجينمهنية 
أداي الموافين التدريسي، أداي المدرسين في البحث العلمي، األداي على  نأداء الموظفي

صعيد البحزوث التطبيليزة، اللبزرف والمهزارات العمليزة فزي التزدريس للكزادر 
 .األكاديمي

األداء علتتتتتتتتتتتتتتى المستتتتتتتتتتتتتتتوى 
 المؤسسي

مززة يمززات اللززريجين، تميزز  المسسسززة وتفردهززا، لدالثلافززة المسسسززية، تلو 
المجتمزززززز  المحلززززززي، تطززززززوير التعلززززززيم الكلززززززي، تطززززززوير المنززززززاه ، سززززززمعة 

سسسات المسسسة، إدارف الموجودات والتسهيوت المتاحة، التعاون م  الم
 .يم الصناعة لللريجيناللاصة، تلويم المسسسة، تلو 

 
لباحززث مزز  ومززن لززوا جمزز  البيانززات المنةززورف حززوا جامعززة النجززاح، والملززابوت المعملززة التززي قززام بهززا ا

 المجزاالت فزي العامزةتعتبر جامعزة النجزاح الوطنيزة أولزى الجامعزات الفلسزطينية متلذح اللرار في الجامعة 
ألززم طالززل وطالبززة  02 تنززم، فالجامعززة تةززتما علززى أربعززة مواقزز  فززي مززدينتي نززابلس، وطززولكرم، و كافززة
 هبرنززام  ماجسززتير، وبرنززام  دكتززورا 50برنزام  بكززالوريوس، و  20مززو عين علززى  اإلنززاثمزنهم مززن % 45

وتعتبزر الجامعزة أكثزر المسسسزات التعلزيم العزالي حيويزة . ا  تلنيز ا  تعليمز ا  برنامجز 31فزي الكيميزاي إنزافة إلزى 
محلزي مزن متنوعة للمجتمز  الفلسزطيني ال تلدم لدمات التعليم لدماتإلى أنها تلدم باإلنافة ففي فلسطين 

 ،هندسزة الز ال ا، واسزتطوعات الزرأحو لوا مراك ها العلمية في مجاالت ةتى منها بحوث الطاقة والمياه، 
الجامعزززة و . واللغزززات ،واإلعزززوم ،ودراسزززات المزززرأف، والعنايزززة بأصزززحال الحاجزززات اللاصزززة، ولدمزززة المجتمززز 

طين مززن لزززوا اللززدمات التزززي افتتزززاح المستةززفى التعليمزززي ليكززون رافعزززة للطززل فززي فلسزززعلززى  تعمززا ا ن
بعز  المسةزرات  ويونزا الجزدوا ا تزي .سيلدمها للمجتم  المحلي وتدريل طلبة كلية الطل فزي الجامعزة
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ينية الراازدف فزي مجزاا التعلزيم إحدل الجامعزات الفلسزطبصفتها اإلحصااية اللاصة بجامعة النجاح الوطنية 
 :عالي الفلسطينيال
 

مسةزززرات إحصزززااية لاصزززة بجامعزززة النجزززاح الوطنيزززة حسزززل مزززا هزززي واردف فزززي الزززدليا  (:4)جتتتدول رقتتتم 
 .0233\0232اإلحصااي لو ارف التربية والتعليم الفلسطينية 

عدد الطلبة  عدد الطلبة الجدد
 المسجلين

عدد الطلبة 
 الخريجين

 عدد العاملين
 ذكور إناث

5311 02035 1542 144 3424 
 

 
على  ،لتقليدمزايا تنافسية مستدامة غير سهلة اتميز هذه الجامعة وتمتعها بونعرض فيما يلي مدى 

 :، وذلك على النحو التاليالثالثة الطالب والمدرس والمؤسسةالمستويات 
وبحثيززة ومسسسززية منهززا علززى سززبيا المثززاا  أكاديميززةجززاا ف  68مززن  أكثززرللززد حصززلت الجامعززة علززى 

عززام  آلرهززاحجززاوح للعلززوم التكنولوجيززة كززان  أديززلحصززوا الجامعززة للمززرف العاةززرف علززى جززاا ف هةززام 
 UNDPبرنام  األمم المتحدف اإلنمااي وأوصى  ،وتس  مرات على جاا ف عبد الحميد ةومان ،2111

علزى جزاا ف التمي زز   الجامعزة وتعميمهزا، وحصزلتبنةزر تجربزة جامعزة النجزاح فزي مجزاا أنامزة الجزودف 
فززززي برنززززام  التززززأثير  عنززززوا  واعتمززززدت الجامعززززة  ،2119األكززززاديمي فززززي الجامعززززات الفلسززززطينية عززززام 

األكززاديمي التززاب  ل مززم المتحززدف، وتبززوأت المرتبززة األولززى فززي فلسززطين، واللامسززة علززى مسززتول الززوطن 
ألهززم  وفيمززا يلززي مززوج ا   .Webometricsالعززالمي  يمو حسززل التلزز 2111عززام  عالميززا   1111العربززي و

  :نجا اتا  ما حللت  الجامعة من جواا  و 
 

 .الجواا  التي حصلت عليها الجامعة لوا السنوات المانية (:5)جدول رقم 
 السنة جوائز وانجازات الجامعة
مازززات الجامعزززات وقزززد تلزززدم لهزززذه الجزززاا ف جزززاا ف البنززز  اإلسزززومي للتنميزززة فزززي مجزززاا العلزززوم والتكنولوجيزززا 

 2114 .دولة 40والمسسسات البحثية والعلمية العربية واإلسومية في 

ةزركة مرسززيدس األلمانيززة بالتعززاون مزز  منامززة  التززي تلززدمهاالدوليززة ( Mondialogo)جزاا ف المونززديالوغو 
 2115 .اليونسكو

مرات  11 .جاا ف عبد الحميد ةومان

1984-

2112 

 2111 .ةسانت أندرو  العالمي جاا ف
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مرة  11 .جاا ف هةام أديل حجاوح للعلوم التطبيلية

1986-

2111 

مرات  4 .جاا ف المهندس  هير حجاوح للبحث العلمي للهندسة

2114-

2119 

جزززاا ف معهزززد تكنولوجيزززا المعلومزززات فزززي مصزززر عزززن أفنزززا مةزززروإل تلزززرج فزززي مجزززاا معالجزززة اإلةزززارات 
 2114 .دولة مةاركة 50بين والوسااط المتعددف، من 

 2114 .جاا ف عبد المحسن اللطان لللصة اللصيرف

 2115 .فالملتلى األدبي لةبال الجامعات العربية الذح علد في جامعة اإلمارات العربية المتحد 

 2115  .في كندا Calgaryجاا ف أفنا بحث في مجاا التكنولوجيا الدقيلة من جامعة 

 PARC 2005 -2006. 2116جاا ف المرك  الفلسطيني األمريكي ل بحاث 

التي تنامها ةرطة بنتلزي إم بزورد ( BE Award of Excellence 2006)المرتبة األولى لجاا ف التمي   
 2116 .في والية كارولينا األمريكية لمستلدمي برمجياتها

من حيث ناام توكيد الجودف المت بز  فزي الجامعزة،  حصلت الجامعة على أعلى تلدير لبرام  كليات التربية
جامعززة عربيززة، وفززق برنززام  األمززم المتحززدف  01لرفزز  جززودف برامجهززا ومسززاقاتها المتنوعززة، وذلزز  مززن بززين 

 .اإلنمااي
2117 

 2117 .جاا ف النجاح ل بحاث

الثززززاني للحاسززززول لريجززززو الجامعززززة يحصززززدون المرتبززززة األولززززى والثانيززززة فززززي المززززستمر الفلسززززطيني الززززدولي 
 2117 .وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بوليتكن  في اللليا

حصزززلت الجامعزززة علزززى أعلزززى تلزززدير لبرنزززام  الهندسزززة الكهرباايزززة وفزززق برنزززام  األمزززم المتحزززدف اإلنمزززااي 
UNDP. 2118 

 Rosenbergerوالملدمة من"  Merial Gustav Rosenberger Memorial Prizeالجاا ف العالمية 

Award Fund  Merial Gustav ". 2118 

طالزززل مزززن الجامعزززة يفزززو  بمنصزززل المنسزززق اإلقليمزززي للجنزززة حلزززوق اإلنسزززان والوجازززين لمنطلزززة الةزززرق 
 2118 .األوسط

 2118 .جاا ف فلسطين الدولية للتمي  واإلبداإل

 2118  .المالية واإلداريةيم ناام الرقابة والتدقيق الداللي لديوان الرقابة و الحصوا على درجة ممتا ف في تل

 2119يوصززي بنةززر تجربززة جامعززة النجززاح فززي مجززاا أنامززة الجززودف  UNDPبرنززام  األمززم المتحززدف اإلنمززااي 
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 .وتعميمها

( أبزو ديزس) جاا ف جمعية السبق لإلبداإل الفكزرح فزي مجزاا العلزوم اإلنسزانية علزى مسزتول جامعزات اللزدس
 2119 . يت وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة بير

 2119 .جواا  المعر  الوطني األوا للتعليم التلني والتدريل المهني

 2119 .في اللاامة الدولية لكليات الطل إدراج كلية الطل في جامعة النجاح الوطنية

 2119 .جاا ف التمي   األكاديمي في الجامعات الفلسطينية

 2111 .الناطلة بالفرنسيةالحصوا على عنوية من الوكالة الجامعية للفرانكفونية 

جزززززززاا ف التمي ززززززز  والتفزززززززوق فزززززززي التزززززززدريس التابعزززززززة لبرنزززززززام  تطزززززززوير الكزززززززوادر التعليميزززززززة فزززززززي الجامعزززززززات 
 PFDP . 2111الفلسطينية

 2111 .تحصا على الرقم المعيارح الدولي للدوريات( العلوم الطبية والصحية)مجلة جامعة النجاح ل بحاث لز 

 2111  .بعة لمسسسة عبد المحسن اللطان في حلا اللصة اللصيرفجاا ف الكاتل الةال التا

 2111 .الدولية" CHF"المرتبة األولى والثانية في مسابلة المدرسة اللنراي التي نامتها مسسسة 

 2111 . يت الجاا ف الدولية لتطوير الفراغات الحنرية في بلدف بير

 2111 .فلسطينية في قاعة المةاهير للنساي العالماتأنسام صوالح  عميدف كلية الصيدلة أوا عالمة . د

% 4الجامعة تناا المرتبة األولزى فزي فلسزطين، والسزابعة علزى مسزتول الزوطن العربزي، لتلز  مزن بزين أوا 
 2111 .على مستول اثنين وعةرين ألم جامعة ومسسسة تعليمية في العالم

 2111  .البريطانية GMCفي قاامة ( Medical Doctor Program)تسجيا  برنام  دكتور في الطل 

 2111 .التيار طالبين من لريجي كلية الطل في الجامعة لمنحة كرسي فساد جبران

 2112 .المرتبة األولى ألفنا لطة عما للرياديات في فلسطين

 

فيهزا  تصزدر عمزادف البحزث العلمزيإذ  ،مجزاا البحزث العلمزي كمزا  ونوعزا  النجاح الوطنية فزي تتمي  جامعة و 
علززوم الطبيعيززة والعلززوم اإلنسززانية، وألززرل للعلززوم الصززحية، كمززا تززوفر ناززام المجلززة علميززة محكمززة بةززليها 
جاا ف النجزاح ل بحزاث، وهزي جزاا ف  وفيهاعناي هياة التدريس في الجامعة، ألتحفي  لدعم البحث العلمي 

فزي  لوسزهاميمكن لجمي  الباحثين التلدم لها، والهزدم منهزا دعزم البحزث العلمزي علزى نطزاق واسز ،  سنوية
يجاد حلوا كفويف لمةكوت المجتم و م المعرفة اإلنسانية تلد    .ا 
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لسزوق  إلعدادهمصلا مهارات الطلبة وتنميتها على  لللريجينمن لوا وحدف النجاح وتعما الجامعة 
الطلبززززة اللززززريجين ومسززززاعدتهم فززززي   المالعملززززي  التززززدريلف علززززى تززززوفير عملززززت الوحززززد فلززززدالعمززززا، 
. ودوليزا   ا  وعربيز حصا العديد من الطلبة على فر  عما مرموقة محليا  و  ،فر  العماعلى الحصوا 

مكانزاتهم الجامعزةالعمزا تةزيد بمهزارات طلبزة  أربزالمعلومزات مزن  دااما  وتتللى الجامعة  جميز  علزى  وا 
التعزاون مز   آفزاقعلزى فزتا   الزت،عملزت وال  لد، فأولوياتهاالجامعة ذل  من  إدارفوتعتبر . المستويات

العليزا للطلبزة فزي  اتتزوفير فزر  الدراسزو  للطلبزةمسسسزات اللطزاإل اللزا  والعزام لتزوفير فزر  عمزا 
 وتعمزززا إدارف. لميزززةافللجامعزززة مزززا ي يزززد عزززن مازززة اتفاقيزززة تعزززاون مززز  الجامعزززات الع العالميزززة،الجامعزززات 
 وأحزدثت ،امزفزي سزوق الع تزواجههمعلى مساعدف الطلبة في التغلل على المةاكا التي أينا الجامعة 
لنززززمان المويمززززة مزززز  سززززوق العمززززا فيهززززا  كزززز  العلميززززةاوالمر  األكاديميززززةبززززرام  ال كبيززززرف فززززي تحسززززينات

التزاب  التحزاد  ”IEP“يم المسسسزي و ةاد تلريزر برنزام  التلزقد أو . الصعد جمي ومتطلبات العصر على 
فززي  تهاوةززفافي ديميززةبجززودف العمليززة األكا 0233جامعززات االتحززاد األوروبززي الززذح صززدر بنهايززة العززام 

لفلسززطيني فززي ملتلززم أةززار التلريززر إلززى تلززدم الجامعززة فززي لدمززة المجتمزز  اجامعززة النجززاح الوطنيززة، و 
إعجاب  بطريلة تعاما  ”IEP“أبدل فريق و  .االتحاد األوروبي دوا كثير من مثيوتها فيالجوانل على 

هم فزي سزاعدوتلهزم تلزدم حزواف  و تةزجعهم إذ الجامعة م  أعناي الهياة التدريسزية مزن غيزر البزاحثين، 
الجانززل  رفززد هم فززينهززا تسززإيجابيززة إلززى المراكزز  العلميززة مززن حيززث إناززر الفريززق بكمززا . نةززر أبحززاثهم

قليميزا   ،المجتمز  وتنميزة المنطلزة هم من ناحية ألزرل فزي لدمزةوتس ،المالي للجامعة وأةزارت  .محليزا  وا 
بالرغم من ةا اإلمكانيات والاروم المعاكسزة اللارجيزة فزإن الجامعزة  ن أإلى  أينا يمو هذا التل نتاا 

 .قادرف على الوصوا إلى التمي 
 

تزززي يم وتحسزززين الجزززودف المسزززتمرف الو معزززة النجزززاح أن جهزززود التلزززيتنزززا مزززن البيانزززات اللاصزززة بجاو    
 باستراتيجيات التمي  في التعلم والتعلزيم بمزا تةزتما عليز  مزن بزرام  وأنةزطة وانزحة المعزالم قزد توجت

 ةوذلززز  علزززى المسزززتويات الثوثززز السزززالم ذكرهزززايجابيزززة سزززاعدت بةزززكا مباةزززر فزززي إحزززداث النتزززاا  اإل
وهززو مززا يعنززي تحليززق الجامعززة لميزز ف تنافسززية مسززتدامة تمي هززا علززى  (المسسسززةو ، والمواززمالطالززل، )

التعلززيم العززالي  مسسسززات يصززعل علززىمسززتول الجامعززات الفلسززطينية لكززون تلزز  الم ايززا تعتبززر صززفات 
الجامعة مكانة متلدمزة علزى المسزتويين أينا هذه الم ايا  تمناو في المديين المتوسط والطويا، تلليدها 

وم البياية المحيطزة بعمليزات هزذه الجامعزة إذا ما تم األلذ بعين االعتبار الار صة العربي والدولي لا
 .وتطورها

 يززادف العمزززا علززى تنميززة كفزززايات منهززا لكززن يبلززى هنززا  مجزززاالت تحسززين علززى المسزززتويات الثوثززة، و 
، بةزرط أن كافزة الطلبة في المهارات المهنية من لوا المناه  الدراسية لنمان ةموا العملية الطلبزة
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طلززززل الليززززام بدراسززززات لتحديززززد تلزززز  ويتصززززا بهززززذا المتبنززززى علززززى مززززدلوت دقيلززززة مززززن سززززوق العمززززا، 
 .المتطلبات بةكا منهجي علمي

المدرسزززين، فهنزززا  حاجزززة لوسزززتمرار فزززي بنزززاي كفزززاياتهم  صزززيلوال يتوقزززم األمزززر عنزززد الطلبزززة، إنمزززا ي
تعلم هززي عمليززة مسززتمرف ال تتوقززم عنززد حززد باعتبززار أن عمليززة الزز ،االتجززاه المتوقزز  والمطلززول للطلبززةب

    معززين، أمززا علززى المسززتول المسسسززي، فهنززا  حاجززة للتركيزز  علززى التحسززين الرأسززي للمنززاه  الدراسززية،
 .للريجينق العوقات م  المسسسات التي تةغا اتعميو 
 

 -:نتائج الدراسة وتوصياتها
 -:نتائج الدراسة: أوال

 األدايتبنزززي اسزززتراتيجيات التميززز  فزززي التعلزززيم والزززتعلم قزززد جس زززد الةزززعارات المرفوعزززة حزززوا تميززز   إن .1
نو . حليليززززا   مسسسززززيا   بعززززدا   وأعطاهززززا وتنفيززززذها علززززى مسززززتول العمليززززة  تاالسززززتراتيجياهززززذه  تبززززاإلا ا 
 إلززىالتلليززدح  األسززلولتجززاو ت  إذالمنافسززة مزز  الجامعززات،  أسززسفززي تغييززر  أسززهمقززد  األكاديميززة

 .األكاديميةللعملية  عصرح يعتمد الطالل محورا   أسلول
 ليتمكنزوا ،أعنزاي الهيازة األكاديميزة تزدعم نجزاحهم، وتزدعمإن ت ويد الطلبة بتجربة تعليميزة متميز ف  .2

تصززميم و معززايير الجززودف المرجززوف وتززوفير البياززة الدراسززية الداعمززة للتنززوإل واإلبززداإل  وفززقمززن األداي 
 لكونهزا ،أطزرام العمليزة التعليميزة جميز تعز   اإلبزداإل والتفكيزر الناقزد لزدل األنةطة التعليمية التي 

هم في تكوين التمي  في الزتعلم والتعلزيم وتجعزا للمسسسزة التعليميزة دورا  محوريزا  محركات رايسة تس
 .في التنمية المجتمعية

بززين تبنززي اسززتراتيجيات التميزز  فززي الززتعلم والتعلززيم وبززين تحليززق مسسسزززات  ا  قويزز ا  إن هنززا  ارتباطزز .3
التعليم العالي للمي ف التنافسية المستدامة، وتةتما هذه النتيجة العامة على عدد من النتاا  الفرعية 

 :جامعة النجاح الوطنية، وذل  على النحو التالي -مونوإل حالة الدراسةالمطلوبة في الهامة 
الطالزززل محزززور العمليزززة األكاديميزززة فزززي عمليزززة تنميزززة كفزززايات العزززاملين ولاصزززة إن اعتبزززار  -

 .عند التلرج  تةغيلعلى تمي  الطالل و يادف معدالت األكاديميين في الجامعة يساعد 
الطالزززل، ) ةوجزززود االتسزززاق فزززي جهزززود التطزززوير وتحسزززين الجزززودف بالنسزززبة للمسزززتويات الثوثززز -

 .تمي  المسسسةسهم في يوهذا ( الجامعةو الموام، و 

اسززتطاعت الجامعززة أن تحلززق الم ايززا التنافسززية مززن لززوا تلززديم اللززدمات ذات اللصززاا   -
ن تحسزين أل ا  كبيزر  ا  يعتبزر نجاحز وحزدهوهذا  ،الممي ف دون أن ينر ذل  بكفايتها االقتصادية

علزى االسززتمرار  ت يززد المديونيزة ممزا يزسثر سزلبا   كبيزرفلصزاا  اللزدمات يتطلزل اسزتثمارات 
 .التطوير المسسسي في
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 -:توصيات الدراسة: ثانيا
نازززرا ألهميزززة التميززز  فزززي الزززتعلم والتعلزززيم، هنزززا  نزززرورف ل يزززادف الجهزززود الراميزززة لتنفيزززذ بزززرام   .1

 .التمي ، وتلصي  وقت كام لها، ومكافأف الجهود المتمي ف أينا

ن تسززعى الجامعزات لتحليززق الميز ف التنافسزية واسززتدامتها، باسزتلدام الفلسززفات هنزا  نزرورف أل .2
هززززو فزززي اللطزززاإل التجززززارح  عمزززاالعامزززة للميززز ف التنافسززززية، لكزززن بمحتزززول اسززززتراتيجي ملتلزززم 

علزى إجزراي تحسزينات وتميز  فزي العمليزات  ويعتمزديعكس رسزالة الجامعزة وأهزدافها،  ،اللا 
 .التي تنمن سومة ملرجاتها

ف إيجززززاد نززززوإل مززززن التززززوا ن بززززين العمززززا التدريسززززي والعمززززا البحثززززي ألعنززززاي الهياززززات نززززرور  .3
م تتعلق بالمعزايير المسزتلدمة فزي عمليزة تلزويالتدريسية في الجامعات فهذا ل  منامين هامة 

 .التمي 

العامة والممارسة  الوطنية اعتماد استراتيجيات التمي  في التعلم والتعليم على مستول السياسة .4
 .في عمليات التغيير في مسسسات التعليم العالي اسا  سأة العملي

يسكد وهذا . الجامعاتفي  وجود فهم مةتر  لجهود التمي  لللق ثلافة عامة تلدر التمي دعم  .5
 .، لتةج  اإلبداإل في التعلم والتعليمةةفاف ةعادل لتمكافوجود نام نرورف 

 التطويريززززة اللاصززززة بتحسززززين الجززززودفنززززرورف اسززززتمرار جهززززود و ارف التربيززززة والتعلززززيم العززززالي  .6
التميز  المسسسزي مزن لزوا  يستند علىبعد مما هو قاام ألكن يل م العما باتجاه و ، ومتابعتها
تتجززاو  فززي عملهززا اإلجززرايات النمطيززة فيمززا وجيهيززة جديززدف، وناززم مكافززأف فعالززة، إجززرايات ت

 . يتعلق باالعتماد والجودف

 تةزتما علزى مجزاالت فزر  العمزا،الجامعزات  نرورف إجراي مسوحات ةزاملة حزوا لريجزي .7
حزوا  دقيلزةالزخ ألن هزذا سزيلدم مسةزرات ...يم أربزال العمزاوالمهارات، وتلويم الجامعزة، وتلزو 

اللززريجين وسيسززاعد فززي إقامززة رابززط أكثززر دقززة حززوا عوقززة اسززتراتيجيات التميزز  مزز  الم ايززا 
 .التنافسية

المةاركة فيها نزمن معزايير محزددف ةمولية مةاركة الموافين في برام  التمي  بحيث تكون  .8
 .إل امية
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