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ملخص
هدفت الدراسة إلى البحث في دور تبني استراتيجيات التميز فزي الزتعلم والتعلزيم فزي تحليزق الميز ف التنافسزية
المسززتدامة لمسسسززات التعلززيم العززالي .واعتبززرت الد ارسززة أن المي ز ف التنافسززية للمسسسززات التعليميززة تنب ز مززن

األثزر الززذح تحدثز علزى مسززتول الطالززل ،والموازم ،والمسسسززة .اسززتندت الد ارسزة علززى فرنززية أن تطززوير
استراتيجيات التمي في التعلم والتعلزيم ،وتنفيزذها يعتبزر متطلبزا سزابلا مهمزا حيويزا لتحليزق مسسسزات التعلزيم

العززالي المي ز ف التنافسززية المسززتدامة .واتبعززت الد ارسززة المنهجيززة االسززتطوعية والوصززفية مززن لززوا مراجعززة
األدل النارح ،واعتماد تجربة جامعة النجاح الوطنية حالة د ارسزية لكونهزا صزاحبة تجربزة فريزدف فزي مجزاا

التميز فززي التعلززيم والززتعلم .وتوصززلت الد ارسززة إلززى عززدد مززن النتززاا منهززا أن هنززا ارتباط زا قوي زا بززين تبنززي
استراتيجيات التمي في التعلم والتعليم وبين تحليق مسسسزات التعلزيم العزالي الميز ف التنافسزية المسزتدامة مزن
لززوا ت ويززد الطلبززة بتجربززة تعليميززة متمي ز ف ،ودعززم أعنززاي الهياززة األكاديميززة بمززا يمكززنهم مززن األداي وفززق

معززايير الجززودف المرجززوف ،وتززوفير البياززة الد ارسززية الداعمززة للتنزوإل واإلبززداإل وتصززميم األنةززطة التعليميززة التززي

تع ز

اإلب زداإل والتفكيززر الناقززد لززدل جمي ز أط زرام العمليززة التعليميززة .وقززدمت الد ارسززة عززددا مززن التوصززيات

منها نرورف تبني استراتيجيات التمي في التعلم والتعليم ،ومكافأف التمي على المستول الوطني ،وأن تتزاب
مسسسات التعليم العالي المعايير اللاصة بالم ايا التنافسية لمسسساتها وقياسها دااما.

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

1

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
Sam Abd Al-Qader Alfoqahaa
Assistant Professor, Department of Marketing, Faculty of Economics and
Administrative Sciences, An-Najah National University, Nablus-Palestine
Email: Sam@najah.edu
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.
Key words:
Excellence in learning and education, sustainable competitive advantage, higher
education institutions, An-Najah National University.
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المقدمة-:

للززد ن ززاقي العديززد م ززن الم ززسلفين والبززاحثين ال ززدور الل ززا

للجامعززة ،وحاجته ززا للعم ززا بعيززدا ع ززن الل ززول

االقتصادية التزي تزسثر فزي نوعيزة النةزاط فزي اللطزاإل التجزارح ،ينازر مزثوGilbert, 2001; Pister, ( :
 .)1999; Scott, 1998وياهر جدا قوح حزوا نزرورف دعزم اللطزاإل العزام للجامعزة للسزماح لهزا ،بدرجزة
محددف  ،للبلاي لارج السوق التنافسية .وعلى أية حاا ،وفي هذه الحلبزة مزن الليبراليزة الجديزدف ،فزإن اهزور

ةززركات الجامعززات اللاصززة والحاجززة لنززمان الليمززة التعليميززة واالحتفززاا بززدعم اللطززاإل العززام دف ز إدارتهززا
الجامعزات وهيااتهزا الملتلفزة للبحزث عزن الوسزااا التزي تللززق مزن لولهزا الليمزة وتلتبرهزا وتحزتفا بهزا فززي
مسسساتها (.)Elloumi, 2004

ولتسززتطي مسسسززات التعلززيم العززالي أن تنززافس ،بكفززايف ،فززي أس زواقها فإنهززا تحتززاج إلززى أن تتمي ز بلززدماتها

لنززمان رنززا عمواهززا الززداللين واللززارجين علززى حززد سزواي .إن الثلافززة الدالليززة اللويززة التززي تلززدر عمززوي

المسسس ززة يمك ززن أن تس ززاعد ف ززي تحس ززين دافعي ززة الع ززاملين ،ولل ززق الز زوالي ل ززديهم ،والوص ززوا ل ز داي المرتفز ز
وتحليق اإلبداإل؛ لتحليق مي ف تنافسية مسسسية (.)Khan & Matalay, 2009

وبنززاي علززى مززا تلززدم ،يصززبا االسززتثمار فززي التميز فززي التعلززيم أحززد التوجهززات الحديثززة والمهمززة فززي التعلززيم
العز ززالي لتحليز ززق المي ز ز ف التنافسزززية واسزززتدامتها -علز ززى مسزززتول الم ززدلوت والعمليز ززات -ونزززمان ملرجز ززات

منسززجمة م ز المعززايير المحززددف بمززا فيهززا متطلبززات سززوق العمززا التنافسززية ،ومززن هنززا جززايت هززذه الد ارسززة
للبحث في دور استراتيجيات التمي في التعليم والتعلم في تحليق الميز ف التنافسزية المسزتدامة للجامعزات مزن

لوا البحزث فزي البزرام الملتلفزة التزي تةزتما عليهزا تلز االسزتراتيجيات وأهزدافها وا ليزة التزي تزسدح مزن

لولها للتمي المسسسي م النار ل بعاد التطبيلية في جامعة النجاح الوطنية .ولتحليق الهدم العام مزن
الد ارسززة سززيتم فززي الجز ي األوا منهززا وصززم مةززكلة الد ارسززة وتسززاسالتها ،وتحديززد أهززدافها ،وأهميتهززا العلميززة
والعمليززة ،وحززدودها ،وسززيتم فززي الج ز ي الثززاني وصززم المنهجيززة واإلج زرايات التززي اتبعززت فززي التعامززا م ز

إةززكالية الد ارسززة البحثيززة ،وفززي الجز ي الثالززث سزتتم اإلجابززة علزى تسززاسالت الد ارسززة مززن لززوا عززر

إطززار

للدراسة النارح وةرح متغيراتها ونلاي آليات تفاعلها ،واألبعاد التطبيلية اللاصة بجامعة النجاح الوطنية،
وألي ار سيتم تلديم نتاا الدراسة وتوصياتها.

مشكلة الدراسة-:

تسعى الجامعات كغيرها من المسسسزات إلزى البلزاي والنمزو فزي السزوق ،وتعمزا علزى تطزوير االسزتراتيجيات

العامة وتنفيذها لتنزمن لهزا تحليزق أهزدافها .ولكزن الجامعزات أصزبحت تواجز تحزديات جديزدف مت ايزدف منهزا
التحززديات الماليززة ،والمنافسززة المحليززة والدوليززة ،ونززغوط متطلبززات سززوق العمززا المتنوعززة والمتغي زرف .وبززين
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سززعي الجامعززات للعمززا وفززق رسززالتها وتحليززق أهززدافها وسززعيها لتحليززق الم ايززا التنافسززية واسززتدامتها ت ز داد

التحزديات تعليزدا بسززبل الطبيعزة اللانونيززة واللطاعيزة للتعلززيم العزالي ،وبسزبل أنهززا تحتزاج للعمززا وفزق أسززس
ملتلفززة نسززبيا عم زا هززو متززاح لمسسسززات اللطززاإل اللززا
اإلنتاج واللدمة غير كفسين (.)Arouet, 2009

 ،ي ز داد األمززر صززعوبة .فالتنافسززية داامززا تجعززا

ومززن هنززا بززدأ العديززد مززن الجامعززات بتبنززي اسززتراتيجيات التمي ز فززي الززتعلم والتعلززيم ،ومنهززا جامعززة النجززاح
الوطنيززة ،الت ززي تع ززد تجربززة ارا ززدف عل ززى مسززتول العز زالم العرب ززي ،مززن أج ززا تحس ززين جززودف العملي ززة التعليمي ززة

وملرجززات الناززام مززن أجززا الوصززوا ل ز داي المتمي ز دون يززادف التكززاليم لمسززتول يززسثر سززلبا علززى كفززايف
المسسسة ،ولذل فإن يمكن تونيا مةكلة هذه الدراسة من لوا التساسا ا تي:

ما هي اآللية التي تؤثر من خاللها استراتيجيات التميز في التعليم والتتعلم فتي تحقيتق المزايتا التنافستية

المستدامة للجامعات؟

ويشتمل التساؤل المذكور أعاله على جوانب فرعية ،هي:

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

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

أهداف الدراسة-:

تهززدم ه ززذه الد ارسززة إل ززى البرهن ززة علززى ارتب ززاط اسززتراتيجيات التمي ز ف ززي التعلززيم وال ززتعلم م ز تحلي ززق الميزز ف

التنافسية المستدامة للجامعات ،والى إب ار أهمية تطوير استراتيجيات التمي في التعلم والتعليم وتنفيذها من

لززوا عززر

تجربززة جامعززة النجززاح الوطنيززة ليفيززد قززادف الجامعززات والمسسسززات التعليميززة األلززرل مززن هززذه

التجربززة ،وبمززا يسززهم فززي تلززديم مسة زرات تفيززد الل ز اررات االسززتراتيجية الهادفززة إلززى تحليززق المي ز ف التنافس زية،
واستدامتها لمسسسات التعليم العالي.

أهمية الدراسة-:

يواجز ز التعل ززيم الع ززالي تح ززديا داامز زا يتمث ززا ب ززالتغيير المس ززتمر ،كال ززذح يواجهز ز المجتمز ز  ،وه ززذا ارجز ز إل ززى
التطورات المتسارعة في مجاا المعلومزات وتكنولوجيزا االتصزاالت ،والنمزو فزي عزدد الطلبزة و يزادف تنزوعهم،

والتحززر نحززو المجتم ز المعرفززي ،ويعتبززر التمي ز فززي الززتعلم والتعلززيم مززن المفززاهيم الجدليززة ،فهنززا حاجززة
لنلاةززها ،وون ز األطززر لهززا ألن هززذا سيسززاعد فززي تةززجي التمي ز فززي التعلززيم العززالي ،وفززي تطززوير ناززم

المكاف ززلت للتميز ز  ،وتحدي ززد انعكاس ززات تلز ز المب ززادرات عل ززى النا ززام التعليم ززي ( .)Raftery, 2006ل ززذا
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أصززبحت اليززوم د ارسززة اسززتراتيجيات التميز فززي الززتعلم والتعلززيم ومكافززأف التميز وابز ار دورهززا الحيززوح نززرورف
ملحة.

وت داد أهمية هذه الدراسة لكونها الدراسة األولى التي تسلط النوي على مونوإل التمي في التعلم والتعليم.

فهنززا توق ز مت ايززد حاليززا بززأن كززا مسسسززات التعلززيم العززالي سززتعما علززى تززروي ثلافززة التمي ز فززي التعلززيم

"بصززفت نةززاطا جوهري زا" ( .)Skelton, 2005ويحتززاج التعلززيم العززالي للثلافززة التززي تةززج اإلبززداإل الززذح
يحاوا أن يحسن التعلم والتعليم ،لإلسهام في تطوير اهتمامات علم التربية والمناه والتطورات التكنولوجية
وليس العكس (.)Hannan, 2005

ويحتززاج هززذا اإلبززداإل إلززى أن يكافززأ بةززكا متناسززل ،وأن يززدرج نززمن ملززاييس التمي ز فززي الززتعلم والتعلززيم،

ويةج  ،ال أن ُيحرج في عمليات توكيد الجودف .إن ممارسات التمي في التعلم والتعليم تعتبر ةزياا أساسزيا
ُ
جوهريزا لمسسسززات التعلززيم العززالي المةززتملة علززى وجززود المززدرس داامززا لتحسززين تعلززم الطالززل ( Raftery,
.)2006

فه ززذه الد ارس ززة تس ززاعد عل ززى تحدي ززد مز زواطن التحس ززين الو مز زة عل ززى مس ززتول األداي المسسس ززي ،والموا ززم،
والطالل من لوا دراسة عوقة تطوير استراتيجيات التمي في التعلم والتعليم وتنفيذها م المي ف التنافسزية

لمسسسززات التعل زيم العززالي ،ويسززاهم هززذا البحززث أينززا فززي نةززر ثلافززة التمي ز فززي الززتعلم والتعلززيم الرتباطهززا
بالم ايا التنافسية المستدامة.

منهجية الدراسة واجراءاتها-:

اتبعت الدراسة المنهجية االستطوعية والوصفية ،فبحثت في ا لية التي تسثر من لولها استراتيجيات

التمي في التعلم والتعليم لتحليق المي ف التنافسية المستدامة للجامعات من لوا مراجعة األدل المتوفر

حوا مفهوم المي ف التنافسية المستدامة لتلديم ةرح عميق لهذا المفهوم ،وحوا مفهوم التمي في التعلم

والتعليم ،ثم وصفت هذه المتغيرات وحللت عوقة بعنها ببع

 ،متلذف تجربة جامعة النجاح الوطنية

حالة دراسية باستلدام أسلول دراسة الحالة باإلستناد إلى البيانات المتوافرف في الجامعة ،والتي تةتما

على منةورات الجامعة الورقية واإللكترونية ،والبيانات التي جمعت من لوا إجراي عدد من الملابوت،

م مديرح الدواار والمراك ذات الصلة بمونوإل الدراسة وهي :مرك التمي في التعلم والتعليم ،ووحدف
النجاح لللريجين ،ووحدف الجودف والنوعية.
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حدود الدراسة ومحدداتها-:

حدود الدراسة-:

 .1رك ت الدراسة في محاولة تفسير الم ايا التنافسية المستدامة لمسسسات التعليم العالي على البحث
في استراتيجيات التمي في التعلم والتعليم ،نا ار ألهمية هذه االست ارتيجيات في بلورف جهود تطوير
قطاإل التعليم العالي ،ولكونها تجسيدا لجهود كبيرف ممتدف منيا ،بمسميات ملتلفة منها الجودف
والنوعية.

 .2اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنةورف بةكا رايس وعلى الملابوت م الملتصين في
الجامعة.

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

المحددات-:
 .1تتناوا الدراسة مسسسات التعليم العالي من اويتين األولى أنها مسسسات تربوية أكاديمية تسعى

لممارسة برام التمي  ،والثانية أنها مسسسات تحتاج للبلاي والنمو في اا الواق التنافسي ونغط

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

 .2عدم وجود جهود بحثية سابلة تتناوا أح جانل من جوانل المونوإل في فلسطين.
محاور الدراسة الرئيسة-:

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

إن للكليززات والجامعززات سززيرف تلليديززة طويلززة األمززد بالنسززبة للجززودف األكاديميززة والتدريسززية ،وفززي هززذا االتجززاه

يعتبر التعليم العالي المعيار الذهبي ،أح النموذج الذح تنازر إليزة اللطاعزات األلزرل للتميز  .لكزن وبةزكا
مت ايد هذه األيام ،هنا وجهات نار متنافسة حوا ما الزذح يكزون التميز فزي التعلزيم العزالي؟ ويوجزد علزى

األقا ثوثة ليارات ازاهرف للعيزان ملتلفزة جزذريا ( .)VolKwein, 2006أوال :مزا يعزرم بمنازور المزوارد
والسززمعة الززذح يرك ز علززى أهميززة الرتبززة المسسسززية والب زرام األكاديميززة ،وانجززا ات أعنززاي هياززة التززدريس،

واالعتم ززادات األكاديمي ززة وت ززوافر المز زوارد المالي ززة والمادي ززة األل ززرل ،وتلويم ززات الطلب ززة ونت ززاا االلتب ززارات،
ومستويات البحث العلمي ،واعانات المانحين.

ثانيا :النموذج الذح يرتك على ال بون  Client central modelويعبر عن وجهة النار الثانيزة ،ويركز

على تجربة الطالل ،وجودف الممارسات التعليميزة ،وتزوافر الهيازة التدريسزية والبزرام األكاديميزة ،ومسزتويات
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الرسوم التدريسية ،وتوافر المعلومزات ،وتلويمزات اللزريجين وأربزال العمزا ،والمرجزو هزو رنزا الطالزل عزن
البرام األكاديمية ،واللدمات والتسهيوت األلرل.

النمزوذج الثالزث ،وهزو نمزوذج االسزتثمار االسزتراتيجي ،ويركز علزى العاازد علزى االسزتثمار ،وتحليزا التكلفززة
والعااززد ،ونززبط النفل ززات ،واألنام زة وم ززدل االلت ز ام به ززا ،وملززاييس االنتاجي ززة المةززتملة عل ززى عوااززد قب ززوا

الطلب ززة ،واالحتف ززاا بالطلب ززة ،والم ززدف ال مني ززة لحص ززوا الطال ززل عل ززى الدرج ززة العلمي ززة ،ونفل ززات ك ززا طال ززل
( .)Volkwein, 2006ويعتبر النمزوذج األوا مفنزو عنزد العديزد مزن الهيازات األكاديميزة ،ويعتبزر مهمزا
بةززكا تلليززدح مززن وجهززة ناززر لارجيززة ،الةززتمال علززى االعتمززادات بززالرغم مززن أن هززذا الززنمط فززي مرحلززة

تغير .وغالبا ما يرك الطلبة ،واألهزا ،واللريجزون وأربزال العمزا علزى النمزوذج الثزاني وهزو النمزوذج الزذح

يركز علززى ال بززون .ويفنززا المسزسلون الحكوميززون ،وأعنززاي المجزالس العليززا للجامعززات نمززوذج االسززتثمار

االستراتيجي.

وتنان ززا إدارات الجامع ززات للتس ززوية ب ززين تلز ز التوجه ززات ،ب ززاد ار المن ززامين والتبع ززات اللاص ززة بالنم ززاذج

الثوثة (.)Volkwien, 2006

إن لك ززا نم ززوذج قيم ززة ،فه ززي ليس ززت حصز زرية بالنس ززبة له ززا نفس ززها ،ويب ززدو ف ززي الحليل ززة أنز ز بإمك ززان أكث ززر

المسسسات ،واألقسام ،والبزرام نجاحزا أن تجزد طرقزا للتعزاطي مز النمزاذج الثوثزة مجتمعزة .وبةزكا مسكزد،
يعتبززر أم ز ار معل زوال أن يززتم تطززوير معززايير عاليززة لاصززة بالطلبززة ،والهياززة التدريسززية والب زرام واألقسززام أو

المج ز ززاالت األكاديميزز ززة ،والتل ز ززويم المسسسزز ززي بالنسز ز ززبة لعوق ز ززات المسسس ز ززة مز ز ز المسسس ز ززين ،ولوسزز ززتلدام
االسزتراتيجي للمزوارد والعاازد علزى االسزتثمار .وللنجزاح فزي السزعي نحزو تلز األهزدام هنزا حاجزة لتطزوير

فهززم واسز ةززاما وتبنيز أكثززر للتميز فززي الززتعلم والتعلززيم ،تميز يلودنززا إلززى تحليززق التميز بكززا مززا نلززوم بز

(.)Ruben, 2004

فجهزود التميز تسزتوجل مسزارات متكاملزة للتلزويم والتلطزيط والتحسزين المسزتمر أينزا (،)Ruben, 2007
إن معام الكليات والجامعات لديها إجرايات للليام بالمراجعة األكاديميزة والتلطزيط والتطزوير .إن مثزا تلز

األنةطة يمكن أن تتم إدارتها في العديد من المسسسات من لوا مكاتل ملتلفة لكن ربما تكون الوااام

غير متكاملة بةكا جيد .على سبيا المثاا ،أنةطة التلويم والتلطيط التي تحدث على المستول المسسسي

ربمززا ال تكززون مرتبطززة بةززكا وانززا م ز تل ز األنةززطة التززي تنفززذ علززى مسززتول البرنززام أو اللسززم .أو أن
المعايير والطزرق المسزتلدمة فزي المجزاالت اإلداريزة واللدميزة األلزرل قزد تلتلزم عزن تلز المسزتلدمة فزي

مجززاالت حيززاف الطلبززة أو المجززاالت األكاديميززة .إن معاززم الجامعززات والكليززات يمكززن أن تفيززد مززن امززتو

إطار موحد ولغة مةتركة لتوجي عملية التلويم والتلطيط والتطوير على كا المستويات ولوا كا البرام
واألقسام المتنوعة .ومن بين الفوااد األلرل ،فإن نموذجا موحدا من هذا النوإل سيروج تبادا األفكار الجيزدف

وي يد تبني الممارسات الفعالة عبر المسسسة.
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إن الممارسززات الهادفززة لتحليززق التمي ز فززي التعلززيم يمكززن أن يززتم تطويرهززا لتطبززق علززى المدرسززين أصززحال

األداي الجيد واألداي المتمي في التدريس .والسساا الطبيعي هنا ،هو ما الملصود بالمزدرس الجيزد والمزدرس
المتمي ؟ وان كانت اإلجابة ممكنة ،فالسساا الذح ياهر بعدها ،كيم يمكن تحديد التمي في التعليم؟ وهزا
يمكن أن يكون كا محانر متمي ا في التدريس أينا؟

إن النلاةززات الحديثززة فززي المملكززة المتحززدف علززى سززبيا المثززاا تتسززم بززافت ار

أن التمي ز فززي التعلززيم يعتبززر

حيويزا ومهمزا لكزا المدرسزين فزي التعلزيم العزالي ( .)Nicholls, 2005ومزن هنزا فزالتمي فزي التعلزيم يعتبزر
مفهومزا غيزر اتفزاقي ( .)Skelton 2005; Thompson et al., 1998; Badley, 1999وبزالرغم مزن
ت ايززد اهززور المفهززوم فززي األدل الناززرح حززديثا حززوا المون زوإل فهززذا التبززاين يعكززس ج ايززا وجهززات الناززر

والتوقعزات الملتلفزة ل طزرام صزاحبة العوقزة نحزو اإلنجزا الكلزي للتميز التربزوح ( McAlpine et al.,

.)2005

وفيما يلي عر

ألربعة نماذج رايسة قدمها سكلتون ( )Skelton, 2005, P.24حزوا التميز فزي التعلزيم

العالي وهي التلليدح ،واألدااي ،والنفسي ،والنلدح كما يونحها الجدوا ا تي:
للتوجهات في تمي التعليم في التعليم العالي.

جدول رقم ( :)1ملل

التقليدي

األدائي

النقدي

النفسي

لمن؟

النلبة االجتماعية

أصحال الجدارف

األفراد

أين توجد؟

المعرفة التلصصية

األنامة واللواعد

عوقز ز ز ززة الطالز ز ز ززل متطلبات مادية

المعرفية؟

البحث عن الحليلة

المعرفز ز ز ززة اللابلز ز ز ززة التفسير المتمي

المواطن زون أص ززحال
االطوإل

والمدرس
النلد االجتماعي

للتطبيق
األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلوب المحانرف
االستداللي؟

التعلزيم الزذح يلززوم عما المجموعة

الحوار التةاركي

على العما

دور المعلم؟

لبير بالمونوإل

الهدف

إعادف إنتاج ثلافي

يمز ز ز ز ززارس الز ز ز ز ززدور مةل

نفسي

ناقد فكرح

اإلجبززارح بالنسززبة

للمعايير

فعالية التعليم

كفايف الناام
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التحرر

يتن ززا م ززن الج ززدوا أع ززوه أن فه ززم التميزز ف ززي التعل ززيم الع ززالي يلتل ززم بة ززكا واسز ز وه ززذا م ززا يسك ززد م ززدل

االلتوم الحاصا في مفهوم التمي في التعلم والتعليم.

وعلى المستول الدولي يبدو وانحا في مجاا السياسزة العامزة (وطنيزا ودوليزا) أن الفهزم األداازي للتميز فزي

التعليم يبدو ساادا ،في حين يبدو على المسزتول التطبيلزي أن هنزا أدبزا ناريزا كبيز ار حزوا الونز النفسزي
لعملية التمي .

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

ذات نهاية لانعة لللياس.
وهكززذا فزإن علززى المحانزرين أن يلومزوا باسززتمرار بتحسززين طززرق تدريسززهم ،وبالعمززا الجززاد لتع يز قززدراتهم
( .)Raftery, 2006إن معازم الجامعزات التزي تلزدر نفسزها ال ترغزل بزأن تكزون مزن دون مركز أو وحزدف
مسززسولة عززن التمي ز فززي التعلززيم والززتعلم ( .)Badley, 1999ويكززون مثززا ذل ز المركز مسززسوال عززادف عززن
تروي التميز فزي التعلزيم مزن لزوا أنةزطة مثزا نةزر الممارسزات الجيزدف ،وتلزديم دورات تدريبيزة ،وورةزات

عمززا ،وتعيززين استةززاريين عنززد الحاجززة واإلسززهام بلب زرات متلصصززة بالمةززاري  ،ويجززل أن يكززون هنززا

اعتماد لناام مكافلت التمي دالا مسسسات التعليم العزالي لزدورها التةزجيعي مزن لزوا التعريزم بزالتمي ،

وهي يمكن أن تلدم من لوا المسسسة أو من لوا ناام التعليم العالي في الدولزة .والهزدم الزرايس منهزا

يكززون بتززروي التميز فززي التعلززيم ( ،)Raftery, 2006علززى الززرغم مززن أن تلززديم المكافززلت فززي مسسسززات
التعلززيم العززالي ،بغ ز

الناززر عززن نوعهززا ،يمكززن أن يكززون ةززياا معلززدا ،وعمليززة متعززددف األوج ز  ،وحكميززة،

تتطلل مةاركة أعناي لجنة في معام الحاالت (.)Badri & Abdulla, 2004

وال يجززل إغفززاا دور مسززاعي التمي ز فززي التعلززيم وهززو تةززجي اإلبززداإل .ففززي مسززا أجززرح علززى المبززدعين
وجززدت حنززان ( )Hannan, 2005أن وجهززة الناززر السززاادف أن هنززا عوااززق ال ت ز اا تمن ز المحان زرين

الذين يرغبون بالتجريل.

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

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

لمعززايير تحديززد التززدريس الجيززد ،وا ليززات المسززتلدمة لتةززجي التعلززيم والززتعلم واذا مززا كززان قززد الززذ التعلززيم
باالعتبززار فززي إجزرايات الترقيززات والتعلززيم الجززامعي ( .)Ramsden & Martin, 1996تلز الملززاييس
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تةكا ج يا من المبادئ واإلجرايات المتعددف التزي حزددت فزي األدل النازرح ،والتزي مزن لولهزا يمكزن أن
تلدم الدعم للتمي في التعليم ومنها (:)Skelton, 2005
 تلديم الموارد (بما فيها الوقت للمدرسين).
 أن تكون نسبة الطلبة للمدرس قليلة.
 بنية تحتية جيدف ،ومعدات ...إلخ.

 عمليات وسياسات إدارية تدعم التعلم والتعليم.
 جواا للتعليم.

 توفير التمويا ل عماا التي تساهم في تطوير التعلم والتعليم.
 ثلافة مسسسية تلدر وتةج التعلم والتعليم.
 ممارسات وسياسات تدعم تبادا األفكار.

 توفر مجاالت تدريبية متلصصة داعمة للتمي .

 أن يكون للتمي في التعليم قيمة في عملية التلدم والترقية الوايفية.
تتبنى العديد من مسسسات التعليم العالي حاليزا سياسزية أو اسزتراتيجية للزتعلم والتعلزيم .فزي بريطانيزا وايرلنزدا

الةمالية ا داد تطوير اسزتراتيجيات الزتعلم والتعلزيم فزي عزام  1998وتزم تلصزي

الزدعم المزالي للتميز فزي

هززذا المجززاا ،وصززار عززام  2000أصززبا لكززا مسسسززة إنجلي يززة اسززتراتيجية تعلززم وتعلززيم وانززحة ،واةززتملت

االستراتيجية على جوانل عديدف منها تطوير الموافين ،والتطزوير المهنزي المسزتمر للمزوافين ذوح اللبزرف،
واستغوا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومكافأف التمي في التعليم وتةجيع (.)Skelton, 2005

وعلززى مسززتول السياسززة العامززة ،فزإن جززودف الززتعلم والتعلززيم أصززبحت ا ن محززور تنافسززية االقتصززاد الززوطني
وجاذبية مسسسات التعليم العزالي فزي السزوق العالميزة .وبعز

مسسسزات التعلزيم العزالي تعمزا علزى التبزار

العوقة بين استراتيجيات التمي في التعلم والتعليم واستراتيجيات البحث العلمي (.)Skelton
وهنززا ع ززدد مززن الد ارس ززات تنززاوا تج ززارل الجامعززات ف ززي التمي ز األك ززاديمي ومنهززا :د ارس ززة ةززيام وآلززرين

( )Chiam et al., 2011حوا التميز فزي التعلزيم العزالي ،وقزد ركز ت الد ارسزة علزى تجربزة جامعزة مالي يزا
المفتوح ززة .وس ززلطت الن ززوي عل ززى أهمي ززة التعل ززيم المفت ززوح ع ززن بع ززد وم اي ززاه ف ززي ا ززا التط ززوير التكنول ززوجي
واالنترنت ،وهذا النوإل من التطور أتاح التعلم للجمي وبتكلفة معلولة ملارنة م التعليم التلليدح .وقد ناقي
الب ززاحثون ال ززدور ال ززذح لعبز ز ه ززذا التط ززور ف ززي التعل ززيم الع ززالي ف ززي جع ززا التعل ززيم الع ززالي ف ززي مالي ي ززا أكث ززر

ديموقراطية .كما تعرنت الدراسة لطرق تلزديم الزتعلم مزن لزوا االنترنزت باسزتلدام بيازة الزتعلم االفت ارنزية

(.)My Virtual Learning Environment
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ووفزق أح مززن (السززيناريوهات) التزي يمكززن الحززديث عنهززا ،فزإن إيجززاد جامعززات النلبزة العالميززة مثززا جامعززة
هارفززارد وسززتانفورد وكززامبردج ال يحززدث عةززية ليلززة أونززحاها ،فاللنززية ال تتصززا بززاألمواا ،فللززق ثلافززة
التمي وتحليق ملرجات ذات جودف مرتفعة تتطلل سنوات عديدف من العما الجاد ،كما أن هنا متطلبات

على المستول الوطني ،وعلى مستول المسسسة فيهزا ،فليزادف المسسسزة ،ورسيهزا ،وأهزدافها ،وممارسزة التميز

في البحث والتدريس ،وآليات تحليق البعد العالمي للجامعة ،وتوفير الزدعم لكيفيزة قيزاس النجزاح ،ومسةزرات

ملرجات التعليم كلها متطلبات هامة على المستول المسسسي ).(Salmi, 2009
وفي هذا المجاا ،دأبزت جامعزة النجزاح الوطنيزة علزى تطزوير الجزودف األكاديميزة واإلداريزة فيهزا منزذ سزنوات

عديززدف وتجسززد ه ززذا بتأسززيس وحززدف الج ززودف والنوعيززة ،واس ززتحداث منصززل مسززاعد را ززيس الجامعززة لة ززسون
التلطززيط والتطززوير والجززودف ،وقززد تركز العمززا علززى التطززوير والتحسززين فززي جميز نزواحي العمليززة اإلداريززة
واألكاديميززة فززي الجامعززة ،فعلززى الصززعيد األكززاديمي رك ز ت الجهززود علززى التل زويم المززنام واألداي األكززاديمي

ألعناي هياة التدريس في الجامعة ،وتلويم البرام األكاديمية والمساقات وأداي الطلبة (ملرجات التعلزيم)،
واتلذت العملية الطاب النامي في التلويم والتطزوير فزي اعتمزاد البزرام األكاديميزة وتطويرهزا فزي الجامعزة
وتلويمها ،فالعملية تبدأ من المعايير الوطنيزة إلزى الجامعزة ،فالكليزة ،فاللسزم ،فالبرنزام  ،فالمسزاق ،فالطالزل

فالمدرس .وألن إدارف الجامعة تسمن بأن هذا العما يمثا أحد أهم استثماراتها وأن الطريزق إلزى عالميزة هزذه
المسسسززة عملززت علززى تأسززيس مرك ز التمي ز فززي الززتعلم والتعلززيم ،وجززاي هززذا المرك ز ليجسززد جززودف التعلززيم

األكاديمي وتمي ه في الجامعة ويسدح دو ار تكامليا م عملية تطزوير الجزودف وتحسزينها فزي الجامعزة .ليعمزا
مززن لولز علززى عززوج نززات عمليززات الجززودف والنوعيززة أو تطويرهززا فززي الجامعززة ،وجززاي إنةززاي هززذا المركز

للتركي ز علززى جززودف التعلززيم العززالي فززي فلسززطين ،وتحليززق نللززة نوعيززة متمي ز ف فززي األداي الجززامعي وليجعززا

جامعززة النجززاح فززي الصززدارف ،ولززيس فلززط مسسس زة نززمن مسسسززات التعلززيم العززالي فززي الززوطن ،وانمززا علززى
المسززتول العززالمي .فلتحليززق مسسسززات التعلززيم العززالي الميز ف التنافسززية يجززل أن تمتلز روابززط مز محيطهززا،
وم األطرام أصحال المصالا ،والموارد (.)Mainardes et al., 2011

ويةكا المرك حاف ا ل كاديميين في التلصصات كافة للتعاون ونلا اللبرات المتمي ف واألفكار اإلبداعيزة

فيمزا بيززنهم ومززد جسززور التواصززا مز الم اركز العالميززة المتميز ف ممززا يعطززيهم آفاقززا واسززعة نحززو تطززوير ثلافززة
التنمية المهنية المتمي ف للكادر األكاديمي الجامعي وتع ي هذه الثلافزة .وبةزكا محزدد ،تزتلل

رسزالة هزذا

المركز بالعمزا علزى تسززهيا االنتلزاا إلزى نمزوذج الززتعلم المتمركز حزوا الطالزل مززن لزوا تطزوير مهززارات

الكادر التعليمي في مجاالت البحث والتدريس ،ومن هنا يهدم هذا المرك إلى:
 .1نةر ثلافة اإلبداإل والتمي في التعلم والتعليم الجامعي.

 .2تطوير بنية التعليم الداعمة للتمي واإلبداإل العلمي من لوا تبنزي طزرق تحسزين التزدريس الحديثزة
وأساليب .
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 .3تحسين ممارسات التعليم الجامعي من لوا دم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .4دعم البحوث العلمية في مجاا تطوير التعلم والتعليم.

 .5بناي ةبكة من العوقات بين المسسسات التربوية الفلسطينية والمسسسات العالمية.
ولتحليززق هززذه األهززدام ،عمززا المركز علززى تطززوير مجموعززة مززن البزرام التززي تةززتما علززى كززم واسز مززن
األنةطة التي تستهدم أكاديميي الجامعة وادارييها من الموافين ،ومنهزا :وري العمزا والنزدوات ل عنزاي
الجدد والحاليين من األكاديميين واإلداريزين ،والعمزا علزى دمز التكنولوجيزا بزالتعلم والتعلزيم ،وتلزديم الفزر

المناسززبة للمةززاركة فززي المززستمرات بهززدم إثزراي تجربززة األكززاديميين فززي الجامعززة وتنوعهززا .كمززا يلززدم المركز
فززر

التززدريل علززى اسززتلدام المصززادر االلكترونيززة ويلززدم االستةززارات ،ويطززرح بزرام التبززادا األكززاديمي،

بهدم المساعدف في الوصوا للتميز  ،وينز بزين يزدح األكزاديميين العديزد مزن المصزادر والمزوارد والزروابط
التعليمية ،ويلدم العديد من المنا وجواا التمي في التعليم.

وتجزدر اإلةزارف هنزا إلزى وجزود فزوارق بزين البلزدان بالنسزبة للتميز فزي التعلزيم العزالي ،منهزا ( & Rostan
:)Vaira, 2011

 .1تمويا التمي (الموارد ،اللطط ،المنطق ،البرام ).
 .2طرق ممارسة التمي في التعليم والتعلم.

 .3طرق بناي قطاإل التمي في ناام التعليم العالي (مكافأف مسسسة بعينها أو ةبكة من المسسسات)
ثانيا :ما المقصود بالميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي؟ وما أبعادها؟
يلوا بورتر ( )Porter, 1985, P.11إن مكانة  Positionالمسسسة في الصناعة هي التي تحدد إذا ما

كانت ربحيتها أعلى أو أقا من متوسط ربحية الصناعة .فالمسسسة التي تستطي التمون بةكا جيد قد
تكسل معدالت عالية على الرغم من عدم مويمة هيكا الصناعة وكون معدا ربحية تل

الصناعة

معتدال.

إن اللاعدف األساسية ل داي فوق المتوسط في المدل الطويا هي المي ف التنافسية المستدامة (أح مدل
امتو المسسسة للمي ف التنافسية المستدامة) ،ولذل تستطي المسسسة أن تستحوذ على الكثير من نلاط

اللوف والنعم إ اي منافسيها .وهنا نوعان أساسيان من المي ف التنافسية التي يمكن للمسسسة أن تمتلكها:

التكلفة المنلفنة ،والتماي  .إن جوهرية أح من نلاط اللوف أو النعم التي يمكن أن تمتلكها المسسسة
هي في المحصلة النهااية دالة في تأثيرها على التكلفة أو التماي  .Differentiationوتنب مي تا التكلفة

والتماي -في الملابا -من هيكا الصناعة .إنهما تنتجان من قدرف المسسسة على مجاراف اللول اللمس
(الداللين الجدد ،المةترين ،البدااا ،الموردين ،المنافسين) بطريلة أفنا من منافسيها.
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إن م ج النوعين األساسيين من المي ف التنافسية (التكلفة المنلفنة ،والتماي ) م مجاا األنةطة التي
تتطل المسسسة لتحليلهما من لولها يلود إلى ثوث استراتيجيات أساسية للوصوا إلى األداي فوق

المتوسط

في

الصناعة،

وتل

هي:

االستراتيجيات

قيادف

التكلفة

leadership

،Cost

والتماي  ،Differentiationوالتركي  .Focusوتةتما استراتيجية التركي على بعدين ،التركي على

التكلفة  ،Cost focusوالتركي على التماي .Differentiation focus
وياهر الةكا ( )1االستراتيجيات التنافسية األساسية:
ةكا ()1

االستراتيجيات التنافسية األساسية لبورتر.
واس
مجال السوق
CMPETITIVE
SCOPE
نيق

 .1إستراتيجية قيادف التكلفة
Cost leadership

 .2إستراتيجية التماي
Differentiation

 -.3أ إستراتيجية التركي

 -.3ل إستراتيجية التركي

م التكلفة المنلفنة
Cost Focus

م التماي
Differentiation Focus
منت فريد

سعر متدن

مصدر الميزة التنافسية
COMPETITIVE ADVANTAGE

المصدرPorter, M.E. 1985, p.12 :

تتنمن كا استراتيجية من االستراتيجيات األساسية مسا ار ملتلفا التوفا جذريا لتحليق المي ف التنافسية،

فاالستراتيجية تم ج االلتيار اللا

بنوإل المي ف التنافسية المرجوف م مجاا السوق المستهدفة استراتيجيا

 Strategic targetوالتي تمثا مسرح تحليق المي ف التنافسية .وترمي استراتيجيتا قيادف التكلفة والتماي

إلى تحليق المي ف التنافسية في مدل واس من حص

الصناعة ،في حين تهدم استراتيجيات التركي

إلى تحليق مي ف التكلفة (التركي على التكلفة) أو التماي (التركي على التماي ) بالتركي على حصة
سوقية لاصة بهدم لدمة حاجاتها بةكا أفنا من أح منافس آلر.
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إن األفعاا المحددف المطلوبة لتنفيذ كا استراتيجية تنافسية أساسية تتنوإل بةكا واس من صناعة أللرل.

فبينما ُيعد التيار االستراتيجية األساسية وتنفيذها أم ار ليس سهو ،نراها تمثا مسارات منطلية من أجا
تحليق المي ف التنافسية التي يجل أن تُستكةم  Probedفي أح صناعة.

إن الفكرف التي تكمن وراي مفهوم االستراتيجيات األساسية هي أن المي ف التنافسية تل في قلل أية
استراتيجية ،وأن تحليق المي ف التنافسية يتطلل من المسسسة أن تلوم بااللتيار؛ فإذا أرادت المسسسة أن
تحصا على المي ف التنافسية فإن يجل عليها أن تلتار نوإل المي ف التنافسية التي تتطل للحصوا عليها،
والمجاا الذح ستحصا في عليها .فأن تكون المسسسة "كا ةيي لكا الناس" "All things to all
" peopleيعد وصفة للتوسط االستراتيجي  Strategic mediocrityوأداي أقا من المتوسط ،ألن ذل

غالبا ما يعني أن المسسسة ليس لديها مي ف تنافسية على اإلطوق (.)p.12

ويةير اكان وآلرون ( )Akan et al., 2006إلى أن ال ي اا هنا العديد من الفجوات في فهم نارية

بورتر تمن المديرين من تنفيذ تل االستراتيجيات األساسية ،إذ لم يتم تحديد اللطوات العملية (التكتيكات)

المصاحبة لتل

االستراتيجيات ،وأح من تل

اللطوات يكون مصحوبا بمستويات عالية من األداي

المنامي .ومن هنا فلد أةار اكان وآلرون ( )Akan et al.إلى أن هنا مجموعة من اللطوات العملية
التي تم حددت مفسرات ل داي المنامي التنافسي ،والتي هي تمثا في الوقت نفس تمثيو مفهوميا جمي

استراتيجيات بورتر التنافسية األساسية م اإلةارف إلى المسةرات الدالة إحصاايا في األداي ،والتي يصفها

جدوا ( )2التالي:

جدول رقم ( :)2بع

المسةرات العملية المصاحبة لممارسة اإلستراتيجيات التنافسية األساسية.

استراتيجية التماي
اإلبداإل في التكنولوجياواألساليل التسويلية*.

استراتيجية قيادف

استراتيجية التركي م

التكلفة

-تلليا تكاليم التو ي *.

استراتيجية التركي م
التماي

التكلفة المنلفنة

 تلديم لدمة ممي ف لل بون* - .تلديم المنتجات اللاصة*. -تحسين الكفايف التةغيلية* - .إنتاج سل أو لدمات

 -تع ي اإلبداإل واللدرات

 -الرقابة على جودف

للحص

اللوقة*.

المنتجات*.

السعر العالي*.

 -بناي حصة سوقية كبيرف*.

 التدريل المكثم ل فرادالعاملين في الصم األمامي
من المسسسة*.

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

*

(*) تةير إلى اللطوات العملية (التكتيكات) التي ترتبط بداللة إحصااية م األداي المنامي التنافسي.
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السوقية ذات

ما اآللية التي تؤثر من خاللها استراتيجيات التميز في التتعلم والتعلتيم فتي تحقيتق المزايتا التنافستية

المستدامة للجامعات؟

إن تحلي ززق الميز ز ف التنافس ززية ف ززي مج ززاا التعل ززيم ي ززتم م ززن ل ززوا لل ززق اإلد ار أو االنطب ززاإل ب ززين المتعلم ززين
المستهدفين بأن مزا يلدمز المسزاق ،والبرنزام  ،أو الجامعزة يلزدم بطريلزة فريزدف وجزودف مرتفعزة .إن منزمون

المي ز ف هنززا يعتبززر هامززا لمسسسززات التعلززيم العززالي ،وهامززا مززن ناحيززة الصززورف والجززودف المززدركتين .إن هززذا
اإلد ار يسززما للمسسسززة أن تحصززا علززى رسززوم د ارسززية أعلززى وذل ز يمكنهززا أن تززسدح بطريلززة أفنززا مززن
المنافسززين عل ززى مس ززتول العواا ززد دون تللي ززا التكززاليم بة ززكا ج ززوهرح ( .)Elloumi, 2004وألن هن ززا

صزعوبة بالغزة تواجههزا الجامعزات فزي الحكزم علزى جززودف ملرجاتهزا فهزي أحزوج مزا تكزون إلزى التركيز علززى

جودف المدلوت والعمليات ،وهذا سينمن لها الحد األدنزى مزن الحصزوا علزى جزودف األداي أو الملرجزات
المتوقعة.

فالجامعات في الواليات المتحدف األمريكية ،مثو ،تستطي تلليا التكزاليم لكزن التحزدح هزو مزا إذا كزان
باإلمكان الحفاا على مستول الجودف المطلزول لملرجزات التعلزيم ،ورفز األسزعار ،والبلزاي فزي السزوق،
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 تحزوا هيكلزي
اسززتراتيجي حززوا كيفيززة اسززتلدام تكنولوجيززا المعلومززات الحديثززة لتنفيززذ تل ز االسززتراتيجيات .وهكززذا فززإن

اعتمززاد اسززتراتيجية التميز علززى تكنولوجيززا المعلومززات واإلفززادف منهززا فززي تميز الززتعلم والتعلززيم يسزهم فززي
تحليززق الميز ف التنافسززية للجامعززة .إن دمز االنترنززت فززي االسززتراتيجية العامززة للمسسسززة يجعززا مززن هززذه
التكنولوجيا اللوية الجديدف قوف محركة للمي ف التنافسية (.)Porter, 2001
وقز ز ززد أةز ز ززار عز ز ززدد مز ز ززن البز ز ززاحثين إلز ز ززى أن المي ز ز ز ف التنافسز ز ززية الناجحز ز ززة المسز ز ززتدامة يجز ز ززل أن تلز ز ززوم علز ز ززى

زار اسزتراتيجيا )Grant,1990; Teece et al., 1990( ،والزذح
التمزاي  Differentiationبصزفتها لي ا

يعني تلديم لدمة أو منت ال يستطي ا لرون تلليده بسهولة .وبناي على مزا تلزدم بز هزسالي البزاحثون فزإن

اسززتراتيجية التكلفززة التنافسززية هززي عبززارف عززن عمليززة تصززعيد هززدام لمززا يعززرم بسياسززة تثبيززت األسززعار التززي
تسدح إلى نرر المسسسة والصناعة عامة أو التفاسها (.)Arouet, 2009

فإذا كانزت الجامعزات العامزة تلزدم منتجزا نمطيزا فلزط فإنهزا هنزا تهزدر إمكاناتهزا التنافسزية (المزوارد البةزرية)،
ليست الو مة للتماي فلط با الو مة لبلاي التعليم العام برمت  .ولزذل  ،إن اللطزال حزوا جعزا الجامعزات
ربحية كفويف ال يمكن دعم من وجهة نار تنميزة اللدمزة وتمي هزا .وبنزاي علزى األفكزار السزابلة فزإن اللزوا

بجعا الجامعات كفويف يعني التوج نحو استراتيجية واسعة لتلليا التكاليم بدال من االستثمار فزي التمزاي
.Differentiation
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وتتجسززد الم ايززا التنافسززية لمسسسززات التعلززيم العززالي مززن لززوا عززدد مززن المسة زرات التززي تتززدالا م ز

مسةزرات األداي وهزي بحسزل مزا بلزوره هزان وآلزرون (  )Huang et al., 2010تةزتما علزى ثوثزة
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 للمزوارد الملموسززة وغيززر

الملموسة التي لها حاجة لدعم عمليات التعليم والتعلم.
والجدوا التالي يونا تل المسةرات:

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

محتوى المؤشر
معززدا توايززم الل زريجين الجززدد ،نسززبة الطلبززة الززذين يكملززون د ارسززاتهم

العليا ،معدا النجاح في التبارات الترالي

 /المهنة ،المعرفة واللدرات،

مهنية لللريجين.
أداء الموظفين

أداي الموافين التدريسي ،أداي المدرسين في البحث العلمي ،األداي على
صعيد البحزوث التطبيليزة ،اللبزرف والمهزارات العمليزة فزي التزدريس للكزادر

األكاديمي.

األداء علتتتتتتتتتتتتتتى المستتتتتتتتتتتتتتتوى الثلافززة المسسسززية ،تلويمززات الل زريجين ،تمي ز المسسسززة وتفردهززا ،لدمززة

المؤسسي

المجتمز ز ز المحل ز ززي ،تط ز ززوير التعل ز ززيم الكل ز ززي ،تط ز ززوير المن ز ززاه  ،س ز ززمعة
المسسسة ،إدارف الموجودات والتسهيوت المتاحة ،التعاون م المسسسات

اللاصة ،تلويم المسسسة ،تلويم الصناعة لللريجين.
ومززن لززوا جم ز البيانززات المنةززورف حززوا جامعززة النجززاح ،والملززابوت المعملززة التززي قززام بهززا الباحززث م ز

متلذح اللرار في الجامعة تعتبر جامعزة النجزاح الوطنيزة أولزى الجامعزات الفلسزطينية العامزة فزي المجزاالت
كافززة ،فالجامعززة تةززتما علززى أربعززة مواق ز فززي مززدينتي نززابلس ،وطززولكرم ،وتنززم  02ألززم طالززل وطالبززة

 %45مزنهم مززن اإلنززاث مززو عين علززى  20برنزام بكززالوريوس ،و  50برنززام ماجسززتير ،وبرنززام دكتززو اره

فزي الكيميزاي إنزافة إلزى  31برنامجزا تعليمزا تلنيزا .وتعتبزر الجامعزة أكثزر المسسسزات التعلزيم العزالي حيويزة
في فلسطين فباإلنافة إلى أنها تلدم لدمات التعليم تلدم لدمات متنوعة للمجتمز الفلسزطيني المحلزي مزن

لوا مراك ها العلمية في مجاالت ةتى منها بحوث الطاقة والمياه ،وهندسزة الز ال ا ،واسزتطوعات الزرأح،

ود ارسززات الم زرأف ،والعنايززة بأصززحال الحاجززات اللاصززة ،ولدمززة المجتم ز  ،واإلعززوم ،واللغززات .والجامعززة

تعمززا ا ن علززى افتتززاح المستةززفى التعليمززي ليكززون رافعززة للطززل فززي فلس زطين مززن لززوا اللززدمات التززي
سيلدمها للمجتم المحلي وتدريل طلبة كلية الطل فزي الجامعزة .ويونزا الجزدوا ا تزي بعز
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المسةزرات

اإلحصااية اللاصة بجامعة النجاح الوطنية بصفتها إحدل الجامعزات الفلسزطينية ال ارازدف فزي مجزاا التعلزيم

العالي الفلسطيني:

جتتتدول رقتتتم ( :)4مسةز زرات إحص ززااية لاص ززة بجامع ززة النج ززاح الوطني ززة حس ززل م ززا ه ززي واردف ف ززي ال ززدليا
اإلحصااي لو ارف التربية والتعليم الفلسطينية .0233\0232
عدد الطلبة الجدد

عدد الطلبة

عدد الطلبة

5311

02035

المسجلين

عدد العاملين

الخريجين

إناث

ذكور

1542

144

3424

ونعرض فيما يلي مدى تميز هذه الجامعة وتمتعها بمزايا تنافسية مستدامة غير سهلة التقليد ،على

المستويات الثالثة الطالب والمدرس والمؤسسة ،وذلك على النحو التالي:

للززد حصززلت الجامعززة علززى أكثززر مززن  68جززاا ف أكاديميززة وبحثيززة ومسسسززية منهززا علززى سززبيا المثززاا
حصززوا الجامعززة للم زرف العاة زرف علززى جززاا ف هةززام أديززل حجززاوح للعلززوم التكنولوجيززة كززان آلرهززا عززام

 ،2111وتس مرات على جاا ف عبد الحميد ةومان ،وأوصى برنام األمم المتحدف اإلنمااي UNDP
بنةزر تجربزة جامعزة النجزاح فزي مجزاا أنامزة الجزودف وتعميمهزا ،وحصزلت الجامعزة علزى جزاا ف التميز

األكز ززاديمي فز ززي الجامعز ززات الفلسز ززطينية عز ززام  ،2119واعتم ززدت الجامعز ززة عن ز زوا ف ززي برنز ززام التز ززأثير
األكززاديمي التززاب ل مززم المتحززدف ،وتبزوأت المرتبززة األولززى فززي فلسززطين ،واللامسززة علززى مسززتول الززوطن

العربززي و 1111عالميززا عززام  2111حسززل التلزويم العززالمي  .Webometricsوفيمززا يلززي مززوج ا ألهززم
ما حللت الجامعة من جواا وانجا ات:
جدول رقم ( :)5الجواا التي حصلت عليها الجامعة لوا السنوات المانية.
جوائز وانجازات الجامعة
ج ززاا ف البنز ز اإلس ززومي للتنمي ززة ف ززي مج ززاا العل ززوم والتكنولوجي ززا وق ززد تل ززدم له ززذه الج ززاا ف ما ززات الجامع ززات
والمسسسات البحثية والعلمية العربية واإلسومية في  40دولة.
جزاا ف المونززديالوغو ( )Mondialogoالدوليززة التززي تلززدمها ةزركة مرسززيدس األلمانيززة بالتعززاون مز منامززة
اليونسكو.

السنة
2114

2115
 11مرات
-1984
2112

جاا ف عبد الحميد ةومان.
جاا ف سانت أندرو العالمية.

2111

17

 11مرة
-1986
2111
 4مرات
-2114
2119

جاا ف هةام أديل حجاوح للعلوم التطبيلية.
جاا ف المهندس هير حجاوح للبحث العلمي للهندسة.
ج ززاا ف معه ززد تكنولوجي ززا المعلوم ززات ف ززي مص ززر ع ززن أفن ززا مة ززروإل تل ززرج ف ززي مج ززاا معالج ززة اإلة ززارات
والوسااط المتعددف ،من بين  50دولة مةاركة.
جاا ف عبد المحسن اللطان لللصة اللصيرف.

2114
2114

الملتلى األدبي لةبال الجامعات العربية الذح علد في جامعة اإلمارات العربية المتحدف.

2115

جاا ف أفنا بحث في مجاا التكنولوجيا الدقيلة من جامعة  Calgaryفي كندا.

2115

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

2116

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

2116

حصلت الجامعة على أعلى تلدير لبرام كليات التربية من حيث ناام توكيد الجودف المتبز فزي الجامعزة،
لرف ز جززودف برامجهززا ومسززاقاتها المتنوعززة ،وذل ز مززن بززين  01جامعززة عربيززة ،وفززق برنززام األمززم المتحززدف

2117

جاا ف النجاح ل بحاث.

2117

اإلنمااي.

لريج ززو الجامع ززة يحص ززدون المرتب ززة األول ززى والثاني ززة ف ززي الم ززستمر الفلس ززطيني ال ززدولي الث ززاني للحاسزززول
وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بوليتكن في اللليا.
حص ززلت الجامع ززة عل ززى أعل ززى تل ززدير لبرن ززام الهندس ززة الكهربااي ززة وف ززق برن ززام األم ززم المتح ززدف اإلنم ززااي
.UNDP
الجاا ف العالمية  "Merial Gustav Rosenberger Memorial Prizeوالملدمة من Rosenberger
" .Award Fund Merial Gustav
طال ززل م ززن الجامع ززة يف ززو بمنص ززل المنس ززق اإلقليم ززي للجن ززة حل ززوق اإلنس ززان والوجا ززين لمنطل ززة الة ززرق
األوسط.

2117

2118

2118

2118

جاا ف فلسطين الدولية للتمي واإلبداإل.

2118

الحصوا على درجة ممتا ف في تلويم ناام الرقابة والتدقيق الداللي لديوان الرقابة المالية واإلدارية.

2118

برنززام األمززم المتحززدف اإلنمززااي  UNDPيوصززي بنةززر تجربززة جامعززة النجززاح فززي مجززاا أنامززة الجززودف

2119

18

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

2119

الوطني األوا للتعليم التلني والتدريل المهني.

2119

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

2119

جاا ف التمي األكاديمي في الجامعات الفلسطينية.

2119

الحصوا على عنوية من الوكالة الجامعية للفرانكفونية الناطلة بالفرنسية.

2111

ج ز ز ززاا ف التميز ز ز ز والتف ز ز ززوق ف ز ز ززي الت ز ز ززدريس التابع ز ز ززة لبرن ز ز ززام تط ز ز ززوير الكز ز ز زوادر التعليمي ز ز ززة ف ز ز ززي الجامع ز ز ززات
الفلسطينية .PFDP

2111

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

2111

جاا ف الكاتل الةال التابعة لمسسسة عبد المحسن اللطان في حلا اللصة اللصيرف.

2111

المرتبة األولى والثانية في مسابلة المدرسة اللنراي التي نامتها مسسسة " "CHFالدولية.

2111

الجاا ف الدولية لتطوير الفراغات الحنرية في بلدف بير يت.

2111

د .أنسام صوالح عميدف كلية الصيدلة أوا عالمة فلسطينية في قاعة المةاهير للنساي العالمات.

2111

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

2111

تسجيا برنام دكتور في الطل ( )Medical Doctor Programفي قاامة  GMCالبريطانية.

2111

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

2111

المرتبة األولى ألفنا لطة عما للرياديات في فلسطين.

2112

وتتمي جامعة النجاح الوطنية فزي مجزاا البحزث العلمزي كمزا ونوعزا ،إذ تصزدر عمزادف البحزث العلمزي فيهزا
مجلززة علميززة محكمززة بةززليها العلززوم الطبيعيززة والعلززوم اإلنسززانية ،وألززرل للعلززوم الصززحية ،كمززا تززوفر ناززام
تحفي لدعم البحث العلمي ألعناي هياة التدريس في الجامعة ،وفيها جاا ف النجزاح ل بحزاث ،وهزي جزاا ف

سنوية يمكن لجمي الباحثين التلدم لها ،والهزدم منهزا دعزم البحزث العلمزي علزى نطزاق واسز  ،لوسزهام فزي
تلدم المعرفة اإلنسانية وايجاد حلوا كفويف لمةكوت المجتم .
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وتعما الجامعة من لوا وحدف النجاح لللريجين على صلا مهارات الطلبة وتنميتها إلعدادهم لسزوق

العم ززا ،فل ززد عمل ززت الوح ززدف عل ززى ت ززوفير الت ززدريل العمل ززي الم الطلب ززة اللز زريجين ومس ززاعدتهم ف ززي
الحصوا على فر

العما ،وحصا العديد من الطلبة على فر

عما مرموقة محليا وعربيزا ودوليزا.

وتتللى الجامعة دااما معلومزات مزن أربزال العمزا تةزيد بمهزارات طلبزة الجامعزة وامكانزاتهم علزى جميز

المستويات .وتعتبر إدارف الجامعة ذل من أولوياتها ،فلد عملزت وال الزت ،علزى فزتا آفزاق التعزاون مز
مسسسزات اللطزاإل اللزا

والعزام لتزوفير فزر

عمزا للطلبزة وتزوفير فزر

الد ارسزات العليزا للطلبزة فزي

الجامعززات العالميززة ،فللجامعززة مززا ي يززد عززن ماززة اتفاقيززة تعززاون م ز الجامعززات العالميززة .وتعمززا إدارف
الجامعة أينا على مساعدف الطلبة في التغلل على المةاكا التي تزواجههم فزي سزوق العمزا ،وأحزدثت
المركز ز العلمي ززة فيه ززا لن ززمان المويم ززة مز ز س ززوق العم ززا
تحس ززينات كبيز زرف ف ززي البز زرام األكاديمي ززة و ا
ومتطلبات العصر على جمي الصعد .وقد أةاد تلريزر برنزام التلزويم المسسسزي ” “IEPالتزاب التحزاد
جامعززات االتحززاد األوروبززي الززذح صززدر بنهايززة العززام  0233بجززودف العمليززة األكاديميززة وةززفافيتها فززي

جامعززة النجززاح الوطنيززة ،وأةززار التلريززر إلززى تلززدم الجامعززة فززي لدمززة المجتمز الفلسززطيني فززي ملتلززم
الجوانل على كثير من مثيوتها في دوا االتحاد األوروبي .وأبدل فريق ” “IEPإعجاب بطريلة تعاما
الجامعة م أعناي الهياة التدريسزية مزن غيزر البزاحثين ،إذ تةزجعهم وتلزدم حزواف لهزم وتسزاعدهم فزي

نةززر أبحززاثهم .كمززا ناززر الفريززق بإيجابيززة إلززى الم ارك ز العلميززة مززن حيززث إنهززا تس زهم فززي رفززد الجانززل
المالي للجامعة ،وتسهم من ناحية ألزرل فزي لدمزة المجتمز وتنميزة المنطلزة ،محليزا واقليميزا .وأةزارت
نتاا هذا التلويم أينا إلى أن بالرغم من ةا اإلمكانيات والاروم المعاكسزة اللارجيزة فزإن الجامعزة

قادرف على الوصوا إلى التمي .
ويتنززا مززن البيانززات اللاصززة بجامعززة النجززاح أن جهززود التل زويم وتحسززين الجززودف المسززتمرف التززي
توجت باستراتيجيات التمي في التعلم والتعلزيم بمزا تةزتما عليز مزن بزرام وأنةزطة وانزحة المعزالم قزد

س ززاعدت بة ززكا مباة ززر ف ززي إح ززداث النت ززاا اإليجابي ززة الس ززالم ذكره ززا وذلز ز عل ززى المس ززتويات الثوثز زة
(الطالززل ،والمواززم ،والمسسسززة) وهززو مززا يعنززي تحليززق الجامعززة لمي ز ف تنافسززية مسززتدامة تمي هززا علززى
مسززتول الجامعززات الفلسززطينية لكززون تلز الم ايززا تعتبززر صززفات يصززعل علززى مسسسززات التعلززيم العززالي

تلليدها في المديين المتوسط والطويا ،وتمنا هذه الم ايا أينا الجامعة مكانة متلدمزة علزى المسزتويين
العربي والدولي لاصة إذا ما تم األلذ بعين االعتبار الاروم البياية المحيطزة بعمليزات هزذه الجامعزة
وتطورها.

ولكززن يبلززى هنززا مجززاالت تحسززين علززى المسززتويات الثوثززة ،منهززا يززادف العمززا علززى تنميززة كفززايات
الطلبة في المهارات المهنية من لوا المناه الدراسية لنمان ةموا العملية الطلبزة كافزة ،بةزرط أن
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تبن ززى عل ززى م ززدلوت دقيل ززة م ززن س ززوق العم ززا ،ويتص ززا به ززذا المطل ززل اللي ززام بد ارس ززات لتحدي ززد تلز ز

المتطلبات بةكا منهجي علمي.

وال يتوق ززم األم ززر عن ززد الطلب ززة ،إنم ززا يص ززيل المدرس ززين ،فهن ززا حاج ززة لوس ززتمرار ف ززي بن ززاي كف ززاياتهم

باالتجززاه المتوق ز والمطلززول للطلبززة ،باعتبززار أن عمليززة ال زتعلم هززي عمليززة مسززتمرف ال تتوقززم عنززد حززد

معززين ،أمززا علززى المسززتول المسسسززي ،فهنززا حاجززة للتركي ز علززى التحسززين ال أرسززي للمنززاه الد ارسززية،

وتعميق العوقات م المسسسات التي تةغا اللريجين.

نتائج الدراسة وتوصياتها-:

أوال :نتائج الدراسة-:

 .1إن تبنززي اسززتراتيجيات التمي ز فززي التعلززيم والززتعلم قززد جسززد الةززعارات المرفوعززة حززوا تمي ز األداي
وأعطاه ززا بع ززدا مسسسز ززيا حليلي ززا .وان اتبز ززاإل ه ززذه االسز ززتراتيجيات وتنفي ززذها عل ززى مس ززتول العمليزززة

األكاديميززة قززد أسززهم فززي تغييززر أسززس المنافسززة مز الجامعززات ،إذ تجززاو ت األسززلول التلليززدح إلززى

أسلول عصرح يعتمد الطالل محو ار للعملية األكاديمية.

 .2إن ت ويد الطلبة بتجربة تعليميزة متميز ف تزدعم نجزاحهم ،وتزدعم أعنزاي الهيازة األكاديميزة ،ليتمكنزوا
مززن األداي وفززق معززايير الجززودف المرجززوف وتززوفير البياززة الد ارسززية الداعمززة للتن زوإل واإلبززداإل وتصززميم
األنةطة التعليمية التي تعز

اإلبزداإل والتفكيزر الناقزد لزدل جميز أطزرام العمليزة التعليميزة ،لكونهزا

محركات رايسة تسهم في تكوين التمي في الزتعلم والتعلزيم وتجعزا للمسسسزة التعليميزة دو ار محوريزا
في التنمية المجتمعية.

 .3إن هنززا ارتباط زا قوي زا بززين تبنززي اسززتراتيجيات التمي ز فززي الززتعلم والتعلززيم وبززين تحليززق مسسسززات
التعليم العالي للمي ف التنافسية المستدامة ،وتةتما هذه النتيجة العامة على عدد من النتاا الفرعية

الهامة المطلوبة في مونوإل حالة الدراسة -جامعة النجاح الوطنية ،وذل على النحو التالي:

 إن اعتبززار الطالززل محززور العمليززة األكاديميززة فززي عمليززة تنميززة كفززايات العززاملين ولاصززةاألكاديميين في الجامعة يساعد على تمي الطالل و يادف معدالت تةغيل عند التلرج.

 وجززود االتسززاق فززي جهززود التطززوير وتحسززين الجززودف بالنسززبة للمسززتويات الثوث زة (الطالززل،والموام ،والجامعة) وهذا يسهم في تمي المسسسة.

 -اسززتطاعت الجامعززة أن تحلززق الم ايززا التنافسززية مززن لززوا تلززديم اللززدمات ذات اللصززاا

زر ألن تحسزين
الممي ف دون أن ينر ذل بكفايتها االقتصادية ،وهذا وحزده يعتبزر نجاحزا كبي ا

لصزاا

اللزدمات يتطلزل اسزتثمارات كبيزرف ت يززد المديونيزة ممزا يزسثر سزلبا علزى االسززتمرار

في التطوير المسسسي.
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ثانيا :توصيات الدراسة-:

 .1نا ز ار ألهميززة التمي ز فززي الززتعلم والتعلززيم ،هنززا نززرورف ل يززادف الجهززود الراميززة لتنفيززذ ب زرام
التمي  ،وتلصي

وقت كام لها ،ومكافأف الجهود المتمي ف أينا.

 .2هنزا نزرورف ألن تسززعى الجامعزات لتحليززق الميز ف التنافسزية واسززتدامتها ،باسزتلدام الفلسززفات
العام ززة للميز ز ف التنافس ززية ،لك ززن بمحت ززول اس ززتراتيجي ملتل ززم عم ززا ه ززو ف ززي اللط ززاإل التج ززارح

اللا

 ،يعكس رسزالة الجامعزة وأهزدافها ،ويعتمزد علزى إجزراي تحسزينات وتميز فزي العمليزات

التي تنمن سومة ملرجاتها.

 .3ن ززرورف إيجز ززاد ن ز زوإل مزززن الت ز زوا ن بزززين العم ززا التدريسزززي والعمز ززا البحثزززي ألعنز ززاي الهياز ززات

التدريسية في الجامعات فهذا ل منامين هامة تتعلق بالمعزايير المسزتلدمة فزي عمليزة تلزويم

التمي .

 .4اعتماد استراتيجيات التمي في التعلم والتعليم على مستول السياسة الوطنية العامة والممارسة
العملية أساسا في عمليات التغيير في مسسسات التعليم العالي.

 .5دعم وجود فهم مةتر لجهود التمي لللق ثلافة عامة تلدر التمي في الجامعات .وهذا يسكد
نرورف وجود نام مكافلت عادلة ةفافة ،لتةج اإلبداإل في التعلم والتعليم.

 .6ن ززرورف اسز ززتمرار جهزززود و ارف التربي ززة والتعلزززيم العزززالي التطويري ززة اللاص ززة بتحسزززين الجزززودف
ومتابعتها ،ولكن يل م العما باتجاه أبعد مما هو قاام يستند على التميز المسسسزي مزن لزوا

إج زرايات توجيهيززة جديززدف ،وناززم مكافززأف فعالززة ،تتجززاو فززي عملهززا اإلج زرايات النمطيززة فيمززا
يتعلق باالعتماد والجودف.

 .7نرورف إجراي مسوحات ةزاملة حزوا لريجزي الجامعزات تةزتما علزى مجزاالت فزر

العمزا،

والمهارات ،وتلويم الجامعزة ،وتلزويم أربزال العمزا...الزخ ألن هزذا سزيلدم مسةزرات دقيلزة حزوا
الل زريجين وسيسززاعد فززي إقامززة اربززط أكثززر دقززة حززوا عوقززة اسززتراتيجيات التمي ز م ز الم ايززا

التنافسية.

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