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  مستخلص البحث :

مفهوم القدرة التنافسية وأهميتها وأهم محدداتها بالتعليم الثانوى ى التعرف على هدفت البحث إل     
الفنى بمصر، والتعرف على كيفية االستفادة من خبرات كال من (أمريكا، واليابان) في تحسين 
القدرة التنافسية للمدارس الفنية، والتعرف على المشكالت التى تواجه تطبيق القدرة التنافسية 

الفنية بمصر، والتوصل إلى التوصيات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية للمدارس الفنية  بالمدارس
اقتصر البحث الحالى على ل، واستخدم البحث المنهج الوصفى ، كما ت بعض الدوفى ضوء خبرا

دراسة مرحلة الثانوى الفنى ، وتوصل البحث إلى وضع التوصيات المقترحة لتحسين القدرة 
 لتعليم الثانوى الفنى .التنافسية با

  

  مقدمة: 

التعليم هوأحدالحاجات األساسية لكل فرد في المجتمع، وقدأصبحت تنمية المواردالبشرية 
واالستثمارفي رأس المال البشري عمالً يتمعن طريق التعليم لماله من أهمية كبيرة في 

، كما أنه قدأضحى تطويرالمواردالبشرية، وإسهام واضح في التنمية االقتصادية ألي مجتمع 
  .عمليةاستثمارية شأنه في ذلك شأن االستثمارالمادي

وفى ظل السمات العصرية والتغيرات المستقبلية المتالحقة على التعليم وما يوصف به   
عالم اليوم من أنه عصر االنفجارات الثالثة : انفجار معرفي ، وانفجار سكاني، وانفجار في اآلمال 

م الحياة والمفاهيم والمعتقدات السياسية وأصبح العالم كله وكأنه نظام والطموحات ، وتغيرت نظ
واحد مترابط األجزاء يصعب على أي مؤسسة أو مجتمع أو نظام فرعى أن يعيش في عزلة عن 

  عالمه الكبير.

ويواجه التعليم في الوقت الراهن تحديات ومتغيرات عديدة توجب مراجعة أهدافه وفلسفته  
جه وعالقته بالمجتمع الذى يوجد فيه ، ومواجهة التعليم لهذه التحديات ليس وتنظيماته ومناه

الغرض منها االقتصار فقط على حل مشكالت حاضره إذ أن المؤسسات التعليمية تعانى من 
غموض السياسات أو انعدامها وقد ترتب على ذلك مجموعة من السلبيات أهمها : كثرة التعارض 

، والخوف من اتخاذأي قرار أو بناء خطة ، وزيادة عبء العمل على  والتضارب فى إنجاز األعمال
اإلدارة العليا ، وضيق الوقت المخصص ألغراض انجاز الوظائف اإلدارية ، وتعدد المشاكل 

  .)١(وتعقدها ، وعدم تحقيق األهداف الرئيسة والفرعية بفاعلية

                                                             

الثانوي الصناعي واحتياجات سوق العمل بالمدن  ):" آليات الربط بين التعليم٢٠٠٣محمد عبد الحميد محمد() ١(
مجلة كلية الصناعية الجديدة فى ضوء خيرات يعض الدول:دراسة حالة على مدينة العاشر من رمضان"، 

  .٢٢٩، العدد الرابع والعشرين، كلية التربية،جامعة الزقازيق، ص التربية
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التجارية لمواجه التحديات مما يستدعى ضرورة استشراف مستقبل التعليم بالمدارس الفنية 
المتوقعة حول أساليب العمل واإلنتاج ، وضرورة اهتمام المدارس الفنية بالتنمية الشاملة لجوانب 

  ).٢(شخصية الطالب وفق متطلبات العمل 

ولذلك تعد عملية تطوير التعليم وإصالح مساره ضرورة ملحة يسعى إليها المجتمع كله 
لمؤسسات الدولية فى محاوالت جادة إليجاد صيغ جديدة تعود وتعكف على دراستها الهيئات وا

أي إصالح  بالخير والرخاء على البشرية ألن النهوض بالتعليم هو نقطة البداية الصحيحة في
  يستهدف إقامة مجتمع قادر على مواجهة تحدياته.

المجاالت؛  كافة المجتمع في وتنمية وتُعتبر المدارس الفنية التجارية الركيزة األساسية لتطوير  
 العلمي المتخصص، والمنهاج المعملية والتجربة البحث علي المستنير الذي يعتمد الفكر ينبع فمنها
  أجل طويل. ذات للسلبيات واألزمات بمخططات أفضل، ومعالجة مستقبل نحو األمة أمل وهي

ً لذلك فإن المدارس الفنية تحتاج إلى أن تعيد بناء خاليا نسيجها    ، وتطور مسئوليها وتحقيقا
وأدوارها المهنية، واألكاديمية، والمجتمعية، وأن تجدد وتبدع فى مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، 
بما يتفق ومتطلبات مجتمع المعرفة، وذلك حتى ال تزداد الفجوة بين ما تمارسه، وما يدور حولها من 

واالعتماد، وحتى ال تصبح جزر تطورات تكنومعلوماتية، وتطبيقات عملية كمعايير ضمان الجودة 
 ً   .)٣(منعزلة عن هذا العالم المتغير دائما

وتعمل المؤسسات التعليمية اليوم في بيئة من أهم خصائصها التغير السريع، وشدة المنافسة، سواء   
د مشاريع  ة اآلن، وبع على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو العالمي، فقد أصبحت المؤسسات التعليمي

درة التنافسية الجودة  وير وتحسين الق ة تط أتي أهمي ا ت ن هن ا، وم ي طبيعته ة ف ر عالمي اد أكث واالعتم
  .)٤(لمختلف المؤسسات التعليمية في مصر

ولما كان التعليم الثانوى الفنى فى مصر يعانى من مشكالت يأتى على رأسها ضعف التمويل      
  قدرتها التنافسية.واإلمكانيات، والمركزية اإلدارة وغيرها مما يقلل من 

  مشكلة البحث:

                                                             

(2)Robert,Sh," Anew Old Vision of Learning Woking and Living :Educational ,in the 21 th 
Century", Journal of Vocational Education Research,VOL(26)NO(3),Paris,2004,p83. 

المؤتمر القومى ):" التعليم الجامعى العربى:آفاق اإلصالح والتطوير"، ٢٠٠٤) على السيد الشخيبى(٣(
، جامعة عين شمس: مركز ٢٠٠٤ديسمير  ١٩- ١٨فى الفترة من ) السنوى الحادى عشر(العربى الثالث

  .٦- ٥تطوير التعليم الجامعى، ص ص 

المجلد جلة البحوث التجارية المعاصرة، ): "قياس القدرة التنافسية فى المؤسسات التعليمية"، م٢٠٠٥)  خليل سيد محمد (٤( 
  . ٦٤الثالث عشر، العدد الثانى، جامعة جنوب الوادى: كلية التجارة، ص 
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د  التعليم بالمعاه ادية ، ف ة اقتص ه أي تنمي ى علي ذي تبن ة األساس ال و بمثاب ى ه يم الفن إن التعل
ة  ة ، ونتيج ا العالمي اط التكنولوجي دث أنم ى أح ة عل ة المدرب دي العامل وفر األي ذي ي و ال ة  ه الفني

ة  للتطورات االقتصادية المتتالية في العقدين األخيرين كانت الحاجة ملحة إلى البحث عن نظم تعليمي
ات العصر  ي متطلب ذه تلب تواكب هذه التطورات ، حيث أن النظم التعليمية التقليدية لم تعد في أيامنا ه
ل وتعمل بشتى الطرق  ات سوق العم د متطلب ى تحدي وم عل ، فالحاجة اآلن إلى نظم تعليمية حديثة تق

ى مواجهة لتوفيرها ، فمن هنا برزت أهمية وض ادراً عل ه ق ع أسس سليمة لهذا النوع من التعليم لجعل
ل لحظة من  ي ك التغيرات المجتمعية المستمرة ، فالتطور المستمر في عالم الصناعة والذي يحدث ف
انوي  يم الث ت الحاجة ملحة لتطوير التعل ي المصانع جعل وتر ف ة الكمبي استحداث آالت وإدخال أنظم

ه م ع جوانب ي جمي ناعي ف وق الص ات س ة احتياج ة كاف ز وتلبي ودة واألداء المتمي ق الج ل تحقي ن أج
  العمل من أيدي عاملة مدربة وعلى قدر كبير من الخبرة تنافس األيدي العاملة األجنبية. 

وق     ات س ى متطلب ا الواضح عل ا تأثيره يم له ي التعل ة ف ة والمعلوماتي فغياب القاعدة المعرفي
ي أظهرت  العمل وهذا ما يسبب الفجوة بين ل االقتصادية ، والت ات سوق العم ة ومتطلب تكلفة المعرف

ين  ة وب اتهم العلمي ية وتوقع اتهم الدراس ين توجه وازن ب ي الت دام ف ن انع انون م يم يع ي التعل أن خريج
  . )٥(متطلبات سوق العمل

 ً ا ناعي اتجاهاعالمي يم الص ن خريجي التعل ة م ة الفني دريب العمال و ت ، )٦(حيث يعد االتجاه نح
  أن التعليم الصناعي ال يكفى بالضرورة لدخول الخريجين  Jonathan ,Jوهذا ما أكدته دراسة 

د  وأشارت دراسة أحمدحسني،  )٧(الحاليين لسوق العمل المتغير، وتلبية مطالبه المتجددة عب
وق الصناعي باحتياجات الفني التعليم ربط إلى أهمية)٨(الغنى ي العمل س ة مصرمن ف دي العامل  األي

  لماهرة.ا

وقد أكدت العديد من الدراسات والمؤتمرات والندوات أن التعليم الفنى مازال يعتريه الكثير 
من أوجه القصور ، والتي نتج عنها ضعف المستوى العلمي لخريجي هذه المؤسسات، وعدم 

                                                             

مجلة  ): " التعليم العالي ومستقبل  القوة البشرية في دول الخليج العربية"،٢٠٠٢د الوهاب خويت(سمير عب )٥(
  .٨٤، تصدرها الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، السنة الخامسة،العدد السادس ، ص التربية

(6Tanka,N,"The Role of Technical Education and Vocational Training in the 
Broader Perspective of Nepal,s Employment and Training System",Ph.D, 
Southern IIiois University at Carbondale ,United States ,2011,p 23.     

(7)Jonathan,J, An assessment of Rech Prep Programs in Secondary Schools in the 
Commonwealth of PennsyivaniaSpanos,Ph.D,The Pennsylvania University 
,Pennsylvania,united States,2008. 

): "دراسة مقارنة لنظم الربط بين التعليم الفني الصناعي وسوق العمل في ٢٠١١أحمدحسني عبدالغنى() ٨(
  ، كلية التربية، جامعة المنوفية .رسالة دكتوراة مصروالصين وألمانيا" ،
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امل استيعابهم للتغيرات التي طرأت على األدوار التي يلعبونها في الفصول الدراسية والورش والمع
وبصفة خاصة في ظل العديد من المتغيرات العالمية مثل العولمة، وثورة االتصاالت، والتقدم 

  التكنولوجي وغيرها.

إلى تخلف المناهج الدراسية وتقليدية التخصصات عن )٩(Lewis,Mكما توصلت دراسة 
تطلبات التطورات المعرفية الحديثة، وضعف الترابط بين محتوى مقررات التدريب العملي ، وم

العمل بالمصانع والمؤسسات الصناعية ، وقله التدريبات العملية على الماكينات واألجهزة، وعدم 
  اتاحة الفرصة لإلتقان المهني والتدريب الجيد.

يس ى خم ارت دراسة موس د أش ام  )١٠( وق ات النظ ين مستوى مخرج تمرار الفجوة ب ى اس إل
ل و وق العم ات س ين احتياج دريبي وب ي والت ة التعليم ائط المعرفي يم "الوس تخدام التعل دم اس ع

ات  بكات المعلوم ة وش بات اآللي يم كالحاس ي التعل ا ف ل معارفه ات" لنق ات المعلوم ة وتقني والمعلوماتي
يم  ي للتعل وى المعرف ي المحت وغيرها وعدم إدخال تقنيات االتصال والمعلومات ومعارفها وإدماجها ف

  جتمع ومتطلبات سوق العمل.وتحديد المناسب منها في ضوء احتياجات الم

ين العرض Indermit ,S and Stephen,Pوتوصلت دراسة  وازن ب اك عدم ت ى أن هن إل
  .)١١(من مخرجات المعاهد الفنية والطلب عليه ، وأنها أقل بالنسبة للعمل بالقطاع الخاص

تنافسية به ، ، ويواجه التعليم الثانوى الفنى الكثير من المعوقات والمشكالت لتحسين القدرة ال      
  وبذلك تتحد مشكلة الدراسة  فى التساؤل الرئيسى التالى:

  ما التوصيات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية للمدارس الفنية فى ضوء خبرات بعض الدول؟

  ويتفرع من هذا السؤال عدة األسئلة الفرعية التالية: 

 عليم الثانوى الفنى بمصر؟ما مفهوم القدرة التنافسية وأهميتها وأهم محدداتها بالت .١

ما مدى إمكانية االستفادة من خبرات كال من (أمريكا، واليابان) في تحسين القدرة التنافسية  .٢
 للمدارس الفنية؟

  المشكالت التى تواجه تطبيق القدرة التنافسية بالمدارس الفنية بمصر؟ما  .٣

 ل؟ى ضوء خبرات بعض الدولتحسين القدرة التنافسية للمدارس الفنية فما التوصيات المقترحة  .٤
                                                             

Journal of tional Education  and the Dilemma of Education ",Lewis,M,"Voca)٩(

Vocational Education Research, VOL(25),Paris.    

المجلة ):  التجربة األردنية في توطين الوظائف في إطار استثمار الموارد البشرية ، ٢٠٠٦موسى خميس ()١٠(
  .٣٥)، ص ٦٦، تصدر عن الجامعة األردنية ،ع ( الثقافية

(11) Indermit ,S and Stephen,P,Vocational Education and Training in Egypt In Intermits, 
Vocational and training Reform World, oxford university ,USA,2009.    
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  أهداف البحث : 

 التعرف على  مفهوم القدرة التنافسية وأهميتها وأهم محدداتها بالتعليم الثانوى الفنى بمصر. .١

التعرف على كيفية االستفادة من خبرات كال من (أمريكا، واليابان) في تحسين القدرة التنافسية  .٢
 للمدارس الفنية.

 اجه تطبيق القدرة التنافسية بالمدارس الفنية بمصر.التعرف على المشكالت التى تو .٣

ت التوصل إلى التوصيات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية للمدارس الفنية فى ضوء خبرا .٤
 ل.بعض الدو

  أهمية البحث:

  تنبع أهمية البحث من عدة اعتبارات يمكن عرضها فيما يلي: 

ة بالتعليم الفنى فى ضوء خبرات بعض أهمية الموضوع الذي تناوله تحسين القدرة التنافسي .١
 الدول.

طبيعة المرحلة الراهنة التى يتزايد فيها االهتمام بالقدرة التنافسية فى مجال االقتصاد والتعليم،  .٢
 خاصة التعليم الثانوى الفنى التجارى جعل من دراسة القدرة للمدارس الفنية

 تياجات المؤسسات االنتاجية.االرتقاء بمخرجات التعليم المدارس الفنية بحيث تلبى اح .٣
إن نتائج البحث قد يساهم فى مساعدة المهتمين بوزارة التربية والتعليم بتحسين القدرة التنافسية  .٤

للمدارس الثانوية الفنية، وأصحاب القرار فى اإلدارة التعليمية، بما سوف تقدمه من نتائج 
 .وتوصيات توضح الواقع والمأمول

 بحث الحالى على دراسة مرحلة الثانوى الفنى.يقتصر ال  حدود البحث :  

فيما يتعلق بالقدرة التنافسية يقتصر البحث الحالى المحاور التالية: مفهوم القدرة التنافسية،  .١
 ومحددات القدرة التنافسية، ومؤشرات القدرة التنافسية.

الواليات خبرات الدول المتقدمة: حيث يقتصر البحث الحالى على دراسة القدرة التنافسية ب .٢
 .المتحدة األمريكية، واليابان)

  منهج البحث:

بجمعالبيانات تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعتها حيث يهتم هذا المنهج    
الوصول إلى النتائج وتفسيرها، وتصنيفها وتبويبها حسب طبيعتها من أجل االستفادة منها في 

ية والتربوية  كما هي قائمة في الحاضر ووصفها وتشخيصها والتقصي حول الظواهر المجتمع
  وتحليلها وتفسيرها ، ويتمثل استخدام هذا المنهج في هذه الدراسة فيما يأتي:

جمع الدراسات ذات الصلة بالدراسة وتحليلها لإلفادة منها في وصف وتحليل واقع مشكالت  .١
 ية بها.في مصروتحسين القدرة التنافس المدارس الفنية التعليم 

 اإلطالع على األدب التربوي وإعداد اإلطار النظري للدراسة. .٢
 صياغة توصيات مقترحة  تسهم فى تحسين القدرة التنافسية بالمدارس الفنية . .٣

  مصطلحات البحث: 
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المجال الذي يحقق للمؤسسة أو المنظمة قدرة تنافسية أعلى : يمكن تعريف القدرة التنافسية بأنها    
في استغالل جوانب القوة والفرص المتاحة فيها للحدِّ من جوانب الضعف وتقليل أثر من  منافسيها 

التهديدات، والدخول في منافسة مع المؤسسات األخرى، تنبع الميزة أو القدرة التنافسية للمؤسسات 
أو المنظمات من خالل قدرتها على استغالل مواردها البشرية والطبيعية في تحقيق ميزة تنافسية 

    )١٢(لق بالجودة أو استخدام التكنولوجيا أو االبتكار والتطوير.تتع

ً بأنها      قدرة المدرسة على تحقيق : ويعرف البحث الحالى القدرة التنافسية للمدارس إجرائيا
والحفاظ على الجودة التعليمية وزيادة كفاءتها الداخلية وزيادة الطلب عليها وتحسين أدائها 

  هدافها المحلية والعالمية والخدمات التى تقدمها بما يكسب موارد متزايدة.ومخرجاتها وبما يحقق أ

  خطوات السير فى البحث 

  : التالية الخطوات يتبع البحث سوف الدراسة، ألهداف وتحقيقا ، تقدم ما ضوء في     

ى الخطوة ام اإلطار: األول ن الع ة حيث للبحث م داف والمشكلة ، المقدم ا،  البحث وأه وأهميته
  .الدراسة وخطوات والمصطلحات، المستخدم والمنهج ، دودهاوح

  مفهوم القدرة التنافسية وأهميتها وأهم محدداتها ، بالتعليم الثانوى الفنى بمصر  :الثانية الخطوة

ة اإلستفادة :الثالثة الخطوة ان)  وكيفي ا، والياب ن (أمريك عرض خبرات بعض الدول المتقدمة  لكال م
  التنافسية بالمدارس الفنية.. منها في تحسين القدرة

فلسفة التعليم الثانوى التجارى ، وأهدافه ، وأهميته، وأهم  مشكالت التعليم الفنى  :الرابعة الخطوة
  التجارى .

  : التوصل إلى التوصيات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية بالمدارس الفنية. الخطوة الخامسة

  

  اإلطار النظرى

  تمهيد:

ة من المفاهيم الحديثة التي بدأت تظهر وتستخدم في المؤسسات التعليمية في تعد التنافسي  
السنوات األخيرة، وخاصة بعد حصول العديد من الكليات والجامعات على االعتراف األكاديمي 
واالعتماد سواء من مؤسسات محلية أو عالمية، وتكمن أهمية التنافسية في تحقيق االستفادة القصوى 

يات المتوفرة داخل المؤسسات التعليمية بهدف الوصول إلى أفضل مخرجات تتناسب من كل اإلمكان
  .ومتطلبات معايير الجودة العالمية، وكذلك احتياجات ومتطلبات سوق العمل

                                                             

امعية، القاهرة: الدار الج اإلدارة االستراتيجية(مفاهيم ونماذج تطبيقية) ،): ٢٠٠٣جمال المرسى ، إدريس ثابت()١٢(
  .٢٣ص 
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ً بمواجهة تلك التحديات ووسيلته فى ذلك إعداد جيل       لذلك أصبح التعليم الثانوى الفنى مطالبا
يرات العصر، ويطبق المعرفة بشكل مرن ومتواصل، جيل ذو جديد بفكر جديد يستوعب متغ

مواصفات خاصة معترف بها عالمياً، جيل متخصص على المستوى القومى المحلى، والمستوى 
العالمى، فهو فى حاجة مستمرة لمراجعة وتطوير أهدافه وفلسفته ونظمه وأساليبه من خالل أساليب 

ادر على استشراف آفاق المستقبل وحل مشكالت حديثة تجعله على درجة من الجودة عالية وق
الحاضر، قادر على تخريج "إنسان المستقبل" القادر على مواجهة التغيير والتعامل مع المجهول 

  .)١٣(والذى يستطيع أن يتعاون مع غيره من األفراد والجماعات 

 :القدرة  التنافسية  

فهوم التنافسية منذ بداية عقد الثمانينات من يحاول الباحثون فى مجال اإلدارة واالقتصاد تحديد م     
القرن العشرين، حيث بادرت مدرسة األعمال األمريكية تناول مفهوم جديد للتنافسية أطلق عليه 

ً الميزة التنافسية  كبديل لمفهوم الميزة النسبية، وعلى  Competitive Advantageاصطالحا
ولية حول مفهوم الميزة التنافسية، إال أن األمر الرغم من وجود إتفاق عام فى أدبيات التجارة الد

يختلف فيما يتعلق بمفهوم القدرة التنافسية، فيرى بعض الباحثين أن المنشأة أو المؤسسة تتمتع بقدرة 
تنافسية إذا تمكنت من المحافظة على متحصالتها باستمرار أو إذا استطاعت زيادة حصتها السوقية 

  .)١٤(مل خسائربدون انخفاض فى األسعار أو تح

المجال الذي يحقق للمؤسسة أو المنظمة قدرة تنافسية أعلى : يمكن تعريف القدرة التنافسية بأنها    
من  منافسيها في استغالل جوانب القوة والفرص المتاحة فيها للحدِّ من جوانب الضعف وتقليل أثر 

أو القدرة التنافسية للمؤسسات التهديدات، والدخول في منافسة مع المؤسسات األخرى، تنبع الميزة 
أو المنظمات من خالل قدرتها على استغالل مواردها البشرية والطبيعية في تحقيق ميزة تنافسية 

   )١٥(تتعلق بالجودة أو استخدام التكنولوجيا أو االبتكار والتطوير

ى تكسب المنشأة الوتعرف القدرة التنافسية بأنها ر السعرية الت درة : "مجموعة العوامل غي ق
وقية.  ة الس ل: الحص افية، مث يم إض ديم ق الل تق ن خ رين، م ام اآلخ ة أم دة المنافس ة ح ى مواجه عل

   )١٦(معدالت الربحية، وحجمها، واإلنتاجية، ورأس المال، ومهارات العاملين... إلخ"

و  ية، فه درة التنافس دد للق يط ومح ف بس د تعري ه ال يوج ابقة بأن اريف الس ن التع ح م ويتض
تمل  وم يش دمها مفه ي تق دمات الت ة الخ ى نوعي د عل ف يؤك اك تعري اط، فهن ن النق د م ى العدي عل

                                                             

):،تخطيط الموارد البشرية ودوره فى تعزيز المقدرة التنافسية، ٢٠٠٧محمد عواد الزيادات ، مروان محمد النسور( ) ١٣(
) ، كلية التجارة ، جامعة أسيوط، ص ص ٤٢، العدد( المجلة العلميةلعينة من منظمات القطاع الخاص فى األردن، 

٩٥- ٩٤.  

سلسلة دورية تهتم بقضايا التنمية فى األقطار القدرة التنافسية وقياسها"، ):" ٢٠٠٥) محمد عدنان وديع(١٤(
  .٨)، الكويت: المعهد العربى للتخطيط، ص ٢٤)، ع(٢س( العربية،

  .٢٣، ص ، مرجع سابق) جمال المرسى١٥(

التنافسية،  ): "تخطيط الموارد البشرية ودوره فى تعزيز المقدرة٢٠٠٧) محمد عواد الزيادات، مروان محمد النسور(١٦(
 .١٩٧)، كلية التجارة، جامعة أسيوط، ص  ٤٢ع( المجلة العلمية، لعينة من منظمات القطاع الخاص فى األردن"، 
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د  ن يؤك اك م دمها المؤسسات، وهن ي تق ريجين الت ودة الخ ى ج د عل ف يؤك اك تعري المؤسسات، وهن
  على االستمرارية في المنافسة على المستوى اإلقليمي أو العالمي.

 : أهمية القدرة التنافسية بالتعليم الفنى  

يعيش العالم اآلن فيما يسّمى بالعولمة وانفتاح الحدود الدولية وبخاصة أمام االستثمارات       
والنواحى االقتصادية، مّما يبرز ويعّمق أثر التنافسية بين الشركات والدول، ونتيجة الشتراك كافة 

لن يترك  دول العالم فى سوق واحدة مفتوحة نتيجة تلك العولمة، فقد أدّى ذلك إلى التنافس الذى
  مكاناً فى المستقبل للضعيف. 

ويمثّل هذا النظام االقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، والتنافس     
  الشرس تحدياً كبيراً وخطراً حقيقيّا لدول العالم وشركاته، وبخاصة تلك الموجودة في الدول النامية.

دة مع ية ع درة التنافس ذت الق د واتخ تراتيجية والح ا اإلس ية والمزاي درة التنافس ا: المق ان منه
   )١٧(التنافسى والمزايا التنافسية وغيرها، وتحقق القدرة التنافسية عدة منافع، أهمها: 

ع المحافظة  - اج م اليف اإلنت ى خفض تك ة ومستمرة ف زة نسبية دائم ق وكسب مي ى تحقي تؤدى إل
 على ذلك.

 مستمرة فى رفع وتحسين جودة المنتجات.تؤدى إلى كسب ميزة نسبية دائمة و -

 تقديم كل ما هو جديد وحفز روح الخلق واإلبداع. -

ادة  - ز أو قي ز أو التركي تراتيجية التميي ة كاس تراتيجية للمنافس ن إس ر م ية أكث درة التنافس د الق تعتم
 التكلفة الشاملة.

ا لصالحه - ف التكنولوجي ة وتوظ زة تنافسية عالي ق مي ى تحق ام تدرك المنظمات الت ا وتحاول اغتن
 الفرص السوقية.

ة  - لة القيم ى سلس ا عل الل اعتماده ن خ افة م ة مض ية قيم درة التنافس ق الق  Value Chainتحق
 لألنشطة الرئيسية والمساندة ضمن القطاع التى تعمل فيه.

ى       درة ف المى، وال ى المستوى الع ى الصناعة عل ن التوسع ف درة التنافسية المؤسسة م ن الق وتمك
وا ة السريعة زادت الم رات البيئي ز والتغي ز التجهي واق، ومراك ى األس وال وحدة المنافسة ف رد واألم

  من درجة االهتمام بها، وبشكل كبير.

درتها  ى ق عى ألن تنم ى تس ة الت ات الخدمي ن المؤسس دة م ة  واح دارس الفني ت الم ا كان ولم
رية ا ات المص درة الجامع ة ق ث بدراس تم الباح ة اه ية الذاتي ات التنافس ن المؤسس دة م ية، كواح لتنافس

                                                             

  .١٠٥، ص  المرجع السابق) ١٧(
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ة،  ام التحديات التنافسية العالمي دار أم وف باقت دربين والوق راد الم اج األف ة، المسئولة عن إنت التعليمي
وارد  ى الم تم ف وم ي بح الي روة، أص ال والث ة أو رأس الم وارد الطبيعي ى الم افس ف ان التن د أن ك وبع

ى الت الم عل د الع د أن اعتم رية، خصوصاً بع ل، البش وة العم ارات ق بحت مه ة، وأص ا الحديث كنولوجي
ى  ى المنافسة ف والتعليم، والمعرفة، السالح التنافسى األول لكل المؤسسات المتنافسة، فاتجه العالم عل
درتها التنافسية  ة، لتنمى ق ة الفاعل وة والطاق تطوير العنصر البشرى، وبنائه بصورة تضمن حشد الق

  فى جميع المجاالت.  

ز ولتطو     ى تعزي ة تسعى إل دارس الفني ك الم ظ أن بعض تل ات نالح ى الجامع ير القدرة التنافسية ف
ى  ا دعى إل ى منافسيها، مم ا عل وق فيه ن أن تتف ى يمك د المجاالت الت ى تحدي مركزها فى السوق وإل

  االهتمام بالقدرة التنافسية وإلى البحث عن العوامل والقوى التى تسهم فى تطويرها.

تفادوا ولتطوير القدر ذين اس راد ال ة التنافسية فى المدارس الفنية فى أهم مجال لإلنتاج وهو األف
درس  ى ت ة الت دارس الفني منها فى عملية التعليم، أو تالحم هذه المؤسسة بالبيئة اإلنتاجية، حيث إن الم

يه اج إل ذين يحت الخريجين ال ذا طلب السوق جيداً، هى تلك المؤسسة التى تنجح فى إمداد ا لسوق ب م ه
   .المجتمع

  

  

  

  

 :أسس التنافسية ومبادئها  

ا  بعد أن أوردنا مفهوم القدرة التنافسية على المستوى العالمى، نتناول هذه المفهوم من خالل م
ى  تند عل ية يس درة التنافس وم الق لمى، أن مفه رى الس ريون، في اديون المص راء واالقتص ه الخب قدم

   )١٨(مبادئ أساسية هى: 

ابقة ال أن مستقبل   :أوالً  رات والنجاحات الس ى، والخب نجاح أى منظمة ليس امتداد لنجاحات الماض
تقبل  كيل المس نع وتش ة لص ى محاول دة، ه ية الجدي ذا فالتنافس تقبل، ول ى المس ا ف ن إنكاره يمك

  وليس مجرد االنتقال إليه للبحث عن مكان فيه.

                                                             

المؤتمر األول للجمعية العربية لإلدارة واإلدارة اإلستراتيجية ): التنافسية فى نظام األعمال الجديد، ١٩٩٦على السلمى() ١٨(
  .٧٣- ٦٥، ص  اإلسكندرية والقيمة التنافسية لمنشآت األعمال،
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ه، وهدف  أن المنافسة الحقيقية تكون على الفرص فى السوق وليس عن  ثانياً: ن حصة في البحث ع
د  دد بع م تح ى ل واق والت ك األس ى تل ة ف وقية للمنظم يم الحصة الس و تعظ دة ه ية الجدي التنافس

  (الفرص المستقبلية) وذلك عن طريق االستثمار األمثل للكفاءات.

 ً ي  :ثالثا ن المنظمات، أو ب ن تأخذ التنافسية الجديدة شكل المواجهة الشاملة، بين كل منظمة وغيرها م
ين صناعة وأخرى منافسة  ات)، أو ب كل مجموعة من الشركات وأخرى (التكتالت والتحالف
د لتشمل  ا تمت ركة، لكنه دمها ش ة تق لها وبالتالى فالمنافسة الجديدة ال تنحصر فى سلعة أو خدم

  كل إمكانيات وقدرات هذه الشركة المنتجة لتلك السلعة أو المقدمة لهذه الخدمة.

 ً ون يجب أن تتو  :رابعا ة، لتك ين أجزاء المنظم رابط ب ل التنسيق والت دة، عوام ية الجدي ى التنافس فر ف
درة  ق ق ى تحق ا لك ف جميعه ى توظ درات، الت ات والق وارد واالمكاني ن الم ة م ة متكامل كتل

  تنافسية عالية فى مواجهة غيرها من المنظمات المتنافسة لها.

 ً درة خامسا وفر الق ور ومستمر : فى التنافسية الجديدة يجب أن تت ار، بشكل متط داع واالبتك ى اإلب عل
  وذلك لسد الفجوة فى مجموعة القدرات الكلية لمواجهة المتنافسين اآلخرين.

ى ضغط  سادساً: درة عل ل السرعة والق ا للمنافسة كعام ل تؤهله دة عوام دة لع ية الجدي اج التنافس تحت
ى  ل ف دة الوقت، لضمان الوصول للعميل، وكذلك استثمار الوقت الطوي درات الجدي وين الق تك

ل  نفس الطوي رض ال ذلك تف ى ب ارات، فه ك االبتك ق لتل وير، والتطبي ار والتط ى االبتك عل
  والمثابرة ألجل إحداث تأثير عظيم، يعظم حصة المنظمة فى الفرص المستقبلية فى السوق.

اً ن سابعاً: داً دقيق ه المنافسة الجديدة تحدث فى مجاالت غير منضبطة وغير محددة تحدي ا تحدث ظراً لم
ة  ية القديم س التنافس كيل، يعك ى التش ذ ف تقر وآخ ر مس ق وغي ر متالح ن تغي ة م المعلوماتي
ى  ذاتها، تسهم ف دة عامل محدد ل ية الجدي المحددة والواضحة المعالم، من هنا أصبحت التنافس
ت  ا زال ى م دة الت رص الجدي تثمار الف ى اس ل ف د التعام روط قواع اد وش د أبع يح وتحدي توض

  كل وتتطور.تتش

 ً ا ال ثامن دة لنظام األعم روف الجدي ة الظ ن دراس دءاً م ل ب دة مراح ر بع د تم ا الجدي : المنافسة بمعناه
ية  درات األساس اء الق م بن تقبلية، ث رص المس د الف الزم لتحدي تراتيجى ال يط اإلس والتخط

ك  ف تل ة توظي ى النهاي ات، وف ك المنظم ية لتل درة التنافس اء الق م بن ن ث ات، وم درة للمنظم الق
  واستثمار الفرص.

 :محددات القدرة التنافسية  

ادية  ز االقتص اد والمراك اء االقتص وء آراء علم ى ض ية ف وم التنافس تعراض مفه د اس بع
ى كل  م عل ا ُعم درة التنافسية وخاصة إذا م المتخصصة يتضح أنه ال يوجد تعريف محدد وشامل للق

درة  المؤسسات التجارية والصناعية والتعليمية ولكن يمكن اد، يشمل الق دد األبع وم متع ه مفه القول أن
ل  ودة وبأق ن الج ة م ة ع الي ى درج اج عل ون اإلنت ث يك اج بحي ل اإلنت ل لعوام تخدام األمث ى االس عل
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ا يشمل  ة، كم ادة اإلنتاجي ة وزي ع مستوى دخل المعيش ن رف ا يمك التكاليف الممكنة والتى عن طريقه
دير وا ى التص ة عل درة المؤسس وم ق ذا المفه ى ه وق المحل ى الس م ف ر ودائ ا كبي ع له تالل موق ح

ا  يتم فيه ى س ة الت ادية الكلي ة االقتص ة البيئ ا، دراس ل أهمه ى عوام ية عل د التنافس المى، وتعتم والع
درة  اج، ومق ادة اإلنت المنافسة،ومقدرة المؤسسة على تطوير واستخدام التكنولوجيا بغرض تجويد وزي

تراتيجيات حدي تخدام اس ى اس ة عل ا المؤسس تقبل، كم ى المس تج ف وير للمن داع والتط من اإلب ة تض ث
عت  ددة، وض دة ومتع ية جدي زات تنافس ار مي الل ابتك ن خ ك م ل وذل اء العمي ويقه وإرض من تس تض
ة  ى أربع عها ف ى وض ورتر والت ية لب درة التنافس ددات الق ا مح ان أبرزه ية ك درة التنافس ددات للق مح

  عناصر أساسية وهى:

  أوضاع عوامل اإلنتاج. .١

 وضاع الطلب المحلى.أ .٢

 الصناعات المكملة أو المغذية. .٣

  إستراتيجية المنشأة وهيكلها ودرجة المنافسة. .٤

  وسوف يقوم الباحث بمناقشة كل عنصر على حدة، كما يلى 

ية، ورأس   ة أساس ة وبني وارد طبيعي ل العوامل من م يقصد بأوضاع عوامل اإلنتاج إشراك ك
زة المال، والموارد البشرية، باإلضافة إ ق المي ى تحقي لى المعرفة والمناخ والموقع، كل ذلك يشترك ف

اءة، لكى  ن الكف ة م ى درجة عالي ون عل ة، وأن تك ذه العوامل مجتمع التنافسية، ويجب أن تستخدم ه
اع  ار أن أوض يمكن اعتب ة، ف ات التعليمي ى المؤسس ك عل ق ذل ا طب ية، وإذا م زة التنافس ق المي تتحق

ى إمكا ل ف اج تتمث ل اإلنت ة عوام اعدة، وبني ل مس ن عوام ه م ا تحتوي ل م ة بك ة التعليمي ات المؤسس ن
ى  ة ف ائى للمؤسسات الجامعي تج النه و المن ب ه ك ألن الطال ب) ، وذل تج (الطال ناعة المن أساسية لص
صورة خريج قائم من عمليات تداول وتشغيل لخط إنتاج بدايته المجتمع، والطالب الخام، ومدخالت 

  .مع فى صورة خريجين أو مخرجات بحثية أخرى متنوعةأخرى، ونهايته إلى المجت

ب  ع الطل ه م دى توافق ى وم ب المحل ل الطل ه هيك د ب ى فيقص ب المحل اع الطل ن أوض ا ع أم
دة  ا، جي ة التكنولوجي لع كثيف بة للس ه بالنس اع أهميت ز بارتف ى يتمي ب المحل ان الطل إن ك المى، ف الع

ق ق تج ويحق ودة المن ور ج ز تط ك يحف إن ذل توى، ف ع المس ك م ق ذل ا تواف ا، وإذا م ية علي ة تنافس يم
ب  ة الطل ت حاج إن كان ريجين، ف تج األول للخ ى المن ة ه ة التعليمي ار أن المؤسس ى اعتب يم، عل التعل
درة  المى، فالق ى المستوى الع ة عل درة تنافسية عالي ق ق ك يحق إن ذل المحلى لخريج ذو جودة عالية، ف

ن م ة م ه المؤسس رض ل ا تتع أثر بم ية تت ا التنافس ى، فكلم ا التنافس وة مركزه دى ق ة، وبم ة محلي نافس
ز  ت بمرك ا تمتع ة، كلم وى المنافس د ق ة ض ها حماي وفر لنفس ة، أن ت ة أو المنظم تطاعت المؤسس اس
دات  اليين، وتهدي ين الح ة المنافس ة بمواجه ى المنافس درتها عل ا زادت ق المى، وكلم وى ع ى ق تنافس

رة، لع المبتك دات الس دد، وتهدي ين الج ز  المنافس وة المرك ا ق ترين، أم وة المش وردين وق وة الم وق
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ز  ى التمي درة المؤسسة عل ى التنافسية، وق درة المؤسسة عل التنافسى، فإنها تتأثر بعاملين هما زيادة ق
  .  )١٩(فى منتجاتها

ا  ى له وافر مجموعة من المدخالت الت ا ت ة فيقصد به ة أو المغذي أما بالنسبة للصناعات المكمل
تج اج المن ى تخفيض صلة بإنت ا يسهم ف ودة، بم ة وج ى األداء ومرون رعة ف ن س وفره م ا ت ، نظراً لم

د،  ت والجه وفير الوق الت، وت االت والمواص وط االتص ر خط ا قص ب عليه ة ويترت ة الكلي التكلف
وق  ة السعرية للس ى القيم تحكم ف الى ال تج، وبالت واإلنتاج الكبير، بما يحقق قيمة سعرية منخفضة للمن

ن درجة التطور بما يحقق المنافس د م ة، ويزي ا عالي تج ذو تكنولوجي ديم من ئ الفرصة لتق ا يهي ة، وبم
ات  ة، كل الهيئ ى المؤسسات التعليمي ادل ف ا يع ذا م ل، وه وخلق المهارات اإلنتاجية واإلدارية األفض
دائق،  ب، والح جد، والمالع االت، والمس زة االتص الت، وأجه ة، كالمواص ر التعليمي ة غي المعاون

ميم رق تص ا،  وط ع جوانبه ى جمي ة ف ة التعليمي لة بالعملي ا المتص ى التكنولوجي افة إل انى، باإلض المب
  . )٢٠(وغير ذلك من العوامل المساعدة للمؤسسة، من تسهيالت وتجهيزات وبيئة مادية

ى محددات  ع ف ور الراب و المح أما المقصود باستراتيجية المنشأة وهيكلها ودرجة المنافسة، وه
ى صناعة الميزة التنا ذا المحدد يتضمن األهداف واإلستراتيجيات، والطرق واألساليب الت فسية، فه

ى المستوى  ئ للنجاح عل راع، والتهي ى االخت درة عل ة، والق ة المنافسة المحلي تنظم المؤسسة، وطبيع
ك  ى األهداف الطموحة الموضوعة لتل العالمى، ويمكن اعتبار ذلك فى المؤسسات التعليمية، ممثالً ف

ذلك االستراتيجيات الموضوعة  المؤسسات، د مستقبالً، وك لكى تتحقق على المستوى القريب والبعي
ودة  ى ج ك عل الل ذل ن خ افظ م ث تح تمرة، بحي ة مس ا تنمي ات وتنميته ك المؤسس وير أداء تل لتط

  الخريج، والنتاج بصفة عامة. 

زة التن ه المي ا يترتب علي بعض، بم ع بعضها ال ة م افسية، وكل وتتفاعل تلك المحددات األربع
ل  دث داخ ا يح رتبط بم ية ت ك أن التنافس ى ذل ا، ويعن أثر به رى ويت ددات األخ ى المح دديؤثر ف مح
درة المؤسسة  ة، وتتوقف ق ة الخارجي ة أخرى بمحددات أخرى بالبيئ المؤسسة من ناحية، ومن ناحي

وافر ا، وت اج فيه اليب اإلنت ة وأس ا الداخلي ى إدارته اج،  لالستجابة للتحديات التنافسية عل عوامل اإلنت
ى  اً، ولك اً أو عالمي واء محلي ا، س ة عملياته ا المؤسس ارس فيه ى تُم ال الت ة األعم ى بيئ د عل ا يعتم كم

  .تحقق المؤسسة ميزات تنافسية جيدة، يجب أن تتكامل إدارات المؤسسة لتحقق الميزة المرغوبة 

ة إذا  ية عالي درة تنافس ع بق ات تتمت الفاً أن المؤسس ر س ا ذك ح مم ة ويتض ت بنوعي اهتم
تج  ودة المن ت بج راد واهتم ارات األف ة مه تغاللها وتنمي ة اس ار وكيفي ة االبتك روعات ودرج المش
ت  ويق، واهتم اج والتس بط اإلنت ى تض وانين الت عت الق ة ووض ية عالي زة تنافس ه مي وفرة ب المت

                                                             

مجلة البحوث ): "المحاسبة اإلدارية ودعم القدرة التنافسية: مدخل التوجه للسوق"، ٢٠٠٥) صالح محمد عمران(١٩(
 ٥٧)، كلية التجارة جامعة سوهاج، ص ١٩،ع(التجارية المعاصرة

  

ال التكنولوجية كآلية لدعم اإلبداع فى المؤسسات الصغيرة الرائدة"،أعمال ): "حاضنات األعم٢٠١١)  ليلى عبد الرحيم( ٢٠(
)، ٢،ج(اسة وتحليل تجارب وطنية ودولية الملتقى الدولى لإلبداع والتغيير التنظيمى فى المنظمات الحديثة : در

 .٦٨الجزائر:جامعة سعد دحلب البليد، ص 
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ذى ي وفير وال اج ال ن اإلنت تمكن م ى ت ية حت درة التنافس ك الق ة لتل ا الداعم زات بالتكنولوجي ع بمي تمت
  تكنولوجية عالية تمكن من إشباع حاجة المستهلك.

 خبرات بعض الدول االجنبية لتحسين القدرة التنافسية بالمدارس الفنية: 
  :الواليات المتحدة األمريكية  .١

اير      ى ين د بواشنطن ف ذى عق م، أن درجة ١٩٩٩قد أبرز تقرير المؤتمر الدولى للقدرة التنافسية ال
ى است دم ف ن التق ب إدخال مجموعة م ية، تتطل ق التنافس ى تحقي ا إل ى تقوده ات والت راتيجيات المنظم

ة  ات الوطني ين المؤسس ية، وتحس ة األساس ا: البني ل أهمه ن العوام ة م ى مجموع ينات عل التحس
ارات  ن المه ع م توى مرتف وفير مس ال، وت ات األعم ة لمؤسس ات الالزم وافر المعلوم ة، وت المتقدم

ى  للقوى العاملة، ووضع ز عل نظم تحفيز (حوافز) لتنشيط سلوك القوى البشرية، والتحول من التركي
ى  ة، إل وارد الطبيعي وافر الم ة الرخيصة، أو ت وى العامل ى الق د عل ى تعتم تحقيق الميزة التنافسية، الت
ى  ة ف ا المتقدم دة والتكنولوجي ات الفري ى المنتج د عل ى تعتم ية الت زة التنافس ى المي ز عل التركي

  . )٢١(العمليات

واد  ل والم وة العم ى ق ويشير مكتب اإلحصاءات ، إلى عناصر القدرة التنافسية، والتى تتمثل ف
دم  ا يق ريبى، كم ام الض ل والنظ اع التموي وير، وقط وث والتط الت، والبح ل والمواص ام، والنق الخ

اد من مص ية، يتض درة التنافس اً للق اراً تحليلي دمات ، إط ناعى وإدارة الخ يق الص س التنس وة مجل ر الق
رص  ى الف رف عل ة، للتع ناعية والخدمي ات الص ى المؤسس ية ف درة التنافس ى الق عف، ف والض
ة، وهو  ات المتحدة األمريكي ية بالوالي والتحديات، مثله فى ذلك مثل المجلس الدولى لإلنتاجية التنافس

درة  ل الق ى تحلي ة، يسهم ف ة اإلقليمي وزارة االقتصاد والتنمي ابع ل التنافسية مجلس قومى متخصص ت
ة التابعة  ز العلمي ن المراك درة التنافسية م دعم الق دولى ل ز ال ر المرك على المستوى القومى، كما يعتب

ال   Sfusلجامعة  ة األعم ى بيئ درة التنافسية ف ل الق تم بدراسة وتحلي ى ته ة الت من المؤسسات البحثي
  .)٢٢(القومية، والدولية، بالواليات المتحدة األمريكية

ة  د منظم ى وتؤك ة ف ر اإلنتاجي ى أث ية، عل درة التنافس وم الق دها لمفه ى تحدي ة، ف ل الدولي العم
درة التنافسية، من  القدرة التنافسية فى الدول النامية، على اعتبار أن اإلنتاجية من أهم مداخل دعم الق

ى ر ام والخاص ف تثمار الع ة، لالس ادية والخدمي ع خالل المشاركة الفعالة فى كافة القطاعات االقتص ف
ون  ير هاتس ا يش ة، كم المجتمع  Hatsouاإلنتاجي وض ب ن أدوات النه ية م درة التنافس ى أن الق إل

ة  ين البيئ رابط ب ق ال ى تحق األمريكى، وتحقيق جودة الحياة فيه، وإن هذا المفهوم يرتبط بالمساندة، فه

                                                             

، مجلة البحوث التجارية لتنافسية فى المؤسسات التعليمية):" قياس القدرة ا١٩٩٩) خليل سيد محمد الحسانى(٢١(
  .١٢٠) ، ص ٢، ع(١٣، كلية التجارة، جامعة جنوب الوادى، مج( )المعاصرة

  .١٢٢، ص لمرجع السابق) محمد عدنان وديع ٢٢(
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ى من  دعم االبتكار، وه ة، وت ة والتدريبي رص التعليمي ق الوظائف والف اء واالقتصاد، وخل وسائل بن
  .  )٢٣(المجتمعات

ة    وذج جامع ة نم ات التعليمي ى المؤسس ية ف درة التنافس اس الق تخدمت لقي ى اس اذج الت ن النم وم
ة، ١٩٩٣كاليفورنيا  ى المؤسسات التعليمي ية ف درة التنافس اس الق م ، حيث حدد مجموعة مؤشرات لقي

  :)٢٤(جاءت كاآلتى

 مدى الحساسية نحو التسجيل والطلب لدى الطالب. -

 الدور الذى تلعبه المؤسسات المهنية. -

 المهارات المطلوبة فى الخريج. -

 المهارات الوظيفية. -

 مهارات الحفز الشخصية. -

 االتجاهات اإليجابية. -

 مهارات الحاسب اآللى. -

 متطلبات العمالة. -

 المهارات التدريبية. -

 الخبرة والتعليم. -

 فعالية الطالب. -

 الفعالية فى مواجهة التغيير  -

 والنواحى اإلجرائية.االختصارات  -

 فعالية العاملين ومستوى أصحاب العمل. -

  : )٢٥(م فحددت نموذج لقياس القدرة ا لتنافسية جاءت بنوده كاآلتى١٩٩٤أما قمة ميامى سنة 

                                                             

  .١٢٣- ١٢٢، ص المرجع السابق)  ٢٣(

  .١٦٣- ١٦٢، ص ص١٩٩٩،  مرجع سابقخليل سيد محمد الحسانى، ) ٢٤(

  

  .١٦٤،  مرجع السابقال ) ٢٥(
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 تطوير مصادر التعليم والتدريب تكنولوجياً ومهنياً. -

 رغم التعليم األساسى مالياً وتكنولوجياً. -

 فيز البرامج التعليمية.تطوير السياسات التعليمية وتح -

 وضع معايير دقيقة لقياس مخرجات االبتكار والعوامل المرتبطة بنجاح التعليم. -

 إدارة المؤسسات التعليمية وتبنى األساليب اإلدارية الحديثة. -

 إدخال أساليب تكنولوجية متقدمة فى المفردات التعليمية والبرامج التدريبية. -

 تبارات مبادئ الديمقراطية.بناء استراتيجيات فعالة تراعى اع -

ة  - رامج التعليمي ى الب ات ف االت والمعلوم ة باالتص ة الخاص اليب التكنولوجي دث األس ال أح إدخ
  والتطبيقية منها.

وذج  من نم د تض ة  ٦٤ Griffithsوق ات التعليمي ى المؤسس ية ف درة التنافس اس الق راً لقي مؤش
  :  )٢٦(األميركية جاءت فى سبعة مجموعات وهى

 ات التقنية.مقياس مهار -
 مؤشرات الموضع أو المركز. -
 مؤشرات الضبط والتخرج. -
 مؤشرات مهارات التشغيل  العامة. -
 مؤشرات العمالة والتسجيل. -
امج  -مؤشرات أخرى مثل الحوافز  - ن البرن املين، واالتساع  –مقياس زم وظيفى للع االستماع ال

 الوظيفى من قبل الطالب.

التعليم الفنى بمصرفى أهم مجال لإلنتاج وهو األفراد  ولتحسين القدرة التنافسية بمدارس    
الذين استفادوا منها فى عملية التعليم، أو تالحم هذه المدارس بالبيئة اإلنتاجية، حيث إن المدرسة 
التى تدرس طلب السوق جيداً، هى تلك المؤسسة التى تنجح فى إمداداً لسوق بالخريجين الذين 

  يحتاج إليهم هذا المجتمع .

  يابان:ال .٢

اتن      ن وب رى (دايك ل Deakin & Pattenي ا بك و التكنولوجي ية ه درة التنافس اح الق ) أن مفت
رة من حيث  احة، وفقي ث المس ر صغيرة من حي ى تعتب ان الت عناصرها ومقوماتها، ومثاالً لذلك الياب

ا س نجاحه م أس ن أه د م ا يع ال التكنولوجي اج ع ة، إال أن اإلنت ة والمادي وارد الطبيعي زو  الم ى غ ف

                                                             

  .١٦٤،  المرجع السابق ) ٢٦(
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ى  ون وميك ن (كايتس الً م د ك ة، ويؤك ية الياباني درة التنافس توى الق اع مس ة، وارتف واق العالمي األس
Kitson & Michie ،ار واتساع األسواق درة التنافسية واالبتك ين الق ) على أهمية العالقة الوثيقة ب

ى إشباع احتياجات المست ار من أهم أدوات المنافسة، ويسهم ف ا تتسع حيث يعد االبتك هلك، ومن هن
م دعائم  األسواق للمنافسة، والتى تؤدى إلى مزيد من االبتكارات والتنمية، فالمنافسة واالبتكار من أه
وة  ه ق تمد من ة وتس ة وفاعل ة وحقيقي ة وعملي ة محتمل ل المنافس ار يجع ية، ألن االبتك درة التنافس الق

  .)٢٧(العمل

نة      ر س ر تقري د نش اقش١٩٩٨ولق ان ن ي الياب ي  م ف ية ف درة التنافس ه الق ي تواج ديات الت م التح أه
  : )٢٨(المؤسسات التعليمة اليابانية وكان من أهم تلك التحديات 

  التنوع في المؤسسات التعليمية. -
  التنمية المتواصلة للجامعات الخاصة الحكومية. -
  انتشار المؤسسات التعليمية. -
  نظام البحوث األكاديمية. -
  جودة التعليم. -
  لتعليم.إعادة هيكلة ا -
  العالقة بين شتي جوانب التعليم. -
  المسؤولية عن التعليم. -
  تقييم األنشطة التعليمية. -

 :المشكالت التى تواجه تطبيق القدرة التنافسية فى المؤسسات التعليمية  
ود والمشكالت  ة نتيجة للقي ة المطلوب اءة والفاعلي ى الكف ول إل ة الوص ال تستطيع النظم التعليمي

ه والصعوبات التى تو ى طموحات د ف ى مصر مقي اجه هذه النظم، ومن المالحظ أن النظام التعليمى ف
ود  وأهدافه ونتائجه ومنجزاته بعدد من المشكالت التى تقلل من فاعلية جهود التحسين، وقد تحبط جه
ال  ة االنتق التطوير، فهناك قيود تشمل طرق اإلعداد فى النظام التعليمى وأخرى تشمل االتصال وثالث

  .)٢٩(خاصة بالزمان، عالوة على القيود التى ترتبط باألعباء المالية ونظم التمويلوأخرى 

  :)٣٠(ويوجد العديد من المشكالت التى تمثل فى ذاتها تحدياً للقدرة التنافسية، ومنها ما يلى 

                                                             

  .١٢٤، ص مرجع سابق) خليل سيد محمد الحسانى، ٢٧(

  ١٤٨- ١٤٧ص ص  ،المرجع السابق )٢٨(

  

  .٧١، صمرجع سابقخليل سيد محمد الحسانى،  )٢٩(

  .٧٣، صالمرجع السابق )٣٠(
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 صعوبة القياس الكمى لألشياء غير المادية. .١
 صعوبة قياس أثر التعليم على وحدة إنتاجية العمل. .٢
 ة استخدام األجر كمؤشر أو دليالً على كفاءة العمل.عدم دق .٣
 تأخر ظهور العائد المادى لإلنفاق على التعليم. .٤
 إهمال دراسة أثر الجانب الثقافى واأليديولوجى العام للتعليم . .٥

ى  ف ف ر والتخل ى نتجت عن الفق ن المشكالت الت ويعانى التعليم فى الدول النامية من الكثير م
  :)٣١(مثل هذه المشكالت فيما يلى: تلك المجتمعات، وتت

ل من  .١ ى أق يم إل ى التعل ومى عل اق الحك ن اإلنف رد م اض نصيب الف دول  ٪١٨: ١انخف ة بال مقارن
 المتقدمة.

ل من  .٢ ى أق رد إل ا الف دول  ٪٥: ١تدهور مستوى الخدمات التعليمية التى يحصل عليه ى ال ا ف عنه
 المتقدمة.

 الفقيرة.ارتفاع نسب التسرب بين التالميذ فى الدول  .٣
 ارتفاع العدد المطلق لألميين وعدم انخفاض نسب األمية. .٤
ة  .٥ ة التعليمي يط السياس وء تخط توى اإلدارى وس عف المس ة وض اهج التعليمي رامج والمن ادم الب تق

 واالنعزالية عن المتطلبات االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع .

ارير االجنبي ائج بعض التق ى نت درة التنافسية  ويمكن اإلشارة إل باب ضعف الق ين أس ى تب ة  الت
  :)٣٢(بالمؤسسات التعليمية بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة ، والتى من أهمها: 

 عدم الربط بين التعليم واالستراتيجيات طويلة المدى. -
 ضعف كفاءة المؤسسات التعليمية من حيث البرامج والمقررات. -
 ية.قلة المخصصات المالية للمؤسسات التعليم -
دول  - ية لل درة التنافس عف الق ى ض ؤثر ف ا ي ة مم ة والمتقدم دول النامي ين ال ة ب وة لتكنولوجي الفج

 النامية.
 ضعف القدرة التنافسية للبحوث فى المؤسسات التعليمية. -
 قلة المخصصات الالزمة الستثمار التعليم فى تنمية الموارد اإلقليمية. -
 ة بيئتهم المحلية.عدم االهتمام بمدى ما يقدمه الطالب فى تنمي -
 ضعف التغذية الراجعة من التعليم لخدمة الواقع العلمى فى البيئة المحلية. -

ى  ية ف درة التنافس ت الق ى واجه ديات الت م التح ة أه لطة القومي ددت الس تراليا ح ى أس وف
  :)٣٣(المؤسسات التعليمية بأستراليا والتى تتمثل فيما يلى

                                                             

  .٧٤، صمرجع سابقخليل سيد محمد الحسانى،  )٣١(

Postsecondary Education in Kentucky licy Research Center, "Kentucy Long Term Po) ٣٢(
A Report to the Task Force on Postsecondary Education, March, 

1997, pp. 147-149.  
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 سة الدولية.النمو فى األسواق العالمية وحدة المناف -
 تزايد أهمية الخدمات والمعرفة لألنشطة الصناعية. -
 التغيرات الجغرافية واإلقليمية فى توزيع الفرص التعليمية. -
 تزايد تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال. -
 تعاظم دور منظمات األعمال صغيرة الحجم. -

ة بسبب وتشير الدراسات إلى تفوق القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية ا ة عن األمريكي لياباني
  :)٣٤(عوامل عدة، منها

 تفوق النظام التعليمى اليابانى من مقررات الرياضيات والعلوم عنه فى النظام األمريكى. -
ام  - ة بالنظ ة مقارن الب االبتكاري درات الط ى ق س عل ا انعك انى مم ى الياب ام التعليم ز النظ تمي

 األمريكى.
ة  - ة الياباني ى تفوق المؤسسات التعليمي ية خاصة ف االت التنافس ى مج ة ف ا األمريكي ى نظيرته عل

 مجال التعليم ومجال العمل ومجال إنتاجية التعليم.
ة  - دول األوروبي ى ال ة ف ى تواجه المؤسسات التعليمي ى أن التحديات الت ويرى المجلس األوروب

  :)٣٥(تتمثل فيما يلى
 اإلنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات. -
 المى.الضغوط فى السوق الع -
 التقدم السريع فى مجال العلوم والتكنولوجيا. -
 تحول المجتمع إلى مجتمع المعلوماتية على المستوى الدولى. -
 تأثير العولمة على رأس المال والخدمات. -
 تأثيرات النمو والعمالة التنافسية. -
 تأثير المعرفة العلمية والتكنولوجية. -
 البرمجيات التعليمية المتعددة. -
 سسات قطاع اإلنتاج.التالحم بين مؤ -
درتها التنافسية، إال     ن ق ة وتحد م ى تواجه المؤسسات التعليمي ويتضح مما سبق تعدد التحديات الت

ذى  دم ال توى التق ة، أى أن مس ى المتقدم ا ف ة عنه دول النامي ى ال ر ف ر أكب ديات ذات أث ذه التح أن ه
  وصلت إليه الدول يعد مؤشراً للقدرة التنافسية لديه.

                                                                                                                                                                                   

National Strategy for National Vocation The Stralia National Training Authority,) ٣٣(
Educational Training System, November, 2004, p 87. 

Japans Education Productivity" (Am Arbor: ) Lesstma Rebort and Walberg Herberi, "٣٤(
The University of Michigan, 2009, p281 .  

"Teaching and Lea lining" white Pepper on Educational and ) European Council, ٣٥(
Training Toward the Learning Society, June, 2001, p165.  
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ى كما      درتها التنافسية، خاصة ف وق ق تعانى بعض المؤسسات العربية من بعض التحديات التى تع
  :.)٣٦(مجال التدريس، ويمكن إيجازها فى اآلتى

و  - اه نح ى االتج وس ف وير ملم اح وتط دث انفت رى وح ع المص ى المجتم رات ف دثت تغي ح
 الخصخصة ولم يوافق هذا التطور تطوراً فى مقررات العلوم اإلدارية.

ة عد - ة التعليمي م وجود توافق بين الخطط والمناهج والبرامج المتبعة فى الكليات، مخرجات العملي
 (الخريجين) واحتياجات سوق العمل

رى  - ات أخ ى محتوي ل ف اب وتطوي وجود تشابه وازدواج بين محتويات المقررات الدراسية وإطن
 يجب أن ينظر إليها بشكل دورى.

ى فى - ى الحاسب اآلل ز عل دأت  عدم التركي د ب ه، وق الرغم من أهميت ة ب ة والعلمي ات اإلداري الكلي
 بعض الكليات تطبيق تدريسة وتعليمة إجبارياً على الطالب خاصة فى الدراسات العليا.

ة  ات النظري ى الكلي ة وبخاصة ف ومن السلبيات التى تواجه القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمي
  :)٣٧(ما يلى

 عدم تسويق المادة التعليمية. -
 قلة الحصيلة المعرفية للطالب والطالبات فى تلك الكليات. -
ة  - ف الدول ا يكل ى الوظائف مم نهم ف د تعيي درات الخريجين والخريجات بع ى ق ور ف وجود قص

 عبء تدريبهم.
اح  - م تت ذين ل وجود قصور نسبى فى المهارات التطبيقية لبعض أعضاء هيئة التدريس خاصة ال

 طتهم المهنية.لهم فرص التطبيق العلمى خالل أنش

ة     ار استراتيجية شاملة متكامل ذكر يجب ابتك وحتى يمكن التغلب على التحديات والسلبيات سابقة ال
ى يمكن من  ى جانب الطرق الت تتضمن األهداف المراد تحقيقها، البدائل التى يمكن االستعانة بها، إل

  د من مدى نجاحها من عدمه.خاللها تحقيق األهداف، ثم إجراء تقويم لهذه االستراتيجية للتأك

  لت بعض الدوالتوصيات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية للمدارس الفنية فى ضوء خبرا 

دراسة وتحليل خطط المواد الدراسية، و تطوير المناهج من خالل االطالع على كراسات  .١
ته بواقع التحضير للدروس اليومية، ودراسة واقع المنهج بكل ما يحتوى من جزئيات و مقارن

المستجدات و التطويرات التربويه، باإلضافة الى تطوير أساليب التقويم التى يتبعها المعلم مع 
 طالبه.

المطالبة بتوسيع االستثمار المستمر في رأس المال البشري باعتبار الجزء األكبر منه شباب  .٢
دعم المتزايد للتعليم وهذا من خالل تدعيم برامج الصحة المتعلقة بحياة األفراد والتوجه نحو ال
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والمساواة بين اإلناث والذكور لاللتحاق بأطوار التعليم المختلفة واالهتمام بتحقيق التنمية 
 البشرية المستدامة لضمان تنافسية بشرية أفض.ل

ترسيخ عقيدة التحسين المستمر للمهارات والقدرات البشرية، وذلك بإشراك العنصر البشري  .٣
 ، وذلك بين األجيال الحالية والمستقبلية.نفسه في عملية التنافسية

تنمية االتجاهات اإليجابية للمعلمين من خالل استثمارطاقتهم وابداعاتهم وأفكارهم الجديدة مما  .٤
 يساعد المدير على رفع الروح المعنوية للمعلمين ويقوى من عالقتهم اإلنسانية.

ابة التقارير المنفصلة المتعلقة تقويم أعمال المعلمين والعاملين فى المدرسة ، من خالل كت .٥
بمستوى األداء، وبالتالى وضع جدول خاص ببرنامج التقويم، وتزويد العاملين بالتغذية الراجعة 

 مع اإلشادة بالمعلمين األكفاء وإرشاد المقصرين.
 تحسين العملية التربويه و تطويرها. .٦
 االهتمام بتنمية العالقات مع المجتمع المحلى .٧
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هرة: الدار القا اإلدارة االستراتيجية(مفاهيم ونماذج تطبيقية) ،): ٢٠٠٣جمال المرسى ، إدريس ثابت( .٢
  الجامعية

جلة البحوث التجارية ): "قياس القدرة التنافسية فى المؤسسات التعليمية"، م٢٠٠٥خليل سيد محمد ( .٣
  المجلد الثالث عشر، العدد الثانى، جامعة جنوب الوادى: كلية التجارةالمعاصرة، 
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  .٧٣-٦٥، ص  اإلسكندرية واإلدارة اإلستراتيجية والقيمة التنافسية لمنشآت األعمال،
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):" آليات الربط بين التعليم الثانوي الصناعي واحتياجات سوق العمل ٢٠٠٣محمد عبد الحميد محمد( .١٠
بالمدن الصناعية الجديدة فى ضوء خيرات يعض الدول:دراسة حالة على مدينة العاشر من رمضان"، 

  ة الزقازيق.، العدد الرابع والعشرين، كلية التربية،جامعمجلة كلية التربية

سلسلة دورية تهتم بقضايا التنمية فى ):" القدرة التنافسية وقياسها"، ٢٠٠٥محمد عدنان وديع(  .١١
  .٨)، الكويت: المعهد العربى للتخطيط، ص ٢٤)، ع(٢س( األقطار العربية،

):،تخطيط الموارد البشرية ودوره فى تعزيز ٢٠٠٧محمد عواد الزيادات ، مروان محمد النسور( .١٢
) ، كلية ٤٢، العدد( المجلة العلميةالتنافسية، لعينة من منظمات القطاع الخاص فى األردن، المقدرة 

  .٩٥-٩٤التجارة ، جامعة أسيوط، ص ص 

):  التجربة األردنية في توطين الوظائف في إطار استثمار الموارد البشرية ، ٢٠٠٦موسى خميس ( .١٣
 )٦٦، تصدر عن الجامعة األردنية ،ع ( المجلة الثقافية

  ثانياً: المراجع األجنبية 
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