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دإـع دا
 

 جامعة الزقازيق –كلية الرتبية  -قارنةمدرس مساعد بقسم الرتبية امل
 رافإـش
  

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

 جامعة والية ميشيجن -كلية الرتبية -أستاذ اإلدارة التعليمية

 Worldعالمية جامعات وإنشاء التميز وراء السعي أصبح الدول، بين المنافسة تزايد مع

Class universities ةالحكوم اعتمدت ذلك، على وبناءً . اليابان في الوطنية األجندة من جزًءا 
والتي من خاللها يتم تقديم  [WPIو  GCOEو  COE 21] مثل التميز ومبادرات سياسات اليابانية

بيئة التعليم والتعلم وتحديث الهيكل اإلداري وتدعيم  برامج دعم مالي للجامعات البحثية من أجل تعزيز
من خالل بناء هياكل اإلداري لهذه الجامعات  أنشطة التدويل. كذلك تهتم الحكومة اليابانية باإلصالح

وبناء على تلك المبادرات وممارسات  تنظيمية جديدة ومبتكرة تتناسب مع مبادئ اإلدارة العامة الحديثة.
اإلصالح اإلداري تطورت الجامعات اليابانية وتصدرت التصنيفات العالمية. وفى ضوء خبرة اليابان 

تطوير نموذج الجامعات البحثية بمصر توصلت الدراسة الحالية الى تصور مقترح يمكن أن يسهم في 
للوصول الى المستوى العالمي والمنافسة في التصنيفات العالمية ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لمصر ، 

 مبادرات تأثير ما: وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق هدفها على اإلجابة على التساؤالت البحثية التالية
 الجامعات اليابانية إلى مكانة ما العوامل التي أدت الى وصولو  اليابانية؟ الجامعات على التميز
 تعامل اإلصالح اإلداري لهذه الجامعات في حل النزاع ما بين ممارسات وكيف المستوى؟ عالمية

 تجربة من االستفادة لمصر يمكن كيف الجديدة؟ الليبرالية سياسة سياق في والمحاسبية االستقاللية
 االستفادة خالل وقد توصلت الدراسة إلى أنه من المستوى؟ عالمية جامعة لتحقيق السعي في اليابان

االعتماد  جانب إلى برامج التمويل التي توفرها مبادرات التميز أن اتضح اليابانية، تجربة الجامعات من
 للجامعات المستدام هو المسار يكون  قد الذاتي للجامعة، االكتفاء على هياكل إدارية مبتكرة تضمن

 . العالمية التنافسية قدرتها وتعزيز الدولي التصنيف في جيد ألداء صريةالم

 –الجامعااااااات عالميااااااة المسااااااتوى –اإلصاااااالح اإلداري –مبااااااادرات التميااااااز :الكلماااااااا امل تاحيااااااة 
 . الجامعات اليابانية
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Excellence Initiatives and Management Reform: The Case  

of World-Class Research Universities in Japan And Possibility  

Of Making Use Of Them In Egypt 
Abstract 

With increased competition between countries, the pursuit of 

excellence and the creation of world-class universities, world class 

universities, has become part of the national agenda in Japan. 

Accordingly, the Japanese government has adapted excellence polices and 

initiatives such as [COE 21, GCOE and WPI] that would provide finacial 

programs for research universities to enhance the teaching and learning 

environment, modernize the administrative structure, and support 

internationalization activities. The Japanese government is also concerned 

in the administrative reform of these universities by building new and 

innovative organizational structures that are in line with the principles of 

modern public administration. Based on those initiatives and management 

reform practices, Japanese universities have been developed and have 

highly ranked positions in the global rankings. In light of Japan's 

experience, the current study came up with a proposed vision that could 

contribute to develop the model of research universities in Egypt to reach 

the global level and compete internationally, which would lead to increase 

the competitiveness of Egypt, to achieve this goal the study tried to 

answer the following research questions: What is the effect of the 

excellence initiatives on the Japanese universities? How did the 

administrative reform of these universities deal with the conflict between 

Autonomy and accountability practices in the context of the new liberal 

policy? How can Egypt benefit from the Japanese experience in pursuing 

a world-class university? The study concluded that, by getting benefit 

from the experience of the Japanese universities, it became clear that the 

excellence initiatives and the management reform would guarantee the 

university's self-sufficiency, and it would be the sustainable pathway for 

Egyptian universities to perform well in the international competition and 

enhance their global competitiveness of Egypt. 

Keywords: Excellence Initiatives - Management Reform - World 
Class Universities - Japanese Universities. 
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 جامعاااااات بحثياااااة وإنشااااااء التمياااااز وراء الساااااعي أصااااابح األمااااام، باااااين المنافساااااة تزاياااااد مااااع
 أن عارو ألى دولة . ومان الم الوطنية األجندة من جزًءا World Class universitiesعالمية

 فاي المعرفاة ونشر بابتكار ملتزمة أكاديمية مؤسسات هي( WCUs) العالمية الجامعات البحثية
 وهي. )1(وتحقيق مصالح دولية  الوطنية االحتياجات وتخدم والتخصصات، المجاالت من مجموعة

  )2( ”تاريخهم في آخر وقت أي من المعرفة وإنتاج االقتصادي - االجتماعي للحراك أهمية أكثر
، (2009) كما أكد سالمى وتعزى الخصائص المميزة للجامعات البحثية عالمية المستوى،

 على عالي تركيز( 1: )تتميز بها تلك الجامعات والتي تتمثل في إلى وجود ثالثة عوامل رئيسية
االنتساب  فإن" ذلك، ومع. )3(حوكمة مناسبة ومالئمة ( 3)و وفيرة ومتنوعة، موارد( 2) الموهبة،

ولكان ياتم تحديادها  )4( "الذاتي اإلعالن خالل من يتحقق شيًئا لى تلك الفئة من الجامعات ليسإ
حياث تتصادر هاذه الجامعاات المراكاز  Global Rankingالعالمياة  التصانيف من خاالل أنظماة

آسايا والجامعاات  شارق  العدياد مان دول حكوماات اعتمدت عليه، . وبناءً )5(العالية في التصنيفات
ولم تكن اليابان  .الدولي التصنيف في جيد أداء لتحقيق سعياً  مختلفة ها على استراتيجياتالكبرى ب

 Excellenceالتميز  مبادرات ما يسمى با االستراتيجيات هذه بين ؛ من)6(استثناء من تلك الدول 

Initiatives ، في األكاديمي بالجامعات التميز تحقيق إلى تهد  تمويل استراتيجية برامج وهي 
تطوير هياكل إدارية وتنظيمية مالئمة تتميز  جانب إلى والبحث العلمى كل من أنشطة التدريس

ويعكس ظهور مبادرات التميز التأثير  )7(بالمرونة واالبتكار وترتكز على رؤية استراتيجية واضحة 
فاي مؤسساات التعلاايم  New Public Managementالمتناامي لمالماح اإلدارة العاماة الجديادة 

 )8(والمحاسبية  –عالي والتي تتضمن: التمويل القائم على األداء ال
ماان  التميااز ومباادرات مجموعاة ماان سياسااات اليابانيااة الحكومااة وفاى اليابااان فقااد أطلقات

بيئة التعليم والتعلم، وتحديث الهيكال  لتحديث وتطوير [WPIو  GCOEو  COE 21] أهمها
لتادويل بالجامعاات البحثياة المرموقاة للوصاول بهاا اإلداري والتنظيماي للجامعاات، تعزياز أنشاطة ا

للعالمياة؛ ونتيجاة لتطبياق تلاك المباادرات؛ تتصاادر الجامعاات اليابانياة مراتاب عالياة بالتصاانيفات 
. وقد أدت هذه المبادرات إلى رفع كفاءة الجامعات من خالل التنافس في برامج تمويلية )9(العالمية

التعليمياة وأحادم المعامال البحثياة وإنشااء ووحادات ومراكاز تساهم فاي بنااء أحادم المرافاق والبناى 
اإلداري لهاذه الجامعااات مان خااالل بنااء هياكاال  للتمياز. كاذلك تهااتم الحكوماة اليابانيااة باإلصاالح

وبناااء علااى تلااك المباااادرات  تنظيميااة جدياادة ومبتكاارة تتناساااب مااع مبااادئ اإلدارة العامااة الحديثاااة.
  الجامعات اليابانية وتصدرت التصنيفات العالمية.وممارسات اإلصالح اإلداري تطورت 
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وفاى مصاار، فقااد فطنات ال يااادات السياسااية وصاانعو القاارار إلااى مادى أهميااة الجامعااات 
تفرضااه قاوى العولمااة مان متسياارات ساريعة ومتالحقاة تحتاااج إلاى قااوى بشارية مؤهلااة  البحثياة وماا

لكثياار ماان المشاكالت التااي تعااانى ومدرباة خاصااة فااي مجااالت العلااوم والتكنولوجيااا. وماع إدراك ا
منها الجامعات المصرية التقليدية وعدم قدرتها على الوفاء باالحتياجات اآلتية والمستقبلية لسوق 
العمااال المحلاااى والعااااالمي وضاااعق تعاونهااااا ماااع قطاعاااات العماااال واإلنتااااج، فقااااد ساااعت الحكومااااة 

ية وتكون متخصصاة فاي المصرية إلى إطالق مبادرات إلنشاء جامعات بحثية ذات صيسة عالم
مجاااالت العلاااوم والتكنولوجيااا، وكاااان مااان أهمهااا الجامعاااة المصااارية اليابانيااة للعاااوم والتكنولوجياااا، 
وجامعاة زويال للعلاوم والتكنولوجياا. ولماا كانات جامعااة زويال جامعاة بحثياة ذات أساس علمياة تاام 

ء، ولاديها كال مقوماات إنشاؤها من قبل العالم المصري زويل الحائز على جائزة نوبال فاي الفيزياا
تطبيق معايير التميز االكاديمي، فقد اعتبرتها الدولة مشروع قومي واطلقت عليها "مشروع مصر 
القاومي للنهضااة العلمياة". وماان ثام اصاابح االسااتثمار فاي تلااك الجامعاة البحثيااة العلمياة هااو أماال 

 افسية للدولة.االمة في التقدم العلمي ودخول التصنيفات العالمية وزيادة القدرة التن
ومع ذلك، بالرغم من هذه الجهود المصرية، إال انها الزالت ال ترقى لمستوى عالمي يمكن 
 مقارنتها بالدول المتقدمة، لذا فهي بحاجة الى مزيد من التطوير والنمو والبحث عن آليات لذلك.

 الح يقيرضها متطلبات العصر حيث يمثل المدخل إن التعليم المتميز اآلن اصبح ضرورة تف
والذى يتطلب صياغة واقع تربوى اكثر جدة مؤسس على رؤية فلسفية مسايرة  للنهضة؛لمجتمع يسعى 

تعبر عن عصر جديد وفلسفة مجتمعية جديدة . وفى ظل هذا العصر المسمى بعصر المعرفة والذى 
  )10( لمجاالت يكون البقاء فيه للمتميزتتدفق فيه المعرفة بوفرة غير مسبوقة فى كافة ا

وتحتاج مصر إلى تنمية كوادر من أفراد موهوبين وعلى درجة عالية من التدريب ليقودوا 
علااى اعتباااره عنصاارا مهمااا وفعاااال فااى بناااء اقتصاااد المعرفااة فااى  الضااروري المؤسسااياإلصااالح 
زا باادًء مااان مرحلاااة التعلااايم والاااذى يتطلاااب خلااق هاااذه الكاااوادر وتاادريبها تااادريبا متميااا 21القاارن ال 
وحتاااى المرحلاااة الجامعياااة. وحتااى تاااتمكن هاااذه الكاااوادر ماان مواصااالة البحاااث والتطاااوير  األساسااي

الالزمين لتسيير حال الصناعة والزراعة فى مصر وتمكينها مان المنافساة فاى مجااالت اقتصاادية 
التعلايم العااالى  فااإن ذلاك يتطلااب تنفياذ اصااالحات كبيارة وجذريااة فاى نظااام ؛جديادة وسااريعة النماو

  )11(والتدريب مع التركيز على أهمية العلوم والتكنولوجيا 
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 119إلى الترتيب  81فقد تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى من الترتيب 
 )12(( 2015/ 2014 –2011/ 2010دولاااة علاااى مااادار الخمساااة أعاااوام الماضاااية ) 144باااين 

األثنى عشار لمؤشار التنافساية العاالمى فاى العاام  بناء على ضعق أداء مصر فى معظم الركائز
 : )13(مما أدى إلى حصولها على نقاط أقل فى هذه الركائز والتى من أهمها  2015/  2014
فاى  124الى  103مؤشر خدمات البحث والتدريب والذى تراجع فيه ترتيب مصر من  -1

 على التوالى. 2015/  2014 – 2014/  2013العامين 

ن ماان بااي 111 لاايم العاالى حيااث وصاال ترتياب مصاار فيااه الاى المركاازمؤشار جااودة التع -2
 . 2015/ 2014 دولة فى العام 144

فااااى  113إلااااى  96انخفااار ترتيااااب مصااار فااااى مؤشاااار تطاااور األعمااااال واالبتكااااار مااان  -3
 .على التوالى 2015/  2014و  2013/  2012األعوام 

  نولوجى.دولة فى مؤشر االستعداد التك 144من بين  95 وصل ترتيب مصر إلى -4

  دولة. 144من بين  124ووصل ترتيب مصر فى مؤشر االبتكار  -5

 : )14(وفى هذا العام تحديدا تمثلت أبرز نقاط الضعق فى تطور األعمال واالبتكار بمصر فى
 ( 135ترتيب مصر انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمى ) 
  ( 133تدنى انفاق الشركات على البحث والتطوير )ترتيب مصر 
  (133ترتيب مصرالتعاون بين الجامعات والصناعة فى البحث والتطوير )انخفاض  

وعناادما يشاااير تقريااار التنافساااية إلاااى تراجاااع ترتيااب مصااار فاااى مرتكااازات البحاااث العلماااى 
والتدريب وجودة التعليم العالى واالبتكار فهذا إن دل على شيئ إنما يدل على ضعق المؤسسات 

والتاااى أكااادت العديااااد مااان األبحااااام  –جامعاااات التقليديااااة أال وهاااى ال –التعليمياااة المنوطاااة بااااذلك 
والدراسات واإلحصاءات على انخفاض قدرتها على تطبيق معايير التميز األكاديمى مما أدى إلى 

 :)15(على النحو التالى  –فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع  –تدهور أدائها األكاديمى 
 ظااام متطااور للمعلوماات، وتتساام بالمركزيااة الشااديدة اتبااع نظاام عتيقااة لاافدارة تفتقاد إلااى ن

 التى تحد من حرية االختيار وصنع القرار. 

  إلى إجمالى  2014/  2013وصلت نسبة االنفاق العام على التعليم الجامعى فى العام
  .% 22.4اإلنفاق على التعليم إلى حوالى 

 فيهاا ويهايمنة وقديماة يستند التعليم الجامعى بمصر بوجه عام إلى مناهج ضايقة وجاماد 
 حفظ المحتوى على تطوير التفكير. 
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  المصري ال تزال هامشية.  الجامعيجهود التدويل المبذولة داخل التعليم 
  ونقااص المااوارد الماليااة المخصصااة لهااا،  والااور ،ضاعق إمكانيااات المكتبااات والمعاماال

 وعدم كفاءة وتأهيل الفنيون العاملون بها. 

ق والقصااور أدى إلااى "تواضاااع مكانااة الجامعااات المصااارية مااان الضااع النااواحيكاال تلااك 
وغيابهاا عاان بعاار التصاانيفات العالمياة ومااا أظهرتااه بعاار التقاارير الدوليااة والتااى أكاادت علااى 
اساتبعاد الجامعاات المصاارية عان قائمااة الجامعاات المتقدماة وفقااا لمعاايير مختلفااة اعتمادت عليهااا 

 . 16هذه التقارير فى تصنيفاتها"
يف مصار يقااع ضاامن مجموعاة االقتصااادات المعتماادة علاى الكفاااءة فااإن ولماا كااان تصاان

 : )17 (تحسين التنافسية يستلزم تركيز اإلصالحات فى
  تحسين جودة التعليم والتدريب 
 وزيادة القدرة على االستفادة من التقنيات الحديثة  

الجامعااات ويعتماد تحساين جااودة التعلايم والتاادريب وزياادة القاادرة التكنولوجياة للدولااة علاى 
البحثية والتى تهد  فى المقام األول إلى تخريج ماواطنين ذوى قادرات تكنولوجياة وعلمياة متميازة 
وزيادة اإلنتاجية مان خاالل تطبياق نتاائج البحاث العلماى وكاذلك تنمياة المجتماع مان خاالل دورهاا 

 كمراكز لفشعاع الثقافى والفكرى. 
تميز األكاديمى بجامعاتنا البحثية اصبح وفى ضوء كل ما سبق فإن السعى من أجل تحقيق ال

ضرورة تفرضها متطلبات التصنيف العالمى وتحسين القدرة التنافسية وتحقيق الرخاء االقتصادى 
  في األسئلة اآلتية:بلورة مشكلة الدراسة واالجتماعى والتقدم العلمى وبناء على ذلك يمكن 

ح اإلداري فااي االدبياات التربويااة ماا االطااار النظاري والفلساافي لمباادرات التميااز واإلصاال -1
 واإلدارية المعاصرة؟

ما مالمح خبرة اليابان في تطبيق مباادرات التمياز واإلصاالح اإلداري بجامعاتهاا البحثياة  -2
 حتى تصل الى جامعات عالمية المستوى؟

 ما الجهود والمبادرات المصرية إلنشاء جامعات عالمية المستوى؟ -3

ن يساهم فااي تطاوير الجامعااات البحثياة فااي مصار فااي ماا التصاور المقتاارح الاذى يمكاان ا -4
 ضوء االستفادة من خبرة اليابان في هذا المجال؟
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تحقيااق معاايير التميااز االكاااديمى بالجامعاات وتطويرهااا الااى مسااتوى السااعي وراء  اصابح
 –ة منهااا علاى حااد سااواء المتقدماة والنامياا –عاالمى جاازء مان االجناادة الوطنيااة للعدياد ماان الاادول 

، من أجل أن تكون قادرة على المنافسة الدولية في عصر وهد  رئيس من أهدافها االستراتيجية
 ولاذا كاان الهاد  الارئيس مان هاذه الدراساة هاو تقاديم صاورة شااملة االقتصاد القائم علاى المعرفاة.

لمياة ماان خاالل تبنااى عان خباارة الياباان فااي تطاوير جامعاتهااا البحثياة الااى مساتوى الجامعااات العا
ومن خالل دراسة مجموعة من مبادرات التميز وتطبيق ممارسات اإلصالح اإلداري بالجامعات. 

هاااذه ليمكااان  المتمثلاااة فاااي جامعاااة زويااال للعلاااوم والتكنولوجياااا واقاااع الجامعاااات البحثياااة فاااي مصااار
ياااة فاااي التجربااة اليابانحاااول كيفيااة اساااتفادة مصاار مااان  وتصاااور مقتاارح الدراسااة اقتاااراح توصاايات

بمااا يتفااق مااع السااياق السياسااى والثقااافى المصاارى . ويمكااان  تطااوير لجامعاتهااا لمسااتوى العالميااة
 تحقيق هذا الهد  الرئيس من خالل تحقيق األهدا  الفرعية التالية:

التعااار  علاااى االطاااار النظاااري والفلسااافي للجامعاااات عالمياااة المساااتوى ومباااادرات التمياااز  -1
 .تربوية المعاصرةواإلصالح اإلداري في االدبيات ال

تطاوير جامعاتهاا البحثياة لمساتوى العالمياة مان مجاال اليابان في الكشق عن أبعاد خبرة  -2
 .راجعة االدبيات والوثائق الرسميةمب خالل تطبيق مبادرات التميز واإلصالح اإلداري وذلك

 المتمثلة في رصد أهم مشكالت الجامعات التقليدية بمصر وكذلك واقع الجامعات البحثية -3
 الرسمية.بمصر من خالل المالحظة والمقابلة والوثائق  جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

تطبيااااق مبااااادرات التميااااز فااااى مجااااال  اليابااااانلالسااااتفادة ماااان خباااارة مقترحااااة اقتاااراح رؤيااااة  -4
 وتقديم توصيات تسهم فى تطوير الجامعات البحثية المصرية. بجامعاتها البحثية

رجع أهمية هذا البحث إلى العائد ال يم الذى يعود على المجتمع المصري في العديد من ت
النواحي االجتماعية واالقتصادية والعلمية في حال تطوير الجامعات البحثية ووصولها الى مستوى 

 ويسلط هذا البحثعالمي في حال تبنى مبادرات للتميز وإحدام آليات مبتكرة لفصالح اإلداري. 
والتى  أال وهى الجامعات البحثية ،الجامعيوء على صيسة معاصرة وعالمية من صيغ التعليم الض

البحث تطوير تطوير عمليات التدريس، و التي تعزز من تتسم بتطبيق معايير التميز األكاديمى 
العلمى، وخدمة المجتمع، مما سيشكل إضافة جوهرية لمشروعات تطوير التعليم العاالى بمصار. 

خبرة اليابان في تطوير هذه الجامعات من خالل تبنى مبادرات تميز وممارسة اإلصالح وبدراسة 
اإلداري يمكان تقااديم تصاور مقتاارح لتطاوير جامعااة زويال للعلااوم والتكنولوجياا كجامعااة بحثياة فااي 
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ومان خاالل مااا  .داء المصارى علاى المسااتوى العاالميمصار مان الممكان ان تساهم فااي تطاوير األ
من رؤية تحليلية ونتائج بحثية وتوصيات ستتمكن ال يادات االكاديمية وصانعو  تقدمه هذه الدراسة

ياغة اساتراتيجيات وسياسااات جدياادة صااماان  العااليالسياساات والمساائولين عان التخطاايط للتعلاايم 
 لالستجابة للتسيرات العالمية المستمرة وتعزيز قدرة الجامعات من المنافسة الدولية. 

دراساة الحالاة باعتبارهاا أحاد ماداخل المانهج اساتخدام  البحاث الحاالىاقتضت طبيعة وقد 
أحد اشكال التحليل والتفسير العلمى المنظم لوصق وتحليل ظاهرة أو مشكلة محددة؛  الوصفى. وهو

البحثية التى تتكامل لوصق وتحليل تلك الظاهرة اعتمادا على جمع المعلومات  باإلجراءاتوال يام 
وال تقق  )18(والحقائق وتقنينها وتحليلها تحليال دقيقا الستخالص داللتها والوصول الى نتائج منها

وإنماا تعطاي باإلضاافة إلاى ذلاك  ،عند حد وصق الظااهرة وتحليلهاا وتفسايرها هذه المنهجيةفائدة 
وهاو ماا فرصة لالستفادة من الخبرات التربوية في البالد األخرى إلصالح التعليم فاي بلاد معاين. 

 :(19)تهد  إليه الدراسة الحالية. واستناًدا إلى هذا المنهج سارت الدراسة على النحو التالى
 اإلداريفى الفكر  بمبادرات التميز واإلصالح اإلداريجمع المعلومات والبيانات المتعلقة  -1

 ". يالنظر المعاصر "االطار  التربويفى الفكر  عالمية المستوى المعاصر، والجامعات البحثية

الياباااان فااي تطبياااق مبااادرات التميااز واإلصاااالح اإلداري بجامعاتهااا البحثياااة تحلياال خباارة  -2
 السياساااة ووثااائق الحالياااة األدبيااات خاااللووصاالها لمسااتوى جامعاااات عالميااة وذلااك مااان 

 "مراجعة االدبيات" اليابانية الجامعات على التميز مبادرات تأثير الستكشا  اليابانية

البحثيااااااة فاااااى مصاااااار ماااااع دراسااااااة حالاااااة لجامعااااااة زويااااال للعلااااااوم  تنااااااول واقااااااع الجامعاااااات -3
والقوانين ومن خالل المقاابالت الرسامية  واللوائحوالتكنولوجيا من خالل الوثائق الرسمية 

 لها. والواقعي الثقافيومالحظة السياق 

تصااور تقااديم وماان ثام تحليال وتفسااير البياناات ونتااائج الدراسااة مان خااالل رؤياة تحليليااة  -4
 .في تطوير الجامعة البحثية المصرية للمنافسة في التصنيفات العالميةمقترح يسهم 

 يقتصر البحث الحالي على دراسة:
خبارة الياباان فاي تطاوير الجامعاات البحثياة مان خاالل ثاالم مباادرات للتمياز وممارساات  -1

 اإلصالح اإلداري.

 .ديث لجامعة بحثية مصريةجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا كنموذج ح -2
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 يسير البحث الحالي وفق الخطوات اآلتية:
 اخلطوة األوىل: مراجعة األدبياا الرتبوية 

 مفهوم الجامعات البحثية عالمية المستوى  أوال:
 مفهوم وفلسفة مبادرات التميز  ثانيا:
 اساسيات اإلصالح اإلداري  ثالثا:

 اسة حالة للجامعاا اليابانية عاملية املستوى اخلطوة الثانية: در
 نشأة الجامعات اليابانية عالمية المستوى  أوال:
 مبادرات التميز اليابانية  ثانيا:
 اإلصالح اإلداري بالجامعات اليابانية  ثالثا:

 اخلطوة الثالثة: واقع اجلامعاا املصرية
 ة المعوقات والتحديات التي تواجه الجامعات المصري أوال:
 الجهود والمبادرات المصرية لبناء جامعات عالمية المستوى  ثانيا:
 جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا )مشروع مصر القومي للنهضة العلمية(  ثالثا:

 اخلطوة الرابعة: نتائج الدراسة والرؤية املقرتحة 
 نتائج الدراسة  أوال:
 الرؤية المقترحة ثانيا:

 بياا الرتبوية اخلطوة األوىل: مراجعة األد
 أوال: مفهوم الجامعات البحثية عالمية المستوى 

 World Class Research إن مفهاااوم الجامعاااات البحثيااااة عالمياااة المساااتوى

universities ليس مفهوما جديدا في حد ذاته، ولكنه اصبح مفهاوم متاداول حاديثا باين حكوماات
ه الفكرة راسخة بقوة في استراتيجيات الدول المتقدمة الساعية إلى تطوير جامعاتها. وأصبحت هذ

 )20(وسياسات التعليم العالي بتلك الدول 

وعلى مدار العقد الماضي، استخدم مصطلح "جامعات عالمية المستوى" على نطاق واسع 
لوصق كيفية تطوير الجامعات البحثية لقدراتها التنافسية في سوق التعليم العالى العالمى من خالل 

 Altbach & Salmiار المعرفة المتقدمة. ولذا فإن الرواد في هذا المجال مثل اكتساب ونقل وابتك
 ونشر بخلق ملتزمة أكاديمية للتعليم العالي بأنها "مؤسسات العالمية وآخرون ُيعرفون الجامعات البحثية

 )21( العام والصالح الوطنية االحتياجات وتخدم والمجاالت، التخصصات من مجموعة في المعرفة
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فاإن  Times Higher Educationالتصانيف االكااديمي للجامعاات العالمياة  وبحساب
 تطاااوير فااي تعاااد ضاارورية عالميااا كجامعااات رائاادة، بهاااا المعتاار  (،WCU) العالميااة الجامعااات
االقتصاااادية واالجتماعياااة والمعرفياااة والتاااي تساااهم فاااي إيجااااد العدياااد مااان  للتنمياااة الدولاااة إمكاناااات
عالية  مكانة وغالبا ما تحتل هذه الجامعات. )22(لراهنة والمستقبلية للكثير من التحديات ا الحلول

تطوير التعليم العالى في  االستراتيجية لسياسات األعمال التصنيفات العالمية وتدرج في أولويات
 العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

يات للجامعات البحثية بالعالم وفقا للتقرير الذى تم اصداره من قبل اتحاد أشهر أربعة جمعو 
، ومجموعة  LERU، ورابطة الجامعات البحثية االوربية  AAUوهى رابطة الجامعات االمريكية 

 )23( :فقد تم تعريف الجامعات البحثية على النحو التالى C9، ومجموعة الصين  GO8الثمانية 
ى، والتميز، وقوة واتساع انها مؤسسات للتعليم العالى تعر  بالتزامها الجاد بالبحث العلم

مخرجاتها البحثية، والطريقة التى تتخلل بها ثقافاة البحاث العلماى جمياع انشاطتها بادءا مان  حجم
التعليم والتدريس وحتى اندماجها مع قطاع االعمال والحكومة والمجتمع ككل. وتعد هذه الجامعات 

واسااااتيعاب المعرفاااة الحاليااااة مراكاااز لتطاااوير االفكااااار واالكتشاااافات الجدياااادة التاااى توساااع ماااان فهااام 
والجديادة، كمااا أنهاا تعتباار مراكااز لالباداع تقااوم بتطااوير تقنياات جدياادة وطاارق جديادة للتعاماال مااع 
المعرفاة. وباالرغم ماان ان الجامعاات البحثياة تشااكل جازء صااسير جادا مان منظومااة التعلايم العااالى 

 لتطوير بالدولة ككل. بالدولة؛ إال نها تمثل جزء جوهرى وأساسى من جهود البحث العلمى وا
البنااك الاادولى بعناوان "الطريااق الااى التمياز االكاااديمى لبناااء  الصااادر عانووفقاا للمنشااور 

 The Road To Academic Excellence the Making ofجامعات بحثية عالمية المستوى 

World Class Research Universities  (24)" فقد تم تعريف الجامعات البحثة على أنها : 

سسات تعليمية للنخبة من الطالب ذات أدوار أكاديمية واجتماعية متعددة تعمل على انتاج مؤ 
 –جزء كبير من المعرفة الجديدة والتى تؤدى ليس فقط الى التقدم التكنولوجى ولكن تساهم ايضا 

فى فهم العنصرالبشري بشكل أفضل من خالل دراسة العلوم االجتماعية  –وبنفس القدر من االهمية 
االنسانية. وتمثل هذه الجامعات الرابط الرئيس بين العلم العالمى وبين النظام المعرفى والعلمى للدولة. و 

وكمؤسسات وطنية قومية، تقبل الجامعات البحثية فقط أقلية قليلة من طالب المرحلة الجامعية وغالبا 
ل االكاادييمن . كماا انهاا تجاذب أفضا The Nation’s Best and Brightest نوابغ  األمغةهم 

االكفاء. وتعتبر هذه الجامعات مركز لتعليم طالب الدكتوراة وتنتج الجزء االكبر من مخرجات البحث 
 العلمى للدولة. وتعتبر حقا المؤسسات المركزية التى تقوم عليها مجتمعات التعلم العالمية.
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 فاااي واحاااد مااان أهااام Salim (2009)وعاان الخصاااائص المميااازة لهاااذه الجامعاااات يؤكاااد 
 Challenges ofكتاباتااااه والاااااذى بعنااااوان "تحاااااديات إنشاااااء جامعاااااات عالميااااة المساااااتوى 

Establishing World Class Universities  علاى أن "النتاائج الفائقاة والخصاائص المتمياز
للجامعاات البحثيااة الرائادة فااى جمياع انحاااء العااالم يمكان ان تُعاازى اساساا الااى ثالثاة ماان العواماال 

(25) افر فى أفضل الجامعات البحثية على مستوى والعالم"تتو  والتيالمتكاملة 
  :كاالتيوهى  

 :  Highly Concentration of Talentأوال : تركيز مكثف على الموهبة 
حيااث يااتم اختيااار أفضاال الطااالب الموهااوبين والنااابسين واجتااذاب أفضاال وأكفااأ األساااتذة 

 والباحثين واألكثر تأهياًل. 
  : Abundant Resourcesد وفرة وتنوع الموار :ثانيا

تتميز الجامعات البحثية بتنوع مصادر تمويلها ما بين تمويال حكاومى، الرساوم الدراساية 
والتمويل العائد من الهبات والتبرعات والهدايا  والطالبية، وتمويل من قطاع الصناعة والشركات،

اء البحاوم المتقدماة التاى والمنح. كل هذا التنوع مان شاأنه ان يعازز مان بيئاة الاتعلم الفعلاى وإجار 
 تحتاج الى أموال طائلة وتجهيزات باهظة الثمن.

 :  Favorable Governanceالحوكمة الرشيدة : ثالثا
تتميز الجامعات البحثية الناحجة بوجود هياكال تنظيمياة وإدارياة متعاددة وحوكماة مواتياة 

ى رؤية استراتيجية قوية كل لكل الظرو  يحكمها قيادة رشيدة تتمثل فى قادة ملهمون وثابتون ذو 
هاذه السامات االدارياة مان شاأنها ان تحقاق رساالة الجامعاة وتاؤدى الاى مزياد مان االبتكاار وتحقاق 

بماااا يمكااان المؤسساااة مااان اتخااااذ وصااانع القااارارت  العلمااايالمرونااة المطلوباااة فاااى التعلااايم والبحاااث 
 .ةالبيروقراطيالصحيحة وإدارة مواردها بالشكل االمثل بعيدا عن تعقيدات 

وفى هذا السياق من المهم التأكيد على أن التفاعل الديناميكي بين هاذه العوامال الاثالم 
 (1هو السمة المميزة للجامعات البحثية رفيعة المستوى كما هو موضح بالشكل رقم )

 حمازاة وتكامل العوامل الرئيسة الثالثة –(: خصائص اجلامعاا البحثية عاملية املستوى 1شكل )

 
Source: Salmi, J. (2009). The Challenge of Establishing World-Class Universities, The 

International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 
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يؤكااد علاى أن "كاال  (26)القومياة  لألكاديميااات الاوطنيوبشاكل عاام فااإن مجلاس البحااوم 
للجامعاات البحثياة ترتكاز علاى مجموعاة مان ال ايم والمباادئ التاى تتمثاال  المميازةصاائص هاذه الخ

المتميازة  المباادئوبفضل هاذه  ”.االبتكار والمبادرة، االبداع والتميز واالنفتاح ،فى: الحرية الفكرية
قاااادرة علااى اختيااار وجااذب أفضااال وأنبااغ الطااالب وأكفااأ االكااااديمين  اصاابحت الجامعااات البحثيااة

حثين وأكثاارهم تاااأهيال. ولااديها مصاااادر تموياال وفياارة ومتنوعاااة، وتااوفر بيئاااة تعليميااة وبحثياااة والبااا
 .(27)داعمة تشجع على االبداع واالبتكار
 أوال: مفهوم وفلسفة مبادرات التميز 

ألول ماارة فاي ألمانيااا مان خااالل السياساات األلمانيااة " التمياز مبااادرة" تام اطااالق مصاطلح
 مستوى أعلى على البحث العلمي تعزيز إلى وكانت تهد . العالي عليمالمعنية بتطوير مؤسسات الت

 أكثار بحثًيا موقًعا من ألمانيا جعل مما عام ألعلى درجة ممكنة، بشكل الجامعات جودة وتحسين
ومن بعدها تم تداول هذه المصطلح على . (28)الدولي الصعيد على تنافسية أكثر ويجعلها جاذبية،

 ديد من دول العالم الساعية لتطوير مؤسسات التعليم العالي بها. المستوى الدولي بين الع
مباالغ طائلاة مان خاالل بارامج تمويال  عملياة ضا "وُيعر  مفهوم "مبادرات التميز" بأنهاا 

المساتوى  عالمياة الجامعات البحثية الى جامعاات الحكومات الوطنية بهد  تطوير قبل تُقدم من
اختيار عادد  حيث من للساية انتقائية البرامج هذه تكون  ام وعادة. في أقصر وقت وبأعلى كفاءة

 (29) ”لهذه الجامعات وسعيها للتطور البحثي التركيز ونوعية الجامعات المستفيدة ومدى
 العالي من خالل اتباع مؤسسات التعليم لتحسين صرامة أكثر نهًجا مبادرات التميز وتمثل
للجامعااات  العالميااة التنافسااية القادرة تحسااين إلااى تهااد  التاي الحكوميااة اإلجااراءات مجموعاة ماان

 (30)الوطنياة وتحويلهاا الاى جامعاات عالمياة المساتوى تناافس بقاوة علاى المساتوى الادولي  البحثياة
الجامعات والتي تطبق معايير التميز االكااديمي  من محدود عدد وتركز هذه المبادرات على دعم

ومن . (31)قة ومتميزة على المستوى العالمي مرمو  عالمية مكانة تحقيق وتسعى من خالل ذلك إلى
  تطوير في للدولة الحيوي والفعال الدور على عالمة والمبادرات هذه مثل اعتبار جانب آخر، يمكن

برامج التمويل  جديدة أنواع وتنفيذ تصميم خالل عالية المستوى من العالي بعر مؤسسات التعليم
 اإلدارة تطبياق مباادئ مان جديادة ى الادخول لمرحلاةبماا يمهاد الا. واساتراتيجيات اإلصاالح اإلداري

 (32)العالي  بمنظومة التعليم New Public Management (NPM)الجديدة  العامة
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ومع تنامى االهتمام المتزايد ببناء جامعات بحثية عالمية المستوى ومعاايير التقيايم التاي 
درات التميااز علااى مجموعاااة تحااددها جااداول التصااانيفات العالميااة، نمااا التركياااز علااى تطبيااق مباااا

محدودة ومتميزة من الجامعات البحثية كوسيلة مهمة ودافعة لتحسين األداء العلمي والبحثي لتلك 
( 33)الجامعة وتحسين أنشطة التدويل بها بما يجعلها قادرة على المنافسة في التصنيفات العالمية 

ي الدولاة والمتمثلاة فاي الحكوماة وبشكل أساسي؛ يتم إصدار مبادرات التميز من الجهات العلياا فا
ووزاراتهاا وهااى المسائولة عاان تااوفير التمويال وتوزيعااه علاى الجامعااات وفااق مجموعاة ماان معااايير 
التميز ووفق رؤية الدولة لمدى أهمية الدور المنوط بهذه الجامعات. وفى ذلك يجب النظار بناوع 

وقيماة العائاد الاذى سايعود باالنفع من االعتبار الى دور الدولة في تطوير منظومة التعليم العاالي 
 (34)على الدولة في حال تقديم الدعم المادي لها 

وأخيرا عن تنفيذ وتطبيق مبادرات التميز، يقتضى أن تكون الجامعة مطبقة لجميع معايير 
التميااز االكاااديمي ولااديها أنظمااة إداريااة مبتكاارة ومتقدمااة تؤهلهااا ألن تسااتخدم هااذه المااوارد المالياااة 

األمثل من أجل مزياد مان التحساين والتطاوير، ولكان علاى جاناب آخار ؛ لكاى تضامن االستخدام 
بماا تقدماه مان دعام  –الدولة مدى فعالية استخدام تلاك الماوارد فإنهاا تفارض علاى تلاك الجامعاات 

نوع من المساءلة أو المحاسبية لضمان االستخدام األمثل لتلك األموال المخصصة وكيفية –مادى 
وارد ومادى ماا تام إنجاازه ماان إنجاازات كاان مخطاط لهاا فاي خطتهاا االسااتراتيجية. إدارتهاا لتلاك الما

وبنااء علاى مجموعاة مان إجاراءات التقيايم تقارر الحكوماة ماا إذا كاان سايتم تجدياد تقاديم مزياد مان 
والمحاساابية  Autonomy. وماان هنااا ينشااأ الناازاع بااين االسااتقاللية (35)الماوارد الماليااة أو توقفهااا 

Accountability  من حيث االستقاللية التي تنشادها الجامعاات البحثياة فاي إدارتهاا لمواردهاا ،
وأنشطتها التعليمية والبحثية والخدمية التي تمنحها لها مبادرات التميز؛ وفى نفس الوقت القيود التي 
تفرضها الحكومة على الجامعات لضمان استخدام الموارد المالية التي قدمتها بكفاءة وفعالياة مان 

 وهذا ينقلنا إلى المحور التالي وهو  ل استخدام المحاسبية والمسائلة لتلك الجامعات.خال
  Management Reform ثالثا: اساسيات اإلصالح اإلداري

 التعلايم فاي الجديادة العاماة لافدارة لمباادئ المتزاياد التطبيق مبادرات التميز ظهور يعكس
 أو الخارجياااااة، الجاااااودة ومراقباااااة والمسااااااءلة، داء،األ علاااااى القاااااائم فاااااي التمويااااال والمتمثلاااااةالعااااالي 

 فااي الجدياادة العاماة اإلدارة أهاادا  أحااد ويتمثال. المتبعااة فاي قطاااع األعمااال اإلداريااة الممارساات
 مان مزياد إلاى التاي تاؤدي الجامعاات، تلاك المنافساة باين المنافسة تعزيز في العالي مجال التعليم

مما يجعل مان بعار الجامعاات فاي  (36)العالي  عليمالت بين مؤسسات differentiation التمايز
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 بأن االعترا  يجب. الصفو  المتميزين والفائزين وأخرى من الخاسرين في التصنيفات العالمية
بالكامل، ولكن أيضا  قسرًيا يكن لم الحكومة ضسط أن أظهر التميز مبادرات بعر تاري  تحليل

لهم لتطوير أنشطتها  فرصة جيدة التميز مبادرات بدعم من الجامعات الفائزة نفسها والتي اعتبرت
 الحاالت جميع في المبادرات هذه لمثل المنطقي األساس أن التحليل هذا ويبين. وتحسين أداءها

 . (37)للدولة  واالجتماعية والسياسية يكون هدفها الرئيس هو تحقيق التنمية االقتصادية
حساااين وتطاااوير الحوكماااة اإلدارياااة ويعتمااد اإلصاااالح اإلداري للجامعاااات علاااى محاولاااة ت

واالعتماد على قيادات أكاديمية ذات رؤية مستقبلية هادفة، كذلك تفعيل الحكم المشترك والذى يعر  
 Autonomy، وأخيرا تحقيق مزيد من االستقاللية او الحكم الذاتي  Shared Governanceبا 

 ى تفصيل لكل عنصر: . وفيما يل Academic freedomوما يتبعها من حرية أكاديمية 
: تتعلاق الحوكماة Governance & Leadershipالحوكمة والقيادة األكاديميةة   -1

بكيفياة اتخاااذ القارارات االكاديميااة علاى المسااتوى اإلداري. ويختلاق نظااام الحوكماة باااختال  
. في الجامعات البحثية المتميزة يشترك أعضااء  (38)المؤسسات االكاديمية باختال  أنواعها 

التدريس )أفراد من المجتمع األكاديمي( في حوكمة تلك المؤسسات )المجتمع اإلداري( هيئة 
ويكاون لوجهاات نظارهم وآرائهام درجاة اعتبارياة عالياة تؤخاذ فاي االعتباار فيماا يخاص أنشاطة 

فاإن الحوكماة المناسابة  Salmi 2009. وبحساب ماا أكاده (39)التعلايم والاتعلم والبحاث العلماي 
بوجود  عالمية المستوىتتميز الجامعات البحثية يد أداء الجامعة و هي عنصر رئيس في تحد

هياكل تنظيمية وإدارية متعددة وحوكمة مواتية لكل الظارو  يحكمهاا قياادة رشايدة تتمثال فاى 
قادة ملهمون وثابتون ذوى رؤية استراتيجية قوية كل هذه السمات االدارية من شأنها ان تحقق 

صانع القارارت و مان االبتكاار بماا يمكان المؤسساة مان اتخااذ  رسالة الجامعة وتاؤدى الاى مزياد
 .(40)البيروقراطية الصحيحة وإدارة مواردها بالشكل االمثل بعيدا عن تعقيدات 

يشامل المفهااوم التقليادي للحكومااة :  Shared Governanceالحوكمةةة المشةةتركة  -2
ارة الجامعة داخليا. المشتركة الجهود المشتركة للمجلس االدارى وأعضاء هيئة التدريس فى إد

على عمليات تشسيل الجامعة،  باإلشرا وبشكل عام؛ تحت قيادة رئيس الجامعة تتكفل االدارة 
وتتخذ القرارات اليومية وتنفذ السياسات المؤسسية. بينما أعضاء هيئة التدريس تتحمل المسؤولية 

والبحث العلمى. ويكمن نجاح االكاديمية فيما يتعلق بأمور التدريس  باألمورالرئيسية فيما يتعلق 
 –هذه اإلدارة المشتركة في التواصل والتعاون بين مختلق المجموعات المعنية )مجلس االدارة

أعضاء هيئة التدريس( وذلك من خالل تضمين دوائر متعددة في عمليات صنع  –االداريين
ة ودمجها في رؤية القرار والتى يمكن من خاللها ضمان االستماع لالراء ووجهات النظر المختلف

. وباذلك "تااوفر الحوكمااة المشااتركة آلياات لاادعم اسااتقالل الجامعااة، لصااالح الجامعااة متماساكة
 .(41)وتمكين المؤسسة من أداء مهامها التعليمية والبحثية والخدمية بأفضل شكل ممكن" 
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 بهاااا تتمتاااع التاااي السااالطة : ويعااار  الحكااام الاااذاتي بأنااه Autonomyالحكةةةل الةةة ات    -3
 التنمية االقتصادية في ألداء دورها بفعالية في المساهمة العالي التعليم مؤسساتو  الجامعات

 االساتقالل وغالباا ماا يطلاق عليهاا. العامة العلياا السلطات توفره الذي اإلطار في والمجتمعية
 الخاصااة شاؤونها المؤسسااية التاي تمانح للجامعااات إلدارة والتاي تعنااى مادى الحرياة المؤسساي

. وفى عصار تزايادت فياه المسااءلة والمحاسابية (42)الحكومة  من مباشر وذنف أو سيطرة دون 
نتيجااة الاادعم الحكااومي للجامعاااات، فااإن الجامعااات البحثيااة تساااعى دائمااا إلااى ابتكااار أنظماااة 

 ( 43)إدارية تزيد من استقالليتها وحريتها في اتخاذ القرارات االكاديمية الرئيسة 

 اليابانية عاملية املستوى اخلطوة الثانية: دراسة حالة للجامعاا 
 نشأة الجامعات اليابانية عالمية المستوى  أوال:
 مبادرات التميز اليابانية  ثانيا:
 اإلصالح اإلداري بالجامعات اليابانية ثالثا:

 أوال: نشأة الجامعات اليابانية عالمية المستوى 
 النموذج أساس على الحديثة اليابانية الجامعات تطوير تم عشر، التاسع القرن  أواخر في

فيما يتعلق بهياكل  الوطنية الجامعات وكان هذا التطوير موجه نحو. للجامعات البحثية األلماني
 برامج الجديد للجامعات آنذاك تقديم النظام وتضمن .(44)والبحث  التدريس وأنشطة الحوكمة الداخلية

 تؤهل لدرجة عليا دراسات وبرامج تقدم تعليم عام ومجاالت متخصصة سنوات أربع لمدة جامعية
 القانون  بموجب االستقاللية من عالية بدرجة الدكتوراه. وقد تمتعت هذه الجامعات ودرجات الماجستير

  لهذه الجامعات من مالياً  قدمت الحكومة دعما ذلك، إلى باإلضافة. الحكومى التدخل والتي تحميها من
صيسة  على بناءً  " General University Fundsالعامة  الجامعة أموال" يسمى بما تزويدهم خالل

. تنافساية تقديم مقترحات على وليس بناء(. ذلك إلى وما والطالب الكراسي عدد) معينة تتضمن
 ال" بمباادأ السابعينيات منتصاق حتاى بالحكوماة الوطنيااة الجامعاات عالقاة اتسامت لاذلك، ونتيجاة
 . No Control, But Support " (45)دعم  لكن سيطرة،

وفى  باألقسام االكاديمية. جديد نظام إلى الكراسي نظام تحويل تم التسعينات، دايةب وفي
 ذلاك فاي بماا لألبحاام، المنافسة على القائمة المختلفة التمويل مشاريع عدد ازدادت نفس الوقت

ماااان  أكباااار عاااادد اسااااتفاد المقاباااال، وفااااي ،(العلمااااي للبحااااث الحكااااومي التموياااال) المساااااعدات مااانح
. (46)والتكنولوجيااا  العلاام سياساات فااي التقادم هااذا مان كبياار بشاكل اليابااان فاي ةالبحثياا الجامعاات
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 عادد وبلاغ ،" Kenkyu Daigakuالجامعاات البحثياة " مصاطلح اساتخدام تام الوقات، ذلاك ومناذ
 وهاو ماا يمثاال( خاصااة مؤسساات 5 و عاماة 4 و وطنياة 15) 24 اليابااان فاي البحثياة جامعاات

 نحاااو الجامعااات هاااذه مهماااة ورسااالة توجيااه وتااام.  (47)بااان جامعاااة باليا 443 إجمااالي ماان٪ 5.4
 العلياا الكاوادر وتادريب السربية، الثقافة واستيعاب الحديثة، الدولة وإنشاء الوطنية، الوحدة تطوير

 اإلصااااالحات ماااان حاااادثت مزياااد القاااارن الحاااالي، مطلااااع فاااي بالدولااااة، للعمااال بالمناصااااب ال يادياااة
 (48)المعرفة  ومجتمع العولمة تحديات لمواجهة للجامعات اليابانية المؤسسية

الحكوميااة  السياسااات صااانعو أكااد والعشاارين، الحاادي القاارن  ماان األول العقااد أوائاال وفاي
 أنها على الوطنية الجامعات وأشاروا إلى االقتصاد تنشيط إعادة في االبتكار على أهمية باليابان
صاادر قاااانون  ؛2004 عااام وفاااي .(49)األكاديميااة  المبااادرة روح زيااادة خاااالل ماان االبتكااار محاارك

The National University Corporation (NUCA) ، أسااس لتقريار بمثاباة كاان الاذي 
 رئيسااية، مبااادرات ثااالم يتضاامن والااذى. (50) "الوطنيااة الجامعيااة للشااركات جدياادة رؤيااة" بعناوان

 المستقلة، انتهاج اإلدارة( 1: )مستقلة من خالل كوكاالت الوطنية الجامعات إصالح تهد  إلى
ومن هنا أصبحت . (51)التقييم من طر  ثالث ( 3) و العامة، والمساءلة ممارسة المحاسبية( 2)

مكنات فكارة الجامعاات  وقاد. 52الوقات  فاي نفاس كل جامعة وطنية لديها إدارتها الذاتية والمساتقلة
 سبمنا بشكل االستجابة من الوطنية لجامعات هذه Incorporated Universitiesالمؤسسية 

 فاإن السياساات الوطنياة االخيارة الوقات، ذلك منذ و. (53)سواء  حد على المتسارع والفكر للعولمة
 علااى عميااق تااأثير الياباااني كااان لهاا العاالي للتعلاايم الدوليااة التنافسااية القادرة لتعزيااز أجرياات التاي

 الجامعااات ألهام البحثاي بااألداء االعتاارا  تام وحالًياا؛. (54)تمويال وأنظمااة اليابااني العاالي التعلايم
 . (55)الوقت  ذلك في آسيا أسبوع في اآلسيوية الجامعات لتصنيفات وفًقا آسيا، في اليابانية

 ثانيا: مبادرات التميز اليابانية 
بناء على السياق السابق ذكره عن نشأة الجامعات البحثية اليابانية، منذ بداية التسعينات 

لى تحسين أنشطة التدويل؛ حيث هدفت إلى قبول ركزت معظم السياسات الوطنية في اليابان ع
 مكانة الياباني طالب دولي بنهاية القرن العشرين. في ذلك الوقت كان لالقتصاد 100000حوالى 
 ألنشاطة التاادويل فاي التعلاايم الرئيساي الاادور إلاى ُينظاار وكاان اآلسايوية، االقتصااادات باين عالياة
عاان  فضاالً  جميااع أنحااء العااالم، فاي المتقدماة ابانيااةالي والتكنولوجياا العلااوم نشار أنااه علاى العاالي

 االقتصادات ظهور فإن ذلك، ومع. واالقتصادية االجتماعية للتنمية االقتداء بهذا النموذج الناجح
 التساااعينيات فاااي الجنوبياااة وكوريااا وسااانسافورة تاااايوان مثااال - آساايا شااارق  فاااي الحديثاااة الصااناعية
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 والحكومات الجامعات حفز - معولمة بيئة في المستوى عالمية جامعات لتطوير الحثيثة وجهودها
إلطالق مبادرات لتحسين األداء العلمي والبحثي بها وزيادة أنشطة التدويل وإحدام نوع  اليابانية

أصدرت  2001ومنذ عام  (56)من اإلصالح اإلداري بالجامعات المتميزة الساعية للمستوى العالمي
 التميز لتطوير جامعاتها البحثية ومن أهم تلك المبادرات: الحكومة الوطنية مجموعة من مبادرات

(1) 21 Century COE program ( ،2 )The Global COE program ( ،3 )The 

World Premier International Research Centre (WPI) Initiative .(57)  وفيما يلاى
 عرض لكل مبادرة من هذه المبادرات بنوع من التفصيل: 

وهى تعنى مبادرة مركز التميز للقرن ال  :Century Center of Excellence 21 مبادرة -1
اطلقات وزارة العلاوم والتربياة  2002. فاي عاام  Century COE 21ويرماز لهاا باا  21

اقتداء بالعديد من المبادرات  21COEمبادرة  MEXTوالرياضة والتكنولوجيا والمسماة ب 
تدعو الى مزيد من التنافسية في تخصيص الموارد  التي اطلقت في كوريا والصين. والتي

المالية بين الجامعات البحثية المرموقة. تم تخصيص الموارد المالية في هذه المبادرة لمدة 
لبناء مراكز تميز عالمية المستوى تناسب  2004 – 2002ثالم سنوات خالل الفترة من 

وتم  دولًيا، للتنافس بحثية وحدة 274 اختيار تم البرنامج، هذا في .(58) 21متطلبات القرن 
 وقد ،(59)سنوًيا لمدة خمس سنوات ياباني ين مليون  500-100 ب يمة مالي دعم تخصيص

مركزا  31نجاح  وقد ثبت أهدافها، للتأكد من تحقيق 113 أصل من مركزا 99 تقييم تم
 (60)اآلن وبشكل عام لم يفج فشل أي من هذه الوحدات حتى. المتوقع من وحققت نجاحا أكثر

: وهاي تعناى مباادرة مركاز التمياز العاالمى Global Center of Excellenceمبةادرة   -2
، تام اطاالق برناامج  COE 21. بنااء علاى تقيايم نتاائج برناامج  GCOEويرماز لهاا باا 

. يقدم هذا البرنامج دعم مالى أكبر ولكن يركز  2007عام  GCOEتمويلي جديد هو 
وحادة بحثياة بمبلاغ مااالي  140لبحثياة ، حيااث تام دعام علاى عادد محادود مان الوحادات ا

ساانوًيا. وكاان موجااه الااى دعام شااباب الباااحثين  ياباااني يان مليااون  300-50 يصال الااى
 التعلايم مراكاز إلنشااء التماويلي الادعم البرناامج . وياوفر هاذا (61) وتعزيز أنشطة التادويل

(62)تنافس في التصنيفات العالمية  والبحث
 

 The World Premier International Research Centre (WPI)مبادرة  -3

Initiative الدولية ويرمز لها با  للبحوم العالمي : والتي تعنى مبادرة المركزWPI  .
، أطلقاات وزارة التعلااايم  ( 21COE & GCOEباإلضااافة للبرنااامجين السااابقين ) 

MEXT  عرفت ب  2007مبادرة جديدة عامWPI تركيازا  . وهو برنامج تمويلي أكثار
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ماان البااارامج السااابقة موجاااه لتطااوير البحاااث العلماااي لمسااتوى عاااالمي ماان خاااالل اختياااار 
 فاي. 2012 عاام بحلاول إضاافية وحادات أرباع اختيار ثم تم فقط، بحثية وحدات خمس

 اإلنجليزية اللسة وجعل الدوليين الباحثين كبار دعوة الجامعات يتطلب من البرنامج، هذا
. وعلى الن ير من البرامج الساابقة؛ فاإن برناامج (63)اإلدارية رسمية في التعامالت  لسة

WPI  63وحادات بحثياة مقاباال  5يعاد برناامج انتقائياا الاى حاد كبياار )حياث تام اختياار 
 1000-500) بكثيااار تركيااًزا أكثاار دعااام مااالي ( وفيااه يااتم تخصاايص GCOEبرنااامج 
سانوات  10( ولضاعق المادة ) GCOEيابااني فاي  يان ملياون  500-50 مقابال ملياون 
. وغالبا ما يساتهد  مجااالت العاوم الطبيعياة (64)سنوات في البرنامج السابق(  5مقابل 

والتكنولوجياااا ماااع التركياااز علااااى البحاااث التطبيقاااي والبحاااوم البينيااااة. كاااذلك يهاااد  هااااذا 
البرنااامج إلااى تطاااوير المراكااز البحثياااة لتصاابح عالمياااة المسااتوى وتعزياااز البيئااة البحثياااة 

 . (65)ن شأنها تجتذب أكفأ وأفضل الباحثين على مستوى دول العالم بالجامعات والتي م

 ثالثا: اإلصالح اإلداري بالجامعات اليابانية
 العديد في الجامعات إدارة فعالية حول انتقادات متزايدة هناك كانت األخيرة، السنوات في

من خالل  الحوكمة، يدالهادفة لتحسين وترش المقترحات من العديد تقديم تم وبالتالي البلدان، من
 صانع عملياة فاي التادريس هيئاة أعضااء مشااركة وتشاجيع توضيح مسئوليات ال يادة االكاديمياة،

 ودمج الجامعية، األعمال تشجيع ريادة التنظيمية اإلصالحات هذه وقد تضمنت. المؤسسي القرار
ول وسااايتنا( Oba، 2006. )(66)أخااارى  مؤسسااية وإصاااالحات العامااة، الجامعاااات خصخصااة أو

 اليابانية، الوطنية على اإلصالح اإلداري للجامعات incorporationفكرة دمج  أثر الجزء التالي
 .المؤسسية الحوكمة على خاص بشكل التركيز خالل من ،2004 أبريل في إجراؤه تم الذي

 قباال ماان تسااؤل موضااع الوطنيااة اليابانياة الجامعااات نظاام كااان الثمانينياات، أواخاار فاي
فاي ذلاك  ،. Nakasoneالوزراء  رئيس رعاية تحت التربوي لفصالح ي اليابانىالوطن المجلس

إلساء القيود على حوكمة  على الحكومة وحثت الوطنية، الجامعات فاعلية عدم إلى الوقت تم اإلشارة
 عملية بتسريع MEXT التسعينيات قامت وزارة التعليم وفي. كبير حد إلى وإدارتها هذه الجامعات

 في بما اإلصالحات اإلدارية، من متتالية سلسلة حدثت الحين، ذلك ومنذ التنظيمية، ودالقي إلساء
. (67)اإلدارية  القدرات وتعزيز التقييم، وتعزيز عمليات وأنشطة العليا، الدراسات كليات تطوير ذلك

 الحادي القرن  في للجامعات رؤية" والتي بعنوان 1998 لعام الجامعة مجلس وبناء على توصية
 تنويع إلى ، فقد دعت بالحاجة"تنافسية بيئة في متميزة جامعات لتكون : اإلصالح وتدابير لعشرينوا

 ،2004 عام في. الدولية المنافسة وتشجيع والبحث التعليم جودة تحسين على وتشجيعها الجامعات
 corporateالشركات  وضع واإلداري، الجامعي اإلصالح إطار في الوطنية، الجامعات منح تم

status .الوطنياة الجامعاات تقاوم أن المتوقاع ومان كبير، بشكل استقالليتها زادت لذلك، ونتيجة 
 (68) الخاصة مبادراتها على بناءً  وتنفيذها فردي بشكل استراتيجياتها بتطوير الجديدة
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 تقييماات تقرر إجاراء – الوطنية الجامعات دمج بعد -وبعد منحها مزيد من االستقاللية 
 عاام مان اعتبااًرا ذلاك، علاى عاالوة. MEXT لجنة متخصصاة تابعاة لاوزارة التعلايم قبل من دورًيا

االعتماد  لمراجعة الجامعات المشتركة في مبادرات التميز الخضوع جميع على سيتعين ، 2004
Accreditation لجان التقييم المعتر  بها من قبل  قبل من سنوات سبع كلMEXT (69).  
 فااي العاالي التعلايم مساتقبل"للتعلايم عان تقريار  المركازي المجلاس أعلان 2005وفاى عاام 

أن ( 1) بحيث تتضمن الوظائق التالية للجامعات، الوظيفي ، والذى يوصى بالتخصص"اليابان
( 3) الكفاااءة المهنيااة، عاليااة البشاارية المااوارد تنميااة( 2) المسااتوى، عالميااة تعليميااة بحثيااة مراكاز
 متخصصاة مجااالت فاي والبحاث التعلايم( 5) الحارة، ناون الف تعلايم( 4) متنوعين، مهنيين تطوير
 ان تكاااون مركااااز (7) الحيااااة ماااادى للاااتعلم أن تكاااون مراكاااز( 6) ،(إلاااا  الرياضاااة، الفااان،) محاااددة
  المجلس وقد أوصى. الستراتيجيتها وفقاً  وظيفياً  متخصصة جامعة كل تكون  للمجتمع وأن لخدمة

 . (70)الخاص  لتقديرها وفقاً  وخصائصها أصالتها توضيح على جامعة كل الحكومة تشجع بأن
 الليبرالاي الحازب) الليبرالاي الاديمقراطي الحازب استعاد أن وبعد هذا التقرير، إلى استناًدا

 علااى أكباار بشااكل التركيااز فاي العامااة السياسااة اتجاااه بادأ ،2012 عااام فااي الساالطة( الاديمقراطي
 رسامًيا هادًفا اليابانياة الحكوماة وضاعت. العاالي التعلايم لمؤسسات الدولية التنافسية القدرة تحسين
 100تتصاااادر التصااااانيف العااااالي ضااااامن أفضااااال  جامعااااات بحثياااااة 10 جعااااال فااااي يتمثااااال لااااذلك

للجامعاااات  العالمياااة التنافساااية القااادرة لتحسااين رئيسااايين برناااامجين الحكوماااة وضاااعت .(71)جامعااة
واإلصااااالح  وكمااااةتحسااااين الح خااااالل ماااان للميزانيااااة مختلفااااة مسااااارات وابتكااااار اليابانيااااة، البحثياااة
 :(72)هذه البرامج تتمثل في . اإلداري
 Program for Promoting the Enhancementبرنامج تطوير الجامعات البحثية  -1

of Research Universities (PPERU.)  يعد هذا البرنامج جازء مان ميزانياة تعزياز
ت. وياتم سانوا 10جامعاة بحثياة مختاارة ولمادة  22لادعم  2013العلاوم، تام اطالقاه عاام 

البحث العلمي وتحسين  استراتيجية لتحسين رئيسي بشكل تخصيص أموال هذا البرنامج
  البحثية التابعة لها. ومعاهد الجامعات هذه في اإلدارة

 The second program is the Top Globalبرنامج مشروع أفضل جامعة عالمية  -2

University Project 10 لمادة تمويال رنامجب وهو ايضا ، 2014 عام في بدأ والذي 
 االعتااارا  زيااادة إلاااى ويسااعى العاااالي، التعلاايم سياساااات ميزانيااة مااان جاازء ويعاااد. ساانوات
 التنافسية للجامعة وتحسين أنشطة التدويل بها. والقدرة الدولي
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 اخلطوة الثالثة: واقع اجلامعاا املصرية
 أوال: المعوقات والتحديات التي تواجه الجامعات المصرية 

تقرير التنافسية إلى تراجع ترتيب مصر فى مرتكزات البحث العلمى والتدريب  عندما يشير
وجودة التعليم العالى واالبتكار فهذا إن دل على شيئ إنما يدل على ضعق المؤسسات التعليمية 

والتاااى أكاااادت العديااااد ماااان األبحااااام والدراسااااات  –أال وهااااى الجامعااااات التقليديااااة –المنوطاااة بااااذلك
اض قادرتها علاى تطبياق معاايير التمياز األكااديمى مماا أدى إلاى تاادهور واإلحصااءات علاى انخفا

 :(73)على النحو التالى  –فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع –أدائها األكاديمى
  31وصال معادل البطالاة باين خريجاى التعلايم الجاامعى وفاوق الجاامعى إلاى حاوالى  ،%

 . ى الفئات التعليمية األخرىوهى نسبة عالية جدا مقارنة بباقى الخريجين ف
 ( الاااى 2010/ 2009وصااالت نسااابة المقياااادين باااالتعليم العاااالى فااااى العاااام )مليااااون  2.5

للعلااوم الثقافياااة  20%،  49طالااب. وقااد اسااتحوذ قطااااع العلااوم االجتماعيااة علاااى نحااو 
% للعلاااااوم الطبيااااة ماااان اجماااااالى  7% للعلاااااوم الهندسااااية والعلميااااة و 21واالدبيااااة مقاباااال 

  .التعليم العالىالمقيدين ب
  دولاااة فاااى مؤشاار جاااودة التعلااايم فاااى  142عالمياااا ماان باااين  132احتلاات مصااار المركاااز

  2011/  2010مجاالت العلوم والرياضيات خالل عام 
  اظهارت نتاائج الدراساات ان إجماالى الماوارد البشارية العاملاة فاى نشااط البحاث والتطااوير

% فنياااين،  30 ون كبااااحثين،% يعملااا 29.1موزعااة فاااى الجامعاااات الحكومياااة كااااالتى: 
 . يعملون كموظفى خدمات مساعدة 40.9والنسبة االكبر تمثل 

  دولااااة مااااان حياااااث درجاااااة التعااااااون باااااين  142مااااان باااااين  128تحتاااال مصااااار المركاااااز ال
 . 2011/  2010الجامعات وقطاع االعمال فى مجاالت البحث والتطوير خالل العام 

  ؛ فاى 2007مان الساكان فاى عاام  باحاث لكال ملياون  617بلغ عدد الباحثين فى مصار
آال  باحااث لكاال مليااون ماان السااكان "وفقااا  3.6حااين يتواجااد فااى الاادول المتقدمااة نحااو 

 . لتقرير معهد اليونسكو لفحصاء
 ( فى األنشطة العلمية والتقنية المتخصصة  15يقدر عدد المشتسلين )3715سنة فأكثر 

 %.  1.5وهو ما يعادل نسبة  239736فرد من إجمالى 
 ماان مكتاب الباراءات المصاارى  2013لاغ عادد الباراءات الممنوحااة للمصاريين فاى عاام يب

 379% مقارناااة بعااادد 18.5باااراءة بمااا يعاااادل نساابة  465بااراءة اختاااراع ماان أصااال  86
 .%81.5براءة ممنوحة لألجانب وهو ما يعادل نسبة 

  د فهاى تمثال نسابة منخفضاة جادا لام تتعاا 2013وأماا عان تساويق تلاك الباراءات فاى عاام
 % من إجمالى البراءات لهذا العام.  50
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كااال ماااا ساااابق يمثااال مؤشااارات لضااااعق أداء تلاااك الجامعاااات فااااي تحقياااق معاااايير التميااااز 
االكاااديمى وهااذا يرجااع إلااى عاادد أسااباب تتعلاااق بااإدارة وتموياال هااذه الجامعااات وانشااطة التااادريس 

 : (74)والبحث العلمى بها والتي يمكن سرد بعر منها على النحو التالى 
 وتتساام بالمركزيااة الشااديدة  للمعلوماات،بااع نظاام عتيقااة لاافدارة تفتقاد إلااى نظااام متطااور ات

 التى تحد من حرية االختيار وصنع القرار. 

  إلى إجمالى  2014/  2013وصلت نسبة االنفاق العام على التعليم الجامعى فى العام
 . % 22.4اإلنفاق على التعليم إلى حوالى 

 الطالاب فقاط مجماوع علاى كلياا اعتماادا بمصار جامعاات التقليدياةبال القباول تعتمد معايير 

  دون اعتبار لمعايير الجدارة والكفاءة.

 فيهاا  ويهايمن وقديماة وجامادة ضايقة مناهج إلى عام يستند التعليم الجامعى بمصر بوجه
  .تطوير التفكير على المحتوى حفظ

 مان بادال المحتاوى اساترجاع علاى تقييم الطلبة فى التعلايم الجاامعى عاماة تعتمد عمليات 
 التفكير.  مهارات مستوى على ارتفاع البرهنة

 تزال هامشية ال المصري الجامعى التعليم داخل المبذولة التدويل جهود.  
  ،ضاعق إمكانيااات المكتبااات والمعاماال والااور ، ونقااص المااوارد الماليااة المخصصااة لهااا

 وعدم كفاءة وتأهيل الفنيون العاملون بها. 

 ات الفرز واالنتقاء بين المعاونين الجدد الملتحقين بالسلك الجامعى دون وضع غياب آلي
 معايير للتعيين قائمة على الكفاءة البحثية والتدريسية. 

  ضعق االهتمام باألنشطة واالتحادات الطالبياة حتاى أصابحت كياناات هشاة غيار قاادرة
 على المساهمة فى حياة جامعية ح ي ية. 

ضااعق والقصااور أدت إلااى "تواضااع مكانااة الجامعااات المصااارية كاال تلااك النااواحى ماان ال
وغيابهاا عاان بعاار التصاانيفات العالمياة ومااا أظهرتااه بعاار التقاارير الدوليااة والتااى أكاادت علااى 
اساتبعاد الجامعاات المصاارية عان قائمااة الجامعاات المتقدماة وفقااا لمعاايير مختلفااة اعتمادت عليهااا 

ن تصانيف مصاار يقااع ضامن مجموعااة االقتصااادات ولمااا كااا .(75) هاذه التقااارير فااى تصانيفاتها "
 : (76)في المعتمدة على الكفاءة فإن تحسين التنافسية يستلزم تركيز اإلصالحات 

 تحسين جودة التعليم والتدريب. 
 وزيادة القدرة على االستفادة من التقنيات الحديثة. 
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دولة يعتمد على  ونظرا ألن تحسين جودة التعليم والتدريب وزيادة القدرة التكنولوجية ألى
الجامعااات البحثياااة والتااى تهاااد  فاااى المقااام األول إلاااى تخاااريج مااواطنين ذوى قااادرات تكنولوجياااة 
وعلمية متميزة وزيادة اإلنتاجية من خالل تطبيق نتائج البحث العلمى وكذلك تنمية المجتمع مان 

ز األكاااديمى فااإن السااعى ماان أجاال تحقيااق التمياا خااالل دورهااا كمراكااز لفشااعاع الثقااافى والفكاارى.
بجامعاتناا البحثياة اصابح ضارورة تفرضاها متطلباات التصانيف العاالمى وتحساين القادرة التنافساية 

 وتحقيق الرخاء االقتصادى واالجتماعى والتقدم العلمى. 
ولذا يستعرض الجزء التالى أهم المبادرات والمحاوالت المصرية لبناء جامعات بحثية ذات 

  ة هادفة بذلك لزيادة القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمى.قدرات علمية وتكنولوجية عالي
 ثانيا: الجهود والمبادرات المصرية لبناء جامعات عالمية المستوى 

في عالم يتجه بقوة نحو االقتصادات القائمة على المعرفة، ال غنى عن بناء القدرات في 
مان خاالل البحاث العلمااى  Science and Technology (S&T)مجاال العلام والتكنولوجياا 

والتطااوير واالبتكااار. ويعااازى التركيااز علاااى البحااث العلمااي لكوناااه أنااه أحاااد األساساايات الرئيساااية 
للتنمية. وتعزى االختالفات بين المستويات االجتماعية واالقتصادية بين البلدان المتقدمة والنامية 

البحث العلمي واألنشطة التكنولوجية.  في جزء كبير منها إلى التفاوت النسبي بينهما في انتاجية
وفااي هاااذا الساااياق، ال باااد للبحاااث العلماااي، الاااذي ُيعاماال كاساااتثمار، مااان تحقياااق نماااو فاااي النااااتج 

 .(77)المحلي اإلجمالي ومستويات دخل الفرد
وفي السنوات األخيرة، قامت الحكومة المصارية بإصاالحات كبيارة لتحاديث الابالد. وبعاد 

هات الدولاة الاى التفكيار فاى إصاالح جذرياة لكال المنظوماة التعليميااة . اتج2011ينااير  25ثاورة 
يهاد  إلاى رفاع  2017حيث وضعت الحكومة المصرية برنامًجا طويل األمد يساتمر حتاى عاام 

مستوى الكفاءة من خالل منح الجامعات المزيد من االستقاللية في تحديث مناهجها وتخصيص 
العااالي المصاارية إلااى أن الخطااط التااي باادأ تنفيااذها قباال  مواردهااا الداخليااة. وأشااارت وزارة التعلاايم

الثاورة ستساتمر كماا هااو مخطاط لهاا دون تسييارات كبياارة فاي فتارة ماا بعااد الثاورة. ويمكان أن تكااون 
 :(78)األهدا  الرئيسية إلصالح التعليم العالي في مصر كما يلى 

 زيادة فرص التعليم العالي في مصر 
 ودة عاليااة ومؤسساااات أكاديميااة قوياااة عالياااة ضاامان حصاااول خااريجين متعلماااين علااى جااا

 المستوى قائمة على األبحام.
  تحفياااز أصاااحاب المصااالحة علاااى التحساااين المساااتمر لمؤسساااات وبااارامج التعلااايم العااااالي

 وتحديثها وتمويلها.
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  تعزياااز مهاااارات اإلباااداع واالبتكاااار لااادى جيااال الشاااباب ل ياااادة وتطاااوير قطاعاااات اإلنتاااااج
 قتصاديةوالخدمات في خطط التنمية اال

  إعداد مؤسسات التعليم العالي والبرامج تكون جذابة للطالب الدوليين من الدول المجاورة
 للقدوم للدراسة في مصر.

السياسااات التعليميااة وزياااادة  نحااو رساااموفااى االونااة االخياارة زادت جهاااود الدولااة الموجهااه 
، أعلناات 2007ام التمويال ومراقباة البحااث العلماي بمؤسساات التعلاايم العاالى فاى مصاار. وفاي عا

". وقاد هادفت هاذه الخطاة إلاى تعزياز 2016-2007الحكومة عن خطة "تطوير البحث العلماي 
التعااون العلمااي وتعزيااز القاعاادة العلمياة والتكنولوجيااة فااي مصاار. كماا أنشااأت الخطااة مؤسسااتين 

 ياا( المجلاس األعلاى للعلاوم والتكنولوج1ل ياادة تطاوير البحاث العلماي. هاتاان المؤسساتان هماا )

The Higher Council for Science and Technology (HCST)  وهو المسؤول عن ،
 The Science and ( وصندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا2تحديد أولويات البحوم الوطنية، )

Technology Development Fund (STDF)  وهاو المسائول عان تاوفير ماوارد مالياة ،
فى هذا الصدد اشارت الدكتورة فايزة أبو النجا في كلمتها  (79) .لألنشطة المتعلقة بالبحث العلمي

 :(80)( 2011في مقدمة التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى )
 2011و 2010أن هناك مبادرتان رئيسيتان لتطوير البحث العلمي في مصر بدأت في 

( مدينة زويل للعلوم 2و) (E-JUST) ( الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا1)وهما 
 The Egyptian، والمعروفة أيًضا باسم "المشروع القومي المصري للنهضة العلمية والتكنولوجيا

National Project for the Scientific Renaissance وتتطلاع وزارة التخطايط والتعااون .
العلمي العالمي في مصر وتقنيات الدولى إلى أن تصبح هذه المبادرات مراكز امتياز لنشر التعليم 

ماان خاللهماااا،  حاادود القاارن الحااادي والعشاارين. وهاادفنا هاااو تحفيااز البحااث والتطااوير التكنولااوجي
وعمليات االبتكار والنمو واالستثمار في القدرة التنافسية المصرية محليا وإقليميا ودوليا من خالل 

 يسية لتنمية مصر. تعزيز المساهمة األكاديمية والعلمية في القطاعات الرئ
وبشاكل عاام، يوجااد فاي مصاار ثاالم جامعااات تمثال نماااذج لجامعاات بحثيااة ناشائة هااي 
"جامعة النيل للعلوم والتكنولوجياا"، و"جامعاة زويال للعلاوم والتكنولوجياا"، و"جامعاة مصار والياباان 

ادات التي للعلوم والتكنولوجيا". الهد  الرئيس من هذه الجامعات هو المساهمة في تطوير االقتص
 .والعلميتعتمد على التكنولوجيا في مصر؛ من خالل التعلم القائم على التميز في التعليم والبحث 
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 باعتبارهاا المشاروعوفى هذه الدراسة تام التركياز علاى "جامعاة زويال للعلاوم والتكنولوجياا" 
الاادولي كماا هاو موضاح فااي تقريار وزارة التخطايط والتعااون  ،العلميغغةالغونني المصغغرل للن  غة 

(. وفيمااا يلاااي ساااتتناول الدراسااة جامعاااة زويااال للعاااوم والتكنولوجيااا كدراساااة حالاااة لجامعاااة 2011)
واعادة تساعى إلاى تطبياق معاايير التميااز وهاذا ماا قاد يشاجع الدولاة لتبناى مبااادرات بحثياة مصارية 

 ية.تميز لالستثمار في تطوير هذه الجامعة والمراهنة عليها في التنافس في التصنيفات العالم
 ثالثا: جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا )مشروع مصر القومي للنهضة العلمية( 

جامعاة زويال هاي مؤسسااة تعليمياة للعلاوم والتكنولوجياا تقااوم بتادريب الطاالب المختااارين 
بعنايااة علااى أحاادم العلااوم والهندسااة األساسااية وتااوفر لهاام فاارص البحااث العملااي. حتااى اآلن لاام 

طالب ويجب أن يوافق مجلس األمناء باإلجماع على أي  5000للطالب  يتجاوز العدد اإلجمالي
زيادة. تم تجهيز الجامعة بأحدم األدوات والمختبرات. ويتمتع حرم جامعة زويل باالكتفاء الذاتي 
ماع بيئاة علمياة ح ي ياة لتشااجيع تباادل األفكاار والخطااب العلمااي. نظاًرا لوضاعها المساتقل وغياار 

ماع تقاديم مساااعدات  Merit الجغدارةمعاة تسترشاد باالقبول علاى أسااس الربحاي، فاإن سياساة الجا
ومنح مالية للطالب ذوي الدخول المحدودة. وتحافظ الجامعة على الثقافة وال يم الوطنية مع نظرة 
مستقبلية للعالم. ويشمل الهيكل األكاديمي األساسي للجامعة كاًل من برامج البكالوريوس والدراسات 

Interdisciplinary (81)يد متعدد االستخدامات ومتعدد التخصصات العليا مع نهج جد
 

 Mission of Zaweil Universityرسالة جامعة زويل للعلول والتكنولوجيا  -1

ترتكز رسالة/ مهمة جامعة الزويل على "خدمة شعب مصر من خالل التفوق في ابتكار 
لوجيااا وال اايم األكاديميااة، تهااد  وتوصاايل وتطبيااق المعرفااة. وماان خااالل العلااوم والبحااوم والتكنو 

جامعة الزويل إلى إعداد ال يادات والمواطنين الذين يتحدون الحاضر ويثرون المساتقبل كماا تُعاد 
الجامعة طالبها للعمل فى مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين مسترشدة فى سياساتها على 

وقاد تاام  Admission Is Only Based On Merit."(82)مبادأ "القباول القاائم علاى الجادارة 
تصميم جامعة العلوم والتكنولوجيا بشكل يسمح بالمشاركة الفعالة في التقدم العلمى للقرن الحادي 
والعشرين، ولرفع التقنيات المحلية إلى المستوى العالمي، وزيادة اإلنتاجية الوطنية. وتهد  جامعة 

ائم على المعرفة يقاوم علاى التفكيار اإلباداعي العلوم والتكنولوجيا إلى المساهمة في بناء مجتمع ق
 (83)من خالل توفير التعليم القائم على الجدارة واالنخراط مع الجمهور بشكل عام 

 :(84)/ المهمة من خالل الممارسات التالية الرسالةويتم تحقيق هذه 
 .بناء أساس قوي في العلوم والهندسة 
  ظيفي والشخصيتوفير المعرفة والمهارات األساسية للنجاح الو 
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 .دمج التدريس والبحث والخدمة بطرق تعزز تجربة التعلم 
 .دعم بيئة ديناميكية حيث يتم تعزيز االبتكار واالنفتاح واإلبداع 
  اسااااتخدام التقنياااااات المتقدمااااة لتلبياااااة االحتياجااااات التعليمياااااة المتسياااارة وإقاماااااة روابااااط ماااااع

 المجتمع العالمي.
 اعة والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية.اقامة شراكات مع رجال األعمال والصن 

 World: أن تكون جامعة عالمية  في University Visionرؤية الجامعة وتتمثل 

Class University  تلعااب دوًرا محورًيااا فااي معالجااة التحااديات االسااتراتيجية علااى المساااتويين
اهم بشاااكل فعاااال فااااي الاااوطني والااادولي. وتهاااد  إلاااى تقاااديم اختراعاااات جدياااادة مااان شاااأنها أن تسااا

 .(85)المجتمعات النامية وتعزيز االقتصادات 

  Distinguished Characteristicsالخصائص المميزة لجامعة زويل  -2

إلى  التخصصات،متعدد  العلميتشتهر جامعة زويل بثقافة أكاديمية فى التدريس والبحث 
تشجع الجامعة طالبها وأعضاء  ية،أكاديمجانب الدقة األكاديمية. ومن خالل توفير بيئة ذات حرية 

هيئة التدريس والموظفين على معالجة التحديات المعقدة والمثيرة التي تواجه المجتمعات الحديثة على 
المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وتقدم الجامعة برامج تستجيب لالحتياجات المتسيرة للمجتمع 

ع. إن تلك البيئة االكاديمية السننية بفرص االستقالل وذات صلة بأهدا  الطالب واحتياجات المجتم
 (86)والتعاون تعكس تقاليد التميز واالبتكار وال يادة التي تهد  الجامعة إلى تأسيسها 

 : (87)التي تؤكد على أنها  فلسفة جامعة زويلتعكس هذه الخصائص بشكل فعال 
ى أحادم العلاوم والهندساة مؤسسة تعليمية تقوم بتدريب الطالب الموهاوبين والناابسين علا

األساسااية وتاااوفر لهاام فرًصاااا عمليااة للبحاااث العلماااى. حيااث تااام تجهيااز الجامعاااة بأحااادم األدوات 
والمختبرات. ويتمتع الحرم الجامعي باالكتفاء الذاتي مع بيئة علمية ح ي ية لتشجيع تبادل األفكار 

الجامعة تسترشد بالقبول على  ونظًرا لكيانها المستقل وغير الربحي، فإن سياسة والخطاب العلمي.
أسااس الجادارة ، ماع تقاديم المسااعدة المالياة للطاالب ذوي الادخول المحادودة. إن الجامعاة عازماة 
على الحفاظ على الثقافة الوطنية وال يم الوطنية في للدولة مع وضع نظرة مستقبلية للعالم. يشمل 

 العليا مع نهج متعدد التخصصات. الهيكل األكاديمي األساسي برامج البكالوريوس والدراسات
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  والتكنولوجيةبجامعة زويل للعلول  األكاديم معايير التميز 

 التميز اإلدارى لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا -1

ياااتم إدارة جامعااة زويااال للعلاااوم والتكنولوجيااا مااان خاااالل الحوكمغغغة والديغغغااة االةاا ميغغغة:  (أ 
لماااء. تضام القائمااة سااتة ماان الحااائزين مجلاس أمناااء يتااألق ماان مجموعاة متمياازة ماان الع

 . (88)على جائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب واالقتصاد. 

مناذ اصادار مرساوم الموافقاة علاى انشااء جامعاة زويال مان  :مصاار تمويل جامعة زويل (ب 
، بادأ رئايس مجلاس إدارة مديناة زويال، الادكتور أحماد 2011ماايو  11قبل الحكومة فاي 
، . وحتى اآلن"Egypt Can"مصر تستطيع ة لجمع التبرعات بعنوان زويل، حملة وطني

شارك مصريون، داخل مصر وخارجها، في دعم مدينة زويل بتبرعات فردية تتاراوح مان 
ملياااون جنيااااه مصااااري. الهااااد  مااان هااااذه الحملااااة هااااو  250جنيهاااات مصاااارية إلااااى  10

ويأتى الدعم الماالي  (89)لبناء وتشسيل المدينة  وقف مالى  قدر بغ مليار اوالرالوصول 
( 1للجامعاااة ومعاهااااد البحاااوم التابعااااة لهاااا ماااان مصاااادر متعااااددة ومتنوعاااة تتمثاااال: فااااى )

( الرساااوم 2الشاااركات(، ) –قطاااع االعماااال والصاااناعة –التبرعااات الخاصاااة )مااان االفاااراد
( التمويال السانوي المخصاص للبحاث والتطاوير. وتسااهم 3الدراسية للطالب القاادرين، )

ي تكاليف التشسيل األساسية للجامعة، وبالنسبة للطاالب ذوى الادخول الرسوم الدراسية ف
لااادعم  Scholarship Programs برنغغامل للمغغغنر الدراسغغيةالمحاادودة فقااد تاام إنشااااء 

 .(90) الطالب النابسين والموهوبين منهم بناء على نظام قائم على الجدارة.

 Research Excellenceلجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا  البحثيالتميز  -2

وافق مجلس أمناء تضم جامعة زويل أحدم وأفضل المعاهد والمراكز البحثية المتمثلة في 
  ( معهد حلمي للعلوم الطبية1) كالتالي:اآلن وهى  بحثية حتىمدينة زويل على إنشاء سبعة معاهد 

(HIMS)، (2) معهد علم النانو والمعلوماتية (INI)( ،3معهد التصوير والتصور ) (IIV)( ،4 )
( 6، ) (IEGA) معهد االقتصاد والشاؤون العالمياة (5، ) (IEES) معهد الطاقة والبيئة والفضاء

كال مان هاذه المعاهاد لاديها (IBS) معهاد العلاوم االساساية (7) ، (IVE) معهاد التعلايم االفتراضاي
ز اإللكترونيات ( مرك2( مركز الشيخوخة واألمراض المرتبطة بها، )1مراكز التميز تابعة لها مثل: )

 ( مركز الفيزياء النظرية4( مركز التصوير والتصنيع، )3واألجهزة الدقيقة، )
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بعااار مجااااالت البحاااث ذات صااالة خاصاااة باحتياجاااات مصااار والمنطقاااة. وتشااامل هااااذه 
مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والطب ومجاالت أخرى تتعلق بموارد المياه وتسير  المجاالت

المرحلاااة األوليااة، كاااان هناااك حاااوالى اثنااي عشااار معهااد أبحاااام. مااع مااارور المناااا العاااالمي. فااي 
الوقت، قد تظهار الحاجاة إلاى إنشااء معاهاد بحثياة جديادة، ولكان يجاب الحفااظ علاى تفارد وتمياز 
المؤسسة بشكل صارم. يجب على جامعة زويل ومعاهد البحث أيًضا المشاركة فى التقيايم علاى 

ن اى تمييااز عرقااى او دينااى ومااع الب والباااحثين بعيادا عااالمساتوى الاادولي، وقبااول مشاااركة الطاا
 .(91)، ُستعطى األولوية للطالب والعلماء المصريين ذلك

وأخياارا؛ نتيجااة لهااذه المراكااز والمعاهااد البحثياااة، فقااد نشاارت جامعااة الزوياال بالفعااال أوراق 
لاى الموقاع البحثية المنشورة ع بحثية في مجالت ومؤتمرات دولية، ويمكن مراجعة اسماء األوراق

 الرسمي للجامعة.
 لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا التدريسيالتميز  -3

نظرا ألن جامعة زويل تعد جزًءا من مدينة معقدة تهد  إلى دمج التعليم والبحث العلمى 
مع سوق العمل الح يقي على المستوى الادولي؛ فاإن الجامعاة دائماا تلتازم بتاوفير البيئاة المناسابة 

 . (92)لطالب النابسين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة العالية التي تجذب ا
أما من حيث أعضاء هيئة التدريس في جامعة زويل: فمن أجل توفير تعليم على مستوى 
عالمي، تركز الجامعة بقوة على االختياار الادقيق والجادارة الدولياة ألعضااء هيئاة التادريس. وياتم 

، ومقدار المنح لبحثية في المجالت عالية التأثيرسجل أبحاثهم، ومنشوراتهم ااختيارهم بناًء على 
المالية الحاصلون عليها، والعالقات والتعاون البحثى على المستوى الدولي. تمكنت الجامعة من 
جااذب مجموعااة متنوعاااة ماان الطااراز العاااالمي ماان أعضااااء هيئااة التاادريس الاااذين يجلبااون قااادراتهم 

 .(93)لدولية إلى الفصل الدراسي. يلهمون طالبهم ويخلقون بيئة مواتية للتعلم التعليمية والخبرة ا

 تميز تعليم الخريجني فى جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا -4
بالنساابة للدراسااات العليااا، يااتم إجااراء البحااث فااي أحااد مراكااز البحااوم العدياادة فااي مديناااة 

 امعة العلوم والتكنولوجياا فاي مديناة زويالزويل في مختلق المعاهد التي تم ذكرها آنفا. وتقدم ج

(UST)  باارامج الدراسااات العليااا فااي العلااوم والتخصصااات الهندسااية. يتقاادم لهااذه الباارامج حملااة
البكااااالوريوس وحملااااة الماجسااااتير. حملااااة البكااااالوريوس يتقاااادمون للماجسااااتير، وحملااااة الماجساااااتير 

استيفاء معايير القبول ليتم قبولهم يتقدمون للحصول على درجة الدكتوراه. ويجب على المتقدمين 
هذه إلى تأكيد الكفاءة العلمية لمقدم الطلب في  معايير القبولوتهد   العليا.في برامج الدراسات 

المجااااال الااااذي يسااااعى فيااااه للحصااااول علااااى درجااااة الدراسااااات العليااااا وتقاااادم جامعااااة زوياااال للعلاااااوم 
  .(94) والهندسية ةالعلميوالتكنولوجيا برامج دراسية فى العديد من المجاالت 
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 ة   ااااادراساااااج الاااااائاااااأوال: نت
من خالل عرض خبرة اليابان في تطوير جامعاتها البحثية إلى مستوى العالمية من خالل 
مبادرات التميز وممارساات اإلصاالح اإلداري وكاذلك مان خاالل عارض واقاع الجهاود والمحااوالت 

 لبناء جامعات بحثية عالمية المستوى توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي أهمها:المصرية 
أصبح هناك توجه عالمي إلى تطاوير الجامعاات البحثياة للوصاول إلاى مساتوى العالمياة  -1

 لتتمكن من المنافسة الدولية في التصنيفات العالمية مما يزيد من قدرة الدولة التنافسية.

لبحثيااة فاااي أي دولااة كجاازء ال يتجاازأ مااان سياسااة العلااوم والتكنولوجياااا، تعماال الجامعااات ا -2
وتعتبر آلية مهمة من آليات ربط نتائج البحوم النظرية بالتطبيق من خالل التعاون مع 

 قطاع االعمال والشركات.

إن تبنى سياسات ومبادرات التميز والتي يمكن من خاللها ض  مبالغ طائلة تهد  إلى  -3
لبحثية يعد آلية استراتيجية مهمة تدل علاى وعاى الحكوماات الوطنياة تطوير الجامعات ا

بمدى أهمية هذه الجامعات في تحقيق التنمية االقتصادية والمعرفية واالجتماعية وأهمية 
 االستثمار في مثل هذه الجامعات لوصولها للعالمية ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للدولة.

ى االلتزام بتطبيق المحاسابية والمساائلة مان أجال ضامان أن تنفيذ مبادرات التميز يستدع -4
 استخدام الموارد المالية االستخدام األمثل من أجل تحقيق األهدا  المرجوة.

نجحاات الياباااان فاااى تطاااوير جامعاتهااا البحثياااة ووصاااولها للعالمياااة ماان تبناااى العدياااد مااان  -5
ر الجامعااات مباادرات التمياز علاى مادار عقااود مان الازمن ويتضاح هااذا النجااح مان تصاد

 اليابانية للتصنيفات العالمية.

أن تبنى ممارسات اإلصالح اإلداري اصبح أمر ال غنى منه لمواجهة التحاديات الكثيارة  -6
والمتالحقااة التااي فرضااتها تااداعيات العولمااة والتااي تسااتدعى مزيااد ماان االبتكااار فااي إدارة 

التعامال بسارعة وكفااءة الموارد المالية واستحدام طرق وأساليب إدارية مرنة وقادرة علاى 
عالية. ويتمثل اإلصالح اإلداري في منح الجامعات مزيد من الحكم الذاتي واالساتقاللية 
التي تمكنها من اتخاذ قرارتها بحرية بعيدا عن البيروقراطياة وتادخل األطارا  الخارجياة، 

ة. وكااذلك إعااادة تهيئاااة الحوكمااة المؤسساااية وابتكااار تنظيماااات وهياكاال إدارياااة أكثاار كفااااء
 وأخيرا االعتماد على قيادات أكاديمية ذات رؤية ثاقبة وفكر إداري واكاديمي رشيد.



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    نهاجملة كلية الرتبية بب  
 

 323 

ابتكرت اليابان نهجا جديدا في اإلصالح اإلداري لجامعاتها البحثية من خالل دمج هاذه  -7
مان أجال تادعيم  Incorporation الجامعات فيما يعر  بنظام الشركات أو المؤسسات

ها الماليااة واسااتسال الماوارد بشااكل أكفااأ. وماان أجاال مزيااد ماان قوتهاا اإلداريااة وزيااادة حصاات
التطاوير اإلداري تبنات اليابااان مجموعاة ماان البارامج التمويليااة والتاي تهااد  إلاى تطااوير 

 الهياكل التنظيمية واإلدارية لهذه الجامعات.

تبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود من أجل االرتقاء بالمستوى العلماى والمعرفاي  -8
دولة وتطوير منظومة البحث العلمى وخاصة فاي مجااالت العلاوم والتكنولوجياا، ولاذلك لل

اطلقات بعار المباادرات النشااء جامعاات بحثيااة بالدولاة مان أهمهماا: الجامعاة المصاارية 
 اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا. 

بأنهااا " مشااروع مصار القااومي للنهضااة  اعتبارت مصاار جامعاة زوياال للعلااوم والتكنولوجياا -9
العلمياة". مماا يجعاال لهاا صافة اعتباريااة وقومياة يجعال االسااتثمار فيهاا أسااس االسااتثمار 

 في تقدم الدولة وتطويرها جزء من التطوير العلمي واالقتصادي للدولة.

 World Classأن تكون جامعة عالميةتتمثل رؤية جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا  -10

University  تلعاب دوًرا محورًيااا فااي معالجااة التحاديات االسااتراتيجية علااى المسااتويين
الوطني والدولي. وتهد  إلى تقديم اختراعات جديدة من شأنها أن تسااهم بشاكل فعاال 

. ولااااذا اعتبااارت مشااااروع مصاااار القااااومى فاااي المجتمعااااات الناميااااة وتعزياااز االقتصااااادات
 للنهضة العلمية.

 ة   ااااارتحاااااملقة اااااارؤياااااا: الثانًي
مااااان خاااااالل العااااارض الساااااابق لألدبياااااات المتعلقاااااة بمباااااادرات التمياااااز واإلصاااااالح اإلداري 
بالجامعاات البحثياة عالميااة المساتوى بالياباان وكااذلك تنااول واقاع الجامعااات المصارية والتحااديات 

لجهاااود التااي تعيااق تطبيقهااا لمعاااايير التميااز وعاادم قااادرتها فااي المنافسااة العالمياااة، وأخياارا عاارض ا
والمباااادرات المصااارية فااااي سااابيل انشاااااء جامعاااات بحثيااااة تسااامو للعالميااااة وتزياااد ماااان قااادرة الدولااااة 
التنافسية. تحاول الباحثة فاي الجازء التاالي عارض رؤياة مقترحاة مان شاأنها أن تساهم فاي تطاوير 
 نموذج الجامعة البحثية في مصر ووصولها للعالمية من أجل التنافس في التصنيفات العالمية. 

الستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في تطوير الجامعات البحثية ووصولها للعالمية. من ا -1
خالل دراسة الممارسات التي بتبنتها واالليات التي اتبعتها في سبيل تحقيق ذلك ومن أهم 
 هذه الخبرة هي خبرة اليابان في تطوير جامعاتها البحثية وجعلها جامعات عالمية المستوى.
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كومة المصرية لما يعر  با "مبادرات التميز" والتي يمكن من خاللها تقديم المزيد من تبنى الح -2
الدعم المالى لجامعة زويال للعلاوم والتكنولوجياا باعتبارهاا مشاروع مصار القاومي للنهضاة 
العلمية. وستسهم هذه المبادرات من خالل ما تقدمه من موارد تمويلية كثيرة في تطوير أنشطة 

 تعليم والتدريس والبحث العلمى مما يزيد من كفاءتها وقدرتها االكاديمية.الجامعة في ال

مانح جامعااة زوياال مزياد ماان االسااتقاللية والحكام والااذاتى فااي حاال حصااولها علااى الاادعم  -3
الماادى مان الدولااة. بماا يحفاظ حقهااا فاي اتخاااذ جمياع قرارتهاا االكاديميااة واإلدارياة بشااكل 

لمانحااة. مماا يزياد مان قادرتها وكفاءتهاا فاي تنفيااذ مساتقل وذاتاى بعيادا عان تادخل الجهاة ا
 أنشطتها وممارستها البحثية.

زيادة وعى المجتمع واالفراد ورجال االعمال والشاركات بمادى أهمياة وقيماة جامعاة زويال  -4
في إحدام التنمية واالجتماعية المنشودة مما يزيد مان تبرعااتهم المالياة والتاي مان شاأنها 

 ي تمويل هذا المشروع القومى للنهضة. ان تساند الدعم الحكومى ف

مناشاادة جامعااة زوياال نفساااها ماان السااعي الااى تطاااوير ممارسااتها اإلداريااة وابتكااار هياكااال  -5
تنظيمية حديثة قادرة على االستخدام األمثل للماوارد المالياة والادعم الماادي الاذى ساتقدمه 

داء الجامعة ويزيد وهذا من شأنه ان يحسن أ لها الدولة في حال تطبيق مبادرات التميز.
 من قدرتها التنافسية. 

في ظل المتسيرات التي فرضها االقتصاد القائم على المعرفاة وتناامى احتياجاات مجتماع 
تطوير جامعاتها  –المتقدمة والنامية منها على حد سواء  –المعرفة، اصبح لزاما على كل الدول 

التاااي تملااك مقوماااات تطبياااق معااايير التمياااز االكااااديمي  والتوجااه نحاااو صااايسة الجامعااات البحثياااة
وقادرة على المنافسة في التصنيفات العالمية مما يزيد من قدرة الدولة التنافسية . وفى هذا الشأن 
تبنت العديد من الادول فكارة اطاالق مباادرات للتمياز يمكان مان خاالل تاوفير الادعم الماادي الاالزم 

طتها االكاديميااااة والبحثياااة وتعزياااز أنشاااطة التااادويل بهااااا . لتطاااوير هاااذه الجامعاااات وتحساااين أنشااا
ولضااامان نجاااااح تلاااك المبااااادرات وتحقياااق الهااااد  منهاااا سااااعت الحكوماااات إلااااى تطاااوير األنظمااااة 
اإلداريااة للجامعاااات ماان خاااالل ممارساااات اإلصااالح اإلداري التاااي تمنحهاااا مزيااد مااان االساااتقاللية 

تخاذ قراراتها اإلدارية واألكاديمية بحرية بعيدا والحكم والذاتي وتشجع على الحرية االكاديمية في ا
عن أى تقييدات او فروض خارجية. وبالتالي فمن خالل تبنى هذه المبادرات وانتهااج ممارساات 
اإلصاالح االدارى يمكان تحقياق درجااة عالياة مان تطاوير الجامعااات البحثياة للدولاة والاذى يشااجع 

المية بماا يعاود علاى الدولاة بمزياد مان التنمياة من جهودها في التنافس الدولي في التصنيفات الع
 االقتصادية والمعرفية واالجتماعية واالعترا  الدولي.
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