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 وتقدٌر شكر
 

تعالى وكفى، وصالة وسالمًا عمى عباده الذين اصطفى، سيدنا محمد وعمى آلو الحمد هلل 
 وبعد،،،،،وصحبو ومن اىتدى 

" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت عمي وعمي والدي "صدق اهلل العظيم ...أحمد اهلل 
عانتو لي عمى إتما رب لك  م الدراسة، فياتعالي صاحب الفضل األول وأشكره عمى توفيقو وا 

 الحمد حمدا يميق بجالل وجيك وعظيم سمطانك. 
امتثاال لقوول النبوي صومى اهلل عميوو وسومم للمون لوم يشوكر النواس لوم يشوكر اهللعع، ف نوو يسوعدني 
حق السعادة ويشرفني بعد أن انتييت من إعداد ىذا البحث أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان 

إلووى كانووا عونووا ونبراسووا أضوواطا لووي الطريووق حتووى أوصووالني إلووى نيايتووو  لموون وعرفوواني بالجميوول 
أ)أستاذ أأوت اأرتبية توأيي  تيأ ا توأرتبية توأأأأأأ البحيفر محمفد الدكتور/ خمف   األستاذالفاضل سعادة  أستاذي

الووذي ال أجوود موون الكممووات مووا أعبوور بووو عوون موودى شووكري أرتبستتذةجبأمذةيتتوأستت  ذ  أالببشتتن اأرتباياتت لأيرتب تت
ثيوور، وكووان يووث تعجووز كممووات الثنوواط والشووكر عوون إعطاتووو حقووو، فقوود تحموول منووي الكوتقووديري لووو ح

، وأعطواني مون يزيور عمموو، وفويا هبراتوو وتشوجيعو الوداتم الوذي كوان لوو عطاؤه داتما بوال حودود
ثراط ىذا العملعظيم   جزاه اهلل عني هير الجزاط.ف فكان نعم المعين والموجو،، األثر في إنجاز وا 

 إيمان عبفد الفرحمن/ ةالدكتور  الغالية جو بهالص الشكر والتقدير إلى أستاذتيويسعدني أن أتو 
التوي أحواطتني بعنايتيوا واىتماميوا، وأعطتنوي يوالي ووتيوا، وبوريم  )ةدرسأأو اأرتبية وأمذةيوأست  ذ  أ

 أعباتيا الكثيرة ما وجدت منيا إال حماسا ال يعرف الفتور، وكان لحسن إشورافيا وعظويم توجيياتيوا
العمول وهروجوو  اوبصيرتيا النافذة، ودوتيا العاليوة أبموا األثور فوي إنجواز ىوذ ثية إلتمام الدراسةالبح

أسووتاذي الكووريمين حققووا لقوود موون اهلل عمووى بكمووا مشوورفين ، اهلل عنووي هيوور الجووزاط اإلووى النووور فجزاىوو
 الوفاط. منكما تعممت الصبر والمثابرة، وبعزيمتكما وويت عزيمتي، فمكما منى عظيم الشكر وكريم 

إلووى سووعادة االسووتاذ الوودكتور/ حسووان  االسووتاذ الوودكتوركمووا أتقوودم بهووالص الشووكر والتقوودير إلووى 
و الوووذي زادنووووي شوووورف بحضووووور  –ناتووووب رتوووويس الجامعوووة لمدراسووووات العميووووا والبحوووووث  –النعمووواني 
دير كما أتقدم بهالص الشكر والتقو االستاذ الدكتوركما أتقدم بهالص الشكر والتقدير إلى سعادتو، 

جامعووة سوووىاج، واألسووتاذ –، عميوود كميووة التربيووة خالففد عبففدالمعي  عمففراناالسووتاذ الوودكتور/ إلووى 
الووذين عيووودناىم ال  والبحوووث وكيوول الكميووة لشووتون الدراسوووات العميووا – عبدالباسففع ديفففا الوودكتور/ 

ة كموووا أتقووودم بهوووالص الشوووكر والتقووودير لسوووعاد، يووودعون مشوووكمة تقوووف أموووام البووواحثين إال وتوووم توووذليميا
وكيول الكميووة لشوتون البيتووة وهدموة المجتمووذ، واالسوتاذ الوودكتور/  -عمففاد ؤففمؤي االسوتاذ الودكتور/ 

، وكوذلك إدارة الدراسوات العميوا بالكميوة عموى موا وكيل الكميوة لشوؤون التعمويم والطوالب - حسين عه
 ودموه لمباحثة من عون ومساعدة، فجزاىم اهلل عني هير الجزاط.
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فيفي أحمود توفيوق رتويس وسوم  سعادة األستاذة الدكتورة/ ر والتقدير إلىكما أتقدم بهالص الشك 
أسوورة وسووم أصووول التربيووة بكميووة التربيووة جامعووة أصووول التربيووة بكميووة التربيووة جامعووة سوووىاج وكووذلك 

صرح العمم الشامخ ومنارتوو السوامقة الوذين وودموا لطالبيوم دوموا هيور موا عنودىم مون عموم سوىاج، 
عمووى مووا ووودموه طيمووة اإلعووداد  ل اهلل أن يحفظيووم وأن يزيوودىم موون فضوومة، ورعايووة واحتضووان، ف سوو

 ليذا العمل فميم مني جميعًا عظيم الشكر والتقدير.
وبكول الحوب وبو رق كممووات الشوكر والثنواط، وموون ومووب ممؤىوا اإلهواط أتقوودم بالشوكر والثنواط إلووى 

محمففد عمفف  / عوة سوووىاج بقيووادة أبوواإلدارة العاموة لمدراسووات العميووا والبحوووث بجامزمالتوي العوواممين 
العمول واإلهوالص والحوب ، ِنعوم المووظفين المهمصوين الوذين يحمموون أمانوة  أبو الر عبدالعزيز 
لى األمام داتًمافي أعناويم  .، فشكًرا ليم وا 

 

باوة من العرفان والشكر والتقودير ألصوحاب الفضول عموى، ونوور حيواتي، وسوبب كول كما أتقدم 
هوووتيل محموودهيوور لووي فووي ىووذا الحيوواة ورانيووا ومحمووود وحسوونع،  وعبوودالوىاب ، والوودي العزيووزين، وا 

أطوال اهلل عمورىم وموتعيم بالصووحة والعافيوة وأسوبا عمووييم واسوذ فضومو، فووالميم بوارك فوييم وأووودرني 
 أن أرد ولو وميال من عطاتيم وحبيم فجزاىم اهلل عنى هير الجزاط.

د/ ياسور أ/ عموي ،  عوون مون زمالتوي لوأسجل شكري العميق لكل مون سواعدني ووودم لوي يود ال
أ/لبنوى، أ/ىبوو  مودام نجواح، أ/أحوالم عشوري، ،أ/ كرم أحمود أ/ مؤمن محمود، ،دأ/أحمد فؤا رفعت،
ة أو بودعوة فوي ظيور الغيوب، ف سو ل اهلل أن يورزويم موع ولوو بكم، عوم عبودهعم ربيذ أ/أميرة، ،محمد

 بالمثل وزيادة.
مل المتواضذ وود بمغوت الغايوة، وحسوبي أننوي وود حاولوت وفي النياية ال أدعي أنني في ىذا الع

وموا تووفيقي  الميوم اجعول ىوذا العمول حجوة لوي ال عموى وذلك كل ما في وسعي، فالكموال هلل وحوده،
 إنو نعم المولى ونعم النصير.  أنيبإال باهلل عميو توكمت واليو 

 ,,,,وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 الباحثة                                                                                                                                                             

 عبري شوق أنور        
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 مستخمص البحث
ية بمودارس التَّعمويم األساسوي ىدفت ىذه الدِّراسة إلى التَّعرف عموى أىوم مطتطمبوات اسوتهدام الميوزة التَّنافسو   

األدبيوات  في مصر عمى ضووط اسوتراتيجية التَّميوز، واعتمودت الدِّراسوة المونيف الوصوفي مون هوالل مراجعوة
عيِّنوة البحوث عموي مطودراط ووكوالط ومعمموي مودارس التَّعمويم األساسوي ومراجعوي الجوودة  و اشتممت، النَّظرية

لوووذلك اسوووتهدم البحوووث مفوووردة، ع 555وىاج، وبموووا حجوووم العيِّنوووةلالتعميميوووة بالمديريوووة واإلدارات بمحافظوووة سووو
 .االستبانة وسيمة لمحطصطول عمى المعمومات 

عديوووود موووون المطتطمبووووات الالزمووووة لتحقيووووق الميووووزة التَّنافسووووية بموووودارس التَّعموووويم وتوصوووومت الدِّراسووووة إلووووى 
 ومنيووامطكافوو ة األداط المطتميوز،  يواومن لتَّميُّوز بموودارس التَّعمويم األساسووياألساسوي كضوورورة تبنوي اسووتراتيجية ا

دعووم المطعممووين و هدمووة تعميميووة مطتميووزة، بيووارات وتزويوود المطتعممووين مطتطمبووات هاصووة بووالموارد والقطوودرات والم
وتشوووجيعيم بموووا يطمكووونيم مووون األداط المطتميوووز وفوووق معوووايير الجوووودة، وتووووفير البيتوووة الدِّراسوووية الدَّاعموووة لمتَّنووووع 

ز اإلبداع والتَّفكير النَّاود لدى كافة أطراف العممية التَّعميمية.واإلبداع وتصميم األن  شطة التَّعميمية التي تطعزِّ
Abstract 

     This study aimed to identify the most important requirements for using the 
competitive advantage in basic education schools in Egypt in light of the strategy 
of excellence, and the study adopted the descriptive approach through reviewing 
the theoretical literature, The research sample included principals, agents and 
teachers of basic education schools, educational quality auditors in the 
directorate and departments in Sohag governorate, and the sample size reached 
(500) represented by: principals and agents of basic education schools, basic 
education teachers, educational quality reviewers in the directorate and 
educational departments in Sohag governorate, so the research used the 
questionnaire. A means of obtaining information about conditions and methods 
already existing in the community under investigation. 
     The study reached many requirements to achieve the competitive advantage 
in basic education schools, such as the need to adopt a strategy of excellence in 
basic education schools, rewarding outstanding performance, as well as 
requirements for resources, abilities and skills, and providing learners with 
excellent education and educational service, supporting teachers and 
encouraging them in accordance with quality standards that enable them to 
perform well. Providing the academic environment that supports diversity and 
creativity and designing educational activities that enhance creativity and critical 
thinking in all parts of the educational process. 
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 258 ثالثا: بحوث مقترحة.
 258 هالصة الفصل.
 268-242 :قائمة المراجع 



 ي 
 

 انصفحت املىضىع
 263-243 أوال: قائمة المراجع بالمغة العربية 

 268-263 ثانيا :قائمة المراجع بالمفة األجنبية 
 294-269 :قائمة المالحق

 279-273 (1ممحق رقم)
 289-283 (2ممحق رقم )
 289-282 (3ممحق رقم)
 294-293 (4ممحق رقم)

 332-295 الممهص بالمغة العربية 
 7-1 الممهص بالمغة اإلنجميزية 

 



 ك 
 

 اجلداولفهرس 
 انصفحت اجلدول

 23 : إطار التنافسية وفقا لممنيجية الجديدة ع1للجدو 

 155 : إطار التنافسية وفقا لممنيجية الجديدةع2جدول ل
 155 لالمنيجية الحديثةع 2518/2519المحدد السادس الميارات والتعميم هالل عامي : ع3لجدول

 2518/2519مؤشووووورات جوووووودة التعمووووويم وميوووووارات الهوووووريف هوووووالل عوووووامي : ع4لدولجووووو
 156 ية الحديثة علالمنيج

األساسوي بمحافظوة سووىاج لمعوام الدراسوي  مجتمذ مودارس التعمويمإحصاتية  :ع5جدول ل
 والعينة المطبق عمييا م2519/2525

183 

 184 وصف العينة وفقا لمتهصص والمؤىل وعدد سنوات الهبرة :ع6لجدول
وووالحةعووودد االسوووتبانات المطوزعوووة والفاوووودة والعاتووودة والمطسوووتبعد :ع7لالجووودول  مووون   ة والصَّ

الح منيا  .االستبانة والنِّسبة المتوية لمصَّ
184 

 195 األوزان النِّسبية الهاصة ببداتل اإلجابة لكطلُّ درجة تحقُّق وأىمِّيةع :ع8لجدول 

 194 .متطمبات تحقيق الميزة التنافسية المتعمقة باإلدارة المدرسية المتميزة: ع9جدولل

 198 لميزة التنافسية المتعمقة بالمعممع: متطمبات تحقيق ا15لجدول

 251 .متطمبات تحقيق الميزة التنافسية المتعمقة بجودة الهدمة التعميمية :ع11لجدول

 255 .متطمبات تحقيق الميزة التنافسية المتعمقة بالهريف المبدع :ع12لجدول

 259 .متطمبات تحقيق الميزة التنافسية المتعمقة بنظم القبول :ع13لجدول

 212 متطمبات تحقيق الميزة التنافسية المتعمقة بعممية التدريس اإلبداعي :ع14لجدول

متطمبوووات البيتوووة الهارجيوووة لتحقيوووق الميوووزة التنافسوووية فوووي ضووووط اسوووتراتيجية  :ع15لجووودول
 التميز:

216 

معووووووات تحقيووووق الميووووزة التنافسووووية لموووودارس التعموووويم األساسووووي فووووي ضوووووط  :ع16لجوووودول
 .إستراتيجية التميز

225 

آليوووات تحقيوووق الميوووزة التنافسوووية  بمووودارس التعمووويم األساسوووي عموووى ضووووط  :ع17جووودول ل
 226 .استراتيجية التميز



 ل 
 

 األشكالفهرس 
 انصفحت انشكم

 58 دواعي استهدام استراتيجية التميز بمدارس التعميم األساسي :ع1لشكل
 82 مستنافسية التعميم األساسي من هالل القوى التنافسية اله :ع2لشكل
 95 هطوات استراتيجية التميز :ع3لشكل
 118 تحقيق الميزات التنافسية  المتطمبات التربوية في :ع4لشكل
 137 مصادر الميزة التنافسية :ع5لشكل
 139 تحقيق الميزة التنافسية بمدارس التعميم االساسي جوانب :ع6لشكل
 144 عناصر تحديد الميزة التنافسية :ع7لشكل

شوووورات جووووودة ومعوووودل االلتحوووواق بووووالتعميم األساسووووي هووووالل همووووس أعوووووام مؤ ع: 8شووووكلل
 153 .الماضية

 165 .فمسفة اإلطار التعميمي الجديد: ع9لشكل
 257 ع:المستفيدون من التصور المقترح.15شكلل
 


