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 ملخص 

تعرف على دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق  ييق   ث الحالي إلى اليهدف البح

تنافسية يستداية بيؤسسات التعليم قبق  الجقايعي فقي ي قرل وذلقخ يقا وقو  الوققوف 

على يفهوم الذكاء االستراتيجيل وأهييتهل وأهدافهل ويكوناتهل إلى جانق  يفهقوم الييق   

لجققايعيل ويققداولهال وي ققادرهال التنافسققيةل وأهييتهققا فققي يؤسسققات التعلققيم قبقق  ا

واسققتراتيجياتهال باافققافة إلققى توفققيذ دور الققذكاء االسققتراتيجي فققي تحقيقق  الييقق   

التنافسية اليستداية باليؤسسات التعليييةل عوو  على استكشقاف الوفقا التنافسقي بهقذ  

 اليؤسسات في ي ر. واستُوِدم في هذا البحث اليقنه  الو قفيل وتقم االسقتعانة بتحليق 

بيئة اليدرسة الوا ة بنيقوذ  بقورتر لتحليق  الققوت التنافسقيةل عقوو  علقى االسقتعانة 

للوقققوف علققى تققأاير عوايقق  البيئققة الوارجيققة علققى اليؤسسققة  PESTEL)بأسققلو   

التعلييية. وتو لت نتائ  البحث إلى تققديم رؤيقة اسقتراتيجية ييكقا يقا وولهقا تحقيق  

يم قب  الجايعي علقى فقوء توفيقف أبعقاد القذكاء يي   تنافسية يستداية بيؤسسات التعل

 االستراتيجي.

 الكلمات المفتاحية: الذكاء االستراتيجي، الميزة التنافسية المستدامة.



Strategic Intelligence as an Approach to 

Achieving Sustainable Competitive 

Advantage in Pre-University Education 

Institutions in Egypt 

Abstract: 

The current research aims to define the role of strategic 

intelligence in achieving a sustainable competitive advantage 

in pre-university education institutions in Egypt by examining 

the concept of strategic intelligence, its importance, objectives 

and components, as well as the concept of sustainable 

competitive advantage and its importance in pre-university 

education institutions, and their approaches, sources and 

strategies, in addition to clarify the role of strategic 

intelligence in achieving sustainable competitive advantage in 

educational institutions, in addition to exploring the 

competitive position of these institutions in Egypt. The 

descriptive approach was used in this research, and the 

analysis of the school environment of Porter's model was 

used to analyze competitive forces, in addition to the use of 

(PESTEL) method to determine the effect of external 

environment factors on the educational institution., and the 
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research reached to present a strategic vision through which 

to achieve a sustainable competitive advantage in pre-

university education institutions in light of employing the 

dimensions of strategic intelligence. 

Key words: Strategic Intelligence, Sustainable 

Competitive Advantage 
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 مقدمة 

اكبقة التييقرات تسعى اليؤسسات التعليييقة فقي الوققت الحافقر إلقى يحاولقة يو

اليجتيعية وا ة في ع ر العوليةل والحوسبة السحابيةل وتكنولوجيا اليعلوياتل وتييقر 

يا ال ع  على اليؤسسات التعلييية اليحاففة علقى ل وأفحى  أنياط الطل  على التعليم 

قدرتها التنافسية في ف  تنقايي ال قراعات بقيا اليؤسسقات اليجتيعيقة ا وقرتل وبقات 

ا أا تحققر   هققذ  اليؤسسققة التعليييققة علققى وجودهققا كيؤسسققة قويققةل حيققث أ ققبذ يلحقق 

يشققاهد ا وجققود فققوارس تنافسققية وافققحة بققيا هققذ  اليؤسسققات التعليييققة ذات القققدرات 

لقذلخ فهقذ  اليؤسسقات ؛  التنافسية اليرتفعة واليؤسسات الحاليقة واليبتعقد  عقا التنافسقية

جيقة والداوليقةل فقي يحاولقة التوقاذ بحاجة إلى التعاي  بشك  أكار ذكاء  يقا بيئتهقا الوار

القرارات االستراتيجية التي تساعد على حسا توفيف إيكاناتهقال سقواء كانقت ياديقةل أو 

 بشريةل أو تنفيييةل للو و  إلى  ور  ونتائ  أفف  تفيا لها يي   تنافسية يستداية.

وفي فوء ذلخل بدأت اليؤسسات تدرخ حاجتهقا إلقى ينهجيقات جديقد ل وتليقات 

لة تيكنها يا تحسيا قدراتها على الينافسةل إحدت هذ  الينهجيات الجديد  التي كشقفت فاع

عنها الدراسات العليية ويؤسسات قياس يؤشرات الجود  التنافسية تتعلق  بتوفيقف أبعقاد 

الذكاء االستراتيجي في إدار  تلخ اليؤسساتل والذي يشير إلى قدر  اليؤسسقات التعليييقة 

يعلويات اليتاحة يا أج  استوو  استنتاجات حو  يشكلة يعينقة على تجييا وتحلي  ال

يج  حلهال والتي ييكا أا تتشابخ يا يشكوت أورتل ويكقوا تحديقدها والتعايق  يعهقا 

بياابقة حق  نهققائي لجييقا هقذ  اليشققكوتل حيقث يهقدف الققذكاء االسقتراتيجي إلقى تقليقق  
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ي يعقيال والتو ق  إلقى بقدائ  يستويات عدم اليقيا اليوجود  عند تبنقي ققرار اسقتراتيج

قابلة للتطبيق  تفقيا أكبقر احتياليقة للنجقات فقي تحقيق  هقذا الققرار فقي الوققت اليحقدد 

 .(Manuel, 2015: 1)واليناس   

وينهقا  -لقد بدأ االهتيام حديا ا بالذكاء االستراتيجي يا قب  اليؤسسقات اليوتلفقة 

فقاف عليقه فقي بيئقة ديناييكيقة شقديد  كأدا  فاعلة لتحسيا وفعها الحاليل والح  -التعلييية  

التييققرل السققييا فققي هققذ  الفتققر  الحرجققة التققي يشققهد فيهققا العققالم ركققود ا اقت ققادي ال 

وافطرابات سياسية يتوحقةل حيث يسقهم فقي تقوفير اليعلويقات واليعرفقة حقو  البيئقة 

السقتراتيجية التنافسية التي تعي  فيها اليؤسسةل ويا ام تيكيا قادتها يا اتواذ القرارات ا

ال ائبة التي تحق  ارتقاء اليؤسسة بشك  يستيرل كيا تسهم في تحديد اليسار الذي تتجقه 

إليهل وكيف ييكنها االحتفاف بقدرتها التنافسية في فوء التحديات والتييرات علقى اليقدت 

 .(Purity, Ifeoma & Anigbogu, 2017: 88)البعيد  

فققة الققذكاء االسققتراتيجي إلققى أا وفي (Johansson, 2000)أشققار وقققد 

الرئيسققة تتيركقق  حققو  قيققام اليؤسسققة بعيليققة التحليقق  االسققتراتيجي للينافسققيال وفهققم 

أا  (Maccoby, 2004)ا هداف واالستراتيجيات الحالية واليسقتقبلية لهقم. كيقا بقي ا 

عقد  عنا قر تتياق  فقيل نالينفقور اليسقتقبليل والتفكيقر الذكاء االستراتيجي يتكوا يا  

 ,Al-Zu’bi)مل والرؤية اليستقبليةل والشقراكةل والققدر  علقى تحفيق  اليقوففيان الينف

وك  هذ  العنا ر تتكاي  لتحقي  وتحسيا قدرات اليؤسسة على البقاءل  ،(234 :2016

 والينافسة بشك  يتيي .

الذكاء   تناولت  التي  الدراسات  ونتائ   ا دبيات  أفهرته  يا  وباستقراء 

ال  أا  يتفذ  قدر   االستراتيجيل  لرفا  توفيفها  ييكا  يهية  أدا   يعد  االستراتيجي  ذكاء 

التحديات وال عوبات التي تواجههال   اليؤسسات على اقتنا  الفر  التي تكيا داو  

في  يسهم  بيا  التعليييةل  اليؤسسة  يكونات  يا  للتعاي   عنا ر   توفيف  إلى  باافافة 



أ ييكا  التي  باليواطر  والتنبؤ  لقدراتهال  يفافة  قيية  اليستقب   ول   في  بها  تحيط  ا 

 القري ل أو على اليدت البعيد. 

اآلونة   عديد  وو   يجتيعات  في  التعليم  نفم  تشهدها  التي  التييرات  وفي ف  

اليدارسل وأا   باستقولية  ا وير ل وتوجه عديد ينها نحو الويرك يةل وت ايد اليطال  

ال يا  ا  كبير  ا  قدر  التعلييية  واليؤسسات  اليدارس  تلخ  يتطلبات  تحق   يا  للتواف   تيي ؛ 

واالقت اديةل   التكنولوجيةل  اليتطلبات  يا  بكاير  تيو   التي  والعاليية  اليحلية  بيئتها 

فإا   البشريةل  يورجاتها  في  اليطلوبة  والقدرات  اليهارات  نوع  وتيير  واالجتياعيةل 

  اليؤسسات التعلييية تجد نفسها في  راع يا أج  التيي ل وأا عليها توفيف واستودام

جيد    قرارات  إلى  الو و   في  اليساعد   شأنها  يا  التي  اليتجدد   والتقنيات  ا دوات 

 تحق  أفف  النتائ ل وتفيا لها يي   تنافسية يستداية. 

لليؤسسات   اليستداية  التنافسية  اليي    تحقي   وتشير  على  قدرتها  إلى  التعلييية 

الينافر ل حيث يكوا   تأاير  يي ات جوهرية غير يوجود  في اليؤسسات  اليي ات  لهذ  

اليي اتل   بهذ   االحتفاف  على  قدرتها  على  عوو   التعليييةل  يورجاتها  على  وافذ 

قب    يا  عليها  ااقبا   يا  ي يد  يا  وهو  القاديةل  لألجيا   اليستقب   في  واستودايها 

  (.101: 2020)علي، اليستفيديا في الحافر واليستقب  

القدر    بيا  واوتوف  ارتباط  عوقة  واليي    وهناخ  التنافسية  واليي    التنافسية 

التنافسية اليستدايةل حيث تشير القدر  التنافسية إلى ايتوخ الينفية تقنياتل أو يواردل أو 

لهم  يقديه  عيا  قيية  ت يد  للعيوء  وينافا  وديات  تقديم  يا  تيكنها  يتيي    يهارات 

العيوء نفر  وجهة  يا  عنهم  واوتوفها  تيي ها  ويؤكد  هذا   الينافسوال  يتقبلوا  الذيا 

االوتوف والتيي ل في حيا إا اليي   التنافسية تشير إلى إتباع الينفية استراتيجيات يعينة 

 . (Collazos et al., 2019: 196 - 197)للتنافس تجعلها تتفوس على ينافسيها 
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الي ايا   هذ   على  الحفاف  إيكانية  على  ترك   اليستداية  التنافسية  فاليي    كذلخ 

ط بالقدر   لفترات  قوي  بشك   ترتبط  اليستداية  التنافسية  اليي    أا  يتفذ  وبذلخ  ويلة. 

اليتيي     واليوارد  والتقنياتل  اليهاراتل  توافر  فعف  أو  عدم  إا  حيث  التنافسيةل 

لليؤسسةل وربطها باستراتيجيات تساعدها على التنافس يعوقها عا تحقي  يي   تنافسية  

 يستداية. 

االستراتيجي الذكاء  ميزة    ويؤثر  تحقيق  على  التعليمية  المؤسسات  قدرة  في 

 (: (Alhamadi, 2020: 5ما يلي  تحقيق   يساعدها علىتنافسية مستدامة، ألنه  

كبير ل   - بسرعة  لها  واالستجابة  لليؤسسةل  الوارجية  والفر   بالتهديدات  ااحساس 

 وهو يا يساعد على بقائها. 

 يها في  نا القرار. إنشاء ونق  اليعلويات أو اليعرفة التي ييكا استودا -

والفر    - التحديات  يا  التعاي   يا  اليؤسسة  لتيكيا  الطرائ   أفف   استودام 

اليستقبليةل ييا يساعد على توقا يستقب  البيئة التنافسيةل وتهيئة أق ى قدر لها يا  

 النجات. 

اتواذ   - يا  تيكنهم  العليا  واادار   القاد   أيدي  في  يهية  أدا   االستراتيجي  الذكاء  يعد 

 ة يا ااجراءات للو و  إلى يواقا تنافسية. سلسل

في   - اليؤسسات  تدعيم  على  تعي   اليتيير   التنافسية  بالبيئة  يتعلقة  استراتيجية  تنفيم 

 تحسيا وفعها الحاليل والحفاف عليه في بيئتها الديناييكية. 

في   حيوي ا  ا  دور  يؤدي  االستراتيجي  الذكاء  أا  يتفذ  سب ل  يا  على  وبناء  

عامل والتعلييية ينها بشك  وا ل وأا التوفيف الجيد  بعاد  يا شأنه اليؤسسات بشك  

اليتيير ل وأا  القرارات السريعة والطارئة في ف  الفروف  اتواذ  قادتها على  يساعد  

تتم بشك  عليي وينهجي استناد ا إلى تعاوا ويشاركة العنا ر البشرية اليتيي   داولهال 

 . داية لهذ  اليؤسساتوهو يا سوف يحق  ي ايا تنافسية يست 



وقد شهدت الفتر  ا وير  جهود ا كبير  يا قب  و ار  التربية والتعليم بيدارس  

التعليم العام في سعيها لتطوير العيلية اادارية والعيلية التعلييية بهال ورغم ك  الجهود  

دريبية  اليبذولة يا يحاولة توفيف التقنية الحدياةل وإلحاس اليديريا واليعلييا بدورات ت 

جيد   تنفييي  يناخ  تهيئة  شأنها  يا  و ارية  قرارات  وسّا  لليعلييال  اليهنية  با كادييية 

يا  اليؤسسات  هذ   تيكا  أو  تساعد  لم  الجهود  هذ   يعفم  إا  إال  اليؤسساتل  بهذ  

لعام   التنافسية  تقرير  أفهر  حيث  ليؤسسات   2019التنافس.ل  التنافسية  القدر   انوفاض 

ي ي رل وبالتالي فعفها في تحقي  يي   تنافسية يستدايةل حيث  التعليم قب  الجايعي ف

على   التنافسية  يؤشر  واليهارات  54.2ح    التعليم  إلى  بالنسبة  التنافسية  (  )تقرير 

  (.15: 2019العالمي، 

كاا ترتي  ي ر   فقد  نفسهل  للعام  العاليي  اليعرفة  تقرير يؤشر  يا  (99أيا 

التعليم136  وفى  عامل  بشك   دولة  ترتيبها    (  كاا  الجايعي  يا  110قب    )136  )

   (.6: 2019)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

ك  ذلخ يعكس تدني يستوت التعليم وقدرته التنافسية عاليي ال كيا يؤكد الفعف  

الوافذ لدت هذ  اليؤسسات في تحقي  يي   تنافسية يستدايةل حيث إنها تعاني يشكوت  

رجة التنافسية لديهال ييا يعوقها عا تحقي  ي ايا تنافسية و عوبات أدت إلى انوفاض د

على فترات طويلةل ويقود ذلخ إلى يشكلة البحث الحالي التي ييكا يا وولها الوقوف 

تنافسية   يي    تحقي   عا  وتعوقها  اليؤسساتل  هذ   تواجه  التي  التحديات  أهم  على 

 يستداية.

 مشكلة البحث ❖

يييققة داوقق  اليؤسسققات التعليييققةل إلققى فكققر يحتققا  تطققوير إدار  العيليققة التعل

استراتيجي يتيي  قادر على  ياغة رؤت استراتيجية يبتكر  توفف يا وولها الققدرات 

البشققريةل والتنفيييققةل والياليققةل والياديققة التققي لققديها بشققك  جيققد فققي عيليققات التحسققيا 
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حلقو  يبدعقة   والتطوير اليستهدفل وتكوا لهقذا الفكقر االسقتراتيجي الققدر  علقى إيجقاد

لليشكوت والقفايا اليدرسيةل والتكيف يقا يتييقرات البيئقة الوارجيقةل ييقا يولق  قييقة 

 يفافة لليورجات التعلييية تع  ل وتدعم اليي   التنافسية اليستداية لديها.  

ا بعيليقات تطقوير التعلقيم يقا قبق   ا يلحوفق  ولقد شقهدت الفتقر  ا ويقر  اهتيايق 

ورغم الجهود الكبيقر  اليبذولقة يقا إدوقا  التكنولوجيقا الحدياقةل   و ار  التربية والتعليمل

والتدريبات اليقدية للينفوية البشرية باليدارسل والتوسقا فقي بنقاء عقدد يقا اليقدارسل 

و ياد  أعداد اليقبوليال إال إا هناخ عديدا  يقا التحقديات التقي تقابلهقال وتجعلهقا قا قر  

 ويمكن تصنيف هذه المشكالت إلى:بهال   عا تحقي  اليي   التنافسية اليستداية

 مشكالت بشرية:   -

إلقى أا الكقوادر البشقرية التقي تقدير (  169  -  168:  2019أشارت دراسةة )حةر ،  

العي  ااداري باليدارس الي رية تتسقم بأنهقا كقوارد فقعيفة وغيقر يؤهلقة بالدرجقة 

علقى وفقا الكافية لييارسة العي  ااداري ل وهو يا يقنعكس علقى يحدوديقة ققدرتها  

الرؤية اليستقبلية التي تساعد على تسيير شؤوا اليدرسة في ف  التييقرات اليتوحققةل 

عوو  على تيسكها بالبيروقراطية في تنفيذ يهايهال ويقاويتها لتبني وتطبيق  اليقداو  

اادارية اليعا ر ل ففقو  عقا فقعف الاقافقة التنفيييقة التقي تسقعى هقذ  الفئقة نحقو 

والتققي تعققوس العققايليا بهققا عققا اليشققاركة فققي اادار ل و ققنا  تأسيسققها باليققدارسل

 القرارات اليدرسية.

أا ق قور أداء  (23 - 22: 2016)عيداروس، دراسة وفي هذا ال دد؛ بي نت 

هذ  القيادات وفعفها يهنيا في أداء يهايهال يرجا إلى اقت ار التنيية اليهنية لديهم على 

يهنيققة لليعليققيال وأا هققذ  البققراي  اليقديققة ال تلبققي البققراي  التققي تقققديها ا كاديييققة ال

احتياجاتهم اليهنيةل باافافة إلى غيقا  يهقارات إدار  اليعرفقة وتقنيقة اليعلويقات عقا 

العي  ااداري باليدرسقةل وقلقة وعقي يقدير اليدرسقة بقا طر ا ووقيقة التقي ت قاح  



ي يقد يقا يققاويتهم لعيليقات   عيلية اتواذ القرارل إلى جان  افتقادهم روت الياابر ل ييقا

التييير الحاداة وجييعها أسبا  أدت إلى تدني ا داء ااداري بيدارسهمل وأعاقت ققدرتهم 

 على قياد  يؤسساتهم نحو تحقي  يي   تنافسية يستداية.

وبجان  اليشكوت السالف ذكرهال فقإا هنقاخ يشقكوت أوقرت تحقد يقا رغبقة 

العايليا في حق  التعليم في تحقيق  التييق  واالبقداع القيادات اليدرسية واليعلييا وجييا  

في عيلهمل والتي ترجا إلى فعف ا جور واليكافآت تتقافاها هذ  الفئةل باافافة إلقى 

كارت الفيوط االسرية واليهنية التي يعانوا ينهال وهي يا انعكس علقى درجقة الرفقا 

هقذ  اليؤسسقات فقي ( وجع  هنقاخ  قعوبة أيقام 69ل65ل  2020الوفيفي لديهم  ن رل

 تحقي  ي ايا تنافسية في الوديات واليورجات التعلييية التي تقديها.   

تواجه يؤسسات التعليم قب  الجايعي في ي ر عديدا  يا اليشكوت مشكالت تنظيمية:   -

هذ    أبر   ويا  يستدايةل  تنافسية  يي    تحقي   على  قدرتها  يا  تحّد  التي  التنفييية 

ييا    التنفييي الحاكم لهذ  اليؤسساتل والذي يتيي  بالهرييةل اليشكوت يا يتعل  بالهيك

وجهد   وقت  استن اف  جان   إلى  باليدرسةل  العايليا  بيا  التوا    انسيابية  يا  يحد 

ويرك ية  القراراتل  تفار   على  ويساعد  الروتينيةل  ا عيا   في  اليدرسية  اادار  

في   العايليا  بيا  االوت ا ات  وتداو   اليدرسيل  اليدرسية  القرار  اادار   يجا  

 (.333: 2018)الرشيدي، 

وباافافة إلى اليشكوت اليتعلقة بالهيك  التنفييي لليؤسسات التعلييية في ي رل  

فإا الاقافة التنفييية الحاكية لهذ  اليؤسسات تتسم بييا  عن ر الينافسة بهال والناجم عا 

االهتيام وقلة  الجياعيل  العي   على  الفردي  العي   على   تففي   عوو   القراراتل  برشد 

للتييرات  االستجابة  على  قادر   غير  تجعلها  والتي  اليؤسساتل  هذ   في  اليرونة  فعف 

السريعة الحاداة والفجائية في البيئة اليحيطةل ففو  عا انسحا  الكفاءات يا اليؤسسات 

 (.8: 2019)الخطي ، التعلييية الحكويية إلى الوا ة سعي ا إلى تحسيا دوولهم 
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فإنها تعد غير قادر  على إكسابها قدر       اليؤسساتل  وعلى  عيد أنفية العي  بهذ  

عا   والناجم  يستدايةل  تنافسية  يي    تحقي   يا  تيكنها  اليؤسسي تنافسية  النفام  فعف 

اليحاسبية  نفم  وق ور  اليحققةل  النتائ   حو   اليتيرك    واليتابعة  بالرقابةل  اليتعل  

ا هدافل  بتحقي   واليتابعة   اليرتبطة  التقييم  أنفية  بتطوير  االهتيام  جان  فعف  إلى 

 (.12- 10: 2019)غنيم،

تعد اليوارد اليالية يقا أهقم الركقائ  التقي تسقاعد اليؤسسقات   مشكالت مادية ومالية: -

التعلييية على تبني استراتيجيات تنافسية تحق  لها يي   تنافسية يستدايةل حيقث تتعقدد 

ي ييكا أا تح   عليها اليؤسسة سواء يا وقو  يي انيقة ي ادر اليوارد اليالية الت

الو ار ل أو يا التحالفات االستراتيجية التي تقوم بهقا يقا ينفيقات اليجتيقا اليقدنيل 

ققد أشقارت   (227  -  226:  2018)جةوهر،  دراسةة  ورغم أهيية هذا اليورد إال إا  

ى تحقيق  ي ايقا إلى أا أحد أهقم القيقود التقي تحقد يقا ققدر  اليؤسسقات التعليييقة علق

تنافسية يستداية ل تتيا  في يحدودية ي ادر تيويق  هقذ  اليؤسسقاتل والقذي يرجقا 

إلققى فققعف اليي انيققة اليو  ققة يققا الققو ار ل وسققوء تو يققا اليققوارد اليتاحققةل 

باافافة إلى ندر  ي ادر التيوي  الذاتي والتيوي  الوقارجيل والناجيقة عقا فقعف 

يا  في اليشاركة يا هذ  اليؤسساتل ييا أسقهم رغبة اليجتيا الوارجي ورجا  ا ع

بشك  يلحوف في الحد يا قدرتها وعج ها عا تلبية يتطلبات التطقوير والتيييقر بهقال 

 وأار بشك  سلبي وكبير على جود  وتيي  ُيورجها التعلييي.

وتتواجد داو  يؤسسات التعليم العام في ي ر عديد يا الوحداتل يا  وحقد  التقدري  

وحد  اليعلويات وااح اءل ولكا هذ  الوحدات ال تعي  بالكفاء  اليرجو  نتيجقة والجود ل و

نق  اليعرفة بها يقا جانق ل وفقعف توفيقف تكنولوجيقا االت قا  واليعلويقات بهقا يقا 

 (.27: 2018)نصر،  جان  تورل ييا يعيقها عا تحقي  التيي  والينافسة  



تعلقيم قبق  الجقايعيل فقإا وبجان  اليشكوت اليتعقدد  التقي تواجههقا يؤسسقات ال

البيئة الوارجية تحي  لهذ  اليؤسسات كايرا  يا التحدياتل تكيا في التييرات اليتسقارعةل 

والتي تقؤار بشقك  يباشقر عليهقال وتفقعف يقا ققدرتها علقى يواكبقة يتييقرات الع قرل 

وانعكس هذا بشك  يباشر على يستوت اليورجات التعلييية لهذ  اليؤسسقاتل والقذي اتسقم 

 (.124: 2019)مجاهد،   لفعف في يواكبة سوس العي  ويواجهة الحيا  العيليةبا

وباستقراء يا سب ل يتفذ أا يؤسسات التعليم قب  الجايعي تواجه يشكوت يتنوعةل     

ييا  وافذل  استراتيجي  وتوجه  وووقةل  يبتكر   حلو   إلى  تحتا   اليشكوت  هذ   وأا 

عيلي االستراتيجي  الذكاء  توفيف  يا  يحاولة يجع   في  بها  االستعانة  ييكا  حتيية  ة 

هذ    يساعد  ييا  التعليييةل  ليورجاتها  قيية  إفافة  وبق د  اليشكوتل  هذ   ليواجهة 

 اليؤسسات على تحقي  يي   تنافسية يستداية. 

 ومن خالل العرض السابق، يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

دامة بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر على  كيف يمكن تحقيق ميزة تنافسية مست

 ضوء توظيف أبعاد الذكاء االستراتيجي؟، 

 وتتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

باليؤسسات   .1 يستداية  تنافسية  يي    تحقي   في  دور   ويا  االستراتيجي؟  الذكاء  يا 

 التعلييية في فوء ا دبيات اليعا ر ؟

 التنافسية ليؤسسات التعليم قب  الجايعي في ي ر؟  يا واقا اليي    .2

يا الرؤية االستراتيجية اليقترحة لتحقي  يي   تنافسية يستداية بيؤسسات التعليم قب    .3

 الجايعي على فوء توفيف أبعاد الذكاء االستراتيجي؟

 يسعى هذا البحث نحو تحقيق األهداف التالية: أهداف البحث: ❖

االستر .1 الذكاء  يفهوم  واستوداياتهل  تعرف  ويكوناتهل  وأهدافهل  وأهييتهل  اتيجيل 

 وتطبيقاته في التعليم قب  الجايعي.
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الجايعيل  .2 قب   التعليم  ليؤسسات  وأهييتها  التنافسية  اليي    يفهوم  على  الوقوف 

 باافافة إلى يداولهال وي ادرهال واستراتيجياتها. 

الذكاء االستراتيجي في تحقي  يي   تنافسي .3 ة يستداية بيؤسسات  التعرف على دور 

 التعليم قب  الجايعي. 

 استكشاف واقا اليي   التنافسية ليؤسسات التعليم قب  الجايعي. .4

التو   إلى الرؤية االستراتيجية اليقترحة لتحقي  يي   تنافسية يستداية بيؤسسات   .5

 التعليم قب  الجايعي على فوء توفيف أبعاد الذكاء االستراتيجي.  

 أهمية البحث  ❖

تساع .1 تساعد  قد  يستقبلية  رسم  ور   في  إليها  التو    تم  سوف  التي  الرؤية  د 

تنافسية   يي    تحقي   شأنها  يا  وتليات  إجراءات  اتواذ  على  القرار  يتوذي 

 يستدايةل ليؤسسات التعليم قب  الجايعي.

نحو   .2 التعلييية  اليؤسسات  ويديري  اليعنييا  أنفار  لفت  الحالي  البحث  يحاو  

بالذكاء   االهتيام  يبتكر   فرور   وبدائ   حلو   ايجاد  كركي    االستراتيجي 

 لليشكوت التي تواجههال ييا يع   ويدعم اليي   التنافسية اليستداية بها.

يا اليأيو  أا تساعد الرؤية االستراتيجية اليقترحة التي تم التو   إليها وافعي   .3

باليورجات   اليتعلقة  اليشكوت  على  الوقوف  في  القرار  ويتوذي  السياسات 

ييا  الرقييل  الع ر  يتطلبات  يا  يتواف   بيا  تحسينهال  على  والعي   التعليييةل 

يا  تيكنها  طويلةل  لفترات  التعلييية  اليؤسسات  لهذ   تنافسية  يي    تحقي   يفيا 

 . التقدم اليستيرل وتكيفها يا التييرات اليتوحقة

با .4 يتعل   البحوث؛ ا و   الحالي الفوء على يجاليا يهييا في  البحث  لذكاء يلقي 

يستداية   تنافسية  ي ايا  تحقي   في  يؤديه  أا  ييكا  الذي  والدور  االستراتيجي 

يا  والتي  اليستدايةل  التنافسية  اليي    والااني  الجايعيل  قب   التعليم  ليؤسسات 



وحيا    الوارجية  البيئة  في  البقاء  على  التنافسي  ال راع  حسم  ييكا  وولها 

 .اليؤسسات التعلييية

 حدود البحث ❖

البحاي    ية:حدود زمن .1 (ل وتم تحكيم  2020  –  2019تم إعداد البحث وو  العام 

 . 2020الرؤية االستراتيجية وو  شهر أكتوبر 

موضوعية .2 االستراتيجيل  حدود  الذكاء  هيا  يهييال  يجاليا  البحث  يتناو   سوف  ل 

اليفهومل   الذكاء االستراتيجي يا حيث  تناو   تم  اليستدايةل حيث  التنافسية  واليي   

التنافسية اليستداية لليؤسسات  وا هي يةل وا هدافل وا بعادل واليكوناتل واليي   

التعلييية يا حيث اليفهومل وا هييةل وا بعادل واليتطلباتل واليداو ل والي ادرل  

العامل   التعليم  ليدارس  يستداية  تنافسية  يي    تحقي   في  االستراتيجي  الذكاء  ودور 

د الذكاء االستراتيجيل وتأايرها في جييا جوان   والتو   إلى رؤية تبر  دور أبعا

يدارس   على  النفرية  الدراسة  في  البحث  يرك   حيث  اليستدايةل  التنافسية  اليي   

تحقي    عا  تعوقها  التي  التحديات  يا  عديدا   تعاني  والتي  ي رل  في  العام  التعليم 

 . ي  هذا الهدفي ايا تنافسية يستداية بهال ييا يبر  دور الذكاء االستراتيجي في تحق

 مصطلحات البحث: ❖

 يتضمن هذا البحث مصطلحين:

 :  Strategic Intelligenceالذكاء االستراتيجي   -1

نأدا  تيكا   (Tham & Kim, 2002: 2)عرف   بأنهل  الذكاء االستراتيجي 

اليؤسسة يا يعرفة يا تحتاجه عا بيئة العي  بهال والتي تيكنها يا اكتسا  نفر  ااقبة 

ليةل وتقييم االستراتيجيات الينافسةل ييا يساعد هذ  اليؤسسات في تقديم عا عيلياتها الحا 

 ا عيا  والوديات ذات القيية اليفافة للعيوءن.
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به   (Maccoby, 2011: 31 -40)وعرفه   الذكاء يو ف  ننيط يا  بأنهل 

القاد  اليتيي وا في اليؤسسةل ويشتي  على يجيوعة يا ا بعاد تساعد القاد  على رسم  

أوفذ لليستقب ل وتتيا  هذ  ا بعاد فيل االستشرافل والتفكير الينفمل والرؤية    ور  

 اليستقبليةل والشراكةل والقدر  على التحفي ن. 

ويُنفر إليه باعتبار ل نعيلية تساعد اليؤسسة في يعرفة بيئة أعيالهال وتيكينها 

التييي وإدار   وتوقال  الحاليةل  عيلياتها  عا  ااقبة  نفر   اكتسا   اليستقب ل  يا  في  ر 

وت ييم االستراتيجيات اليناسبة التي تول  القيية للعيوءل وتحسيا الربحية في ا سواس  

قدرات  تحسيا  وو   يا  االستراتيجي  الذكاء  قيية  رؤية  وييكا  والجديد ل  الحالية 

اليديريا والعايليا في التعرف على التيييرات اليحتيلة في بيئة العي ل والتي قد تتطل  

 . "(Kuosa, 2011: 458)   التفكير في العيليات والييارسات الحاليةإعاد

والقارئ لليفاهيم السابقةل يتفذ له أا التعريف ا و  للذكاء االستراتيجي رك  

واستراتيجيات   استراتيجياتها  تقييم  على  القدر   اليؤسسة  تكس   أدا   اعتبار   على 

و للعيوءل  القيية  ذات  الوديات  لتقديم  الذكاء  الينافسيا  أهيية  الااني  التعريف  أفهر 

االستراتيجي لليديريال كيا أنه حدد أبعاد  اليوتلفةل في حيا جاء التعريف الاالث أكار  

لكا   اليؤسسات  ليديري  فقط  ليست  أهييته  أا  بي ا  حيث  االستراتيجيل  للذكاء  شيوال  

ي واليستقبلي  لجييا العايليا بهال وأبر  أهييته لليؤسسة في رسم يويذ وفعها الحال

 يا وو  الييارسات التي تطبقها وتتبناها.

ييكا   هنال  إجرائيًا  ويا  االستراتيجي  الذكاء  اليينهجة تعريف  نالعيلية  بأنهل 

في يجيوعة  تتيا   والتي  اليتيي وال  التعلييية  اليؤسسات  قاد   بها  يقوم  التي  اليستير  

جييا اليعلويات عا اليؤسسة    ااجراءات وا نشطة اليستودية ايجادل وتحلي ل وتقييم 

يتم   وولها  يا  والتي  لهال  والينافسة  الينافر   ا ورت  اليؤسسات  وجييا  التعليييةل 

الينافسةل ورسم  ور    ااقبة عا عيلياتها الحاليةل وتقييم االستراتيجيات  اكتسا  نفر  

 أفف  لليستقب ؛ وذلخ سعي ا وراء الحفاف على تيي ها وتقديها اليستيرن. 



المستدامةالميز -2 التنافسية   Sustainable Competitiveة 

Advantage: 

تعريف       التنافسية   ( Hakkak & Ghodsi, 2015: 303) تناو   اليي   

ييكا  ال  استراتيجيات  تطبي   على  اليؤسسات  يديري  لدت  قدر   باعتبارها  اليستداية 

الحفاف على   في  اليؤسسة  بسهولةل ييا يساعد  الينافسيا  لفتر   نسوها يا وو   الي ايا 

التقليدل واالستبدا ن. ويعكس  والقييةل واستحالة  بالندر ل  الي ايا  تتسم هذ   طويلةل حيث 

بالندر ل  تتسم  ي ايا  إيجاد  في  تساعد  يدروسة  استراتيجية  وجود  أهيية  التعريف  هذا 

واستحالة االستبدا ل والتقليد يا قب  اليؤسسات الينافر ل ييا يقود اليؤسسة نحو تحقي   

 ي   تنافسية يستداية.ي

اليستداية    (Yudiarso & Jeong, 2019: 3)وعرف   التنافسية  اليي   

بأنها نسعي اليؤسسة نحو ول  قيية عالية االبتكار على فوء قياد  الينافسة في البيئة 

الوارجيةن. وقد رك  هذا التعريف على أهيية تقديم اليؤسسة لوديات يتيي   وذات قيية  

 نافسة هذ  اليؤسسة لنفيرتها في بيئة العي  الوارجية. ييكا يا وولها ي

في اليستداية  التنافسية  اليي    فت   ,Business Dictionary)  وُعّرِ

يي   طويلة ا يد ي ع  على الينافسيا تكرارها أو تجاو هان. ورك  ل نبأنها  (2019

ب عوبة   تتسم  وأنها  التنافسيةل  لليي    االستداية  أهيية  على  التعريف  أو  هذا  تكراراها 

 تجاو ها يا قب  الينافسيا. 

ااجرائي   بالتعريف  الورو   ييكا  السابقةل  التعريفات  وو   للميزة  يا 

التعليمية للمؤسسات  المستدامة  اليؤسسة   التنافسية  يديري  نقدر   إلىل  تشير  بأنها 

أو   تكرارها  الينافسيا  على  ي ع   يبتكر   استراتيجية  وتطبي   بناء  على  التعلييية 

هال وتقودها نحو الينافسة في البيئة الوارجية لفتر  طويلة ا يدل كيا ت كس  هذ   تجاو 

بالندر ل   تتسمل  تجعلها  عديد   ي ايا  تيتلكهال  التي  واايكانيات  اليوارد  االستراتيجية 
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طويلةل   لفترات  التعلييية  ليورجاتها  قيية  يفيف  يا  وهو  التقليدل  واستحالة  والقييةل 

 الينافر  واليحيطةن.  باليقارنة باليؤسسات  

 منهج البحث وخطواته: ❖

تم استودام الينه  الو في الذي يتيذ تجييا بيانات ويعلويات عا اليؤسسات  

بينهال   فييا  واليقارنة  وتفسيرهال  البياناتل  هذ   تحلي   يا  الباحاة  ا  وييّكِ التعليييةل 

بالفاهر التب ر    اليدروسة  وتوفيفها في الو و  إلى تقيييات ذات يعنى تساعد على 

 (.97: 2008)العزاوي، 

بورتر   بنيوذ   الوا ة  اليدرسة  بيئة  بتحلي   االستعانة   Porter's Five)وتم 

Forces Model)  لتحلي  القوت التنافسية الويسل والذي يتيا  في تحلي  ويسة قوت

التنافسية   لليي ات  تحلي   كأدا   ااطار  هذا  استودام  وتم  التعلييية  اليؤسسة  على  تؤار 

 ( ل323-322ل 2019والعوقة اليتبادلة يا البيئة والتي تتيا  في  اليليكيل 

على   - يستير   تحسينات  إدوا   تستل م  والتي  اليؤسساتل  بيا  الينافسة  شد  

 الينتجات والوديات التي تقديها اليؤسسة. 

قو    - ييالوا  والذيا  اليؤسسة  يا  اليستفيديا  وهم  للعيوءل  التفاوفية  القوت 

 تحسيا اليستير في ودياتها وينتجاتها.فيط عليها لل

القوت التفاوفية لليورديال والتي تتيا  في النقابات وينفيات اليجتيا اليدني   -

 وغيرها يا اليؤسسات الداعية لليؤسسة التعلييية. 

تهديدات الينتجات البديلةل وهي الكيانات التي تقدم ينتجات ووديات بديلة عيا   -

 تقدية اليؤسسة التعلييية. 

يدات دوو  ينافسيا جددل والذيا يجلبوا يعهم قو  جديد  وإذا استير ح و   تهد -

 الينافسيا الجدد على ح ة كبير  في السوس فإا التهديد سوف يكوا أكبر. 



يي     تحقي   على  التعلييية  اليؤسسة  قدر   في  اليؤار   القوت  هذ   التالي  الشك   وييا  

 تنافسية يستدايةل

 

 سية لبورتر ( تحليل القوى التناف1شكل)

 الباحثة باالستفادة من األدبيات الشكل من إعداد         

بتحلي    االستعانة  تيت  البيئة   ((PESTELكيا  عواي   تأاير  على  للوقوف 

العامل حيث ييا  تحلي    التعليم  التحليلية    ((PESTELالوارجية ليدارس  أحد ا دوات 

ال تييرات  يا  التعاي   على  وقدرتها  فاعليتها  ابتت  تحلي   التي  ويتيي   الوارجيةل  بيئة 

العي   بيئة  فهم  على  اادار   تساعد  واالستودام  الفهم  وسهلة  بسيطة  أدا   بكونه  البيست  

ل وبالتالي تيكا الينفية يا تشجا على تنيية التفكير االستراتيجي  ل كيا أنهابشك  أفف  

ذ ااجراءات لتجن   ال عوبات اليستقبليةل واتوال وتوقا  تقلي  تأاير التهديدات اليستقبلية

تأايرها  تقلي   الينفية  أو  تساعد  أدا   كونها  على  عوو   الجديد  ل  الفر   اكتشاف  على 

 .(Rastogi & Trived, 2016: 388)واستيولها بفاعلية

( اختصاًرا لكل حرف من هذه الحروف كما يلي  PESTELحيث تمثل كلمة )

(Gupta & Abhishek, 2013: 38 - 39) : 
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- (P  )Political factors  ل تشير إلى االستقرار الحكويي والتيييرات الُيحتيلة في

 العواي  السياسيةل والتي تؤار بشك  غير يباشر على اليؤسسات التعلييية. 

- (E)Economic factors   تأاير لها  والتي  االقت اديةل  العواي   عا  تعبر  ل 

 يباشر على السياسة التعليييةل وعلى الوطط الحالية واليستقبلية. 

- Social factors (S)   اليباشر ال لة  ذات  اليجتيعية  العواي   إلى  تشير  ل 

 بالتعليمل والتي توجه نفر يتوذي القرار نحو تطوير  ليتواك  يا هذ  اليتييرات. 

- T)) :Technology factors  تشير إلى العواي  والتييرات التكنولوجية والوعي

اليؤسسات   تقدم  في  ا  دور  يلع   والذي  العيلية  التكنولوجيل  وتطوير  التعليييةل 

 التعلييية بها. 

- (L) Legal factors  ل تيا  العواي  التشريعية والقانونيةل والتي لها دور كبير في

تحديد اليهام داو  اليؤسسة التعليييةل والطريقة التي تعي  بهال والسب  التي تفيا  

 حقوس جييا العايليا بها.

- E))   :Environment factorsالعو استيرارية  تعبر عا  تهدد  التي  البيئية  اي  

 أية يؤسسة بيا فيها اليؤسسات التعلييية. 

تحلي      في  العواي   أا   اليوحف  أو  (PESTEL) ويا  فر   بأن ها  تُو ف  ال 

تهديدات فقطل ب  هي ببساطة أيور أو فروف بإيكاا اليؤسسة التعلييية االستفاد  ينها  

يشكوتل   أن ها  على  يعها  التعاي   أو أو  العواي ل  هذ   تفسير  طريقة  على  ذلخ  ويعتيد 

 على إيكاناتها اليتاحة.

سابقة: ❖ الذكاء   دراسات  تناولت  دراسات  إلى  السابقة  الدراسات  ت نيف  تم 

باليي     اليوتلفةل ودراسات تتعل   االستراتيجيل وتأاير ل ودور  على اليؤسسات 

اليؤسسات  على  تعود  التي  والفوائد  اليستدايةل  وأورت    التنافسية  تحقيقهال  يا 

ابرا   يحاولة  في  اليستداية  التنافسية  واليي    االستراتيجي  الذكاء  بيا  ربطت 



أهييته في تحقيقهال حيث يستعرض ك  يحور الدراسات العربية ام ا جنبية حس   

 التسلس  ال يني لك  ينها.

 أوالً: دراسات تتعلق بالذكاء االستراتيجي. 

 الدراسات العربية:  -

( بعنوان: "الذكاء االستراتيجي وأثره في إدارة  2020نجار، والحرايزة،  دراسة )ال  -1

األعمال   الكبرى".-استمرارية  عمان  أمانة  في  حالة  إلى  هدفت    دراسة  الدراسة 

التعرف على أار الذكاء االستراتيجي  االستشرافل والرؤية اليستقبليةل والشراكة( في  

وت  العليال  اادار   ا عيا   دعم  ا عيا ل  استيرارية  تأاير  وتحلي   اليواطرل  وفيف 

الباحاتاا  قايت  الهدف  هذا  ولتحقي   الكبرتل  عياا  بأيانة  والتدري (  والتوعيةل 

استبانة يكونة يا   اليدارس ورؤساء ا قسام في  74بتطبي   والتي شيلت  ( يفرد ل 

النتائ    يا  يجيوعة  إلى  الدراسة  وتو لت  والوسطى.  العليا  اادارية  اليستويات 

إدار   ر ها  أب في  االستراتيجي  الذكاء  إح ائية  بعاد  داللة  ذات  فروس  وجود 

استيرارية ا عيا  بأبعاد  يجتيعة في أيانة عياا الكبرتل ووجود فروس ذات داللة  

  إدار  استيرارية ا عيا  لك  يفرد  على حد    فيإح ائية  بعاد الذكاء االستراتيجي  

 . طرل وتحلي  تأاير ا عيا ل والتوعيةل والتدري ( دعم اادار  العليال وتوفيف اليوا

أثر الذكاء االستراتيجي في ( بعنوان: "2019دراسة )رحمون، ومنصور، وإلياس،    -2

االستراتيجية". القيادة  الذكاء   فاعلية  على  الفوء  إلقاء  إلى  الدراسة  هدفت 

  ذلخ استوديت  االستراتيجي ليا له يا أار في فاعلية القياد  االستراتيجيةل وفي سبي

الينه  الو فيل يا تطبي  استبانة على عينة يكونة يا   ( يفرد . وقد 35الدراسة 

ول ت الدراسة إلى عديد يا النتائ  أبر ها أا نجات القاد  االستراتيجييا في تحقي   

تيكنهم   والتي  االستراتيجيل  الذكاء  ليهارات  ايتوكهم  على  يتوقف  ينفياتهم  أهداف 

ا بيا يتييرات بيئة العي  والقرارات االستراتيجية التي يتوذونها في  يا تحقي  التوا 
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اليستقب ل والتي يتوقف عليها نجات اليؤسسةل وأا الذكاء االستراتيجي بأبعاد  الاواة  

االستراتيجية   القياد   فاعلية  على  تأاير  له  والشراكة(  الينفمل  والتفكير   االستشرافل 

 في شركات التأييا.  

الدور المتوقع للذكاء االستراتيجي في اتخةاذ ( بعنوان: "2019إصبع،  دراسة )أبو   -3

. هدفت الدراسقة دراسة تحليلية"-القرارات الناجحة في الجامعات اليمنية الحكومية  

إلى التعرف على القدور اليتوققا للقذكاء االسقتراتيجي فقي اتوقاذ الققرارات الناجحقة 

فقي سقبي  تحقيق  هقذا الهقدف اليقنه  بالجايعات اليينية الحكويية. واستودم الباحث  

الو في. وول ت الدراسة إلى يجيوعة يقا النتقائ  أهيهقا أا االستشقراف يسقاعد 

على تحقي  يي   تنافسية للجايعة يا وو  قدرته علقى التنبقؤ بقالفر  والتهديقدات 

التققي ييكققا أا تققؤار عليهققال كيققا يققوفر التفكيققر اليققنفم طرائقق  أففقق  البتكققار 

يلة بتجقاو  اليشقكوت اليعققد ل وتفعيق  التييقرات االسقتراتيجية فقي استراتيجيات كف

بيئة الجايعةل وأا الرؤية اليسقتقبلية فقي اتوقاذ الققرارات تسقاعد علقى تحقيق  ييق   

تنافسية رائد  بيا الينافسيال كيا أا الدافعيقة تيكقا الققاد  يقا تحفيق  العقايليا نحقو 

 تحقي  ا هداف اليرجو .

( بعنوان: "دور الذكاء االستراتيجي في اتخاذ القةرارات 2018دراسة )أبو إصبع،   -4

هقققدفت الدراسققة إلققى التعققرف علققى دور الققذكاء  الناجحةةة بالمؤسسةةات التربويةةة".

االستراتيجي في اتواذ الققرارات التربويقة الناجحقة باليؤسسقات التعليييقة. واسقتودم 

قكلته. وقققام الباحققث اليققنه  الو ققفي اليسققحي لتحقيقق  أهققداف البحققث وطبيعققة يشقق

الباحث بعرض يجيوعة يا الدراسات العربية وا جنبيةل وكذلخ اسقتعرض الولفيقة 

النفريققةل والتققي تيالققت فققي يفهققوم الققذكاء االسققتراتيجيل وأهييتققهل وو ائ ققهل 

وأهدافهل وأبعاد ل وأدوار ل واسقتعرض الباحقث اتوقاذ الققرارل ويفهويقهل وأهييتقهل 

ستعرض بعد ذلخ أبعاد القذكاء االسقتراتيجيل وشروطهل و عوباتهل وعنا ر ل ام ا



والتي تيالت في  االستشرافل والتفكير اليقنفمل والرؤيقة االسقتراتيجيةل والشقراكةل 

 .والدافعيةل والحدس(ل ودورها في اتواذ القرارات الناجحة باليؤسسات التربوية

( بعنةةوان: "أثةةر الةةذكاء االسةةتراتيجي كمت يةةر وسةةيط فةةي 2015دراسةةة )مهةةدي،  -5

دراسةةة ميدانيةةة -لعالقةةة بةةين ممارسةةات عمليةةات إدارة المعرفةةة واألداء الجةةامعي ا

هدفت الدراسة إلقى التعقرف علقى بالتطبيق على الجامعات الحكومية بةة ).. م. ع(. 

دور أبعاد الذكاء االستراتيجي اليتيالة فقي االستشقرافل والتفكيقر اليقنفمل والرؤيقة 

ة إجياليقة كيتييققر وسقيط تققداولي فقي يسققار اليسقتقبليةل والدافعيققةل والشقراكة ب ققف

العوقة اليباشر  بيا ييارسة عيليات إدار  اليعرفة اليتيالة فقي تشقوي ل وتوليقدل 

وتو يال وتو يال وتطبيق  اليعرفقة يقا جانق ل وا داء بالجايعقات الحكوييقة فقي 

ي ققر يققا جانقق  توققرل ولتحقيقق  هققذا الهققدف تققم ت ققييم قائيققة استق ققاء لقيققاس 

لدراسققة بدقققةل والتققي طبقققت علققى عينققة يققا قيققادات جايعققات سققوها ل يتييققرات ا

وجنو  الواديل وأسواا. وأسفرت نتائ  الدراسقة عقا وجقود عوققة ارتباطيقة بقيا 

ييارسة عيليات إدار  اليعرفة وا داء بالجايعقات الحكوييقة والقذكاء االسقتراتيجيل 

ا وسيط ا فقي العوققة بق يا ييارسقة عيليقات إدار  وأا الذكاء االستراتيجي يلع  دور 

 اليعرفة ويستوت ا داء بالجايعات الحكويية بق   . م. ع(. 

( بعنةوان: "تةيثير ممارسةات اإلدارة االسةتراتيجية 2019)عطا، وآخرون،  دراسة   -6

هدفت الدراسقة  على ريادة األعمال التنظيمية: التيثير الوسيط للذكاء االستراتيجي".

اء االسقتراتيجي فقي العوققة بقيا ييارسقات اادار  إلى تحديقد التقأاير الوسقيط للقذك

االستراتيجية ورياد  ا عيا  في الجايعات العراقيةل وفي سقبي  تحقيق  هقذا الهقدف 

تم استودام اسقتبانة كقأدا  لجيقا البيانقات يقا أسقاتذ  الجايعقةل وتقم تحليق  البيانقات 

سقة إلقى أا العوققة (. وأشارت نتقائ  الدراSEMباستودام نيذجة اليعادلة الهيكلية  
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بققيا اليتييققرات كانققت عوقققة إيجابيققة وذات داللققة إح ققائيةل حيققث يققؤدي الققذكاء 

 االستراتيجي إلى ييارسات إدارية أكار فاعلية تحق  رياد  ا عيا .

 دراسات أجنبية: -

 .Ezenwa, O.; Stella, A. & Agu, A)"ازنوا، واسةتال، وآجةو" دراسة  -7

O., 2018) اء التنافسةي علةى الميةزة التنافسةية فةي شةركة بعنوان: "تةيثير الةذك

هقدفت الدراسقة  نيجيريةا". –اينوس للتقنية والصناعات المحةدودة بواليةة إينوجةو 

إلى الوقوف على تأاير الذكاء االستراتيجي على نجات ا عيا  في ف  ارتفاع يعد  

الينافسققة فققي الوققديات الي ققرفية بققيا البنققوخ. واعتيققدت الدراسققة علققى البحققث 

الستق ائيل وتم ت ييم استبانةل وتحلي  البيانات الناتجة باستودام يعايق  االرتبقاط ا

لبيرسوا. وأفهرت نتائ  الدراسة وجود عوقة ارتباطية إيجابية بيا نجقات ا عيقا  

والذكاء االستراتيجيل كيا أا الذكاء االستراتيجي يقدعم اليؤسسقة علقى التكيقف يقا 

 ي  الوارجية.اليتييرات الناشئة في بيئة الع

بعنوان: "العالقة بةين الةذكاء االسةتراتيجي للمةدير  (Baei, 2017)دراسة "بي"  -8

الوققوف هقدفت الدراسقة إلقى    والتطوير التنظيمي في الوكاالت الحكوميةة بةريران".

علققى العوقققة بققيا أبعققاد الققذكاء االسققتراتيجي والتطققوير التنفييققي فققي الوكققاالت 

راسقة اليقنه  الو قفيل ولتحقيق  هقذا اليقرض تقم الحكويية بإيراا. واستوديت الد

ا. وأفهققرت نتققائ  493تطبيقق  اسققتبانة علققى عينققة عشققوائية يكونققة يققا   ( يوففقق 

الدراسة أا هناخ عوقة ذات داللة إيجابية بيا الذكاء االستراتيجي لليقدير والتطقوير 

اق  التنفيييل وأا هنقاخ عوققة ارتباطيقة بقيا بعقض أبعقاد القذكاء االسقتراتيجيل ي

اليعرفةل والحكيةل والذكاء العيلي يا التطقوير التنفييقي لليؤسسقةل كيقا أوفقحت 

أبعاد أبعاد الذكاء االستراتيجي ويتوسط  النتائ  كذلخ وجود فروس كبير  بيا يتوسط  

 التطوير التنفييي.  



 ثانياً: دراسات تتعلق بالميزة التنافسية المستدامة: 

 الدراسات العربية:  -

" (  2019هيمي،  )اإلبرادراسة   -1 ميزة  بعنوان:  وتحقيق  االستراتيجية  البراعة 

مستدامة االستراتيجية  ".  تنافسية  البراعة  تأاير  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

الفر ل   استيو   واستراتيجية  الفر ل  استكشاف  ويرتك اتها  استراتيجية 

الهيكلية( بأبعادها  الاق  والبراعة  اليستداية  التنافسية  اليي    اابداعيةل  على  افة 

اليعلويات( وتكنولوجيا  الجوهريةل  والقيية  االستراتيجيةل  واستوديت  .  واليرونة 

يا   يكونة  عشوائية  عينة  على  استبانة  تطبي   يا  الو في  الينه   ( 50الدراسة 

النتائ    يا  عدد  إلى  الدراسة  وتو لت  اليعي .  وأقسام  الشع   يدراء  يا  يفرد  

أهم ا هداف االستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها   أهيها أا سيعة اليؤسسة تعد يا

 عا طري  إيجاد تليات عي  يتفوقة.

)العباد،   -2 لجامعة  2017دراسة  التنافسية  القدرة  لرفع  مقترح  "نموذ.  بعنوان:   )

العالمية للجامعات". الدراسة إلى   الملك سعود في ضوء معايير التصنيفات  هدفت 

التنافسي القدر   رفا  يتطلبات  يعايير  تحديد  فوء  في  سعود  اليلخ  لجايعة  ة 

التنافسية   القدر   رفا  يعوقات  تحديد  إلى  هدفت  كيا  للجايعاتل  العاليية  الت نيفات 

لها. واعتيدت الدراسة على الينه  الو في. وول ت الدراسة بتقديم نيوذ  يقترت  

الدو    وتجار   وبرات  فوء  في  سعود  اليلخ  لجايعة  التنافسية  القدر   لرفا 

قائية ت نيف الجايعات اليتقدي ةل وذلخ يا أج  ح ولها على يراك  يتقدية في 

وفيفة   تطوير  في  تيالت  أهداف ا  اليقترت  النيوذ   تفيا  وقد  والعالييةل  العربية 

العلييل وتطوير وفيفة ودية اليجتيال   التدريس الجايعيل وتطوير وفيفة البحث 

ل والتي تسعى  2030ية  كيا تفيا بعض الينطلقات التي تت ايا يا رؤية السعود

 ( جايعة دولية. 411إلى أا ت بذ ويس جايعات سعودية على ا ق  يا أفف   
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( بعنوان: "عناصر التحسين المستمر ودورها في تحقيق  2017)صالح،  دراسة   -3

المستدامة".   التنافسية  التحسيا  الميزة  دور  على  الوقوف  إلى  الدراسة  هدفت 

يي   تنافسية يستداية بشركة كارفورل حيث  اليستير بعنا ر  اليوتلفة في تحقي   

وول ت   الشركة.  على  اليتردديا  على  استبانة  تطبي   على  الدراسة  اعتيدت 

أهم   أحد  تعد  اليستداية  التنافسية  اليي    أا  أهيها  النتائ   يا  عدد  إلى  الدراسة 

  ا ولويات االستراتيجية للينفيات اليعا ر  الرائد ل وأا الشركة تهتم باستراتيجية 

 التركي  والتيي ل وأا هناخ عوقة ارتباطية بيا يتييري الدراسة. 

 الدراسات األجنبية:  -

وندا"    -4 وسيد،  "هجات،    (Hojjat; Seyed & Neda, 2018)دراسة 

بعنوان: "تحقيق ميزة تنافسية مستدامة من خالل توجيه ريادة األعمال الخضراء  

راسة إلى التعرف على دور  هدفت الد  وتوجيه السوق: دور التعلم بين المنظمات".

وتوجه  الوفراء  ا عيا   رياد   توجه  تحوي   في  اليساهية  الينفيات  بيا  التعلم 

نيوذ    إنشاء  الدراسة  واستوديت  اليستداية.  التنافسية  الي ايا  تحسيا  إلى  السوس 

وتوجه   الوفراء  ا عيا   رياد   توجه  بيا  اليعقد   العوقة  لشرت  الهيكلية  اليعادلة 

ي   التنافسية اليستدايةل والوتبار الفرفيةل تم إجراء عيلية يسذ على  السوسل والي

ا يحوري ا  280  ( شركة. وأبر ت نتائ  الدراسة أا التعلم بيا الينفيات يلع  دور 

كيتيير يتداو  يتم به توجيه اليشاريا الوفراء وتوجه السوسل وأنه يقود الشركات  

 نحو تحقي  يي   تنافسية يستداية. 

بعنوان: "الخدمة واألفراد     (Darzi & Bhat, 2018)بهات"ورزي،  دراسة "د -5

التنافسية   والميزة  العمالء  عالقات  إدارة  على  للقدرة  عرض  العمالء:  وتوجيه 

حاولت الدراسة تحلي  دور قدر  إدار  عوقات العيوء وتأايرها على    المستدامة".

اليعادل نيذجة  استودام  وتم  يستداية.  تنافسية  يي    البنائية  تحقي   على SEMة   )

البنخل  204عينة يكونة يا   ( يشاركيال تم اوتيارهم بشك  عشوائي يا يوففي 



إدار    قدر   أا  الدراسة  نتائ   وكشفت  ينفم.  استبياا  وو   يا  البيانات  جيا  وتم 

وتوجيه   اليوففيال  وقدر   الوديةل  قدر   يجاالتل  اواة  لها  العيوء  التي  عوقات 

تأاير لها  القطاع   العيوء(  في  يستداية  تنافسية  يي    تحقي   على  كبير  إيجابي 

الناحية   يا  يتييرا  حاسيا   اآلا  العيوء أ بحت  إدار  عوقات  أا  كيا  الي رفيل 

 االستراتيجية في ال ناعة الي رفية. 

"إيفانس"   -6 في    (Evans, 2016)دراسة  المستدامة  التنافسية  "الميزة  بعنوان: 

السياحية". ا  المنظمات  والوديات  هدفت  السياحة  تدا   على  التعرف  إلى  لدراسة 

واادار  االستراتيجية يا أج  بناء نيوذ  يوفذ كيف ييكا تحقي  يي   تنافسية 

يستداية في السياحةل والذي يجيا بيا ينط  الودية اليقديةل والو ائ  الييي    

السي الينفيات  تواجهها  التي  التيير  سريعة  البيئات  على  ويؤكد  يا للسياحةل  احية 

وو  دي  إطار القدرات الديناييكيةل وتم تحديد الو ائ  الييي   للسياحة‘ل والتي  

الدراسة   اادارية. وول ت  القرارات  اتواذ  اليترتبة على  اآلاار  االعتبار  في  تأوذ 

اليوارد   على  القائية  الرؤية  استراتيجية  وفق ا  أنه  أبر ها  النتائ   يا  يجيوعة  إلى 

 RBVالطريقة فإا  تؤار    (ل  وديجها  وتو يعهال  اليواردل  تو ي   بها  يتم  التي 

 بشك  كبير في قدر  اليؤسسة على تحقي  النجاتل ووا ة في يجا  السياحة. 

 ثالثاً: دراسات تتعلق بالذكاء االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية المستدامة. 

 الدراسات العربية:  -

"دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق    بعنوان:(  2019  دراسة )الحٌمري، والمهدي،  -1

المستدامة". التنافسية  الذكاء   الميزة  بيا  العوقة  اوتبار  إلى  الدراسة  هدفت 

والرؤية   الينفمل  والتفكير  في  االستشرافل  اليتيالة  بأبعاد   االستراتيجي 

يا  االستراتيجيةل والدافعيةل والشراكة( واليي   التنافسية بأبعادها اليتيالة في  تكنولوج

اليعلوياتل واليقدرات الجوهريةل واابداعل والجود (ل واوتبار التأاير بيا يتييري  

البحثل وفي سبي  تحقي  هذا الهدف تم تطبي  استبانة على عينة يا يوففي شركة  
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عددها   والبالغ  العرقيةل  يا 410التأييا  يجيوعة  إلى  الدراسة  وول ت  يفرد .   )

التوجهات الذكاء االستراتيجي يساعد    النتائ  أبر ها أا تبني  التعاي  يا  العليية في 

على تحقي  يي   تنافسية يستداية باليؤسسات العراقيةل وأا استيو  القدرات العقلية  

 للعايليا يقود هذ  اليؤسسات نحو تحقي  التيي  في ا داء.  

ة ( بعنوان: "تحقيق المزايا التنافسية بالجامعات المصري2017دراسة )عبد العال،   -2

هققدفت الدراسققة إلققى التعققرف علققى دور الققذكاء فةةي ضةةوء الةةذكاء االسةةتراتيجي". 

االستراتيجي في تحقيق  ي ايقا تنافسقية بالجايعقات الي قريةل ولتحقيق  هقذا الهقدف 

استودم الباحث الينه  الو في. وول ت الدراسة إلقى عقدد يقا النتقائ  أبر هقا أا 

لتحقي  الي ايقا التنافسقية لليؤسسقات   الذكاء االستراتيجي أ بذ يا الدعائم ا ساسية

اليوتلفققةل والتققي تيكنهققا يققا يواجهققة التحققديات التققي أفر تهققا الاققور  التكنولوجيققة 

 واليعلوياتية واشتداد الينافسة.  

"دور الةذكاء االسةتراتيجي فةي تحقيةق وتعزيةز   ( بعنةوان:2015دراسة )كنةو،،   -3

ة إلقى توفقيذ كيفيقة إسقهام هقدفت الدارسقالميزة التنافسية المستدامة للمؤسسةة".  

يكونات الذكاء االستراتيجي فقي تحقيق  وتع يق  الييق   التنافسقية اليسقتدايةل حيقث 

التقي تتياق  فقي القذكاء   -تو لت الدراسة إلقى تقأاير يكونقات القذكاء االسقتراتيجي  

علققى تحقيقق  وتع يقق  الييقق   التنافسققية اليسققتداية  -االقت ققادي وإدار  اليعرفققة 

يققا وققو  الققذكاء االقت ققادي يققتم البحققث وإدار  يعلويققات البيئققة  باليؤسسققةل وأنققه

الوارجيققة لليؤسسققةل وجعلهققا ي ققدرا  للفققر ل بينيققا تهققتم إدار  اليعرفققة بققاادار  

الفعالققة لليعرفققة داوقق  اليؤسسققةل وأنققه يققا وققو  هققذ  اليكونققات وتأايرهققا علققى 

 ية.اليؤسسة ييكا لها أا تتحكم وتحيي يي تها التنافسية اليستدا

 دراسات أجنبية: -

بعنوان: "تيثير الذكاء االستراتيجي على  (  Alhamadi  ،2020) الحمدي  دراسة-4

العالمية". قطر  لصناعات  المستدامة  التنافسية  يعرفة   الميزة  إلى  الدراسة  هدفت 



هذا   تحقي   سبي   وفي  اليستدايةل  التنافسية  اليي    على  االستراتيجي  الذكاء  تأاير 

استودام  تم  قطر   الهدف  وشركة  قطرل  يديري  ناعات  يا  عينة  استبانة  على 

للبتروكيياوياتل وشركة قطر افافات الوقودل وشركة قطر لألسيد ل وقطر ستي (ل  

عددها   االستراتيجي 103بلغ  الذكاء  أبعاد  أا  الدراسة  نتائ   وأبر ت  يفرد .   )

االسترات  والشراكة  اليستقبليةل  والرؤية  في  االستشرافل  والتحفي   اليتيالة  يجيةل 

يكونات   وأا  اليستدايةل  التنافسية  اليي    على  كبير  تأاير  لها  الينفويي(  والتفكير 

بقطر   ال ناعات  شركات  في  القرار  و ناع  اليديريا  تساعد  االستراتيجي  الذكاء 

تأاير   على  والوقوف  والوارجيل  الداولي  بشقيها  التنفييية  البيئة  دراسة  على 

 ية الت دي للتهديدات واليواطر الوارجية اليحتيلة. اليتييرات الوارجيةل وكيف

أثةر الةذكاء ل نبعنةوان (Alomian, et al., 2019)دراسة "األوميان، وآخةرون" -5

تحديقد أاقر القذكاء   سقعت الدراسقة نحقو  االستراتيجي فةي تحقيةق الميةزة التنافسةية".

ي ا ردال وققد االستراتيجي في تحقي  اليي   التنافسية اليسقتداية لشقركات ا دويقة فق

استوديت لقياس هذا الهدف وتحقيقه اليقنه  الو قفيل يقا االسقتعانة بتطبيق  اسقتبانة 

على عينة يا العايليا بجييا اليستويات اادارية بشركات ا دوية في ا ردال والبالغ 

( يفرد . وأفهرت نتائ  الدراسة وجود عوقة ذات داللقة إح قائية عنقد 195عددها  

بققيا دور الققذكاء االسققتراتيجي وتحقيقققه الييقق   التنافسققية لقطققاع ( P0.05يسققتوت  

شركات ا دوية في ا ردال وأا تطوير أدوات الذكاء االستراتيجي باسقتيرارل وتقيقيم 

الوفا االستراتيجيل ويراقبة ا سواس يا شقأنه تقدعيم هقذ  اليؤسسقات علقى تحقيق  

 اليي   التنافسية اليستداية.

لسةةابقة يمكةةن الخةةرو. بةةبعض المرتكةةزات النظريةةة التةةي يمكةةن وبتحليةةل الدراسةةات ا   

 إجمالها في اآلتي:

 أوالً: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.
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يقوم الذكاء االستراتيجي بدور يهم داو  اليؤسسةل ويساعدها علقى التوطقيط طويق   -

هقال ا يدل والتكيف يا اليقؤارات الوارجيقةل واليحاففقة علقى االسقتقرار القداولي ل

 ودقة اتواذ القراراتل ويا ام تحقي  يي   تنافسية يستداية لها.

يعد الذكاء االستراتيجي أدا  تساعد اليدير علقى ققراء  اليسقتقب ل كيقا يسقاعد  علقى  -

 تطوير الرؤيةل وتنفيذهال وتحوي  االبتكار إلى ييارسة حقيقية.

لتفكيققر اليققنفمل تسققاعد أبعققاد الققذكاء االسققتراتيجي اليتيالققة فققي  االستشققرافل وا -

والتحفيقق ل والشققراكةل والرؤيققة االسققتراتيجية( علققى تحقيقق  ييقق   تنافسققية يسققتداية 

حققا  التوفيققف الجيققد لهققذ  -والتققي تشققي  اليؤسسققات التعليييققة -لجييقا اليؤسسققات 

 ا بعاد.

 يقود التعلم اليستير للعايليا اليؤسسات نحو تحقي  يي   تنافسية يستداية. -

اليستير التي تقوم بها اليؤسسات نحقو تحقيق  ييق   تنافسقية   تسعى عيليات التحسيا -

 يستداية.

هناخ عوقة ارتباطية بيا يوارد اليؤسسقة وتقدعيم الييق   التنافسقية اليسقتداية بهقال  -

 حيث إا تحديد اليواردل وحسا تو ي هال وديجهال وتوفيفها يقودها نحو النجات.

م الفققر  اليتاحققة فققي البيئققة يققدعم الققذكاء االسققتراتيجي اليؤسسققات علققى اغتنققا  -

 الوارجيةل والت دي للتهديدات الحالية واليستقبلية اليرتقبة.

للحفاف على يي ات -حا  الو و  إليها  -تحف  اليي   التنافسية اليستداية اليؤسسات   -

 بالبيئة اليحيطة.  يوتلفة غير يوجود  في اليؤسسات الينافر  

وء دورا  يهيقا  فقي تحقيق  ييق   تنافسقية تلع  إدار  العوقات يا اليسقتفيديا والعيق -

 يستداية باليؤسسات.



 ثانياً: أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة المعروضة.

رك ت الدراسات السابقة بشك  كبير على دراسقة عوققة أبعقاد القذكاء االسقتراتيجي  -

ةل ويسقعى البحقث الحقالي بتحقي  اليي   التنافسية اليستداية للجايعاتل وغير تعليييق

إلى دراسة تأاير هذ  العوقةل وبلورتها بشك  إجرائي فقي  قور  رؤيقة اسقتراتيجية 

 يا وولها يتم تحقي  اليي   التنافسية اليستداية ليدارس التعليم العام في ي ر.

ربطققت الدراسققات السققابقة بققيا الييقق   التنافسققية اليسققتداية والققذكاء االسققتراتيجيل  -

يدا  يقا اليؤسسقات االقت قاديةل وا عيقا ل وا دويقةل والحكوييقةل فقي وتناولت عد

 حيا إا البحث الحالي يتناو  يؤسسات التعليم قب  الجايعي.

بقالينه  الو قفيل -فقي سقبي  تحقيق  أهقدافها  -استعانت عديد يا الدراسات السابقة   -

فققي حققيا اسققتودم البحققث الحققالي أسققلو   SEM)1ونيققوذ  اليعادلققة البنائيققة  

(PESTEL)   للتعرف على تأاير عواي  البيئة الوارجية على اليؤسسات التعليييةل

والتو قق  إلققى رؤيققة اسققتراتيجية تققدعم وتعقق   الي ايققا التنافسققية لهققذا الواقققال فققي 

 يحاولة للو و  إلى استداية التيي  بيؤسسات التعليم في ي ر.

ء التقي تتعلق  بالجانق  تو لت غالبية الدراسات السابقة إلى ر ية يا النتقائ ل سقوا -

الييداني أو النفريل في حيا إا البحث الحقالي بلقور النتقائ  فقي رؤيقة اسقتراتيجية 

يقترحة لتحقي  اليي   التنافسية اليستداية ليؤسسات التعليم العقام علقى فقوء تفعيق  

 أبعاد الذكاء االستراتيجي.

 بحث.تم توفيف جييا الدراسات السابقة في يتا الثالثاً: التوظيف:  
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 ومن هنا، سوف يسير البحث وفق المحاور التالية: 

التعليمية  للمؤسسات  المستدامة  التنافسية  والميزة  االستراتيجي  الذكاء  األول:  المحور 

 في ضوء األدبيات المعاصرة. 

 المحور الثاني: رصد واقع الميزة التنافسية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر.  

الرؤية الثالث:  مستدامة    المحور  تنافسية  ميزة  لتحقيق  المقترحة  االستراتيجية 

الذكاء   توظيف  ضوء  على  الجامعي  قبل  التعليم  بمؤسسات 

 االستراتيجي. 

 وفيما يلي عرض لهذه المحاور:

التعليمية  للمؤسسات  المستدامة  التنافسية  والميزة  االستراتيجي  الذكاء  األول:  المحور 

 في ضوء األدبيات المعاصرة. 

 ذكاء االستراتيجي من حيث )المفهوم، واألهمية، واألهداف، والعناصر المكونة له(.أوالً: ال
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يتأار العالم اليوم بسلسلة كبير  يقا التييقرات التقي حقدات بيعقد  غيقر يتوققال 

وكقققاا لهقققا انعكقققاس يباشقققر وسقققريا علقققى كافقققة الجوانققق  االجتياعيقققةل والسياسقققيةل 

لتكنولوجية فقي اليجتيقال وفهقر أاقر هقذا جليقا  علقى كافقة اليؤسسقاتل واالقت اديةل وا

وأجبرها على دي  أفكارل ورؤتل وسياساتل واستراتيجياتل وعيليات يبتكر  في عيلها 

للتكيققف يققا هققذ  اليتييققرات ويواجهتهققا حتققى تكققوا قققادر  علققى الينافسققةل سققواء علققى 

 اليستوت القويي أو اليستوت العاليي.

الي بدأت  االستراتيجيل  وقد  الذكاء  أهيية  تدرخ  أشارت  ؤسسات  دراسة  حيث 

(Atta, et al., 2019: 2 – 3)   يجيوعة عا  يعبر  االستراتيجي  الذكاء  أا  إلى 

ااجراءات وا نشطة اليستودية ايجادل وتحلي ل وتقييم جييا اليعلويات عا اليؤسسة  

اليحدد ل ا هداف  تحقي   أج   يا  الينافسة  النفير   بشك    واليؤسسات  يرك   وأنه 

كيا  العي ل  بيئة  في  االستراتيجي  بالتوطيط  اليتعلقة  والتحديات  القفايا  على  جوهري 



يسعى نحو  ياغة االستراتيجيات التي تحق  هدف اليؤسسة في تدعيم الجوان  اليبتكر   

 والجديد  بشك  دائم؛ يا أج  الحفاف على تيي ها وتقديها اليستير.

تعددت   الذكاء  وقد  في -االستراتيجي  يفاهيم  ينها  بعض  إلى  ااشار   سبقت  التي 

 (ل 7ل 2020ويتفذ ينها أنها تيرك ت حو  اواة اتجاهات  حلييل -ي طلحات البحث 

اليعلويات واليعرفة الو ية   - الذكاء االستراتيجي عيلية أو أدا  لجيا  ا و  يرت أا 

 ل ناع القرارل والتي تدعيهم في  ناعتهم للقرارات اليتوذ . 

في وا - تؤار  التي  القفايا  جييا  يا  تتعاي   وفيفة  االستراتيجي  الذكاء  أا  يجد  لااني 

 اليؤسسة على اليدت اليتوسط واليدت الطوي . 

قاد    - بها  يتيتا  التي  الشو ية  نفام  يا  ج ء  االستراتيجي  الذكاء  أا  يرت  والاالث 

 اليؤسسات. 

اليؤسسة إلى   وبشك  عامل فإا الذكاء االستراتيجي ين   على تحديد يا تحتا  

العيليات  عا  ااقبة  ويعرفة  نفر   اكتسا   يا  تتيكا  حتى  العي ل  بيئة  عا  يعرفته 

نحو   إدارتها  يدفا  ييا  يستقبو ل  التييير  إدار   وتوقا  بهال  تقوم  التي  الحالية  التنفييية 

ت ييم استراتيجيات يناسبة تول  ا عيا  والوديات القيية للعيوءل ييا يساعدها على  

التيي  في هذ  البيئةل حيث إا قيية الذكاء االستراتيجي تكيا في تحسيا قدرات  التقدم و

جييا العايليال وليس اليديريا فقطل ييا يجع  لديهم القدر  اليشتركة على إعاد  التفكير  

 Baei et)في العيليات والييارسات الحالية ليواجهة التييرات اليحتيلة في هذ  البيئة  

al., 2017: 245) . 

ستقراء يا سب ل يتفذ أا الذكاء االستراتيجي يؤسس قيية يفافة للوديات  وبا

العوائد   في  نيوا   يحق   كيا  التعليييةل  اليؤسسة  تقديها  التي  التعلييية  واليورجات 

اليستقبلية لهذ  اليؤسساتل يا وو  حسا توفيف واستايار اليوارد واايكانيات التي 

لفت تنافسية  ي ايا  يحق   ييا  القدر   تيتلكهال  لديه  قائد  على  يعتيد  ذلخ  وأا  طويلةل  رات 
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على اغتنام الفر  التي تحق  النجات ليؤسستهل ويشاركة جييا العايليا في الييارسات  

البيئة   في  بنفيرتها  يقارنة   لهال  واالستيرارية  والتيي ل  البقاءل  تحق   التي  والعيليات 

 اليحيطة.  

الذكاء ا ورتل والتي يؤار ويتأار    ويرتبط الذكاء االستراتيجي بعديد يا أنياط

ا عيا ل   وذكاء  الينافسيال  وذكاء  التنافسيل  الذكاء  ا نياط  هذ   ويا  يعد  بهال  حيث 

الذكاء  أيا  الينافسيال  ذكاء  يا  نطاقا   وأوسا  ا عيا ل  ذكاء  يا  ج ءا   التنافسي  الذكاء 

والينا الذكاء  التنافسيل  يستويات  جييا  بتدعيم  فيقوم  وا عيا (ل  االستراتيجي  فسيال 

 ويمكن تمثيل هذه العالقة من خالل الشكل التالي: 

 

 ( يوضح عالقة الذكاء االستراتيجي بذكاء األعمال والمنافسين والتنافسي 2شكل )

 (Seitovirta, 2011: 13) 

وأوسا  ا عيا ل  ذكاء  يا  التنافسي ج ء  الذكاء  أا  يتفذ  الساب ل  الشك   يا 

الينافسيال ذكاء  يا  عا    نطاقا   التنافسية  باليعلويات  التعلييية  اليؤسسة  ييد  حيث 

االستراتيجي   الذكاء  وأا  الوارجيةل  البيئة  في  والينافر   الينافسة  التعلييية  اليؤسسات 

 الذكاء االستراتيجي 



والينافسيال   الذكاء  التنافسيل  يستويات  جييا  يا  القادية  ااشارات  كافة  ييطي 

ح يفيد   يعلويات  على  الح و   يتم  ووله  ويا  الوا ة  وا عيا (ل  ا عيا   بيئة  و  

بالينافسيال ييا يساعد قاد  اليؤسسات التعلييية على تأهي  يؤسساتهم لتكوا قادر  على  

إجراء االبتكارل و ياغة استراتيجيات التيييرل واتواذ القرارات بطريقة فعالةل ويؤهلها  

 نحو بناء اليستقب  اليرغو .

مراحل   بعدة  االستراتيجي  الذكاء  والتي    (SCOPU)ويمر  األولى،  حروفها 

 (: 1288: 2015أجمعت األدبيات على أنها تتمثل في )عمران، 

االستشعار - الينفيةل   (Sensing) يرحلة  في  تؤار  التي  التييرات  بيؤارات 

 وتشوي هال وتحديدها.

 .التي تجيا البيانات ذات اليي ت (Collecting) يرحلة الجيا -

 يكلتها في شك  ح م لليعلويات.للبياناتل وه (Organizing) يرحلة التنفيم  -

 .للبياناتل وتحويلها إلى يعلويات (Processing) يرحلة اليعالجة -

القراراتل   (Uses)يرحلة االستودام  - اليعلويات في  ناعة  ويتم فيها توفيف  ل 

 .ووفا الوططل وتحديد إجراءات تنفيذها

تحقيقها   يتم  ب   فرديل  بشك   تتم  ال  السابقة  اليراح   يا  يرحلة  بشك   وك  
جياعي بيا اليدير والعايليا باليؤسسةل ييا يساعد على ول  قيية يفافة بها يا وو   

   ويوضح الشكل التالي هذه العملية:التحوي  اليستير للبيانات إلى ذكاء استراتيجيل 

 

 

 

 ( مراحل الذكاء االستراتيجي 3شكل )                  

(Tham & Kim, 2002: 4) 

 معلومات  ذكاء  بيانات 

 التحويل 
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ا  توفيف  قدراتل  ويتم  لديهم  قاد   وو   يا  باليؤسسات  االستراتيجي  لذكاء 

الفر ل   تحديد  على  القدر   ينها  والتي  غيرهمل  عا  تيي هم  يعينة  وو ائ  

واستيولهال والقدر  على االبتكار بشك  سريال والقدر  على  نا القرار االستراتيجي 

 Levine; Bernard) في الوقت اليناس ل والذي يعتيد اليسار اليستقبلي لليؤسسة

& Nagel, 2017: 6).   

التعلييية   لليؤسسات  تيكيا  أدا   يعد  االستراتيجي  الذكاء  أا  يتفذ  وييا سب ل 

التي تسعى إلى رسم اليستقب  اليرغو  بشك  دقي ل ييا يجعلها أكار قدر  على التكيف  

التهديدات   ويواجهة  الت ديل  في  الوارجية  البيئة  فر   واستيو   اليتييراتل  يا 

باليعلويات و التعلييية  اليؤسسة  االستراتيجي  الذكاء  ييد  حيث  بهال  اليحيطة  اليواطر 

والبيئة  اليستقب ل  في  واليحتيليا  الحالييا  الينافسيا  عا  إليها  تحتا   التي  التنافسية 

التنافسية التي تعي  يا وولهال ييا يجعلها أكار قدر  على اتواذ القرارات االستراتيجية  

نه يير بعديد يا اليراح ل والتي تبدأ باستشعار يتييرات البيئة اليحيطةل  ال ائبةل كيا أ 

وفا   في  ينها  واالستفاد   اليعلوياتل  هذ   بتوفيف  وتنتهي  عنهال  يعلويات  وتجييا 

يفافةل   قيية  ول   في  ويع  ها  يدعيهال  ويا  التعليييةل  لليؤسسة  االستراتيجية  الوطط 

 وبالتالي تحقي  ي ايا تنافسية يستداية.

 أهمية الذكاء االستراتيجي.-2 

وقادتهال   اليؤسساتل  على  بالنفا  يعود  أنه  يا  االستراتيجي  الذكاء  أهيية  تنبا 

وجييا العايليا بهال والتي ينها اليؤسسات التعليييةل حيث تكيا أهييته في يساعد  هذ   

القرارا  ت ويد  انعي  وو   يا  االستراتيجية  القرارات  اتواذ  عيلية  في  ت  اليؤسسات 

باليعلويات الدقيقة التي تيكنهم يا اتواذ القرارات الرشيد ل عوو  على تع ي  كفاءتهم  

تواجههال   التي  اليعقد   البيئة  في  االستراتيجي  والعي   والتوطيطل  التوا  ل  عيلية  في 



طويلة   لفترات  عليها  والحفاف  تنافسيةل  يي    تحقي   يا  تيكينها  إلى  النجار،  )باافافة 

 (.341: 2020والحرايزة، 

)الشمري،   االستراتيجي  323:  2019كما أظهرت دراسة  الذكاء  ( أن أهمية 

 تكمن في قدرته على:  

الجياعي   - العي   اقافة  وتبني  وارجيةل  شراكات  إقاية  في  اليؤسسات  قاد   تع ي  

يليئة   يفطربة  بيئة  في  العي   عا  والناجية  بهال  تير  التي  ا  يات  يا  للورو  

 باليواطر والتهديدات. 

بناء القاد  اليستقبلييا لليؤسسةل والذيا يتيي وا بقدرات وسيات يوتلفة وإبداعيةل   -

 ووا ة التي تتعل  ب ياغة االستراتيجيةل ووفا الوطط اليستقبلية. 

ومنصور،   )رحمون،  على  قدرته  في  االستراتيجي  الذكاء  أهمية  وترتكز 

 (:152 - 151: 2019وإلياس، 

 نة باليؤسسات ا ورت في اليجا  نفسه. تحقي  يوقا تنافسي لليؤسسة يقار -

  ق  قدرات ووبرات قاد  اليؤسسات حتى ييكنهم قياد  يؤسساتهم بشك  فعا . -

 تشوي  فر  وتهديدات بيئة العي . -

ووفيفة   عيلية  أدا   ييا   أنه  يتفذ  االستراتيجيل  الذكاء  أهيية  وباستعراض 

م بشك  يوتلف ويبتكرل ييا لقاد  اليؤسسات التعلييية تعي  على  ق  وبراتهم وقدراته

للبيئة  والدقي   اليستير  التشوي   على  تساعد  يرنة  استراتيجيات  بناء  يا  ييكنهم 

الوارجية لهذ  اليؤسساتل بيا تحيله يا فر  وتهديداتل ييا يساعد هؤالء القاد  على  

البيئة   في  تعي   التي  الينافر   باليؤسسات  يقارنة  ليؤسساتهم  تنافسي  وفا  بناء 

 اليحيطة. 
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المؤسسات   قادة  الذكاء االستراتيجي  التعليمية  -يًمكن  من تحقيق  -والتي منها 

 :(132:  2019أبو إصبع، أهداف محددة يمكن إجمالها فيما يلي ) 

توفير يعلويات استراتيجية عا اليؤسسة تجعلهم أكار قدر  على اقتنا  الفر ل   -

 تحيط بها حاليا  ويستقبو .   والت دي للتهديدات التي

قرارات   - إلى  للو و   اليؤسسة؛  عي   بيئة  عا  اليهية  اليعلويات  وتحلي   جيا 

 إبداعية. 

الوقائية   - ااجراءات  واتواذ  باليؤسسةل  اليحيطة  بالتهديدات  يبكر  بشك   التنبؤ 

 تجاهها.

( ذكر  يعد  Ezenwa & Agu, 2018: 34وقد  االستراتيجي  الذكاء  أن   )

 مهد الطريق أمام المؤسسة لتحقيق النجاح التنظيمي لها من خالل: األداة التي ت

فوء  - في  لها  التنافسية  القدر   على  الحفاف  وكيفية  لليؤسسةل  ال حيذ  التوجه 

 التحديات والتييرات اليستقبلية على اليدت الطوي . 

 اتواذ أفف  القرارات االستراتيجية التي تحق  أق ى قدر يا النجات لليؤسسة.  -

يع - في  توفير  اليؤسسة  بها  تعي   التي  واالقت ادية  التنافسية  البيئة  ذكية عا  لويات 

 الوقت الحاليل والتي سوف تعي  بها يستقبو . 

وييا سب ل يتفذ أا الهدف الرئيس للذكاء االستراتيجي يكيا في كونه يساعد  

ات  اليؤسسة التعلييية على اتواذ أفف  القرارات االستراتيجية التي ت يد يا فر  النج

التنفيييل وبناء وفا تنافسي لها بيا اليؤسسات التعلييية ا ورت الينافر ل ييا يع    

الحالية  للتهديدات  والت دي  اليستقب ل  على  السيطر   في  اليؤسسات  هذ   قدر   يا 

 واليحتيلة في اليستقب ل وبالتالي تحقي  ي ايا تنافسية يستداية لها.
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أفف     يعد      تكويا  ور   نحو  تسعى  عنا ر  عد   يا  ي يجا   االستراتيجي  الذكاء 

وتحفي    والشراكةل  اليستقبليةل  والرؤية  االستشرافل  في  العنا ر  هذ   وتتيا   لليستقب ل 

 ل وسوف يتم تناول هذه العناصر بشكل مختصر في السطور التاليةالعايليال والتفكير الينفم. 

"االستشراف"   -أ فهم    : Foresightالبصيرة  على  القدر   عا  عبار   الب ير  

القوت التي تشك  اليستقب ل واستكشافل وتوقا الفر  والتهديدات الجديد  التي قد تعيد  

اليؤسسةل وهو نه  يقيم اليافي والحافر   التي تقوم بها  تعريف ا عيا  والينتجات 

لفياا يواكبة لعي  تنبؤات ليا سيعتيد عليه اليستقب ل أو يج  أا يعتيد عليهل وذلخ  

 ,Abu Zaid)التطورات الديناييكية اليؤار  على اليؤسسة يا اليافي إلى اليستقب  

2020: 885) . 

 : (248: 2017منصف، وتظهر أهمية هذا العنصر لقادة المؤسسات كونه )

 ييكنهم يا وفا سيناريوهات لألحداث اليستقبلية التي يستشعرها هؤالء القاد .  

 العي  اليحيطةل وإيكانية إدار  هذ  التييرات بشك  ينفم.  توقا التييرات في بيئة  

االستراتيجية    ا هداف  تحق   التي  االستراتيجيات  تطوير  على  القاد   تحفي  

 لليؤسسة. 

القاد ل    ويارات  تع ي   عا  والناجية  باليؤسسةل  التنفييية  العيليات  استيعا  

 واالرتقاء بيعارفهم ووبراتهم العيلية. 

الستشراف ي يد يا قدر  قاد  اليؤسسات التعلييية على فهم  ويجي  القو ل إا ا

اليستقب   توجه يؤسساتهمل وتدعييهم لوفا ويارات وبدائ  استراتيجية ت يد يا توقا 

 بجييا التييرات الحاداة فيهل ييا يحق  لها النجات واالستيرارية.

 



 عزة جالل مصطفى نصر د.  

المنظم   -ب والتفكير  المستقبلية   Visioning & Organizedالرؤية 

Thinkingل 

تعكس قدر  القائد على توي  يستقب  اليؤسسة التي يقودها بشك  وافذ وكاي ل 

الوطط   يويذ  رسم  تشي   كيا  للعيوءل  يقديها  التي  والينتجات  الوديات  حيث  يا 

ااجرائية التي تسعى نحو تييير الوفا الحاليل واليي  إلى تبني أهداف يوتلفة يياير  

اغتنام الفر  اليتاحة في بيئة اليؤسسةل ييا يفيا  عا ا هداف الحاليةل والقدر  على  

حسا استايارهال وتشكي  يسار نيو طوي  ا ج  لهال ويقا على القائد ع ء إي ا  هذ   

تحقي    نحو  تعاوني  بشك   تحركهم  لفياا  الينفية؛  في  العايليا  جييا  إلى  الرؤية 

 Abuات تحقيقهاعيليات التحسيا اليستير التي ساعدت في وفا أهداف الرؤية وإجراء

Zaid, 2020: 885) )   تحق وعيلية  ينهجية  أدا   تيا   والعيليات  ااجراءات  وتلخ  ل 

 يا يرور الوقت اليستقب  الياالي لليؤسسة

أج اء   جييا  ي ف  الذي  والعقوني  الينفم  التفكير  على  الرؤية  نجات  ويرتك  

ل والعايلوال والقياد ل  اليؤسسة التي تؤار في نجاحها الحالي واليستقبلي  القيمل وا نفية

يشاعر   يا  تتياشى  واقعية  رؤية  بناء  على  يعي   الينفم  فالتفكير  التنفييي(ل  والهيك  

العايليال وعلى القاد  داو  اليؤسسة وفا الرؤية التي يروا بها اليستقب  دوا غيرها 

ي  بوفوتل ونشر هذ  الرؤية بيا العايليال وأا يكونوا على استعداد لتذلي  ال عا  الت

 ييا يفيا نجاحها وي داقية تنفيذها( 18: 2015)مهدي، تعترض تنفيذها 

التحفيز  -. على  الناجحةل :  Motivatingالقدرة  اليؤسسات  قاد   بها  يتيتا  قدر  

حيث   اليؤسسةل  في  العايليا  وتيكيا  وإديا ل  يشاركةل  إلى  وولها  يا  ويسعوا 

وا   ا سالي   يا  عديدا   استودايهم  على  التحفي   في  يرتك   تتيا   والتي  دواتل 

يا   وغيرها  العايليال  بيا  والعوقات  اليعنويل  والتحفي   واليسئولياتل  اليكافآتل 

الدافا للعي ل واالبتكار في إنجا  ل كيا تفيا يشاركتهم   تولد لديهم  التي  ا سالي  



التي تقديها اليؤسسة وفق ا   للينتجات والوديات  اليستير  التحسيا  الجاد  في عيليات 

وفعهاللرؤ تم  التي  تيي   (Michael, 2016: 76 - 77) ت  يفيا  ييا  ل 

 الينتجات والوديات اليقدية للعيوء واليستفيديا  

توجه ينطقي نحو العي  اليشترخ بيا اليؤسسة ويؤسسات  :  Partneringالشراكة  -د

أورت في البيئة اليحيطةل بحيث يسعى هذا التوجه نحو تحقي  التيي  االستراتيجيل حيث  

  شراكة ا عيا  على نتطوير عوقات استراتيجية ناجحة وطويلة ا يد يا العيوءل تعي

اليستداية  التنافسية  واليي    الييارسات  أفف   على  بناء   الوارجي  اليجتيا  وينفيات 

العوقةن   هذ   وو   يا  تحققها  أا  ييكا   & Alomian; Alsawalhah)التي 

Almarshad, 2019: 67) الي القائد  إا  حيث  أا  .  يدرخ  استراتيجي ا  الذكي  درسي 

الرؤت اليوفوعة لا يكت  لها النجات دوا يشاركة ا طراف اليعنية في تحقيقهال وأا  

ا هداف   تحقي   على  وقدر   ي داقية  وأكار  أقوت  اليؤسسة  تجع   سوف  يشاركتهم 

 اليوفوعة. 

تحتا    فعّا   بشك   والتحفي   والشراكةل  والرؤيةل  االستشرافل  ولييارسة 

سسات التعلييية إلى تطوير وتو ي  فلسفة يعينة للعايليا بهال تتفيا القيمل وكيفية اليؤ

والشراكةل   تقديهال  التي  والوديات  باليورجاتل  تتعل   التي  الرشيد   القرارات  اتواذ 

والعوقات يا فري  العي ل والعيوءل والينفيات الوارجية ذات ال لةل حيث إا جييا  

يعر إلى  تحتا   ا يور  اليؤسسات.  هذ   هذ   قاد   يا  عييقة  ووبر   الشكل  فة  ويوضح 

 التالي العالقة بين فلسفة القيادة وعناصر الذكاء االستراتيجي: 
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 ( العالقة بين فلسفة القيادة وأبعاد الذكاء االستراتيجي4شكل )

 Maccoby, 2017: 20)) 

تتم بشك  فعا  يا   ويتفذ يا الشك  الساب  أا جييا أبعاد الذكاء االستراتيجي

إا  استراتيجي انل حيث  ا ذكياء  نالقاد   عليهم  يطل   ييا  يعرفة عييقة  لديهم  قاد   وو  

والتوفيف   لهل  والتوطيط  اليستقب ل  استشعار  يستطيا  الذي  هو  استراتيجي ا  الذكي  القائد 

يتم ي لبناء الرؤية اليستقبليةل حيث إا بناء هذ  الرؤية ال  الينفم  للتفكير  ا وو   الجيد 

يا  شراكات  بعي   تقوم  والتي  اليدرسةل  في  العي   فرس  وو   يا  ولكا  فرديل  جهد 

عن ر   بدوا  تتم  ال  والتي  الرؤيةل  هذ   وتنفيذ  لتدعيم  الي الذ  وأ حا   اليستفيديال 

االقتناع يا الجييا سواء العايليا في فرس العي  أو ا طراف الوارجيةل كيا أا هؤالء  

فلسفة القيادة  

والمعرفة العميقة 

التي يمتلكها  

 القائد 

 

التعلم  

من 

 النتائج 

 بناء فرق  

 العمل
 الرؤيةتنفيذ 

تخطيط  

 المستقبل



على   قدر   لديهم  اليستير القاد   االستشراف  في  واستودايها  ينهال  للتعلم  النتائ   تقييم 

 لليستقب .  

ُرغم اوتوف ا دبيات في تناولها للذكاء االستراتيجيل    مكونات الذكاء االستراتيجي:-5

الدور ا ساسي نلليعلوياتن في تكوينهل والتي تدعم هذا   إال إا عديدا  ينها أكدت على 

عيليات في  الذكاء  يا  والتنبؤ    النيط  والوططل  السياسات  و ياغة  القرارل   نا 

  ل(Al-Zu’bi, 2016: 234)بالتيييرات في البيئةل وحركة الينافسيال والتكيف يعها  

التنافسي،   الذكاء  في:  تتمثل  مهمة،  عناصر  ثالثة  من  االستراتيجي  الذكاء  ويتكون 

يمكن توضيحها من  وذكاء األعمال، وإدارة المعرفة، وهناك عالقة متداخلة فيما بينها  

 خالل الشكل التالي 

 الذكاء االستراتيجي                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مكونات الذكاء االستراتيجي 5شكل )

 المصدر: إعداد الباحثة باالستفادة من األدبيات 

إدارة المعلومات          المعلومات الداخلية إدارة 
 الخارجية
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االستراتيجي  و الذكاء  أا  الساب   الشك   يا  يكونات؛  يتفذ  اوث  يا  يتكوا 

واس بشك   يرك   على  أحدها  يرك   والااني  التنافسي(ل  الوارجية  الذكاء  البيئة  على  ا 

الينفية  ببيئة  كبيرا   ا  اهتياي  يولي  والاالث  ا عيا (ل  والوارجية  ذكاء  الداولية  البيئة 

على  التعلييية  اليؤسسات  قاد   اليكونات  هذ   تساعد  حيث  اليعرفة(ل  الداولية  إدار  

ال  البيئة  عا  الدقيقة  اليعلويات  اليؤسسات تجييا  وطبيعة  الوارجيةل  والبيئة  داوليةل 

اليحيطة بهال ويدت جود  الييارساتل وا نشطةل والوديات التي تقديهال وذلخ يا أج  

دقي .   بشك   اليستقبلي  يسارها  ترسم  استراتيجية  لهذه  وفا  توضيح  يلي  وفيما 

 ل  المكونات

 CI""Competitive Intelligenceالذكاء التنافسي:  -1

وتحليلها بشك    عا البيئة الوارجيةل كاء يسعى نحو جيا يعلويات  نيط يا الذ

والعيوءل   للينافسيال  واليستقبلي  الحالي  بالسلوخ  اليعلويات  هذ   تتعل   حيث  دقي ل 

أفف   اتواذ  على  اليؤسسة  يساعد  ييا  عامل  بشك   العي   وبيئة  والسوسل  والتقنياتل 

   .(Tahmasebifard, 2018: 2)القراراتل وتحقي  ا هداف اليرجو  

ويشتي  الذكاء التنافسي على ذكاء الينافسيال والذي يهتم بتجييا يعلويات عا نشاط     

لديهم  والفعف  القو   ونقاط  يقويوا الينافسيال  التي  االستراتيجيات  على  والوقوف  ل 

اليؤسسة ينافسي  وتحديد  اليستفيديال  فع   ردود  وكذلخ  على  بتطبيقهال  يساعدها  ييا  ل 

أدائه يعهم تحلي   التنافس  بها  ييكا  التي  الكيفية  وتحديد  اليستقبليل  بأدائهم  والتنبؤ  مل 

(Köseoglu, 2019: 3) . 

 Business Intelligenceن "BIذكاء األعمال:  -2

على   لهال  يرك   البيئي  والتقييم  التحلي   وو   يا  اليؤسسة  لبيئة  الكاي   الفهم 

القرارات اال اليعلويات اليستودية في  تنت  عنه  ستراتيجية طويلة ا ج ل وبذلخ والذي 



والوارجية   الداولية  الينفية  لبيئتي  الكاي   الفهم  على   :Esmaeili, 2014)يشتي  

1046 - 1048)  . 

ا في عيلية اادار  االستراتيجية كونه ييطي  كيا يعد ذكاء ا عيا  نشاط ا يهي 

االتجا في  تتيا   والتي  لليؤسسةل  اليحلية  بالبيئة  تتعل   يهية  السياسيةل  قفايا  هات 

يا    الي الذل  أ حا   عا  يوتلفة  وبيانات  والتكنولوجيةل  واالجتياعيةل  واالقت اديةل 

 . ((Hellström & Ramberg, 2019: 115الينافسيال والعيوءل 

 KM  "Knowledge Management"  :إدارة المعرفة -3

ط  تيا  إدار  اليعرفة ي يجا  يا أربعة عنا ر؛ اليعرفةل والتكنولوجيال وشرو

الينت  وفقا  لرؤية أ حا  الي الذل وإجراءات سير العي ل ويقدم نفام إدار  اليعرفة 

فائد  كبير  لليؤسسة؛  نه يعد بياابة عيلية ينهجية لتحديدل وإنشاءل واكتسا ل وتو يال  

عا   والفينية  ال ريحة  اليعرفة  أنواع  جييا  وتجديد  واسترجاعل  واستدايةل  ونق ل 

وال والجياعةل  اليعلوياتالفردل  تكنولوجيا  وتساعد  واليجتيال  الي احبة    ( (ITتنفيمل 

(ل واستودام التقنيات اليوتلفة في الح و  على يوارد اليعرفةل وتو ينهال  (KMلنفام  

 :Mohajan, 2017وتبادلهال ييا يع   ا داء التنفييي وا داء التنافسي لليؤسسة  

98) .) 

ذكاء االستراتيجيل حيث إا ذكاء  وييا سب ل يتفذ وجود تداو  بيا يكونات ال

ا جوهري ا في   ا عيا  أوسا وأشي  يا الذكاء التنافسيل كيا أا إدار  اليعرفة تؤدي دور 

اليؤسسات على بناء رؤت وت ورات   قاد   أنها تساعد  الذكاء االستراتيجيل ذلخ  إنجات 

ن ع    بياابة  تعد  الاواة  اليكونات  أا  كيا  االستراتيجيةل  قراراتهم  أية  تدعم  جات 

 . يؤسسةل ويساعد  قادتها على تحقي  يي   تنافسية يستداية

وباستقراء يا سب ل يتفذ أا الذكاء االستراتيجي يحق  ينافا كبير  بشك  عام  

لليؤسسة التعليييةل وبشك  وا  لقاد  هذ  اليؤسساتل حيث إنه يجعلهم أكار قدر  على 
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ش وعي   العي ل  بيئة  في  والتهديدات  الفر   اليستفيديا  تشوي   يا  وارجية  راكات 

اليؤسسات   قاد   تيكا  التي  ا دا   يعد  االستراتيجي  الذكاء  أا  كيا  الي الذل  وأ حا  

يستقبليةل   رؤية  وفا  في  الينفم  التفكير  وتوفيف  اليستقب ل  استشراف  يا  التعلييية 

الفرس يا أج  عي  شراكات وتحالفات   والسعي نحو تدعيم العي  كفري ل وتحفي  هذ  

جية تع   وتدعم تنفيذ الرؤية اليوفوعةل كيا يتفذ يا اليحاور السالف ذكرها أا  وار

وتنتهي  االستشعارل  بيرحلة  تبدأ  والتي  اليراح ل  يا  بعديد  يير  االستراتيجي  الذكاء 

بيرحلة االستودامل وتوفيف اليعلويات في  ناعة القراراتل ووفا الرؤية اليرجو ل  

يستو في جييا  يؤار  أنه  أو  إلى جان   ا عيا   ذكاء  يعهال سواء  ويتفاع   الذكاءل  يات 

إدار   وو   يا  الداولية  اليعلويات  إدار   على  يساعد  كيا  الينافسيال  أو  التنافسي 

يساعد  ييا  التنافسيل  والذكاء  ا عيا   ذكاء  وو   يا  الوارجية  واليعلويات  اليعرفةل 

وذلخ   يستدايةل  تنافسية  ي ايا  تحق   على  التعلييية  اليحور  اليؤسسة  إلى  ينقلنا  سوف 

وا هييةل   اليفهومل  حيث  يا  اليستداية  التنافسية  اليي    على  بالتف ي   للتعرف  التالي 

 واليتطلباتل واالستراتيجياتل واليداو .  

 الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسات التعليمية. ثانياً:  

يا  المفهوم: -1 عديد  أيام  الحافر  وقتنا  في  التعلييية  اليؤسسات  التحدياتل    تقف 

اليتسارعة  التحوالت  أفر تها  والتي  والتنافسيةل  واليجتيعيةل  البيئيةل  واليواطر 

ا ير   وا ةل  ب فة  ينها  والتعلييية  عايةل  ب فة  اليؤسسات  عي   بيئة  في  الحاداة 

السب ل   ايجاد  اليستير؛  والعي   وياراتهال  وجدولة  إعاد   بفرور   أل يها  الذي 

استداية يي تها التنافسيةل وتحق  لها السب  والنجات في    وا دوات التي تساعدها على

 . اليجا  التنافسي

الوقتل   على  يعتيد  التنافسية  للقدر   جديد  نيوذ   الحالية  ا لفية  في  بر   فقد 

واابداعل   والسرعةل  الفكريل  اليا   ورأس  واليعرفةل  واليرونةل  والتفاع ل  والقييةل 

وا التنفيييةل  الاقافة  تأسيس  عا  ونفام  ففو   اليواردل  التنفييية  إدار   التحتية  لبنية 



يجتيعة   العنا ر  هذ   توافر  إا  حيث  اادار (ل  وأنفية  التعلم -التشيي ل  جان   إلى 

تنافسية  -التنفييي   يي    تحقي   تفيا  كي  التعلييية  اليؤسسات  ووله  يا  تعي   إطار 

 (. (Çetin, 2018: 347يستداية 

اليستداية التنافسية  اليي    التعريف    وتشير  في  اليها  ااشار   سب   كيا  إلى 

استراتيجية   وتطبي   بناء  على  التعلييية  اليؤسسة  يديري  تيا نقدر   بأنها  االجرائي 

البيئة  في  الينافسة  نحو  وتقودها  تجاو هال  أو  تكرارها  الينافسيا  على  ي ع   يبتكر  

وا اليوارد  االستراتيجية  هذ   ت كس   كيا  ا يدل  طويلة  لفتر   التي  الوارجية  ايكانيات 

ييا  واالستبدا ل  التقليد  واستحالة  والقييةل  بالندر ل  تتسمل  تجعلها  عديد   ي ايا  تيتلكهال 

الينافر    باليؤسسات  باليقارنة  طويلةل  لفترات  التعلييية  ليورجاتها  قيية  يفيف 

 واليحيطةن. 

عل تحقيقها  يعتيد  اليستداية  التنافسية  اليي    نجد  الساب   التعريف  ى  وباستقراء 

بشك    التعليييةل  اليؤسسة  وإيكانات  يوارد  توفيف  يا وولها  يتم  يبتكر ل  استراتيجية 

يا   وهو  الينافر   اليؤسسات  يا  تقليدها  وي ع   بالندر   تتسم  اليوارد  هذ   وهي  جيد 

 سوف يففي قيية على اليورجات التعلييية.  

اليستداية   التنافسية  اليي    يفهوم  ذكر     -ويؤكد  يا    -السالف  إليه  على  أشار 

(Berns, 2009)   تنافسية يي    تحقي   في  جوهريا   ا  دور  تلع   اادارية  ا نشطة  بأا 

لليؤسسةل   اليتيي    البشرية  العنا ر  وجذ   استقطا   وولها  يا  ييكا  وأنه  يستدايةل 

بناء  نحو  اليؤسسة  قاد   سعي  إلى  باافافة  العيي ل  احتياجات  تلبية  على  تعي   والتي 

ييكنها إدار     استراتيجية  أهيية  يوفذ  ييا  الطوي ل  اليدت  على  لها  النجات  تحق   أا 

عيليات  في  تدعيها  الوارجيةل  البيئة  عا  وكافية  كايلة  يعلويات  توفير  في  اليعلويات 

التحسيا اليستير للوديات والينتجات التي تقديهال ييا يحق  لها التياي  في هذ  الينتجات 

  (.590: 2019)اإلبراهيمي، الطوي  والودياتل ويفيا استدايتها على اليدت 
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 ومن خالل تحليل ما سبق، يتضح أن الميزة التنافسية المستدامة تتحقق عندما: 

استراتيجية:   .أ بناء  يا  يتم  التكيف  وولها  يا  ييكا  واالبتكارل  باليرونة  تتسم 

 التييرات اليحيطة باليؤسسة التعلييية. 

التمايز .ب صفة  التعليمية  المؤسسة  مخرجات  االستودام  ل  تكتس   عا  ينجم  والذي 

 والتحديث اليستير لكافة يوارد اليؤسسة التعلييية البشرية واليادية.  

التعليمية:   .ج بالمؤسسة  الجودة  عنصر  الجيد  يتوافر  توفيفها  على  يرتك   والذي 

يا   للتكيف  العايليا  ويهارات  وبرات  في  اليستير  والتحديث  الحدياة  للتكنولوجيا 

   ة باليؤسسة التعلييية.التييرات الوارجية اليحيط

والذي يتحق  في فوء استراتيجيةل تحدد الييارسات التي يتم   االبداع لدى العاملين:  .د

يا وولها توليد القدرات والطاقات اابداعية لدت العايليا باليدرسةل هذا باافافة  

إلى استقطا  العنا ر البشرية اليبدعة للعي  باليدرسةل سواء في اليجا  ااداري  

 التعلييي.  أو

 أهمية الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم. -2

والتةي منهةا المؤسسةات -تكمن أهمية الميزة التنافسية المسةتدامة للمؤسسةات  

 (:160: 2017فيما يلي )صالح،  -التعليمية  

 تع ي  قاد  اليؤسسات لتطوير إيكانياتها باستيرار ليواجهة تحديات الينافسيا.  .أ

ؤسسة انطوق ا يا أا أداءها اليوم يج  أا يكوا أفف  يا أيسل تدعيم نجات الي  .ب

 واانجا  اليحتي  تحقيقه في اليستقب  يكوا أفف  يا اليحق  في الوقت الحالي. 

( دراسة  أوضحت  والمهدي،  كما  الميزة  441:  2019الحٌمري،  أهمية  أن   )

 التنافسية للمؤسسات تكمن في: 

إنتا    .أ على  اليؤسسات  هذ   قدر   اليستفيديال  تع ي   حاجات  تلبي  ووديات  سلا 

 وبشك  أكار كفاء  يا نفيرتها.



الحافر   .ب في  العيوء  احتياجات  لتلبية  قدرتها  وتدعيم  التنافسيةل  القدر   تنيية 

 واليستقب . 

سوس  .ج في  يايلتها  عا  ويتيي   يوتلف  عي   أسلو   تبني  على  اليؤسسة  يساعد  

 سعي إلى كس  رفاهم. الينافسة يا وو  تقديم قيية أكبر للعيوءل وال

المستدامة   التنافسية  بالميزة  األخذ  أهمية  وراء  األسبا   من  عديد  وهناك 

يلي   فيما  األسبا   هذه  بعض  حصر  يمكن  مصر،  في  التعليم  )الهاللي،  بمؤسسات 

2019 :26 -32) : 

  ياد  توجه الدو  نحو و و ة التعليم.  -أ

 االقت ادية للدو .  تنايي دور رأس اليا  الفكري واليعرفي في تع ي  القدر   -ب

العربية   -ج الدو   قدر   ب فة  -وينها ي ر-فعف  العالم  في  يا يحدث  يواكبة  على 

العربية   غير  الجوار  ودو   إسرائي   -عايةل  التقدم  -يا   إلى  ا  نفر  وا ة  ب فة 

 العليي والتكنولوجي الهائ   نفيتها التعلييية. 

 ييية.  ياد  التحديات التي فرفتها العولية على ا نفية التعل -د

الوديات  -ه في  التجار   تحرير  باتفاقية  العي   بعد  التعليم  تدوي   نحو  التوجه 

 GATS .) 

 تفوم اليشكوت التعلييية التي يعانيها التعليم في ي ر.  -و

 متطلبات تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بالمؤسسات التعليمية:  -3

ا ييكا استداية تحتا  اليؤسسة التعلييية لعديد يا اليتطلباتل والتي على فوئه

إبداعية تحف    واقافة  بيا استراتيجية يرنة  اليتطلبات  تتعدد هذ   التنافسيل حيث  تيي ها 

الكفاءات   إلى  باافافة  اليعلوياتل  وتكنولوجيا  يتيي  ل  ويوارد  واابداعل  التيي   على 

تقود   والتي  اليستيرل  التحسيا  عيليات  تدعم  التي  الحدياة  اادارية  وا نياط  اليحورية 

نحو ي ايا تنافسية لليؤسسة التعليييةل عوو  على اليوارد الياليةل والتي تحققها يي انية  
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ي ايا   لها  وتفيا  التعليييةل  باليؤسسة  والتحسيا  والتطويرل  اا وتل  جهود  تكف  

   ويمكن تصنيف هذه المتطلبات كالتالي:تنافسية يستدايةل 

تنظيمية:   .أ التيمتطلبات  اليؤسسة  عنا ر  إلى  واابداعل    تشير  التيي   على  تحف  

الجود    عالية  تعلييية  بيئة  على  عوو   إبداعيةل  واقافة  يرنة  استراتيجية  في  وتتيا  

 تتوافر بها يوارد يتيي   وا ة با  و  اليليوسة وغير اليليوسة. 

التعلييي يا وو     استراتيجية مرنة: (1) التيي   أا تحق   التعلييية  اليؤسسة  تستطيا 

تتيي اليؤسسات  استراتيجية  لقاد  هذ   تتيذ  والتي  باليرونةل  التييرات     التكيف يا 

بدائ    إلى  ياغة  اليرنة  االستراتيجية  تسعى  حيث  سريال  وبشك   البيئة 

جديد   عيليات  استراتيجيات  لتدعيم  وذلخ  الحالية؛  االستراتيجيات  تعدي   أو  ل 

ذ  اليؤسساتل حيث  التحسيال وبالتالي تحقي  اليي   التنافسية اليستداية اليرجو  له 

بالفعف واالنهيار   اليؤسسة يهدد   التييرات يجع   لهذ   القاد   )محمد،  إا تجاه  

2018 :254 -255) . 

أبرزها   والتي  المداخل،  من  عديد  خالل  من  االستراتيجية  المرونة  وتتحقق 

 (:245- 244: 2017)محمد، والعنزي، 

هجويية تجعلها باستيرار    يتيذ لليؤسسة تعدي  وبناء استراتيجية  مدخل رد الفعل: -

قادر  على التكيف والتأقلم يا تييرات البيئة الوارجية عا طري  رد الفع  السريا  

 تجا  هذ  اليتييرات. 

الموارد - نظرية  وفق  االستباقية  على مدخل  ترك   استراتيجية  بناء  في  يتيا   ل 

ت ليا  وفق ا  وذلخ  الوارجيةل  البيئة  بيؤسسات  يقارنة  واالستباس  يتلكه  االبتكار 

 اليؤسسة يا يواردل وقدراتل وكفاءاتل والسرعةل والقدر  على استيولها.

الخارجية: - المواجهة  استراتيجيات  دفاعية    مدخل  استراتيجيات  على  يشتي  

إا   اليتوقعةل حيث  الطوارئ غير  في حاالت  يرنة  استراتيجية  لتحقي   وهجويية 



الستراتيجية الهجويية فتكوا  االستراتيجية الدفاعية تكوا وقائية وت حيحيةل أيا ا

 الستيو  الفر  اليتاحة. 

يتقدم عالم اليوم بوتير  سريعة للياية على يستوت العالمل ييا فرض    ( ثقافة إبداعية:2)

اليؤسسات   جييا  التعلييية    -على  ينها  في   -والتي  التنافسية  بيئتها  وتطوير  إنشاء 

لةل في ف  التييرات السريعة  يحاولة للو و  إلى يي   تنافسية تستير لفترات طوي 

بناء   على  القادر   التعلييية  اليؤسسة  إا  حيث  اليعا ر ل  العي   بيئة  تشهدها  التي 

تهيئتهال   في  ا  يهي  دورا   يديريها  يلع   التي  تلخ  واالبتكار  لإلبداع  ناجحة  اقافة 

وتشجيا اليعلييا وجييا الفئات اليعنية على اكتشاف طرائ  جديد  لح  اليشكوتل  

حاسمل  وتحد  بشك   لديها  الفر   يلي  يد  بما  القيام  عليهم  ذلك  سبيل  في  وهم 

(James et al., 2018: 52 - 53) :   

وفا ييااس اابداع واالبتكار داو  اليؤسسةل يهدف إلى توجيه ا نشطة اابداعية   -

 واليبتكر  إلى جييا جوان  العي  بها. 

لت بذ فرقا  ناجحة تسعى    تعييا وتطوير ودعم الفري  اليؤه  لإلبداع واالبتكارل -

وتوليد   االستراتيجياتل  واقترات  الحلو ل  وت ييم  العيوءل  احتياجات  تحديد  نحو 

 وطرت ا فكار.

االبتكار اليشترخ يا اليستفيديا وأ حا  الي الذل يا أج  تلبية وجهات النفر   -

 واآلراء اليوتلفة اليطلوبة.

االبتك - وإنجا   تنفيذ  أج   يا  اليؤسسة  هيكلة  بعض  إعاد   إجراء  وو   يا  ارل 

التنفييية  والاقافة  العي ل  وييارسات  العايليال  تدري   تقنيات  على  التيييرات 

 بشك  عام. 

 تهيئة بيئة عي  يادية تحد يا الروتيال وتشجا االبتكار.  -

 ول  بيئة تينة والية يا القيودل تسيذ للعايليا باابداعل وتقديم أفف  البدائ .  -
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 ل يا أج  إعداد قاد  يبدعيا وفاعليا.إجراء التدريبات بانتفام  -

متميزة:  3) موارد  بها  تتوافر  الجودة  عالية  تعليمية  بيئة  عالية (  التعلييية  البيئة  تعد 

اليوارد   على  عوو   الحدياةل  والتكنولوجية  التعلييية  ا نفية  بها  تتوافر  حيا  الجود  

تحق  جريئة  قرارات  اتواذ  في  اليدارس  يديري  تدعم  التي  التنافسيةل    اليالية  أهدافها 

باليؤسسة  تنافسية يستداية  إلى ي ايا  البيئة أحد أهم يتطلبات الو و   حيث تعد هذ  

التعلييية؛ لقدرتها على تع ي ل وتدعيم عيليات التعلم والتقدم العلييل والتأكيد على سب   

بي على  تحفي  العايليال ييا يجع  اليستفيديا أكار تيسكا  بهال ييا يكوا له يردود إيجا 

 .(103: 2020)علي،توري  يورجات تعلييية قادر  على الينافسة واالبتكار 

البيئة أا تفي با هداف اليرجو  إال في وجود  قياد  تعلييية قادر        وال تستطيا هذ  

بعديد   الوفاء  وقادر  على  باليرونةل  تتيي   تنفيذية  ووطط  استراتيجية  على وفا رؤية 

و اليتيي  ل  اليوارد  في  يا  تتيا   والطرائ   التي  اليليوسةل  وغير  اليليوسة  ا  و  

التنافسية  اليي    التعلييية  لليؤسسة  يفيا  يا  وهو  وغيرهال  واليعلوياتل  التنفيييةل 

 .(106: 2015)كنو،، لفترات طويلة 

تتيا      . متطلبات بشرية وإدارية تدعم استدامة الميزة التنافسية للمؤسسة التعليمية:

اليتطلبا اليؤسسات  هذ   تيتلكها  التي  اليحورية  والكفاءات  اليهارات  في  ت 

ا نياط   إلى  باافافة  بهال  العايلة  البشرية  القوت  في  تتيا   والتي  التعليييةل 

 اادارية التي ينتهجها قاد  هذ  اليؤسسات. 

وتتيا  الكفاءات واليهارات اليحورية في ا  و  غير اليليوسة التي تيتلكها 

والتي   التنافسل  اليؤسسةل  على  قدرتها  يدعم  بيا  بهال  البشرية  للقو   جيدا   أساسا   تشك  

وتحقي  اليي   التنافسيةل حيث إا الكفاءات اليتيي   سواء يا القيادات أو العايليا تيا   

نقاط قو  تتيذ تيي  ينتجات اليؤسسة وودياتهال وتساعد على تحقي  وفض جوهري في 

ي ييا  بينافسيهال  يقارنة  يستداية  التكاليف  تنافسية  يي    تحقي   يا  )كنو،،  يكنها 

2015 :106 .) 



قادتها   فإا  ل  التعلييية  اليؤسسة  إليها  تحتا   التي  والكفاءات  اليهارات  وبجان  

يا  ييكا  التي  االستراتيجية  فاادار   الحدياةل  اادارية  ا نياط  بعض  تبني  إلى  بحاجة 

يستل  كيا  التعليييةل  اليؤسسة  قدرات  تحلي   اليستداية وولها  التنافسية  اليي    تحقي   م 

التعلييية اليؤسسة  العايليا في  بدائ  استراتيجية تنافسية  تشارخ جييا  وهو يا ل لوفا 

سوف يتحق  يا وو  تبني نيط اادار  التشاركيةل هذا إلى جان  اادار  الذكية والتي  

السائد    والاقافات  ا فراد  بيا  التكنولوجية  االبتكارات  دي   يا تتيذ  وهو  والعيلياتل 

نحو   تقود  االنياط  هذ   أا  يتفذ  وبذلخ  ااداريةل  الييارسات  أفف   تبني  على  يساعد 

 تحقي  ي ايا يستدايةل وسوف يتم تناو  ك  نيط بشك  يوت ر فييا يليل 

االستراتيجية   (1) العيليات    : Strategic Managementاإلدارة  إحدت  وتعد 

كافة   وتوفيف  إدار   تتيذ  التي  على فوء  اادارية  يوتلف  بشك   الينفية  يوارد 

-والتي ينها هدف اليي   التنافسية  -فهيها آللية تحقي  الينفيات ا ورت  هدافها  

بتحلي    االستراتيجية  اادار   عيليات  تهتم  حيث  ا ورتل  الينافسة  الجهات  بيا 

لى قدرات الينفيةل وتحلي  البيئة التنافسية التي تعي  بهال كيا ترك  بشك  كبير ع 

تحقي    تع    يبتكر   استراتيجية  وطة  وفا  جان   إلى  اليعرفةل  وإدار   التدري  

 . )Willerding et al(140 :2016 ,اليي   التنافسية بنجات 

وحتى تتم هذ  الييارسات بنجاتل فإا على اليديريا القيام بأربا عيليات يهية؛ 

وفي ك  وقت أي بشك     ياغة استراتيجيات تلبي احتياجات العيي  في الوقت اليناس ل

لليوارد   الجيد  التوفيف  يفيا  والذي  االستراتيجياتل  لهذ   اليبتكر  والتنفيذ  يستيرل 

والينفيات ا ورت   الينفية  بها  تقوم  التي  واليهام  ا عيا   إلى جان  يراقبة  اليتاحةل 

في تعي   التي    التي  االستراتيجيات  وتقييم  الينافسيال  تقييم  على  عوو   نفسهل  اليجا  

تفعها بشك  سنوي أو ربا سنوي لتحديد يا تم تنفيذ ل وكيف تم؟ وه  هناخ فرور  

التنافسية   يي تها  باستداية  لها  يسيذ  ييا  تعديوت؟   & Sani)اجراء 

Hassaballah, 2014: 74) . 
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التشاركية  (  2  فعا ل    :Participatory Managementاإلدارة  إدار   نفام 

ا الجياعية  إلى  يهدف  وحديث  عديد  وكفءل  على  الح و   اليؤسسة  ليدير  تتيذ  لتي 

العايليال بيض النفر عا يستواهم   البديلةل والناجية عا يشاركة جييا  يا ا فكار 

ا هداف   وتحديد  التنافسيةل  االستراتيجية  وبناء  القراراتل  اتواذ  عيلية  في  ااداري 

اليستدامل حيث    اليرجو تحقيقهال والتي تحف  الجييا على التوجه نحو التيي  التنافسي

وو    يا  الجود   عالية  وديات  لتقديم  العايليا  تحفي   نحو  التشاركية  اادار   تسعى 

ودعم   اليتقديةل  باليعرفة  وتدعييها  بهال  يتيتعوا  التي  والقدرات  الكفاءات  تقدير 

والتدري  الذاتي  التحسيا   ,Muscalu; Rizescu & Rizescu)عيليات 

2015: 166 - 167)  . 

هذا ين    يولدها    حيث  التي  ا فكار  استيو   على  التركي   نحو  اادار   يا  النيط 

تحفي    ويرتك   لليؤسسةل  النتائ   أفف   يحق   قرار  اتواذ  أج   يا  العي    يوء 

تسه    يواتية  فروف  تهيئة  جان   إلى  واليعنويةل  اليادية  اليكافآت  على  العايليا 

ان  تشجيا العي  كفري ل  يشاركتهم في عيلية  نا واتواذ القرارات اليهيةل إلى ج

الذي   البناء  والنقد  الفري ل  التنافسية  عفاء  اليهارات  تقييم  ووله  يا  يتم  والذي 

أعفاء   لجييا  يتفوقا   أداء   يحق   ييا  لديهمل  الفردية  اليهارات  تنيية  على  يساعد 

 (. 73: 2017)محمدي، وطاهري،  الفري  

الذكية  3) اإلدارة   )Smart Management:   ف يتم  الييارسات  نيط  ت ييم  يه 

اادارية وفق ا لتحلي  دقي  ايكانات اليؤسسة يا أج  ول  التأايرات اليق ود  في  

االبتكارات   دي   عيلية  يا وو   التييير  يدير  نيط  وهي  يحدد ل  وسياقات  يواقف 

التكنولوجية بيا ا فراد والعيليات والاقافات السائد  داو  اليؤسسات؛ بهدف وفا  

 . ((Barzelay, 2006: 7 – 10 إدارية أفف  وتطبي  سياسات



واادار  الذكية أكبر يا أا تكوا وسيلة أو نفايا  لح  يشكلة أو تحقي  هدفل  

ينهم   كاير  ايتوخ  يا  بهال  اليشاركيا  ا فراد  قب   يا  اليسئولية  وتحي   الت ام  هي  ب  

داو  اليؤسسات    عديدا  يا القدرات الذكية الوارقةل والتي تيكنهم يا إحداث قف   نوعية

 التي يعيلوا بهال وتجع  ذوي القرار أكار تقبو  لألفكار الجديد  التي تأتي بها هذ  الفئة 

 . (2: 2011)العرياوي، 

حيث تعتيد هذ  الفئة في بناء أفكارها الجديد  واليبتكر  على اليعلويات العليية 

وبر  وطط  على  عوو   الحدياةل  الوسائط  عبر  واليتدفقة  هذ   اليشتركةل  انتا   اي  

على   اليبني  االستراتيجي  التوطيط  بعيليات  القيام  على  القاد   يساعد  ييا  اليعلوياتل 

العليية اليؤكد    ييا ي يد يا قدر     (،6-  5:  2015)عبد الحليم،  اليعرفة واليعلويات 

اليؤسسة على تحلي  البيئة التنافسية اليحيطة بهال ويجعلها تبني وططا  استراتيجية غير  

 .ر  على التقليد والينافسةقاد

التعليمية:   بالمؤسسة  مستدامة  تنافسية  مزايا  تحقق  تقنية  متطلبات  هذ   ..  تتيا  

اليتطلبات في يدت قدر  اليؤسسة التعلييية على الوفاء باحتياجاتها يا تكنولوجيا  

لهذ    اليوئية  التحتية  والبنية  الحدياةل  التكنولوجية  والتقنيات  اليعلوياتل 

العاليي  التكنولو اليجتيا  يعيشها  التي  الرابعة  ال ناعية  الاور   أفر ت  فقد   -جيال 

الوايسة   ال ناعية  الاور   يؤشرات  وفهور  االنتهاءل  قاربت على  تنوعا     -والتي 

السحابيةل   والحوسبة  اال طناعيل  الذكاء  ينها  والتي  التكنولوجيةل  التقنيات  في 

و  الذكية(ل  الينتجات  ا شياء  تطوير  الذكي(ل  وإنترنت  الوديات  التنق   إنترنت 

وإنترنت الطاقة  االستودام الفعا  لليوارد الطبيعية(ل وأا جييا هذ  التقنيات يج   

التوا  ل   وتدعم  اوتراقها(ل  بها  ي ع   يواوس  تحتية  بنية  ف   في  تعي   أا 

 والتعاوال والتكاي  بيا أفراد الينفية وأنفية العي  والتقنيات الذكية اليستودية

Zhou, 2015: 2147)  &Zhou .) 



 عزة جالل مصطفى نصر د.  

ويحقق استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مزايا عديدة للمؤسسة، منها )الوشاح،  

 (:87: 2015وآخرون، 

 إدار  ويعالجة اليعلوياتل والتي تتيذ لليؤسسة ي يدا  يا الفر . -

إليهال ييا ي ي - التي ال حاجة  ال ائد   بإلياء ا نشطة  القييةل  د يا  التعدي  في سلسلة 

 قيية أنشطة اليؤسسة. 

الينت    - على  يي    تففي  ينافسيها  أيام  جديد   بدائ   إفافة  يا  اليؤسسة  تيكيا 

النهائيل وتيكنها يا تقديم ينتجات جديد ل ييا يففي يي   استراتيجية أيام ينافسيها  

 في السوس اليحلية.  

والتقنية  البشريةل  اليوارد  توفير  إا  القو   يا سب ل ييكا  والياليةل  وباستقراء  ل 

التعليييل   اليور   في جود   التيي   لها  يحق   التعلييية  باليؤسسة  والتنفييية  وااداريةل 

ا نحو توفير بدائ  استراتيجية ييكا يا وولها   وأا قاد  هذ  اليؤسسات عليهم السعي دوي 

ل  تلبية احتياجات اليؤسسة يا هذ  اليواردل وهو يا يفيا لها التيي  في البيئة الوارجية

 و ياد  إقبا  وتيسخ أولياء ا يور بهال ويحق  لها االستداية اليرجو .  
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استدايتهال     تحقي   وولها  يا  ييكا  استراتيجيات  اوث  على  التنافسية  اليي    رك ت 

لرؤي وفقا   اليوئية  االستراتيجية  تبني  نحو  تعلييية  يؤسسة  ك   تسعى  تها  حيث 

 االستراتيجية اليوفوعةل ويا هذ  االستراتيجيات اآلتيل

  Cost Leadership Strategy استراتيجية قيادة التكلفة-أ

اليي     إلى  الو و   يا  اليؤسسة  تيكا  التي  اليهية  اليوارد  يا  التكلفة  تعتبر 

ر لتحقي   اانتا   تكلفة  تقلي   على  االستراتيجية  هذ   وترك   اليستدايةل  غبات  التنافسية 

نسبة كبير  يا العيوءل وفي الوقت نفسه تحق  الهدف االستراتيجي لليؤسسةل ووفض  

التكلفة في اليؤسسات التعلييية ليس عيلية يطلقةل ولكا تتم وفقا  لشروط وأنفية تحكم  



هذ    ووف   اليؤسساتل  تلخ  في  اليحدود  اانفاس  ف   في  ووا ة  التعليييةل  اليؤسسة 

ا  االستراتيجية فإا على ال يؤسسة أا تقل  يا تكلفة عيلية تشيي  اليؤسسات التعلييية بدء 

تعليم   يا  اليستهدفات  إلى  بالو و   وانتهاء   التعليييةل  العيلية  يستل يات  توفير  يا 

تلخ   تحقي   فياا  في  والتحكم  العيوءل  إلى  والحياتية  اليستقبلية  وعوائدها  الطو ل 

ال  بالعيلية  اليرتبطة  والتكاليف  يا  اليستهدفات  ذلخ  ويتم  ويتطلباتهال  تشييلية 

 :  (Alomian; Alsawalhah & Almarshad, 2019: 69)وو 

 .تحسيا ا نشطةل وول  قيية يفافة -

 .القفاء على التكاليف غير الفرورية -

نفسها   التعلييية  اليؤسسة  تجد  االستراتيجية  هذ   ف   في  أنه  يتفذ  سب ل  وييا 

وفي الفروريةل  غير  التكاليف  بوفض  على   يحكوية  الوفض  هذا  يكوا  ال  نفسه  الوقت 

كافة  توفيف  وحسا  لليواردل  الجيد  الترشيد  ولكا  التعليييل  اليور   جود   حسا  

 اايكانيات اليتاحة بها؛ يا أج  االرتقاء بجود  اليور  التعليييل وول  قيية يفافة له.  

  Differentiation strategyاستراتيجية التمايز- 

إبرا إلى  التياي   قيية يشير  وتقديم  الوديةل  أو  لليورجات  الفريد   اليي ات    

الحقيقية القيية  ذات  والتعلمل وعوائد   التعليم  في عيليات  اليستفيد    لإفافية  يكوا  بحيث 

على استعداد لدفا قيية أعلى يقاب  الوديةل وتتيي  أية يؤسسة عا نفيرتها عنديا تكوا  

القدر  على تقديم وديات ذات و ائ  فريد  تجع  اليستفيديا أكار تيسكا بهذ     لديها 

)محمد،  الينتجات.   مستداماً  تنافسياً  تميزاً  تحقق  التي  التمايز  مجاالت  أهم  ومن 

 (:13: 2018وآخرون، 

 التييي  على أساس التفوس التقني. -

 التييي  على أساس تقديم وديات أفف  للعيوء.  -

 التييي  على أساس تقديم ينت  أكار قيية وأق  تكلفة. -
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ا لليؤسسة التعلييية في فوء يتطلبات هذ  االستراتيجية أا تقوم بعيليات  وييك

تحسيا يستير  بداولهال وأا تدي  البعد التقني في العي  ااداري والتعليييل ييا يساعد 

على تيي  اليور  التعلييي بهال وبالتالي تقديم أفف  يورجات ووديات  ولياء ا يور 

 ولليؤسسات ا ورت اليعنية. 

 Focus Strategy.. استراتيجية التركيز 

تهدف هذ  االستراتيجية إلى التركي  على يجيوعة يحدد  يا العيوءل أو نطاس  

جيرافي يعيال حيث يكوا التركي  إيا عا طري  قياد  الكلفةل أو التياي ل أو كليهيا في  

اآلو الينافسيا  يا  وكفاء   فعالية  أكار  استراتيجية  أهداف  لتحقي   ويتوقف  يحاولة  ريال 

يا   باليؤسسة  اليتاحة  اليوارد  وتوفيف  استيو   حسا  على  االستراتيجية  هذ   نجات 

نجات   يا  ج ء  التوفيف  هذا  إا  حيث  وتنفيييةل  وياليةل  وياديةل  بشريةل  عنا ر 

أو  العيوء  احتياجات  تلبية  في  قدرتها  على  فعا   ويؤشر  اليوفوعةل  االستراتيجية 

سب    التي  الجيرافية   ,Vahdati; Nejad & Shahsiah)تحديدها  الينطقة 

2018: 4) . 

اليي     ويا اليوحف أا ك  استراتيجية تسعى نحو تحقي  أهداف يعينة تحق  

التعليييةل   لليؤسسات  يوءية  ا كار  هي  التركي   استراتيجية  وتعد  اليستدايةل  التنافسية 

وقتل والذي يساعد على  حيث أنها تجيا بيا التحكم في التكلفة وتحقي  التياي  في نفس ال

التعليييةل ييا يكسبها يي   تنافسية   التياي  واالوتوف في الوديات واليورجات  تحقي  

 يستداية. 
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ركز  والتي  المستدامة،  التنافسية  الميزة  مداخل  األدبيات  من  عديد  تناولت 

الب  واآلخر على  الداخلية،  البيئة  على  لبعض  بعضها  توضيح  يلي  وفيما  الخارجية،  يئة 

 هذه المداخل:



التنافسي:   .أ الوضع  رؤية   CPV)  The Competitive  مدخل 

Positioning View 

تعي    ال  الينفية  أا  إلى  ويستند  داولهال  إلى  الينفية  وار   يا  يتجه  يدو  

يةل  بيع   عا بيئتهال وأا هناخ ح ية يا العواي  السياسيةل واالقت اديةل والتكنولوج

القدر    على  يعتيد  نجاحها  وأا  نشاطهال  على  بالسل   أو  باايجا   تؤار  والدييوغرافية 

البيئة   بتطورات  والتب ر  العواي ل  هذ   يا  التفاع   في  اليوفوعة  االستراتيجية 

تجعلها  استراتيجية  وبدائ   سيناريوهات  ببناء  قادتها  قيام  وو   يا  وذلخ  الوارجيةل 

وارجية بدرجة أكبر يا ينافسيهال ييا ينعكس على ينتجاتهال  سريعة التكيف يا البيئة ال

 (. Evans, 2016: 15)وبالتالي تحقي  يي   تنافسية يستداية 

 Resource Based View  :(RBV)مدخل الرؤية القائمة على الموارد .ب

يتبنوا هذا   الذيا  الباحاوا  إلى وارجهال ويرت  الينفية  يتجه يا داو   يدو  

ال  اليي    أا  اليتوافر   اليدو   اليوارد  وو   يا  تتحق   يؤسسة  اليستداية  ية  تنافسية 

الينفيةل   وو ائ   التنفيييةل  والعيليات  والقدراتل  ا  و ل  في  تتيا   والتي  بهال 

و عوبة  والندر ل  بالقييةل  تتسم  والتي  اليواردل  يا  وغيرها  واليعرفةل  واليعلوياتل 

قاد   توافرها  يساعد  حيث  واالستبدا ل  السليم    التقليدل  التنفيذ  على  اليؤسسات 

لوستراتيجيات اليوفوعةل وبالتالي تحسيا الكفاء  والفاعلية بشك  يستيرل بيا يفيا  

 . (Bhat & Darzi, 2018: 164)لها تحقي  يي   تنافسية يستداية 

 Knowledge Management (KM)مدخل إدارة المعرفة  .ج

اليتوافر الفكري  اليا   إلى رأس  اليدو   أحد    يستند هذا  يعد  والذي  باليؤسسةل 

شروط  تعد فيا  كونها  في  بار   بدور  اليعرفة  تقوم  حيث  بهال  اليعرفة  ينتجي  أبر  

التنافسية اليستدايةل واليتيالة في نالقييةل والندر ل وعدم التقليدل وغير قابلة لإلحو نل  

يؤسسة   اليفافة  ية  القيية  إا  التعلييية  -حيث  ينها  قا-والتي  وجود  في  عد   تكيا 
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يعرفية تعد سر نجاحهال باافافة إلى قدرتها على توليد يعرفة جديد ل واستعيالها في  

 (.250:  2017)محمد، والعنزي، تقديم وديات وينتجات يتيي   

  :Environmental Sustainabilityمدخل االستدامة البيئية  .د

ا الهدر  يدو  يرك  على التعاي  يا القفايا البيئيةل واستودام ييارسات تقل  ي

اليي     تحسيا  وبالتالي  أفف ل  إنتاجية  في  يسهم  ييا  اانتا ل  في  اليستودية  والتكاليف 

 التنافسية اليستداية لليؤسسة.

 The Social Responsibilityهة. مدخل المسئولية االجتماعية 

الي الذ   أ حا   يشاركة  وو   يا  اليؤسسة  أداء  لتحسيا  كحاف   يستودم 

وولهم تستطيا اليؤسسة التوسا في إيكانياتهال وتع ي  اليكاس   واليعنييال والذيا يا  

غير اليليوسة التي تسهم في تنافسيتهال ويساعد هذا اليدو  على اليشاركة والتكاي  بيا  

اليؤسسة والجهات اليعنية يا أج  تحديد ا هدافل وتنفيذها بفاعلية وكفاء ل والذي يا  

ودعم  االجتياعيةل  الرفاهية  تحقي   يع ا    شأنه  واليؤسسة  اليجتيا   ;Ferro)ي الذ 

)354 - 353Severo & Maia, 2017:  . 

يداو    إلى  انقسيت  ذكرها  السالف  اليداو   أا  يتفذ  سب ل  يا  وباستقراء 

اليواردل  رؤية  ويدو   اليعرفةل  إدار   يدو   يا   الداوليةل  البيئة  على  رك   بعفها 

االستد  يدو   يا   الوارجيةل  البيئة  على  رك   اليسئولية  واآلور  ويدو   البيئيةل  اية 

بناء   تستطيا  كي  التعلييية  اليؤسسة  وأا  التنافسيل  الوفا  رؤية  ويدو   االجتياعيةل 

يداو    بيا  يجيا  والذي  التكايليل  اليدو   على  تعتيد  أا  عليها  يستداية  تنافسية  يي   

وأدائ اليدارسل  قدرات  تحسيا  ووله  يا  ييكا  والذي  والوارجيةل  الداولية  ها  البيئة 

 التنفيييل وبالتالي فياا استداية الوفا التنافسي لها.  
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التكلفةل   أبعاد؛  أربعة  إلى  اليستداية  التنافسية  اليي    أبعاد  الباحاوا   نف 

واابداع.   واليرونةل  والتياي ل  هذه  والجود ل  من  بعد  لكل  مختصر  شرح  يلي  وفيما 

 : (Alomian; Alsawalhah & Almarshad, 2019: 68 - 69) األبعاد

تعبر عا توفيض التكاليف الوا ة بالينت  النهائيل بيا ال يؤار على جود     التكلفة: -

وتحسيا   الفروريةل  غير  التكاليف  تقلي   على  التركي   يتم  حيث  النهائيل  الينت  

  ا نشطةل وول  قيية يفافة.

قاء ونيو اليؤسسةل والحفاف على يي تها ل أحد أهم ا بعاد التي تساعد على بالجودة -

والتي   لليؤسسةل  تنافسية  ي ايا  تحق   التي  اليي ات  يجيوع  في  وتتيا   التنافسيةل 

تتعل  بالتكلفةل واستودام التكنولوجيا الحدياة في العي ل ويهارات العايليال وغيرها  

 يا اليي ات التي تنعكس بشك  يباشر على اليور  النهائي لليؤسسة.  

ل يتيا  في تقديم الينفية ينتجا  أو ودية ذات قيية أعلى للعيوءل بحيث يكوا مايزالت -

العيي  على استعداد لدفا قيية هذا الينت  أو الوديةل ويففله عا ينتجات ووديات  

 الينفيات ا ورت. 

وديات  المرونة:   - تقديم  وولها  يا  يتم  استراتيجيةل  بدائ   وفا  على  الينفية  قدر  

 .قت اليناس  تلبي احتياجات ورغبات العيوء يتنوعة في الو

العاي  اإلبداع - الينفيةل ويرتك  على  داو   اليهام  إلى طرائ  جديد  انجا   يشير  ل 

على   الينفية  تساعد  تقليدية  غير  وسلوكيات  وقراراتل  أفكارا ل  يولد  الذي  البشري 

 ينافسة غيرهال واكتسا  يي   تنافسية لفتر  يعينة.  

أ التنافسية اليستداية ترتك  على عديد يا ا بعادل  وييا سب ل يتفذ  ا اليي   

على   والتفوس  الت دي  يا  تيكنها  ي ايا  تحقي   اليدرسة  وولها  يا  تستطيا  والتي 
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بعد   كاا  وإا  يتكاي ل  بشك   تعي   أا  يج   ا بعاد  هذ   وأا  لفترات طويلةل  الينافسيا 

حيث  كبيرل  بشك   فيه  التحكم  اليدرسة  تستطيا  ال  يحدد    التكلفة  اليرك ي  النفام  أا 

يوا نة اليدرسة ويحدد بنود تو يعهال ل كيا أا بعد التياي  يتحق  بشك  تلقائي يا تبني  

الاواة ا ورت  اابداع واليرونة والجود (ل حيث يستطيا يدير اليدرسة ييكا   ا بعاد 

رفا   تحق   الجود   عالية  ويورجات  تعلييية  وديات  ويقدم  الجود   بعد  يحق   أا 

ليستفيدوا يا هذ  اليؤسساتل عوو  على أا تبني يدير اليدرسة استراتيجية يرنة أا ا

يوفف يا وولهال بعض الييارسات التي تطل  وتولد القدرات اابداعية لدت اليعلييا 

باليدرسةل وجييعها تساعد اليدرسة على اكتسا  يي   تنافسية لفترات   وجييا العايليا 

وتيي ها عا غيرها يا اليدارس في البيئة اليحيطةل وسوف يتم توفيف االبعاد    طويلةل

 اليرونة( .    -الجود   -السالف ذكرها في يحور واقا اليي   التنافسية االبداع

 ثالثاً: الذكاء االستراتيجي ودوره في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بالمؤسسات التعليمية:

وا دب  الدراسات  يا  عديد  الذكاء أفهرت  بيا  ارتباطية  عوقة  هناخ  أا  يات 

باليؤسسات   اليستداية  التنافسية  واليي    التعلييية    -االستراتيجي  ينها  حيث   -والتي 

دراسة في   (111  -  110:  2015)كنو،،    أبر ت  يكيا  العوقة  هذ   أحد ركائ   أا 

تيجي في  ياد  الدور الذي تقوم به إدار  اليعرفة إحدت اليكونات ا ساسية للذكاء االسترا

كفاء  وفاعلية ودرجة ابتكار الينفيةل حيث تساعد إدار  اليعرفة الينفية بفاعلية أكار  

في تحقي  أهدافها يا وو  يساعدتها في تنفيذ العيليات بطريقة يبتكر ل كيا أنها تساعد  

العايليا في الح و  على اليعلويات ذات القيية العالية والفروريةل والتي تساعد على  

الينفيات   هذ   قاد   يحف   ييا  الينت ل  لجود   اليستير  التحسيا  وبالتالي  أدائهمل  تحسيا 

 على تقديم ينتجات ذات قيية عالية يقارنة بالينافسيا. 

تيكنها   والتي  لليؤسساتل  االستباقية  القدر   يا  االستراتيجي  الذكاء  ي يد  كيا 

عد الذكاء االستراتيجي على ليس فقط يا توقا سلوخ الينافسيا ب  يا استباقهل حيث يسا



تطوير اليهارات التحليلية لقاد  اليؤسساتل والتي تساعد على تحسيا أدائهمل كيا يساعد  

أيفا  على تع ي  القدرات العقلية لديهمل والتي ت يد تيكنهم يا تبني ويارات استراتيجية  

د  يا استشراف  تتفوس وتتيي  على ردود الفع  الوحقة الينافسيال ييا ييكا هؤالء القا

   (.Levine; Bernard & Nagel, 2017: 8) اليستقب  

لليؤسسةل   االستباقية  القدر   تحقي   في  االستراتيجي  الذكاء  دور  جان   وإلى 

الذكاء  يكسبها  أورت  قدرات  هناخ  فإا  لقادتهال  والعقلية  التحليلية  القدر   و ياد  

 : (Ahmadi, 2020: 5) االستراتيجي لقاد  هذ  اليؤسساتل تتيا  فييا يلي

القدر  على تحلي  اليشكلة بشك  عيي  بناء  على اليعلويات التي تم تحليلها عا بيئة   -

 العي  الداولية والوارجيةل وبناء الترابطات اليطلوبة للورو  بأفف  القرارات. 

القدر  على الفهم الدقي  لبيئة العي ل والتي تدعيهم في وفا استراتيجيات يناسبةل   -

 واجهة التييرات التي تهدد اليؤسسة.وتنفيذها لي

قاد    - يا  تفاعلية  شراكات  ول   على  تساعدهم  والتي  باليرونةل  التحلي  على  القدر  

 وينفيات أورت. 

يا وفا   - تيكنهم  والتي  التقليديةل  القواعد  اتباع  وعدم  اليألوفل  الورو  عا  قدر  

 ت ور دقي  لليستقب .

والتي تيكنهم يا تلبية حاجات العيوء قدر  تبني عيليات التيييرل وعدم يقاويتهال   -

 اليوتلفة واليتيير . 

االستراتيجي   الذكاء  أبعاد  توفيف  على  بالقدر   تتيتا  التي  اليؤسسة  أا  كيا 

ييكنها أا تواجه التعقيدات اليستقبليةل وتوجيه ا عيا ل وتشجيا العايليا على اليشاركة 

وتقديهال ييا تيي ها  القرارل وتحي  يسئولية  التي    في  نا  الاقافة  اليؤسسة  بهذ   يولد 
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لديها  التنافسي  ا داء  وتحسيا  القرارل  في  نا  االستراتيجي  الذكاء  توفيف  تع   

(Agha; Atwa & Kiwan, 2014: 69) . 

باستقراء يا سب ل ييكا القو  إا أهيية الذكاء االستراتيجي تكيا في إكسا  قاد   

ستراتيجي اليتعل  بوفا بدائ  استراتيجية اليؤسسات التعلييية القدر  على  نا القرار اال

تتيحور حو  توفيف إيكانات ويوارد هذ  اليؤسسات بطرائ  ابتكارية تجعلها غير قابلة 

بالتحركات  والتنبؤ  الينافسيال  عا  االستباقية  القدر   وتحق   التقليدل  أو  لوستبدا  

ات قيية يفافة عالية والت رفات اليحتيلة لديهمل وذلخ يا أج  تقديم يورجات تعلييية ذ 

 تحق  أق ى رفا لليستفيديا  أولياء ا يور(ل وأ حا  الي الذ بالبيئة الوارجية. 

 رابعاً: أسس نظرية تحدد قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة: 

من خالل اإلطار النظري السابق ذكره، وما ورد بالدراسات السابقة، يمكن تحديد  

من   على  مجموعة  التعليمية  المؤسسة  قدرة  تحديد  يمكن  ضوئها  على  التي  األسس 

 تحقيق ميزة تنافسية مستدامة عن نظيرتها في بيئة الخارجية، والتي تتمثل فيما يلي: 

بدائ    - ب ياغة  وتسيذ  اليفاجئةل  الوارجية  التييرات  يا  تتكيف  يرنة  استراتيجية 

 استراتيجية جديد  أو تعدي  االستراتيجية الحالية. 

إيكانيات ويوارد يتم توفيفها بشك  جيد يا قب  قاد  اليؤسسات التعليييةل يا أج    -

البيئة   في  الينافسة  التعلييية  باليؤسسات  يقارنة  بها  واالستباس  االبتكار  تحقي  

 الوارجية. 

حاالت   - في  دفاعية  استراتيجيات  بناء  أج   يا  اليدارس  لقاد   اادارية  االستقولية 

 ة. الطوارئ غير اليتوقع

اليبدعيا   - حقوس  يفيا  التعلييية  اليؤسسات  داو   واالبتكار  لإلبداع  ييااس  وفا 

الي الذ   وأ حا   اليعنيةل  ا طراف  إشراخ  يا  اليتيي  ل  والحلو   ا فكار  يقديي 

 بهذا الييااسل ييا يؤسس لاقافة إبداعية تحف  الجييا على االبتكار والتيي  في العي .



ويب - استراتيجيوال  يدارس  لقاد   قاد   تدريبية  براي   وو   يا  إعدادهم  يتم  دعوا 

 اليدارس تكسبهم اليهارات االبتكارية اليرجو . 

القدرات   - بإطوس  تسيذ  والقيود  التهديد  يا  والية  إبداعية  لبيئة  اليدارس  قاد   تهيئة 

 اابداعية لدت الجييا.

الفجائي - بالتييرات  تسيذ  ويرنة  بسيطة  هياك   وتبني  اليدارسل  هيكلة  ةل  إعاد  

 وتعدي ل وتنفيذ استراتيجيات جديد  تساعدها على التيي . 

التعليم   - عيليات  تدعيم  أج   يا  باليرونة  تتيي   تنفيذية  ووطط  استراتيجية  رؤية 

 والتعلم باليدرسةل وتسيذ بأق ى استفاد  يا كفاءات اليعلييا وجييا العايليا. 

والي - الكفاءات  يا ذوي  يدرسية  وقيادات  يعلييا  يا  بشرية  اليحورية  قوت  هارات 

اليتاحةل   اليوارد  توفيف  باليدرسةل وحسا  التكاليف  وتوفيض  ترشيدل  تعي  على 

 ييا يدعم القدرات التنافسية لليدرسة ليواجهة ينافسيها. 

تبني يديري اليدارس أنياطا  إدارية تساعدهم على تحلي  البيئة التنافسية التي تعي   -

العيلية ااداريةل وإدار  اليعرفة بشك  بها اليدرسةل وتفيا يشاركة اليتيي يا في  

االستراتيجي   التوطيط  بعيليات  القيام  يا  القاد   هؤالء  ييكا  يا  وهو  بداولهال  جيد 

 اليبني على اليعرفة واليعلويات العليية الدقيقة اليؤكد . 

يديري   - وتدعم  الحدياةل  والتقنيات  اليعلويات  تكنولوجيا  باحتياجات  تفي  تحتية  بنية 

إدار  ويعالجة اليعلويات بشك  جيدل والوقوف على الفر  اليتاحة  اليدارس يا  

 في البيئة الوارجية.

يا   - التول   له  تتيذ  والتي  القييةل  سلسلة  لتعدي   اليدرسة  ليدير  ااداري  التيكيا 

بعض ا نشطة اليدرسيةل أو تعدي  بعفهال ييا يففي قيية على اليور  التعلييي  

 رجات اليؤسسات الينافسة.النهائيل ويجعله يتيي  أيام يو 
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االستقولية الكافية ليديري اليدارس افافة بدائ  جديد  تففي يي   تنافسية على   -

 اليور  التعلييي النهائيل وتيكا اليدرسة يا التيي  أيام ينافسيها.  

يستداية  - تنافسية  يي    ول   في  التكايلي  اليدو   اليدارس  يديري  استودام 

على   يرك   والذي  باليدرسةل  بيدارسهمل  اليحيطة  الوارجية  والبيئة  الداولية  البيئة 

ودراسةل   باليدرسةل  اليتاحة  واايكانيات  لليوارد  الجيد  بالتوفيف  لهم  يسيذ  ييا 

يا  التعاي   في  وتوفيفها  بهال  اليتاحة  الفر   واقتنا   الوارجيةل  البيئة  وتحلي  

تحفي   يا  ينهال  اليتوقعة  التهديدات  حد   لوفض  البيئة  الي لحة    القفايا  أ حا  

اليعرفة   والتي ترتك  على  اليوفوعةل  تنفيذ االستراتيجية  لليشاركة في  واليعنييا 

وبالتالي   لليدرسةل  التنافسية  القدر   تحسيا  على  يساعد  ييا  الدقيقةل  واليعلويات 

 تحقي  يي   تنافسية يستدايه بها.

ا - على  تعتيد  تنافسية  استراتيجية  بناء  في  لليدرسة  الحرية  وفض  إعطاء  أو  لتياي  

اليتاحة   واايكانيات  لليوارد  الجيد  التحلي   على  ترتك   والتي  التركي ل  أو  التكلفة 

 باليدرسةل عوو  على الدراسة الجيد  للبيئة التنافسية اليحيطة بها. 

 المحور الثاني: رصد واقع الميزة التنافسية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر.  

التعليم قب  الجايعي يتم في هذا اليحور ر التنافسية ليؤسسات   د واقا اليي   

اليدرسة   لبيئة  االستراتيجي  والتحلي   الداوليةل  اليدرسة  ببيئة  يتعل   فييا  ي ر  في 

ي ايا   الوارجيةل تحقي   على  اليؤسسات  هذ   قدر   يدت  الستكشاف  يحاولة  في  وذلخ 

 تنافسية في فوء اايكانيات واليوارد اليتاحة بها. 

واقع الميزة التنافسية لبيئة المدرسة الداخلية: يتم في هذا المحور تحليل بيئة  رصد  -1

سوف  والتي  تناولها  السالف  التنافسية  الميزة  أبعاد  ضوء  على  الداخلية  المؤسسة 

 الجودة(، حيث يشمل تحليل البيئة الداخلية ما يلي:  –اإلبداع  -تقتصر على )المرونة



دى توافر استراتيجية مرنة بالمؤسسة التعليمية  المرونة: ويتمثل هذا البعد في م -1

 مالءمة للبيئة التنافسية المحيطة بها: 

وولها    يا  يتم  تنافسية  رؤية  بوفا  يدرسة  ك   والتعليم  التربية  و ار   أل يت 

ينعكس  يا  وهو  اليرغو ل  والتطوير  التحسيا  وتحقي   اليدرسةل  أداء  في  التيي  

التعليييل   اليور   جود   على  الواقا  بالتالي  إا  إال  بذلخل  اليدارس  الت ام  ورغم 

على  يؤكد  ييا  اليؤسساتل  هذ   تشهد   الذي  اليليوس  التييير  فعف  إلى  يشير 

 ورية هذ  الرؤيةل وأنها لم تور  إلى حي  التطبي  الفعليل وهو يا أكدت عليه  

)حسن،   ك     (461:  2017دراسة  أل يت  الو ار   أا  يا  الرغم  على  أنه  يا 

اس بوفا  نحو  يدرسة  تسعى  التي  وا هداف  بهال  العي   تليات  توفذ  تراتيجية 

ااداري   العي   ناجيا  عا جيود  يكوا  تطبيقها  في  ق ورا   هناخ  إا  إال  تطبيقهال 

 الذي تنتهجهل ويقاويته عيليات التيييرل ييا يفعف رؤيتها اليستقبلية. 

الواقا  وييا سب ل يتفذ أا ك  يؤسسة تعلييية يل ية بوفا رؤية لهال إال إا  

ال حيحةل   العليية  التحليوت  تفتقد  أنها  كيا  باليدارسل  اليوفوعة  الرؤية  شكلية  أبر  

والقدر  على تحديد البعد اليستقبلي بالشك  اليطلو ل ووف  أسس التعاي  يا اليستقب ل  

يديريها   وافتقاد  باليدرسةل  العي   أسالي   جيود  إلى  ذلخ  ويرجا  بناء ل  عليية  بأسالي  

الر تنافسية  وقادتها  يي    تحقي   على  قدرتها  يا  يحد  ييا  والتيييرل  التطوير  في  غبة 

 تستير لفتر  طويلة. 

السلوك   -2 التعليمية  المؤسسة  داخل  تنظيمية  والثقافة  المناخ  يحدد  حيث  االبداع: 

   اإلبداعي للعاملين:

  تحدد الاقافة التنفييية باليدرسة سلوخ العايليا بهال ويدت قدر  قيم هذ  الاقافة في

العايليا   تحفي   يا  يحد  أو  يساعد  قد  التنفييي  اليناخ  أا  على  االبداعل عوو   تحقي  

على إطوس قدراتهم اابداعية.ل حيث أكدت الدراسات التي تناولت الواقال أا قيم الاقافة  

عي   وأسالي   لسلوكيات  العايليا  إنتها   يا  تفعف  التعلييية  باليؤسسات  التنفييية 
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 ( 10:  2019دراسة )غنيم،  رته نتائ  دراسة الواقا التي أبر تها  تنافسيةل وهو يا أفه

ب تتسم  التعلييية  اليؤسسات  داو   التي تسود  التنفييية  الاقافة  الجاد  أا  العي   قيم  ييا  

جان    إلى  الفرديل  العي   أسلو   وترسيخ  الجياعيل  العي   إلى  واالفتقار  واحترايهل 

والعايليا   اليدرسة  يدير  قدر   يا  تحد  على  أنها  يساعد  وربيا  والتيي ل  اابداع  على 

والدروس  اليدارسل  عا  الطو   انقطاع  يا   سويةل  غير  تعلييية  فواهر  انتشار 

أورت   بأعيا   النشيالهم  اليدارس؛  في  للعي   اليعلييا  تفرغ  وعدم  الو و يةل 

واالستراتيجيات   الرؤت  فعف  على  ينعكس  يا  وهو  دوولهمل  تحسيا  على  تساعدهم 

 ي تسعى اليؤسسات نحو تحقيقها. التنافسية الت

أا اليناخ التنفييي السائد في    (128:  2019دراسة )رستم،  كيا أكدت نتائ   

هذ    تيي   فعف  وبالتالي  واالبتكارل  اابداع  على  يحف   غير  التعلييية  اليؤسسات 

أ حا   اليدارس  ووكوء  يديري  تحفي   أسالي   إلى فعف  ذلخ  ويرجا  اليؤسساتل 

رتك  عنا ر التحفي  فقط على التحفي  اليعنوي  شهادات التقدير يا  ا داء اليتيي ل وت

الو ار ل   عام  بديواا  يعي   يا  على  فيقت ر  اليادي  التحفي   أيا  التعلييية(ل  اادارات 

على  الحكم  يعايير  غيا   جان   إلى  التعليييةل  باادارات  وانتهاء   باليديرياتل  ا  يرور 

اليتيي يال   وانتقاء  اليتيي ل  نتيجة  ا داء  على  يعتيد  اليدارس  في  التيي   يعيار  وأا 

جييا    -وهو يعيار غير يوفوعي    -اليدرسة  نس  النجات والرسو ( كيعيار للتيي   

تنافسية  يي    تحقي   على  يواٍت  غير  باليدرسة  التنفييي  اليناخ  تجع   ا يور  هذ  

 باليؤسسة التعلييية. 

 عناصر التالية: الجودة: وسوف يتم استكشاف هذا البعد من خالل ال -3

القدرات   - لدعم  والالزمة  بها  واإلمكانيات  الموارد  وتوافر  التعليمية  البيئة  جودة 

 التنافسية بالمؤسسة التعليمية:



العام   التعليم  يدارس  قدر   انوفاض  إلى  والتقارير  الدراسات  يا  عديد  أشارت 

تواجه البيئة    التنافسيةل وبالتالي فعف قدرتها على اكتسا  يي   تنافسية يستدايةل حيث

التعلييية بهذ  اليؤسسات عديدا  يا التحديات التي تجعلها عاج   عا تحقي  يي   تنافسية  

 بعفا  ينها كالتاليل  ( 124- 123: 2019دراسة )مجاهد، بهال وهو يا كشفت 

الق ور الكيي والنوعي في اليباني اليدرسية يا حيث كفاية ا عداد أو جاه يتها   -

 تعلييية بها. لييارسة العيلية ال

ا دياد كاافة الف و  بشك  كبيرل والذي انعكس بالسل  على جود  وكفاء  العيلية   -

 التعلييية. 

التكنولوجي   - التطور  يساير   عا  تعوقها  والتي  اليدرسةل  إيكانيات  فعف 

 واليعلوياتي الذي تشهد  الفتر  الحالية. 

لياليةل والتجهي اتل  النق  في جوان  يدووت التعليمل ووا ة يا يتعل  باليوارد ا -

 وال يانة. 

 تدني طل  سوس العي  على اليور  التعلييي الحالي لعدم يواءيته ليتطلباته.  -

تعاني   ي ر  في  لليدارس  التعلييية  البيئة  أا  العاليي  اليعرفة  تقرير  أكد  وقد 

هذ    وقدر   التعليييل  اليور   جود   على  كبير  بشك   تؤار  التي  اليشكوت  يا  عديدا  

بهال  اليؤسسات   االستداية  تحقي   وبالتالي  عوبة  تنافسيةل  ي ايا  تحقي   ويبرز  على 

الجدول التالي جوان  من هذه المشكالت التي تتمثل في )تقرير مؤشر المعرفة العالمي،  

2019 :1 - 2:)  
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 ( 1جدول )

 2( 2020 /2019القيم التي حصلت عليها مؤسسات التعليم في مؤشر المعرفة العالمي )

 الدرجة %  لترتي  ا البيان  م

 49.2 93 التعليم قب  الجايعي 1

 58.7 65 االلتحاس بالتعليم 2

يعدالت البقاء حتى ال ف ا وير يا اليرحلة الاانوية  3
 ا ولى

66 82.2 

 50 103 البيئة التيكينية التعلييية 4

 28 111 اانفاس على التعليم 5

 72.5 92 ( البيئة اليدرسية  يتوسط عدد الطو  لك  يعلم  6

السلبية في التعليم قب  الجايعي في  يفهر الجدو  الساب  عديدا  يا اليؤشرات 

الترتي   2018ي ر رغم تقدم ترتيبها عا عام   ( عام  93( يقاب   94(ل حيث كاا 

(ل إال إا التعليم قب  الجايعي ال ي ا  يعاني كايرا  يا التحديات تيالت  2020/ 2019 

( رغم أا هذ  اليرحلة  %58.7  تحاسل والتي ح لت على نسبةفي انوفاض يعدالت االل 

والتي   التسر ل  يعدالت  إلى  باافافة  الي ريل  والدستور  التعليم  قانوا  في  إل ايية 

(ل إلى جان  فعف  %82.2تفهر في نسبة يعدالت البقاء في اليرحلة ا ولى الاانوية   

( 111ي ر فيه على اليرتبة  التيوي  اليوجه إلى التعليم قب  الجايعيل والذي ح لت  

(ل وهي يرتبة يتأور  جدا  يقارنة بالجهود اليبذولة يا الدولة وو ار  التعليمل  141يا  

 
*

 



نسبتها   والتي  التعليييةل  التيكينية  البيئة  فعف  على  المعرفة،  (  %50عوو   )مؤشر 

2019 :2.) 

  يل وقد انعكس ك  يا سب  ب ور  وافحة على انوفاض جود  اليور  التعليي

التي  اليحققة  النسبة  إا  حيث  لديهل  واليعرفية  والسلوكيةل  اليهاريةل  القدرات  وفعف 

(ل وهي نسبة ينوففة جدا ل  % 35.3( كانت  2019أشار إليها تقرير التنافسية العاليي  

ترتي  ي ر   ي ايا  133وأا  اكتسا   اليؤسسات على  هذ   قدر   يفسر فعف  ييا  (ل 

ينه ببعض  االحتفاف  أو  طويلةتنافسيةل  لفترات   The Global) ا 

Competitiveness Report, 2019: 200) . 

التعليمية  - بالمؤسسات  اإلدارية  والق ور  الكفاءات  بالفعف  الكفاءات  هذ   وتتم  ل 

ا كادييية   على  اليدرسة  ليدير  اليهني  التطوير  اقت ار  إلى  يعود  والذي  ل  اليهني 

وتقنية اليعلويات عا العي  ااداري   اليهنية لليعلييال وغيا  يهارات إدار  اليعرفةل

في   تساعد  التي  ا ووقية  با طر  اليدرسة  يدير  وعي  قلة  جان   إلى  هذا  باليدرسةل 

اليقدية لهمل باافافة إلى   التدري   القرارل ييا يشير إلى تدني يستوت براي   اتواذ 

والق  الياابر   روت  إلى  بعفهم  وافتقاد  للتيييرل  اليديريا  يا  عديد  ياد   يقاوية 

وتبني رؤت (،  23  –  22:  2016)عيداروس،   التنافسل  على  قدرتهم  يا  يحد  ييا 

 تنافسية تقود اليدرسة نحو اليستقب  الينشود. 

ل وتتيا  في يدت قدر  هذ   اإلمكانيات والموارد التقنية المتوافرة بالمؤسسة التعليمية   -

وا  اليعلوياتل  تكنولوجيا  يا  باحتياجاتها  الوفاء  على  التكنولوجية اليؤسسات  لتقنيات 

الحدياة التي يتم توفيفها في العيلية التعليييةل والعي  ااداريل عوو  على البنية التحتية 

فرور    اليؤسسات  لهذ   التقنية  باالحتياجات  الوفاء  حيث  التكنولوجيال  لهذ   اليوئية 

إال  (. ورغم هذ  ا هيية  19ويطل  يجتيعي كيا اتفذ في ف  جائحة كورونا  كوفيد  

التنافسية   تقرير  وأا  2017/  2016إا  اليؤسساتل  هذ   واقا  على  الفوء  ألقى  قد   )
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جاء   بيا  133ترتيبها  يا  اانترنت  138(  دوو   في  العالم  يستوت  على  دولة   )

أداء   بيعد   البنية  6.2لليدارس  كفاية  فعف  بيؤشر  يرتبط  يتأور  يرك   وهو  (ل 

على    والذي ح    إشكا5.5التحتيةل  كأبر   كذلخ  (  ارتبط  كيا  التنافسيةل  تحقي   ليات 

الترتي    على  بيا  99بح ولها  يا  التكنولوجية  138(  الجاه ية  يؤشر  في  دولة   )

التنافسية   اليي    لتحقي   الكفاء   يحف ات   Global Competitiveness)كأحد 

Report (2016/ 2017: 170) . 

التعليييةل   لليؤسسات  الداولية  البيئة  تحلي   يعكس  اليي    وبذلخ  افتقادها  بعاد 

تنافسية  يي    تحقي   على  اليؤسسات  هذ   قدر   فعف  وبالتالي  اليستدايةل  التنافسية 

 يستدايةل ليورجاتها والوديات التعلييية التي تقديها.

 البيئة الخارجية للمؤسسات التعليمية:  -2

والد ا هداف  وفهم  لكشف  أسلو   يعد  يال  ليؤسسة  استراتيجي  تحلي   إجراء  وافا إا 

اليؤسسةل   تلخ  حالة وطبيعة  إلى توفيذ  يؤدي  أا  وييكا  اليؤسسةل  تلخ  وراء  الكاينة 

 (ل 78ل 2019حيث تنقسم بيئة اليؤسسة الوارجية إلى قسييا  حليي وغنيمل 

العاية - واالقت ادية   ((PESTLEالبيئة  السياسية  العواي   الى  تشير  والتي 

و والبيئة  والتكنولوجية  والاقافية   , Economic,  القانونية  واالجتياعية 

Socio-cultural, Technological Environment and Legal  

Political .) 

 البيئة الوا ة والتي تتيا  في العيوء والينافسيا وينفيات اليجتيا الوارجي. -

 (ل52-51ل 2012ويساعد تحلي  البيئة الوارجية للينفية في  النعيةل      

 يئة الوارجية للينفية وكيفية االستفاد  ينها.تحديد اليوارد اليتاحة في الب  -

التي يج  على الينفية السعي نحو تحقيقهال وه  هي أهداف   - تحديد االهداف 

 استراتيجية أم أهداف تشييلية. 



تحديد القيود التي تؤار على الينفية سواء كانت هذ  القيود قانونية أو اجتياعية   -

 سية.  أو تكنولوجية أو اقت ادية أو بيئية أو سيا 

هقو عبققار  عقا يجيوعقة ج ءا يا اليحيققط ااداري ووبالتالي فإا البيئة الوارجية هي  

العنقا ر أو اليتييرات اليؤار  على نشقاط اليؤسسة التعليييةل فهذ  ا وير  ال تنشط فقي 

فراغل ب  هي على عوقة تبقادلية يا ك  عن ر يا هذ  العنقا رل وبالتالي فإا اليحيقط 

 يكوا عقايو يسقاعدال وقد يكقوا عقائقا أيقام اليؤسقسة. البيئيل قد

وقد اسقتوديت الباحاقة نيقوذ   أوال: تحليل البيئة الخاصة المحيطة بالمؤسسة التعليمية:

بقورتر لتحليقق  القققوت التنافسققيةل حيقث تيالققت القققوت فققي العنا قر التققالي ذكرهققا وهققي 

 كاآلتيل 

 بهة وشدة المنافسة مع التعليم العام:  درجة التنافس للكيانات التعليمية المشا  -1

دروس و و قية ويراكق    -وتتيا  هذ  الكيانقات فقي  التعلقيم الوقا  ل تعلقيم الفق   

التعليم االفترافيل والتعليم االلكتروني( ل فقد شهدت السقنوات السقابقة ت قاعد   -تعلييية  

سققيعة وفاعليققة حققد  الينافسققة بققيا التعلققيم العققام وهققذ  الكيانققاتل والتققي أ ققبحت تهققدد 

يؤسسات التعليم العام  ووا ة في سنوات اانهقاء لليرحلقة ااعداديقة والاانويقة ؛ حيقث 

اتفذ ذلخ في الييا  واالنقطاع اليستير للطو  في هذ  السنوات الندياجهم في أنشقطة 

ل كيقا اتفقذ ققو  وأهييقة التعلقيم    (21:    2014) وزارة التربيةة والتعلةيم،  تعليم الف   

في  واالكتروني في ا  يقات  لدرجقة كبيقر   تعيقد التفكيقر فقي القنفم التقليديقة االفترا

للتعليمل ويتطل  يا يؤسسات التعليم العام أا تتجقه بققو  نحقو توفيقف إيكانقات التحقو  

الرقيي في بنية النفامل بيا يحق  التوا ا بيا التعليم اليباشر وهو ا سقاسل ويسقتفيد يقا 

في دعم ييارساتهل  ييا ي يد يا ققدر  يؤسسقات التعلقيم العقامل إيكانات التحو  الرقيي  

أا هشاشقة البنيقة الرقييقة فقي اليقدارس وعج هقا   19-حيث أبر ت أ ية كورونا كوفيد
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عا تققديم التعلقيم بشقك  جيقد للطقو ل وفقعف أنفيقة تقدري  اليعليقيا علقى اسقتودام 

   (.240 -235: 2020)قناوي،  وتوفيف التكنولوجيا الجديد  

ولع  يا أبر  تهديدات الداوليا الجدد تتيا  في تعليم الف    تهديدات الداخلين الجدد:  -2

هذ    أا  حيث  ل  الجدد  الينافسيا  أبر   ييالوا  والذيا  واالفترافيل  االلكتروني  والتعليم 

الكيانات  هذ   تيا   ب   العامل  التعليم  ييداا  إلى  الدوو   يدت  عوبة  توفذ  الكيانات 

التي تحو  دوا دوو  يؤسسات أو كيانات جديد  ليجا  التعليمل نفرا   الحواج  والعقبات  

الدروس  تجريم  او  التعليم  يراك   حفر  نحو  تسعى  التي  القائيةل  لليؤسسات  لينافستها 

يا   بح ة  االستئاار  يا  الحد  على  العقبات  تلخ  تعي   أا  اليفترض  ويا  الو و يةل 

العامل ولكا يوحف أا هذ  العوائ  لم تحد  الطو  الجدد أو الينديجيا في يؤسسات التعليم  

الفتر    في  يشاهد  كيا  الوا ةل  الدروس  أو  اليراك   في  الفلي  التعليم   انتشار  تعي   أو 

ا وير ل التدافا الشديد للطو  نحو تعليم الف  وت ايدا أعداد الطو  في التعليم الوا  

الط  التحاس  ل ياد   تسعى  الدولة   وأا  اليتعدد ل   أوجه بأنواعه  ليعالجة  كيور   به  و ل 

اليتوسطة  الوطة  أبر ت  حيث  العام.  للتعليم  اليطلوبة  اايكانيات  في  الق ور 

( أا اليؤسسات التعلييية تعاني العديد يا التحديات والتي تتيا  في  ياد   2019/2020 

ت الكاافة الطوبيةل وفعف يرتبات اليعلييا والعايليا في حق  التعليمل وفعف اايكانيا 

واليوارد ا ساسية في اليدارسل عوو  على فعف قدر  القيادات اليدرسية على الرشاد   

: 2019،  وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االداري)في إنفاس اليو  ات الفعيفة  

أوجه (120 ليعالجة  ينهم  يحاولة  في  الوا   أو  الفلي  التعليم  نحو  ا سر  وجه  ييا  ل 

   اليؤسسة التعلييية. الق ور الذي يشعروا به داو 

كورنا       أ ية  في ف   االفترافي  التعليم  وتشجيا  تدعم  نحو  الدولة  توجه  كيا يوحف 

في  التعلييية  الييارسات  على  تاارها  ولكا  تتراجا؛  سوف  طارئه  أ ية  أنها  رغم 

اليدارس وسلوخ الطو  نحو االلت ام بعيليات التعليم باليدرسةل سوف يتطل  كايرا  يا  



ل العامل  الوقت  التعليم  ليؤسسات  التنافسية  القدر   يا  تفعف  ا يور  هذ   وك   يعالجته 

 وبالتالي تحد يا تحقيقها يي ات تنافسية لفترات طويلة. 

البديلة:-3 المنتجات  وغير    تهديدات  الشرعية  البديلة  الكيانات  يا  التهديدات  أدت 

ال التأاير  إلى  العامل  التعليم  يؤسسات  تواجهه  التي  الوديات  الشرعيةل  سيعة  على  شديد 

اليتاحة يا يؤسسات التعليم العامل وتشو  يقا دها التعليييةل حيث أا تلخ الكيانات تهتم  

بتقديم تعليم يت ف بالشكلية ويفتقد إلى الكاير يا ا سس العليية وا ووقية والتربويةل  

 ييا كاا له ا ار الوافذ على قدرتها على تحقي  يي   تنافسية. 

لياء ا يور إلى الكيانات البديلة التي تهتم بالتعليم الفليل ودفا الكاير و يا يا ويتجه أو

يلبي يطالبهم   قادر  على تقديم تعليم  تعد  التعلييية لم  بأا اليؤسسة  دوولهم اعتقادا ينهم 

سيعة  يا  و يا  الكياناتل  تلخ  ا دهار  في  أسهم  ييا  أوالدهمل  تعليم  في  وطيوحهم 

العام   التعليم  والتنافسية  يؤسسات  الينافسة  يقويات  يا  الكاير  : 2016)طه،  وأفقدها 

393 ،394.) 

التعليمية     -4 الخدمات  على  األسري  اإلنفاق  في  وتتمثل  للعمالء:  التفاوض  قوة 

البديلة،   العديد  والخيارات  التعلييية وقد تعددت  العيلية  اليستفيد ا و  يا  فالعيي  هو 

الع يا  اليستفيد  يا  حو   ا دبيات  اليستفيد  يا  أا  يعفيها  وأشارت  التعلييية؟ل  يلية 

ا و  يا العيلية التعلييية يتيا  في ولي االير والطال ل  ويا هنا جاء أهيية انديا   

يجلس   يا وو   جادي  بشك   التعلييية  العيلية  في  ا ير  ا يورل  ولي  وأولياء  اآلباء 

رقم   الو اري  القرار  أتات  بشأا    2009/  9/  29 بتاريخ  2009لسنة   (220حيث 

االجتياعيةل   التنشئة  في  ا يور  أولياء  يساهية  واليعلييا  واآلباء  ا يناء  يجلس 

وعيليات التطوير والتحسيا التي تشهدها اليدارسل باافافة إلى اليشاركة في وفا  

تقابلها   التي  لليشكوت  والتعليم،  بدائ   التربية  على  (2009)وزارة  ساعد  يا  وهو  ل 

ليدرسة والين  ل حيث ييا  يشاركة ولي االير الجاد ل قو  تساعد  تقوية الجسر بيا ا
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تكس    استراتيجية  وبدائ   رؤي  وفا  في  واليساهية  اليشكوت  يا  العديد  ح   على 

 اليؤسسة العديد يا الي ايا التنافسية. 

ولكا الواقا أوفذ أبر  ع وف أولياء ا يور عا اليشاركة الفعالة في هذا التنفيم      

ينهم أا اليشاركة الفعالة تن ف على الجان  اليادي فقطل عوو  على أا يدير  اعتقادا   

اليدرسة ال يهتم بعقد هذ  اليجالس بشك  دوري وفي أغل  ا حياا تتم بشك   وريل  

التعليييةل  اليؤسسة  تدعيم  في  اليجالس  هذ   يا  الفعالة  االستفاد   يا  يحو   يا  وهو 

 .(50: 2018)قنديل، في دعم القدر  التنافسية بها واالستفاد  يا وبرات أولياء ا يور 

وعلى الرغم يا أا الدولة في ك  تشريعاتها تن  على يجانية التعليم العامل إال أا      

التي  واليو  ات  التعليمل  على  لإلنفاس  الحقيقية  اليتطلبات  بيا  فوية  فجو   هناخ 

اليتكرر يا عد  عقود إلى    تو  ها الدولة ليؤسسات التعليم العامل وقد أدت هذا ا ير

فهور الكاير يا التشوهات في النفام التعليييل وغيا  الرشاد  في عيليات اانفاس يا 

أو   السياسية  القدر   ا يور  وأولياء  الطو   ييتلخ  ولم  اليتاحةل  الفعيفة  اليوا نة 

ها الحقيقي  االقت ادية أو التعلييية لتعدي  يسارات التعليم العامل وإعاد  اليدرسة الى دور

في تعليم وتربية طوبهال ولم يكا يتاحا  لها يا ويارات سوت أا تتوجه هذ  ا سر نحو 

ونفم   القائيةل   وااليتحانات   التقويم  لنفم  اليناس   التعليم   تقدم  التي  البديلةل  الكيانات 

القبو  اليتيرك   حو  الدرجة اليتح لة في االيتحانات بك  عيوبهال كيا افطرت إلى  

ا الكاير و يا  يا دوولها اعتقادا  ينهال بأا اليؤسسة التعلييية لم تعد قادر  على تقديم  دف

الكيانات   تلخ  ا دهار  في  أسهم  ييا  أوالدهمل  تعليم  في  وطيوحهم  يطالبهم  يلبي  تعليم 

الينافسة   يقويات  يا  الكاير  أفقدها   ييا  العامل  التعليم  يؤسسات  سيعة   يا  و يا 

 والتنافسية.  

وتتيا  في العنا ر التي تدعم    رات القوى الداعمة للتعليم العام )قوة الموردين(: تيثي-5

والهيئاتل   اليؤسسات  بعض  في  تتيا   والتي  التعليييةل  اليؤسسة  ويوارد  إيكانات 



في   العوقة  هذ   تؤار  حيث  تبادليةل  نفعية  عوقة  التعلييية  باليؤسسة  تربطهم  الذيا 

وفيما يلي بعض  ة تحق  ي ايا تنافسية يستداية لهال  قدرتها على تبني بدائ  استراتيجي

   هذه من عناصر هذه القوى:

ل قايت و ار  التربية والتعليم بإنشاء إدار  عاية للجيعيات ا هلية  الجمعيات األهلية -

ل وهدف  2000( لسنه  411داو  الو ار  بيوج  قرار و ير التنيية اادارية رقم  

الجي دور  دعم  اادار   هذ   اليجتيعيةإنشاء  اليشاركة  في  ا هلية  يسه   عيات  ؛ حتى 

اليدرسيةل   اليشكوت  ح   في  ودياتها  يا  واالستفاد   يعهال  التوا    لليؤسسات 

الجيعيات   قانوا  كذلخ  حدد  كيا  تقديهال  التي  االجتياعية  ا نشطة  إلى  باافافة 

أا تتقدم  دور بعض الجيعيات في يجا  التعليمل وأا الدولة ال تستطيا    2013ا هلية  

 . (2: 2013)جمهورية مصر العربية، بدوا جهود ينفيات اليجتيا اليدني 

التعليمية: - المهن  حدد    نقابة  فقد  لذلخ  التعلييية؛  بالعيلية  يتعل   يا  بك   النقابة  تهتم 

رقم   النقابة  لسنه  79قانوا  قرار    1969(  ب دد   الداولية  والذي  در  والئحته 

والتعليم رقم   التربية  واليعد     1999( لسنة  556و ير  الوئحة(ل  تفعي  هذ   بشأا 

ل والوا  بتعدي  بعض أحكام القرار رقم  2018( لسنة  131بالقرار الو اري رقم  

اليعلييال ودورها  565  التعليييةل واالرتقاء بيستوت  العيلية  النقابة في دعم  ( دور 

باليؤسسات   للعايليا  اليهنية  والكفايات  الاقافي  اليستوت  رفا  ودورها  في  التعليييةل 

اليجتيا ويشكوتهل   باحتياجات  البحوث  العلييل وربط  والتطور  التأليف  تشجيا  في 

هذا بووف الدور االجتياعيل والريافيل والترفيهي الذي تقوم بهل وتقديه لليعلييا  

 (. 2018وأسرهم و ار  التربية والتعليمل 

يدال وا حياءل والقرت أجه    باليحاففاتل واليراك ل وال  لالمجالس الشعبية المحلية -

ل  1979( لسنه  43شعبية ينتوبة تشارخ في حدود يا رسيه قانوا الحكم اليحلي رقم  

رقم   بالقانوا  لسنه  43واليعد   الشعبية 2017(  اليجالس  تعاوا  حدد  والذي  ل 
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التعلييية  العيلية  دعم  في  واليدارس  التعليييةل  واادارات  والتعليمل  التربية  ليديريات 

رجا  وال يا  وعدد  ا عيا ل  ينفيات  اليجالس  هذ   تشكي   في  تندي   تربويةل حيث 

يا   بوبراء  االستعانة  تتم  كيا  ااقليمل  في  اليوتلفة  الو ارات  عا  ويياليا  ا عيا ل 

القطاع   ينها  والتي  اليوتلفةل  القطاعات  يشكوت  لح   والو ارات  الجايعات  أساتذ  

الجمهورية،  التعلييي   ماد2017)رئاسة  اليشاركة    (،5ة  :  أطراف  جان   وإلى 

داو    يباشر  بدور  يقويوا  وا ح ا   ا عيا   رجا   فإا  ذكرها  السالف  اليجتيعية 

العج  في  إليهل لسد  الذي تحتا   اليادي  للدعم  تقدييهم  التعليييةل يا وو   اليؤسسة 

 اايكانيات واليوارد التي تعاني نق ها.  

ية اليؤسسات التعليييةل إال إا هناخ  ورغم أهيية هذ  ا طراف في تدعم تنافس 

بينفيات   واليتعل   التعليييةل  اليؤسسة  تيتلكه  الذي  اليعلويات  نفام  في  ق ورا  

دراسة  أبر ته  يا  وهو  تقديهل  أا  ييكا  الذي  والدعم  واايكانياتل  اليدنيل    اليجتيا 

ل هذا إلى جان  فعف الدور اليقدم يا نقابات اليعلييا في (233:  2016)حسين،  

الجان   د وعم  اليدرسيةالتعلييية  والقيادات  لليعلييا  واليادي  والترفيهي    ل االجتياعي 

تساند   ال  أنها  حيث  وافذل  بشك   النقابات  لهذ   التعلييي  الدور  ق ور  يفهر  حيث 

وهو يا يفعف    (69:  2020) نصر،اليؤسسات التعلييية في اليشكوت التي تواجهها

وبالتالي يؤار على اليي ات التنافسية التي ييكا أا  القدر  التنافسية لليؤسسة التعلييية  

 تحتفف بها لفترات طويلة.  



 . PESTEL)تيثير عوامل البيئة الخارجية المحيطة على المؤسسات التعليمية )- 

 ويشير الشكل التالي إلى العوامل التي يركز عليها هذا التحليل:

 

 PESTEL( تحليل 6شكل رقم )

 ebooks.com)-management-WWW.free  ) 

-  " السياسية  عام  ":  Pالعوامل  ينذ  ي ر  حّدٍ    2016شهدت  إلى  سياسيا   استقرارا  

والتنيية ،  كبير االقت ادي  التعاوا  لينفية  التنافسية  تقرير  عنه  كشف  يا  وهو 

 OECD )  إلى حالة االستقرار السياسي في ي رل والذي ساعد على  ل والذي أشار 

ا حاد ال وقد ت ايا ذلخ    2016تايار ينذ عام  ارتفاع تدفقات االس  بعد أا شهدت انوفاف 

يا سلسلة اا وحات التي تقوم بها الدولة في كافة اليجاالت والقطاعاتل والتي ينها 

 (.29: 2018)كوندي، قطاع التعليم  

- ( االقتصادية  الشرس  ل  (Eالعوامل  في  التحو   ق    أقوت  يا  واحد   ي ر  تعد 

الورو    بعد  بأداء  ا وسط  االرتقاء  بها  ارتبط  والتي  تاريوهال  في  فتر   عبة  يا 

الدولة اليدعوم باا وحات االقت اديةل والتركيبة السكانية اليواتيةل ويعد  التفوم  

أ در بنخ  فقد    -والتي ينها قطاع التعليم    -والذي أار على جييا القطاعات  اليستقرل  

بشأا أهم التطورات التي شهدها    2019يا يونيو    9ستاندرد تشارترد تقريرا  بتاريخ  
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تحقي    إلى  تهدف  التي  االقت ادي  اا وت  عيلية  فوء  في  الي ري  االقت اد 

الطري    على  تسير  ي ر  أا  إلى  فيه  وأشار  شايلةل  واقت ادية  يالية  إ وحات 

النات  اليحلي ااجيالي لي ر  عوو  على  ال حيحة في عيلية اا وت االقت اديل

بنسب نيا  تحت   5.6ة  الذي  أا  اليتوقا  يا  أنه  إلى  التنافسية  تقرير  أشار  كيا  %(ل 

أكبر   فيا  عالييا   السابا  اليرك   عام 10ي ر  بحلو   العالم  في  اقت اديات   )

الحرة،  )  2030 والمناطق  لالستثمار  العامة  االقتصادي  2019الهيئة  والمنتدى   ،

 (. 2020العالمي، 

ا الي ري عديدا  يا التييرات االجتياعية لع  شهد اليجتي  :(S)العوامل االجتماعية    -

التعليم    -أبر ها   على  يباشر  انعكاس  لها  كشف    -والتي  فقد  السكانيةل  الكاافة 

إلى   التعداد و    أا  في ي ر  السكاا  لعدد  ا وير  (  100.488.079ااح اء 

بالتعليمل و ياد  ك االلتحاس  تأاير على جانبيال هيا  ياد   له  كاا  والذي  اافة نسيةل 

الطو    الستيعا   اليقدر   باالحتياجات  قياس ا  اليحدود  الدولة  توسا  رغم  الف و ل 

)وزارة  والنيو اليتوافا في أعداد اليدارسل والذي يتفذ يا ااح ائيات التالية  

 (:26، 4: 2020 /2019التربية والتعليم، 

 (2جدول )

 ( 2020 /2019الفترة ) ( إلى2016 /2015تطور أعداد التالميذ والمدارس من الفترة )

 ( 2019/2020) ( 2018/2019) ( 2017/2018) ( 2016/2017) ( 2015/2016) البيان

 21053496 20121329 19283034 18608730 17990836 أعداد التالميذ 

 47972 47043 45846 45279 44787 أعداد المدارس 

ال ياد  في ليواجهة  اليدارس  بناء  في  التوسا  الدولة  يحاوالت    ورغم 

أعداد   في  لل ياد   اليوئم  بالقدر  يكا  لم  التوسا  هذا  إا  إال  التوييذل  أعداد 



الطو ل وهو يا انعكس على  ياد  كاافة الف و ل والذي يفهر  الجدو  التالي  

 (: 38: 2020 /2019)وزارة التربية والتعليم، 

 (3جدول )

 زيادة متوسط الكثافة بفصول التعليم العام 

 ( 2019/2020) ( 2018/2019) ( 2017/201) ( 2016/2017) ( 2015/2016) البيان

متوسط كثافة 
 الفصول

43.43 44.31 45.46 46.81 48.38 

ل ياد    العام  التعليم  يدارس  عدد  في  التوسا  بيا  عليها  اليتف   العوقة  وبرغم 

الي ري   اليجتيا  يواجه  تور  تحدي ا  هناخ  أا  يتفذ  كاافتهال  وتوفيض  الف و   إعداد 

فعف   في  حتى  يتيا   بالتوييذ  االحتفاف  على  الجايعي  قب   التعليم  يؤسسات  قدر  

أا هناخ تسربا  بيا التوييذل    2019اليرحلة الاانوية ا ولىل حيث أبر  تقرير اليعرفة  

والاانوية   ا ساسيةل  اليرحلتيا  سا  في  الدراسة  داو   با طفا   االحتفاف  نس   وأا 

وجود  %96.2ا ولى   إلى  يشير  يا  وهو  وهي  %4(ل  اليدرسةل  وار   ا طفا   يا   )

نسبة ليست بالقليلةل ورغم يا تشير إليه هذ  النسبة فاهري ا يا انوفاض نس  التسر ل  

اليرتبة  على  ي ر  عليه ح و   أكد  يا  وهو  التوييذل  تسر   يا  الحد  يتم  لم  إنه  إال 

يرج44  ربيا  والذي  اليرحلتيال  بيا  التوييذ  بتسر   يتعل   فييا  التقرير  في  إلى  (  ا 

جذ    قو   بياابة  تكوا  تنافسية  ي ايا  تحقي   على  العام  التعليم  يدارس  قدر   فعف 

 للطو  وأولياء ا يور. 

-  ( التكنولوجية  يفتقد  :  (Tالعوامل  التعلييي في ي ر  النفام  أا  إلى  الدراسات  أشارت 

اليعرفة   التوا   يا أساسيات يجتيا  التكنولوجي  -القدر  على  أنه عاج  -القط   كيا 

عا استايار يهارات الطو  وتوفيفها التوفيف التعلييي اليرغو ل حيث أبر  التقرير  

التكنولوجية   اليدارس  جاه ية   /World Economic Forum, 2016)فعف 

كورونا    .(17 :2017 جائحة  أبر ت  يا    أهييةفقد  الحد  في  اليعلويات  تكنولوجيا 
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لسيادية بهذا اليوفوع فقد أطل  السيد  يواطر انتشار الوباءل ونفرا  إلى اهتيام القياد  ا

والتي شهدت الرقييل  التحو   يبادر   الجيهورية  يليار جنيه  11.7تو ي     رئيس   )

يوا نة   في  الرقيي  التحو   يشروع  تسعى 2020/  2019لدعم  وولها  يا  والتي  ل 

 (. 2020)غنيم،  2025الحكوية نحو التحو  إلى اليجتيا الرقيي قب  حلو  عام 

)العوامل    - جائحة   :(Eالبيئية  أجيا  العالم  شهدها  التي  البيئية  التييرات  أبر   كانت 

إلى يحاولة نشر -يا بينها ي ر  -(ل حيث لجأت دو  عربية عديد   19كورونا  كوفيد  

التعليم عا بعد كإجراء تعويفي اغوس اليدارسل فقد توجهت بعض ا نفية التعلييية 

اليد يا  التوييذ  تعليم وتعلم  نق   التعليي إلى  التعلييي/  التفاع   البيتل وتحو   إلى  رسة 

واليتعلمل   اليعلم  بيا  اليباشر  غير  االكتروني  التفاع   إلى  واليتعلم  اليعلم  بيا  اليباشر 

التحتية   البنية  : 2020)الخميسي،  وهو يا كشف عيو  أنفية التعليم الحاليةل وفعف 

عام  (60 بشك   لليدارس  التكنولوجية  الجاه ية  إا  حيث  التييرات  .  هذ   ليا   فعيفة 

اليفاجأ ل ييا يبر  أهيية الذكاء االستراتيجي للقيادات اليدرسية في توطي هذ  ا  ياتل  

 واستيعابها.

 (:Lالعوامل التشريعية والقانونية ) -

التنافسية  اليي    إلى  والو و   أهدافهل  تحقي   في  التعلييي  النفام  نجات  إا 

عدد توفير  فرور   يقتفي  أهيها  اليستداية  يا  لع   اليتطلباتل  تقدير   – يا  في 

توفير بيئة تشريعية تع  ل وتحف  يا قدر  التعليمل تلخ البيئة التي تحتم السير     –الباحاة

القائية؛ للوقوف على يواطا الق ور   التشريعات  في طريقيا يع ا يتياوا في يراجعة 

ويتطلبات تحقي  ا هداف  فيهال ويا ام تعديلهال واستحداث تشريعات جديد  بيا يتياشى  

التشريعات   كانت  إذا  ا  يلح  يطلب ا  يعد  الطري   هذ   إلى  واللجوء  التعليمل  يا  اليرجو  

إلى تطوير جذري في يجيلهال ويا ام فو تكوا هناخ جدوت يا وراء   القائية تحتا  

تعديلهال وفى حالة وجود يستجدات جديد  تقتفي فرور  هذا االستحداث  يا  يا تير  



ال جديد ل به  يتييرات  حا  حدوث  جلي ا  ذلخ  يفهر  كيا  كورونا(ل  جائحة  يا  حالي ا  بود 

ليجابهتهال   اليشرع  تدو   تستدعي  دوليةل  أو  إقليييةل  أو  يحليةل  يتييرات  أكانت  سواء 

وتقديم تشريعات حاكية لهل واليتابا لحالة التشريعات التعلييية في ي ر يلحف كايرا  يا 

تعليم؛ استجابة ليواقف ناجية عا يتييرات تعليييةل أو سياسيةل  التعديوت على قوانيا ال

 أو اجتياعيةل أو اقت ادية.

تشريعات    -بيا فيها اليؤسسات التعلييية    -لقد وفعت الدولة لجييا يؤسساتها  

يا   باليدارس  العايليا  حقوس  وتفيا  أدائهل  ويحددات  للعي   ا  نفي  تفا  وقوانيال 

وتأ وحواف ل  ويكافآتل  اليتطلباتيرتباتل  يا  وغيرها  ويعاشاتل  )قانون  ييناتل 

اليالي  (2003المرافق، الوفا  تحسيا  أج   يا  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  ورغم  ل 

على  انعكس  ييا  واليكافآتل  ا جور  تدني  تعاني  ت ا   ال  الفئة  هذ   إا  إال  لليعلمل 

في اليهام    انوفاض يستوت الرفا الوفيفي لديهمل وفعف الرغبة في اابداع واالبتكار

بها   يقويوا  التعليييل ييا    (63:  2020)نصر،  التي  أو  سواء على اليستوت ااداري 

 يفقد هذ  اليؤسسات القدر  على تحقي  ي ايا تنافسية.  

البيست     تحلي   يا  أا  PESTELويتفذ  ييكا  التي  العواي   أكار  يا  أا   )

البيئ العواي   يستداية  تنافسية  يي    تحقي   عا  اليدرسة  إا  تعوس  حيث  والقانونيةل  ية 

البيئية   فيروس كورونا  كوفيد    -العواي   انتشار  اليؤسسات    –(  19  -وا ة  أربخ  قد 

التعلييية كايرا ل وتطل  فرور  تدو  تشريعي للحد يا التأايرات السلبية لهذ  ا  يةل  

ولها  كيا إا العواي  التشريعية لها تأاير كبير على جييا العايليا باليدرسةل والتي يا و

يتم وفا إطار تنفييي وسلوكي باليدرسة يحدد قيم العي ل والتعاي ل وحقوس الجييال  

لليعلييال ويدير  والقوانيا غير ين فة  التشريعات  إا  اليعنويةل حيث  أو  اليالية  سواء 

القدر    يا  يحد  ييا  عامل  بشك   العي   وبيئة  اليدرسيةل  اادار   وأعفاء  اليدرسةل 

وا لليدرسةل  يعوس  التنافسية  وبالتالي  البشريل  العن ر  على  كبير  بشك   ترك   لتي 

 اليدرسة يا تحقي  اليي   التنافسية اليستداية.  
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العام في   التعليم  ليدارس  التنافسي  الواقا  يتفذ يا ر د  يا سب ل  وباستقراء 

ي ر أا هناخ عديدا  يا يواطا الفعف والتهديداتل ييا يحد يا قدرتها على تحقي   

ستدايةل كيا أا هناخ عديدا  يا عنا ر القو  والفر ل والتي في حاجة  يي   تنافسية ي

القو    نقاط  واقتنا   توفيف  وحسا  والتهديداتل  الفعف  يواطا  لوفض  توفيفها  إلى 

والفر  اليتاحةل أو التي سوف تستجد في البيئة الداولية والبيئة الوارجيةل وفي سبي   

ف لديهم  قاد   إلى  حاجة  في  اليدارس  فهذ   بالذكاء ذلخ  ويتحلوا  استراتيجيل  كر 

اليرجو    التنافسية  الي ايا  تحق   تنافسية  استراتيجية  بدائ   وفا  أج   يا  االستراتيجي 

 لفترات طويلة. 

 تكمن مواطن القوة داخل مدارس التعليم العام في النقاط التالية: و

 إل ام الو ار  ك  يدرسة بوفا الرؤية الوا ة بها. -

 دارس.توسا الو ار  في بناء الي -

 توافر بعض الوحدات داو  اليدرسة يا  وحد  التدري  والجود  ويعي  الحاس  اآللي.  -

 انوفاض يعد  التسر  بيا اليرحلتيا االساسية والاانوية.  -

 وفا شروط جديد  الوتيار القيادات اليدرسية.  -

للعايلي - الودية  أاناء  لليعلييا  اليهنية  االكادييية  تقديها  التي  التدريبية  ا  البراي  

 باليؤسسات التعلييية يا يديريا ويعلييا.

تنافسية   مزايا  تحقيق  على  المدرسة  قدرة  من  تحد  التي  الضعف  مواطن  أما 

 مستدامة فيمكن إجمالها فيما يلي: 

 فعف يي انية التعليم قب  الجايعي.  -

الرؤية  - وتحقي   تبني  على  اليدرسة  يدير  قدر   وبالتالي فعف  العي   أسالي   جيود 

 اليستقبلية. 



 قاوية العايليا باليدرسة يا يعلييا وأعفاء اادار  اليدرسية لعيليات التييير. ي -

 افتقاد الرؤية اليدرسية للبعد اليستقبلي واتسايها بالشكلية.  -

 فعف أسالي  التحفي  اليادي وهو يا يقل  يا رغبة العايليا باليدرسة على التيي .  -

عكس فعف قيم الاقافة التنفييية  غيا  قيم العي  الجاد والجياعي والتعاوني والذي ي -

 بهذ  اليدارس. 

اليناخ التنفييي بهذ  اليدارس غير يحف  على االبداع واالبتكار لدت اليعلييا وجييا   -

 العايليا بها. 

  ياد  كاافة الف و .  -

على   - رغبتهم  يا  يحد  يا  وهو  باليدرسة  للعايليا  الوفيفي  الرفا  يستوت  انوفاض 

 االبداع والتيي  في العي .

 ف اايكانيات اليدرسية يا يباني وتجهي ات ووا ة التكنولوجية.فع -

 انوفاض جود  اليور  التعلييي. -

 فعف الكفاء  االدارية باليؤسسات التعلييية.  -

 انوفاض يؤشر الجاه ية التكنولوجية باليدارس.   -

وقد حيلت البيئة الوارجية عديدا  يا الفر  لليدرسةل والتي في استطاعة يدير  

ال الوفيفي  اليدرسة  االستقرار  تحقي   في  ينها  واالستفاد   توفيفهال  استراتيجيا   ذكي 

للعايليال وتدعيم إيكاناتل ويوارد هذ  اليؤسساتل والتوفيف الجيد لهال وإيكانية وفا  

يستدايةل   تنافسية  ي ايا  وبناء  التنافسل  يا  تيكنها  تنافسية  استراتيجية  هذه  بدائ   ومن 

   الفرص ما يلي:
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واليعد  بقانوا اليراف  الذي يحدد يستحقات العايليا اليالية والتأيينية  قانوا العي    -

وااجا ات وغيرها يا حقوس العي ل والتي تول  بيئة عي  تينه إلى حد يا لليعلييا  

 والعايليا في حق  التعليم. 

  ياد  الطل  على التعليم.  -

لى يجتيا رقيي ( يليار جنيه لتحوي  ي ر إ11.7التحو  الرقيي واعتياد يي انية   -

 . 2025بحلو  عام 

إليها   - أشارت  والتي  الي ري  اليجتيا  يشهدها  التي  واالقت ادية  اليالية  اال وحات 

 تقارير التنافسية العاليية. 

 االستقرار السياسي الذي تشهد  ي ر والذي سوف ي يد يا فر  االستايار في التعليم.  -

 لعيلية التعلييية.تواجد بعض ينفيات اليجتيا اليدني اليهتية بدعم ا -

 نقابة اليها التعلييية والوديات اليتعدد  التي تقديها للعايليا باليؤسسات التعلييية وأسرهم. -

وينفيات  - التعلييية  اليؤسسة  بيا  الشراكة  عوقة  تحكم  وقوانيا  تشريعات   دور 

 اليجتيا اليدني واليجالس اليحلية وأولياء االيور. 

عديدا   الوارجية  البيئة  تحي   اليدارس  وكيا  أيام  وفعت  فإنها  الفر ل  يا   

عديدا  يا العوائ  والتحدياتل والتي تحد يا توفيف يواردها وإيكاناتها يا أج  تحقي   

 ويمكن إجمال هذه التحديات فيما يلي:  ي ايا تنافسية بهال 

التعليم   - واعتياد  اليدارسل  وإغوس  وا وبئةل  الفيروسات  وانتشار  البيئيةل  التييرات 

 وني كوسيلة للتعلم في ف  فعف الجاه ية االكترونية لليدارس. االكتر

 ق ور نفام اليعلويات الوا  بينفيات اليجتيا اليدني لدت اليؤسسات التعلييية.  -



فعف دور النقابات التعلييية في القيام باليهام الوا ة بها إ اء العايليا باليؤسسات   -

 التعلييية. 

على - الطل   و ياد   السكانيةل  اليؤسسات    ال ياد   ويوارد  إيكانيات  وفعف  التعليمل 

 التعلييية. 

ق ور   - عا  والناجم  التكنولوجيةل  للتييرات  التعلييية  اليؤسسات  يواكبة   عوبة 

اليهارات   وفعف  التحتيةل  البنية  وفعف  بهال  التكنولوجية  واايكانيات  اليوارد 

 الرقيية للعايليا بها. 

 لية التعلييية باليدارس. فعف دور ينفيات اليجتيا اليدني في دعم العي -

في   إليها  التو    تم  التي  الينطلقات  يا  ذكرها  السالف  النتائ   هذ   وبيقارنة 

اليحور الساب ل ييكا تحديد يتطلبات تحقي  يي   تنافسية يستداية بيدارس التعليم العامل  

لى  وتحديد العوائ  التي ييكا أا تقف أيام تحقي  الرؤية اليقترحةل والذي سوف ينقلنا إ

 اليحور ا وير الوا  بالرؤية اليقترحة. 

مستدامة  تنافسية  ميزة  لتحقيق  المقترحة  االستراتيجية  الرؤية  الثالث:  المحور 

الذكاء   أبعاد  توظيف  ضوء  على  الجامعي  قبل  التعليم  بمؤسسات 

 االستراتيجي. 

التعليمل   عيليات  لك   التنفيذي  الوعاء  كونها  يا  اليدرسة  تياله  يا  إلى  نفرا  

لتعلمل والتربيةل فهي اليؤسسة ا ساسية في تنفيم التعليمل واليسئولة عا ك  يورجات  وا

وتعد   العي ل  أداء  في  اليباشر  اليواجهة  وط  تيا   كيا  طوبهال  في  اليستهدفة  التعليم 

في  تنافسي  تيي   وأي  أيورهمل  وأولياء  اليستفيديال  يا  التعاي   في  اليباشر   الواجهة 

يعتيد  التعلييي  تتسم    النفام  يورجات  يا  وتنتجه  اليدرسة  به  تقوم  يا  على  يباشر  

يا   اليدارس  يورجات  وجيلة  يتفرد ل  تنافسية  بيي ات  وتت ف  العاليةل  بالجود  
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الييي ات التنافسية تتجيا في النهاية لتشك  اليي   التنافسية لليؤسسات التعلييية؛ لذا فإا  

اليدرسة على  سترك   اليقترحة  االستراتيجية  التنافسية    الرؤية  اليي    ت نا  كيؤسسة 

الرؤية   هذ   تحكيم  تم  وقد  )اليستدايةل  رقم  المحكمين(1)ملحق  أسماء  على (  وبناء   ل 

اليرجو ل   التعديوت  إجراء  تم  اليحكييا  الصورة توجيهات  التالية  السطور  وتوضح 

   النهائية للرؤية وخطواتها بعد إجراء تعديالت المحكمين:

 مقترحة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة بمؤسسات التعليم قبل الجامعي. أوالً: مالمح الرؤية ال

في وفا وطط  " االستراتيجي  الذكاء  التعلييية  بعاد  اليؤسسات  قاد   توفيف 

الو و    اليؤسسات  لهذ   والتي يا وولها ييكا  اليحققة لألهداف االستراتيجيةل  الفع  

ب الوطط  هذ   تتسم  حيث  يستدايةل  تنافسية  يي    والقييةل إلى  التنفيذل  في  اليرونة 

التقليد واالستبدا ل عوو  على توفيف قدرات   والتفاع ل واليعرفةل ففو  عا  عوبة 

بيا تحتويه يا  اليوءية  التنفييية  والبنية  اابداعيةل  الاقافة  الفكريل وتهيئة  اليا   رأس 

فيةل وأنياط اادار . إدار  جيد  لليوارد البشريةل والياليةل والياديةل ونفم التشيي ل وأن

اليؤسسة   يدير  االستراتيجيل  الذكاء  أبعاد  يا  يجتيعة  العنا ر  هذ   تفاع   ا  ويُيّكِ

التعلييية يا تبني وتطبي  بدائ  استراتيجية ي ع  على الينافسيا تكرارها أو تجاو هال  

طويلةن.   لفترات  تنافسية  يي    تحقي   نحو  هذه  وتقودهم  مالمح  التالي  الشكل  ويوضح 

   ؤية:الر



 

 ( مالمح الرؤية المقترحة7شكل )

يتفذ يا الشك  الساب  أا توفيف أبعاد الذكاء االستراتيجي يقود نحو وفا  

الاقافة   وتهيئة  الفكريل  اليا   رأس  قدرات  توفيف  وولها  يا  ييكا  للفع   وطط 

اليتقديةل حيث   اادار   وأنياط  وأنفية  التشيي ل  ونفم  التنفيييةل  والبيئة  إا  اابداعيةل 

أو  تكرارها  ي ع   استراتيجيةل  بدائ   تطبي   إلى  يقود  يجتيعة  العنا ر  هذ   تفاع  

تقليدها يا الينافسيال ييا يساعد على اليؤسسة التعلييية على تحقي  يي   تنافسية تدوم  

وفيما يلي رسم توضيحي للرؤية المقترحة التي سوف يتم تناولها في لفترات طويلةل  

 هذا المحور. 

 سم التوضيحي للرؤية االستراتيجية المقترحة. أوالً: الر

يبر    حيث  اليقترحةل  للرؤية  توفيحي  برسم  االستعانة  تتم  اليحور  هذا  في 

ا هداف   انجات  ا ساسية  الركي    تيا   والتي  الرؤيةل  هذ   تحقي   يتطلبات  الرسم 

لها  االستراتيجية اليوفوعةل عوو  على أنه يوفذ ا هداف االستراتيجية التي يا وو

ليؤسسات   اليستداية  التنافسية  اليي    لتحقي   االستراتيجي  الذكاء  أبعاد  توفيف  ييكا 
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التعليم قب  الجايعيل والتي يقترت البحث يد  اوث سنوات لتحقيقهال وجييعها عنا ر  

يا وطط  عدد  على  تعتيد  ا هداف  لهذ   التنفيذ  يرحلة  أا  كيا  ااعدادل  بيرحلة  تتعل  

و تعد  والتي  االستراتيجية  الفع ل  لألهداف  والعيلي  الفعلي  الواقا  تترجم  إجرائية  ططا  

التعليمل   التربية  تتيا  في و ار   التي  اليوفوعةل باافافة إلى دعم عديد يا الجهات 

ويجلسي النوا  والشيوخل وغيرها يا الجهاتل ويستل م بعد التنفيذ أا تتم يتابعة وتقييم  

ويوضح  ها يا وو  عدد يا اليؤشرات اليقترحةل  هذ  الرؤيةل والتي ييكا التعرف علي

 الشكل التالي رسماً توضيحياً مبسطاً للرؤية: 

 

 (8شكل رقم )

 رسم توضيحي للرؤية االستراتيجية المقترحة 



 ثانياً: خطط الفعل المحققة لهذه األهداف:

توفذ ااجراءات الو ية للو و  إلى الهدفل حيث يتم يا وو  هذ  الوطط 

هقققداف االسقققتراتيجيةل حيقققث تتعلققق  هقققذ  ا هقققداف بتوفيقققف أبعقققاد القققذكاء تحديقققد ا 

االستراتيجي لتحقي  أق ى وأفف  استفاد  يا العنا ر البشريةل والياديقةل والتنفيييقةل 

عوو  على االستفاد  يا ينفيات البيئة الوارجية يقا وقو  بنقاء تحالفقات اسقتراتيجيةل 

  التنافسي اليستدام باليؤسسات التعليييةل ويقتم ييا ينعكس بشك  يباشر على تحقي  التيي

ذلخ بداية بوفا يجيوعة يا اآلليات التي تحق  كق  هقدف يقا هقذ  ا هقدافل وتحديقد 

الجهات الداعية واليستفيد  يا تحقيقهال والفتقر  ال ينيقة الو يقة لتحقيق  هقذ  ا هقداف. 

 ومن هنا، فرن خطط الفعل سوف تتم من خالل الخطوات التالية:

   األهداف االستراتيجية المقدمة لتحقيق الرؤية المقترحة: -1

ا هققداف االسققتراتيجية عبققار  عققا اليورجققات التققي تسققهم فققي تقويققة وتع يقق  

النتقائ  واليورجقات التققي ل وتياقق  اليركق  التنافسقي لليؤسسقةل ويققدت ققدرتها التنافسقية

رؤيقة اليؤسسقةل الهقدف االسقتراتيجي يباشقر  بل ويقرتبط  تسعى اليؤسسقة نحقو تحقيقهقا

فتحديد ا هداف االستراتيجية يعتبر الركي   التي يققوم يتوقذ الققرار يقا وولهقا بتوسقيا 

 ل يا تحديد الفتر  ال ينية الو ية لتحقي  هذ  ا هداف.أنشطة اليؤسسة وتطويرها

توفيققف االستشققرافل والحققدس لققدت القيققادات اليدرسققيةل واليعليققيا الهةةدف األول: 

 قي  يي   تنافسية يستداية ليدارسهم.اليتيي يا في تح

بنقاء تحالفقات اسقتراتيجية بقيا اليؤسسقة التعليييقةل وينفيقات اليجتيقا الهدف الثاني:  

اليققدنيل وأ ققحا  الي ققالذ تققدعم الييقق   التنافسققية اليسققتداية بهققذ  

 اليؤسساتل وتع  ها.
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ارس فقي وفقا اسقتايار الققدرات اليعرفيقة والتفكيقر اليقنفم لققاد  اليقدالهدف الثالث:  

رؤت وبققدائ  تنافسققية قابلققة للتنفيققذ تحققق  اسققتداية الييقق   التنافسققية 

 لليدرسة.

بنققاء أنفيققة تحفيقق  جديققد  ويوتلفققة داوقق  اليققدارس لتحفيقق  اليققدير الهةةدف الرابةةع: 

والعقايليا بهققا علقى إطققوس قققدراتهم اابداعيقةل يققا أجق  بنققاء يجتيققا 

 .تنافسي يستدام بيدارسهم 

 داف االستراتيجية:آليات تحقيق األه -2

الهةةدف األول: توظيةةف االستشةةراف، والحةةدس لةةدى القيةةادات المدرسةةية، والمعلمةةين 

 المتميزين في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة لمدارسهم.

يعد االستشراف أحد يكونات الذكاء االستراتيجي الذي ييكا أا نستوديه لتقدعيم 

  يا البيئة الوارجيةل والتي تتييق  بعقدم قائد اليؤسسة التعلييية يا أج  تيكينه يا التعاي

اليقيال حيث إا القائد الذكي استراتيجي ا هقو ذلقخ القذي لديقه حقدس واستشقعار باليسقتقب  

 ويستطيع القائد المدرسي توظيف االستشراف فيما يلي:  واليتييرات اليتوقعة فيهل  

نافسقي لهقال بناء التوجقه االسقتراتيجي لليدرسقةل ويقتم يقا وولقه تحديقد الوفقا الت -

ويتطلبات البيئة التنافسيةل والتي تحقق  اسقتداية التييق  التنافسقي لهقال ويشقترخ فقي 

ذلققخ أعفققاء اادار  اليدرسققيةل واليعليققوال وغيققرهم يققا اليشققاركيا اليققؤاريال 

 والذيا ييتلكوا الوبر  واليعرفة العييقة.

يييقة الينافسقةل وذلقخ يقا التّنبؤ بالتّحركات االستراتيجية والتّكتيكية لليؤسسات التعل  -

وو  وفا يدير اليدرسة تلية يحدد  اليتوخ اليعرفقة الكافيقةل والتّقي تسقيذ ببنقاء 

بعض االحتياالت حو  البيئة اليستقبلية التي تتواجد بهال ويحاولقة إحقداث تيييقرات 



بها  أي تتحكم اليدرسة فقي الققدر  التنافسقية للينافسقيا(ل ييقا يقؤار علقى توجهقات 

 يال ويرتقي بقدر  اليدرسة التنافسية.  الينافس

وفا الرؤية اليسقتقبليةل والتقي تحقدد اليهقام وا نشقطة التقي يتوجق  علقى الجييقا  -

القيققام بهققال ويويققذ اليسققتقب  اليرغققو ل والبققدائ  االسققتراتيجية التققي تحققق  تييقق  

القذيا اليدرسةل والتي يقوم ببنائها فري  اادار  اليدرسية وبعض العايليا اليييق يا 

ييتلكوا القدرات اابداعية واليبتكر ل وهو يقا ييهقد لجعق  الرؤيقة اليقترحقة واقعقا  

 قابو  للتنفيذ.

 نا الققرارات االسقتراتيجيةل حيقث يعقد االستشقراف أحقد ركقائ   قنا الققرارات  -

االسققتراتيجية داوقق  اليؤسسققة التعليييققةل التققي تسققه  علققى يققدير اليدرسققة تبنققي 

و تعقدي  االسقتراتيجيات الحاليقة القائيقة علقى دراسقة الوفقا استراتيجيات جديد ل أ

الحالي والنفر  التاريوية ليافي اليؤسسقةل ييقا يققودهم نحقو اتوقاذ ققرارات شقبه 

يؤكد  لليستقب ل ويدعم نفام اليعرفة الذي يتم بناؤ  في اليدرسة يقا إيكانيقة  قنا 

ض الوبقراء يقا اليجتيقا هذ  القرارات االستراتيجيةل كيا ييكا االستعانة بوبر  بع

الوارجي انجات عيلية  نا القرارات االسقتراتيجيةل و التقي تيكقا ققاد  اليقدارس 

 يا االستفاد  بإيكاناتها وهو يا يقودها نحو بناء يي   تنافسية يستداية بها.

ا فقي حالقة تققدم يسقتير ويتييق   - بناء يوقف استباقي لليؤسسة التعليييةل يجعلها دائي 

ف يدير اليدرسة للحقدسل والقذي يجعلقه أكاقر ققدر  علقى استشقعار يا وو  توفي

الفر  اليتاحةل وتوفيفهال والتنبؤ باليواطر اليرتقبةل ييقا يجعلقه يسقتب  ا حقداث 

 اليستقبلية.

اعتيققاد يققدير اليدرسققة لسققيناريوهات تقققدم و ققف ا  حققداث يسققتقبلية واستشققعار  -

ث يكقوا يقدير اليدرسقة فقي هقذ  الّتييرات البيئية في  ور  قوية غيقر يرئيقةل حيق
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ا با حداث اليسقتقبلية اليتوقعقةل وأكاقر ققدر  علقى قيقاد  عيليقات  الحالة أكار تب ر 

التحسققيا والتيييققر اليطلققو ل والققذي يققنعكس بالتققالي علققى تحقيقق  التييقق  والنجققات 

 اليستير لها. 

ت المجتمةع الهدف الثاني: بناء تحالفات استراتيجية بين المؤسسة التعليميةة، ومنظمةا

المةدني، وأصةةحا  المصةةالح تةةدعم الميةزة التنافسةةية المسةةتدامة بهةةذه 

 .المؤسسات، وتعززها

تعد التحالفات االستراتيجية أحد أبعاد الذكاء االستراتيجي اليهية التقي تققوم ببنائهقا 

اليدرسة يا الجهات والينفيات الوارجيقة اليقؤار  وذات الي قالذل والتقي تسقاعد علقى 

وتسةةاعد الشةةراكة علةةى تحقيةةق الميةةزة التحسققيا اليسققتير فققي اليدرسققةل دعققم عيليققات 

  التنافسية المستدامة من خالل:

تفعيقق  يجققالس ا ينققاءل واآلبققاءل واليعليققيال وتعيققيا ذوي الوبققر  يققا الينفيققات  -

الوارجيةل وأولياء ا يور كأعفاء بهذ  اليجالسل واالستفاد  يا وبراتهم ويعقارفهم 

وترشيد النفقاتل و ياد  يوارد وإيكانيات اليدرسةل ييا يسقاعد   في عيليات التدري ل

 على تيي ها لفترات طويلة. 

تأسيس شقبكة يقا العوققات اايجابيقة بقيا العقايليا فقي اليدرسقة ترتكق  علقى الاّققة  -

اليتبادلة بينهم يا جان ل وبينهم وا طراف الوارجية يقا جانق  توقرل حيقث ترتكق  

الققيم واليبقادئ التقي تحقدد سقلوكهم إ اء اليدرسقة فقي   هذ  الشبكة على يجيوعة يا

يحققاو  االسققتفاد  يققا جييققا العققايليا وا طققراف فققي االرتقققاء بيققوارد وإيكانيققات 

 اليدرسةل ييا يول  بيئة تنافسية بداولها تيكنها يا التيي  اليستدام.  

اقتققرات يبققادرات لإلبققداع يشققترخ فيهققا العققايلوا باليدرسققةل وينفيققات اليجتيققا  -

الوقققارجيل وأ قققحا  الي قققالذل والتقققي تسقققعى نحقققو تحديقققد احتياجقققات العيقققوء 



واليستفيديا الحالييا والجددل وتوفير التّقنيات التكنولوجية الجديد ل وكذا تحديد يفهقوم 

 اليور  التعلييي عند الينافسيال ييا يساعد اليدرسة على التيي  واالستباس.  

لجيعيقات ا هليقة بقو ار  التربيقة والتعلقيم؛ بناء قنوات ات ا  بقيا اليدرسقة وإدار  ا -

للتعرف على الينفيات ا هلية العايلة في يجا  التعليمل واايكانياتل واليوارد التقي 

 تقديهال ييا يع   قدراتهم التنافسية.

تأسققيس وحققد  جديققد  تسققيى نإدار  العوقققات العايققةن فققي اليققدارس يققتم يققا وولهققا  -

ت اليجتيا الوارجي يا أج  تدعييها سقواء بقالوبر  التوا   يا اليستفيديا وينفيا

ا اليقدارس يقا تحقيق   واليعرفةل أو باليوارد واايكانيات التي تحتا  إليهال ييا يُيّكِ

 يي ات يوتلفة عا نفرائها في البيئة الوارجية.  

تأسققيس وحققد  للتوطققيط االسققتراتيجي تتكققوا يققا بعققض العققايليا اليتييقق يا داوقق   -

تعانة ببعض اليتو  يا يقا اليجتيقا الوقارجي تتبلقور وفيفتهقا اليدرسةل يا االس

في وفا وطة تنافسية تسقتعيا بيقداو  القذكاء االسقتراتيجي اليوتلفقةل وتنطلق  يقا 

الوفا التنافسي الحالي لليؤسسةل وتتوجه نحو اليستقب  اليرغقو ل وهقو يقا يسقاعد 

 على بناء ي ايا تنافسية يستداية.

 ة لدعم االستراتيجية التنافسية باليدارس.تفعي  دور اليجالس اليحلي -

است دار قوانيا تشريعية تتيذ الفر  اقاية روابقط وشقراكات بقيا قيقادات نقابقات  -

اليعلييا والقيادات اليدرسية؛ لوستفاد  يا وبراتهم في الت دي لليشكوت اليدرسقية 

  الجييقا علقى  اليهنيةل واالجتياعيةل والترفيهية(ل ييا يهيئ بيئة يدرسقية تينقة تحفق

 االبتكار واابداع في العي .
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في وضع   المدارس  لقادة  المنظم  والتفكير  المعرفية  القدرات  استثمار  الثالث:  الهدف 

التنافسية   الميزة  استدامة  تحقق  للتنفيذ  قابلة  تنافسية  وبدائل  رؤى 

 للمدرسة. 

ا حقو  يسقتقب  ا وافقح   يقوم يدير اليدرسة ببناء رؤية يستقبلية تفيا ت قور 

اليدرسةل وهو في سبي  بناء هذ  الرؤية يسقتعيا بوبقرات بعقض أعفقاء يجلقس إدار  

اليدرسة وبعض العنا ر اليتييق   يقا داوق  أو وقار  اليجتيقا اليدرسقيل حتقى يقتم 

حيةةث يسةةاعد هةةذا التفكيةةر المةةنظم فةةي إنجةةاح الرؤيةةة بناؤهققا بشققك  ينهجققي يققنفمل 

 الموضوعة من خالل ما يلي:

عات يجلس ا يناءل واآلبقاءل واليعليقيا فقي قيقام يقدير اليدرسقة االستفاد  يا اجتيا -

بطرت الرؤية اليوفوعة لفياا تعاوا الجييا في تحقيقهال باافقافة إلقى االسقتفاد  

يا وبراتهم في وفا بدائ  استراتيجية ليواجهة اليواطر والتهديدات اليستقبلية التقي 

 يا ينافسيها. قد تحيط باليدرسةل ييا سوف يجعلها في وفا أفف   

تعاوا يدير اليدرسة يا أو ائي الحاس  اآللقي فقي وفقا ييارسقات تينقة تفقيا  -

سرية اليعلويات اليسقتودية فقي وفقا االسقتراتيجيات التنافسقيةل يقا سقا ققرارات 

رادعة في حا  تسري  هذ  اليعلوياتل بيقا يفقيا لليدرسقة وفقعا  تنافسقيا  يتققديا  

  ها اليستدام.  قياسا  بالينافسيال ييا يحق  تيي

بناء نفام ادار  اليعرفةل يرتك  علقى تحويق  أفكقار العقايليا إلقى رأس يقا  فكقري  -

يو ال وتحوي  اليعلويات اليو نة إلى طاقات يعلوياتية يتجدد  يتم اسقتودايها يقا 

قب  اليديريا في الوقت اليناس ل ييا يفيا إدوا  التعديوت اليطلوبقة علقى أنفيقة 

لتعليييةل والذي يكوا له أار إيجابي على كفاء  اليورجات التعليييقة العي  اادارية وا

 بشك  يستيرل وإكسابها قيية تحق  تيي ها.  



العي  على دعم وتهيئة اقافة تنفييية تساعد في بناء شقبكة يقا العوققات االجتياعيقة  -

الجيققد  والتفاعقق  االجتيققاعي الفعققا  بققيا العققايليا باليدرسققةل ييققا يشققجا السققلوخ 

بداعي لديهم واليبادرات الووقةل والتي تفيا يشاركة الجييقا فقي وفقا الرؤيقة اا

 اليستقبلية التي تع   القدر  التنافسية لليدرسة.

التّقييم الواقعي لققدرات الينافسقيا يقا حيقث ا هقداف واالسقتراتيجيات اليوفقوعة؛  -

بلية بيرض تحديقد يقواطا الفقعف والققو  لقديهمل ييقا يسقاعد فقي بنقاء رؤيقة يسقتق

 .تنافسية لليدرسة تحق  الي ايا التنافسية اليستداية لها

الفرس   - هذ   تطوير  يا  اليدرسةل  داو   اليتيي يا  يا  واالبتكار  لإلبداع  فرس  تشكي  

باستيرار لت بذ فرق ا ناجحة تسعى نحو تحديد احتياجات اليور  التعليييل وت ييم  

ا فكار الجديد  واليوتلفةل ييا   الحلو ل واقترات الرؤت االستراتيجيةل وتوليدل وطرت

 يففي على اليؤسسة التعلييية عديدا  يا الي ايا التنافسية. 

الهةةدف الرابةةع: اختيةةار أنظمةةة تحفيةةز جديةةدة ومختلفةةة داخةةل المةةدارس تشةةجع المةةدير 

والعاملين بها على التحسين المستمر في األداء وبناء مجتمع تنافسةي 

 مستدام بمدارسهم.

يفيا االحتفاف بالكفاءات  يا العقايليال واليعليقيال وأ قحا  وفا نفام تحفي ي   -

 الي الذ اليؤاريا على اليدرسة(ل وتشجيعهم على ا داء اليتيي .  

الينذ الج ئي لوستقولية اليالية واادارية لإلدار  اليدرسقيةل والتقي تتقيذ لهقا وفقا  -

داريقة والتعليييقة(ل أنفية يكافآت تستقط  يا وولها العنا ر البشرية اليتييق    اا

 ييا يكسبها قدر  تنافسية ييكا أا تتفوس بها على ينافسيها في البيئة اليحيطة.
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توفيف أسالي  التحفي  اليعنوي يا تكريمل وعبارات يقدت وانقاء فقي التفعيق  الجيقد  -

لوحققد  التققدري  والجققود  باليدرسققة لتحقيقق  التحسققيا اليسققتير فققي أداء اليعليققيا 

 درسيةل ييا يفيا االرتقاء اليستير بكفاءتها.وأعفاء اادار  الي

وفا قاد  اليدارس أنفية تحفي  يادية يناسبة تحف  العايليا على التوجه نحو تحقي   -

 ا هداف اليرجو .  

 الجهات المستفيدة من تنفيذ الرؤية المقترحة: -3

أولياء ا يورل وأ حا  الي الذل وينفيات اليجتيا الوارجيل ويؤسسات التعلقيم  -

اليل حيث إا اليور  التعلييقي يقا اليؤسسقة التعليييقة يتسقم بقالتيي ل والجقود ل الع

واالوتوفل والنقاجم يقا اكتسقابه يهقارات سقواء يهقارات اجتياعيقة أو تعليييقة أو 

حياتيققه وغيرهققا يققا اليهققاراتل والتققي تكققوا غيققر يتققوافر  عنققد لققدت وريجققي 

 اليؤسسات التعلييية الينافر .

 يذ الرؤية المقترحة:الجهات الداعمة لتنف -4

يا أج  است دار قرارات و ارية تينذ ي يد ا يا االسقتقولية وزارة التربية والتعليم:   -

 اليالية واادارية ليدير اليدرسةل والتي تتيذ له بناء استراتيجيات ورؤت تنافسية.

لطرت واعتياد التشريعات الجديد  الينفية والحاكية ليدارس التعلقيم   مجلس الشع : -

 امل والتي تساعدها على اكتسا  يي ات تنافسية يستداية.  الع

اعتياد الققوانيا اليتعلققة باليؤسسقة التعليييقةل والتقي تيقنذ مجلسا النوا  والشيوخ:   -

يدير اليدرسة ي يدا  يا السلطات التي تيكنه يقا توفيقفل واالسقتفاد  يقا إيكانيقات 

يقة أو بديلقة تسقاعد  علقى والبحقث عقا يقوارد يدع-وا ة اليالية  -اليوارد اليتاحة  

 تحقي  ي ايا تنافسية يستداية.



بنققاء شققبكة يققا العوقققات االجتياعيققة بققيا اليدرسققة وأعفققاء يققا مجلةةس األمنةةاء:  -

اليجتيققا اليحلققي وأ ققحا  الي ققالذل يققتم يققا وولهققا تققدعيم اليدرسققة فققي تنفيققذ 

 االستراتيجية التنافسية لديها.

دعيمل وتع يقق  القققدرات التنافسققية لليشققاركة فققي تققمنظمةةات المجتمةةع الخةةارجي:  -

 لليدارسل وبالتالي اكسابها يي   تنافسية يستداية.

 وحدة التدري  بالمديريات التعليمية و -

 األكاديمية المهنية للمعلمين و -

ل حيقث تققدم هقذ  الوحقدات القاوث  وحقد  التقدري ل وا كاديييقة مركز إعداد القادة  -

نييقة يهنيقة تكسق  ققاد  اليقدارس واليعليقيا اليهنيةل ويرك  إعقداد الققاد ( بقراي  ت

يهققارات الققذكاء االسققتراتيجي التققي تسققاعدهم علققى التكيققف يققا البيئققة الرقييققة التققي 

 فرفتها عليهم التييرات الفجائية وع ر الرقينة.

 .لدعم الوطط التنافسية التي تفعها اليدرسةنقابة المعلمين   -

وبراءل واليقواردل واايكانيقات التقي ايقداد اليدرسقة بقالالمجالس الشعبية المحلية:   -

 تساعد على وفا رؤت تنافسية.  

 الرؤية. الفترة الزمنية المقترحة إلنجاز هذه -5

التي   السريعة  التييرات  ف   في  سنوات  اوث  قدرها  فتر   ينية  اقترات  تم 

بتطوير  الوا ة  السياسية  القياد   توجهات  فوء  على  ي ر  في  التعليم  قطاع  يشهدها 

احت التعل  قطاع والذي  اليالي   يمل  للعام  للدولة  العاية  اليوا نة  بيشروع  الاالاة  اليرتبة 

بنسبة  157.580بواقا    2021/  2020 جنيه  يليار  حجم 9.2%(  إجيالي  يا   )

يقاب    الجديدل  العام  الجاري  132.038ي اريف  اليالي  العام  جنيه  يليار   )2019 /



 عزة جالل مصطفى نصر د.  

تر  كافية اتاحة الفر ة أيام أ حا  (ل كيا أا هذ  الف%19بنسبة تيير قدرها    2020

العام االستقولية في وفا  التعليم  القرار لسا تشريعات و ارية تتيذ ليدارس  ويتوذي 

اليرنة  اليستقبلية  االستراتيجية  البدائ   يا  اليناسبةل ووفا عدد  التنافسية  االستراتيجية 

يشهدها العالم اليومل والتي  التي يا وولها ييكا يواجهة التييرات البيئية اليتسارعة التي 

 تؤار بشك  كبير على قطاع التعليم. 

 المقترحة:  متطلبات تحقيق الرؤيةثالثاً:  

يستلزم تحقيق الرؤية المقترحة عديداً من المتطلبات البشةرية، والتنظيميةة، والماديةة،  

والتشةةريعية حتةةى يكتةة  لهةةا النجةةاح والمصةةداقية فةةي التطبيةةق والتنفيةةذ، ومةةن هةةذه 

 لبات ما يلي:المتط

 المتطلبات البشرية: -1

استقطا  وتعييا الو ار  لقاد  يبدعيا وأذكياء استراتيجي ا في اليدارسل يتم إعدادهم   -

يا    العليال  اليهارات  تكسبهم  الودية  وأاناء  قب   اليهنية  للتنيية  براي   وو   يا 

لى التنبؤ  يهارات التفكير النقديل واالستراتيجيل واابداعيل ييا ي يد يا قدرتهم ع 

 بتوجهات الينافسيال ويا على اليدرسة القيام به في ف  هذ  التوجهات.

الوا ة  - اليعلويات  إدار  ويعالجة  بعيلية  اآللي  الحاس   قيام عدد يحدد يا يعليي 

باليدرسةل والتي تتيذ ليدير اليدرسة التعرف على أهداف   التنافسية اليحيطة  بالبيئة 

 ر  ا ج .ووطط الينافسيا الطويلة والق ي

القاد ل  - إعداد  ويعهد  لليعلييال  اليهنية  ا كادييية  يا   بالتدري   اليعنية  الجهات  إعداد 

ويراك  التدري  باادارات واليديريات التعلييية لبراي  تدريبية تساعد على تنيية الحدس  

 لدت يديري اليدارسل وتوفيفه في وفا سيناريوهات لألحداث اليستقبلية اليرتقبة. 



يدير اليدرسة على بعض االتجاهات الحدياة وكيفية توفيفها داو  اليدرسة؛  تدري    -

 لتيكينه يا التكيف يا التحوالت والتييرات السريعة في بيئة اليدرسة التنافسية.  

اليجتيا  - له السلطة لوستعانة بوبراء يا  تشكي  يدير اليدرسة لفري  يدرسي تتات 

ال  بالتحلي   القيام  يهيته  وتكوا  التنافسية  اليدنيل  القدرات  على  للوقوف  بيئي؛ 

بناء   في  قادتها  يدعم  ييا  نفسهل  الوقت  في  الينافسة  اليؤسسات  وقدرات  لليدرسةل 

 رؤت تنافسية.

 متطلبات تنظيمية:  -2

توفيف يدير اليدرسة لرأس اليا  الفكري  البشريل والهيكليل والعوئقي( اليتوافر   -

يتقدم   يعرفي  يو وا  بناء  في  اليدرسة  في  تنافسية لديه  ي ايا  تحقي   على  يساعد  

 على أساس عليي ويعرفي جيد.  

التكنولوجية   - والتقنيات  ا سالي   يا  تتواك   تحتية  لبنية  باليدارس  الو ار   تأسيس 

لجييا   الرقيي  التحو   بفرور   السيادية  التوجهات  ف   في  وا ة  الحدياةل 

 اليؤسسات بيا فيها التعلييية. 

الي - وحد   على  القائييا  تو يا  اوتيار  على  قائم  يعرفة  لنفام  باليدرسة  علويات 

الوارجية   والتييرات  والينافسيال  التعليييةل  باليؤسسة  الوا ة  اليعلويات  ويعالجة 

وت ورات   رؤت  بناء  على  التعلييية  اليؤسسات  قاد   يساعد  ييا  واليافيةل  الحالية 

 يستقب . تدعم قراراتهم االستراتيجية التي تقودهم نحو التيي  اليستدام في ال

استحداث الو ار  لوحد  لوستشراف االستراتيجي داو  اليدرسةل يعيا بها يعليوا  -

وتحديد   الوارجيةل  البيئة  يا  التعاي   يهيتها  وتكوا  ابتكاريةل  بقدرات  يتسيوا 

 التييرات بهال والتفاع  يا اليتييراتل وتوفيفها ل الذ اليؤسسة التعلييية.



 عزة جالل مصطفى نصر د.  

الحاس  - فري   يا  اليدرسة  يدير  اليعلويات   وفا  وسرية  سياسة  يا  اآللي 

 اليستودية في وفا استراتيجيات الينافسةل بيا يفيا التيي  اليستدام لليدرسة. 

وفا اليدرسة بالتعاوا بيا يدير اليدرسة وأعفاء اادار  اليدرسية ييااقا  لإلبداع   -

إلى جييا  واالبتكار لليؤسسة التعلييية يهدف إلى توجيه ا نشطة اابداعية واليبتكر   

 جوان  العي  بهال بيا يفيا التيي  اليستيرل ويدعم جهود اا وت والتحسيا بها. 

 متطلبات تشريعية: -3

بيستل      تحليل  العوامل    ((PESTLEأبرز  أبرز  من  كانت  التشريعية،  العوامل  أن 

تيثيراً على الميزة التنافسية للمؤسسة، وأن مشكالت مدارس التعليم العام تتطل  تدخال  

 تشريعيا لمواجهتها، وفيما يلي مجموعة من هذه المتطلبات التشريعية: 

وتحديد   - والويرك يةل  اليرك ية  وحدود  بقواعد  الوا ة  التشريعات  تطوير 

اليسؤوليات واليهام على اليستويات اادارية اليوتلفةل بيا يحق  لليدرسة إدار  ذاتية  

 نافجة وفعالة. 

العامل بيا  وفا تشريا يحدد االحد االدني لو  - التعليم  نفاس على الطال  في يدارس 

يا  ويتياشى  باليرونة  ويت ف  والتعلمل  للتعليم  واالساسية  الفعلية  االحتياجات  يوفر 

 يتيير ا سعار واليتطلبات دائية التيير. 

سا تشريا بو و  توفير االعتيادات الو ية لبناء اليدارس وتجهي اتهال وتوفير    -

يا لها  الو ية  اليدرسية  ا رافي  لليباني  تو    رسوم  او  فرائ   فرض   ؛ 

 والتجهي ات الوا ة بها. 

وتتيذ    - ن  والتعلم  نالتعليم  التعليم  لو ار   ا ساسية  اليهام  تحدد  تشريعات  إعداد 

 شراكات جديد  لليهام واالنشطة اليكيلة لعيليات التعليم والتعلم. 



تفعي  عيليات تقييم احتياجات  إ وت اآلليات التشريعية والتنفييية اليعنية بتحديد و   -

التدفقات   وإدار   اليوا نات؛  تو ي   اليوا نات؛  ووفا  وتوطيط  اليوا نة؛ 

اليوفوعة   الرؤية  يا  يتف   بيا  الحكوييةل  واليشتريات  التوريدات  وتنفيم  النقدية؛ 

 اليحلية(  وتوجهات وقيود  و ار  الياليةل وو ار  التوطيط واادار  

التنفييية   - اآلليات  اليوارد  ا وت  إدار   عيليات  وتفعي   بتحديد  اليعنية  والتشريعية 

بتنقوت   القرار  اتواذ  عيلية  وعوقة  والف  ل  التعييا  اجراءات  والسييا  البشريةل 

  .اليوفوعة العايليال بيا يعكس الرؤية

اليدرسيةل   - اادار   وأعفاء  اليدرسة  بيدير  الوا ة  ال وحيات  يوفر  تشريا  سا 

أشكا كافة  على  اليؤسسية للقفاء  التنفييية  واال دواجية  الوفيفي  التكرار    

 واادارية.

وا فقية   - الرأسية  واليحاسبية  اليساءلة  تليات  وتفعي   اعداد  ولوائذ  قرارات  ا دار 

 ونفام التحفي  استنادا  إلى نوات  التعلم ويعايير جود  أداء النفام. 

استرا  - لبناء  السلطة  اليدرسة  يدير  يعطي  و اري  قرار  تحق   إ دار  تجعلها  تيجية 

 وتحتفف بالعديد يا اليي ات التنافسية في اليجتيا اليدرسي. 

ليدير   - االدارية  االستقولية  يحق   لليدارس  تنفييي  هيك   باستحداث  الو ار   قيام 

اليدرسةل حتى يتيكا يا اقاية تحالفات استراتيجية يا اليعنيا وأ حا  الي الذل  

تنافسي بيئة  بناء  على  يساعد   يا  الوديات  وهو  في  اليستير  التحسيا  على  قائية  ة 

 واليورجات التعلييية التي تقديهال وهو يا يحق  استداية تيي ها.

قيام الو ار  بإجراء تييير في بعض شروط اوتيار يديري اليدارس وأعفاء االدار    -

العليي   التفكير  يلكات  لديهم  الذيا  القاد   الشروط  هذ   تتفيا  بحيث  اليدرسيةل 

حت تحق   الينفمل  تنافسية  استراتيجية  رؤية  في  اليلكات  هذ   توفيف  يا  يتيكنوا  ى 

 تيي  يدارسهم عا اليدارس الينافسة. 



 عزة جالل مصطفى نصر د.  

 متطلبات مالية:  -1

لبناء استراتيجيات ينافسةل يا   - الكافية  باليي انية  العام  التعليم  ليدارس  الو ار   إيداد 

شيد النفقاتل  ا وذ في الحسباا قدر  يدير اليدرسة على وفض التكاليفل وحسا تر 

 واالستيو  الجيد لليوارد اليالية اليتاحة داو  اليدرسة. 

إتاحة الو ار  بندا  في يوا نة اليدرسة ييكا يدير اليدرسة يا تأسيس أنفية لتحفي    -

في  الحدياة  االتجاهات  والتطبي   فف   البحث  بعيليات  القيام  على  اليعلييا 

 اليورجات التعلييية. التدريسل ييا ينعكس بشك  إيجابي على جود   

في   - اليحيطة  اليدرسة  بيئة  في  اليدني  اليجتيا  ينفيات  يا  اليدرسة  يدير  توا   

 ويوضح الشكل التالي هذه المتطلبات: دعم تنفيذ االستراتيجيات التنافسية باليدرسةل 

 

 ( متطلبات الرؤية المقترحة 9شكل رقم )



 :رابعًا: مؤشرات تحقيق الرؤية االستراتيجية المقترحة

  ياد  ااقبا  واالستيعا  لليدارس ذات اليي   التنافسية اليستداية.  -

جود    - على  إيجابي  انعكاس  لها  يكوا  التعلييية  اليؤسسات  بيا  تنافسية  بيئة  ول  

 اليور  التعلييي.

  ياد  القدرات التنافسية لليؤسسات التعلييية.  -

الو - والينفيات  اليدرسةل  بيا  فاعلة  استراتيجية  تحالفات  وأ حا   بناء  ارجيةل 

 الي الذ ت يد يا القدرات التنافسية لليدارس الينافسة. 

تساب  اليدارس نحو التيي  بوفا رؤت استراتيجية القتنا  فر  البيئة الوارجيةل   -

واالستفاد  ينها في عيليات التحسيا اليستيرل ووفض اليواطر والتهديدات اليحيطة  

 بها. 

العن - استقطا   على  اليدرسة  قدر   يا   ياد   تيكنها  والتي  اليتيي  ل  البشرية  ا ر 

 تحقي  التيي  اليستدام. 

استيفاء اليدارس ذات القدرات التنافسية العالية لليتطلبات الو ية لبيئة القتعلم الرقيقي  -

يا بنية تحتيةل وأدواتل ويستل يات تكنولوجيقةل وعنا قر بشقرية ييتلكقوا ققدرات 

 ك  سهولة.تكنولوجية عالية تيكنهم يا التعاي  يعها ب

 االرتقاء بجود  اليور  التعليييل وقدرته على الينافسة في بيئة العي  الوارجية. -

  ياد  اليي انية اليو  ة لليدارس لدعم الوطط التنافسية بها. -

تفعيقق  دور ينفيققات اليجتيققا اليققدني يققا اليؤسسققات التعليييققةل وتع يقق  الي ايققا  -

 التنافسية بها.

الفعلققي يققا اليققدارس فققي حقق  اليشققكوت التعليييققةل  تفعيقق  دور النقابققةل وتوا ققلها -

 واليهنيةل واالجتياعية التي تواجه العايليا باليدارس.
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  ياد  رفا أولياء ا يور عا اليؤسسة التعلييية. -

 خامًسا: معوقات تنفيذ الرؤية المقترحة وسبل الت ل  عليها.

 معوقات تنفيذ الرؤية المقترحة: -1

ل  بيوا نة اليدرسة وأجور اليعلييا والعقايليا فقي حقق  التشريعات الحالية والتي تتع -

التعليم والتقي تكشقف عقدم يوءيتهقا لتحفيق  اليقدارس علقى اكتسقا  ييق ات تنافسقية 

 يستداية.

 يحدودية سلطة قاد  اليؤسسة التعلييية اليالية واادارية.  -

ة فعف براي  التنييقة اليهنيقة اليقديقةل وعج هقا عقا إكسقا  ققاد  ويقدير اليؤسسق -

 التعلييية ليهارات الذكاء االستراتيجي.

اعتياد فئة كبير  يا أولياء ا يور على التعليم الفليل ييا يفقد اليؤسسة التعلييية ققو   -

 العيوء.

وا قة فقي -استقبا  يديري وقاد  اليؤسسات التعلييية لكاير يقا الققرارات الو اريقة   -

ينحه اليقوارد واايكانيقات الكافيقة   التي يج  على اليدير تنفيذيها دوا-الفتر  الحالية  

لتنفيذ هذ  القراراتل ييا يفقدها الي داقيةل ويفعف يا اقة أولياء ا يقور واليجتيقا 

 الوارجي في تيي  اليؤسسة التعلييية.

ل وتوجقققه اليؤسسقققات التعليييقققة نحقققو التعلقققيم 19-اسقققتيرار ا يقققة كورونقققا كوفيقققد -

ل وفعف إيكانقات ويهقارات اليعليقيا االلكترونيل يا فعف البنية التحتية لليدارس

 والقيادات يا استودام التكنولوجيا الحدياة.  

فققعف وعققي أ ققحا  الي ققالذ ويؤسسققات اليجتيققا اليققدني بأهييققة التحالفققات  -

 االستراتيجية في بناء يي   تنافسية باليدارس.

 

 



 سبل الت ل  على المعوقات: -2

لطات و قوحيات يقدير تعدي  وإ وت كافقة التشقريعات الوا قة باليوا نقات وسق -

اليدرسققةل باافققافة إلققى تعققدي  التشققريعات اليتعلقققة بققا جور والحققواف  الوا ققة 

 باليعلييا وجييا العالييا بيدارس التعليم العام.

ينذ ققاد  اليؤسسقات التعليييقة السقلطات الكافيقة اقايقة تحالفقات اسقتراتيجية تلبقي   -

بققالوبرات التعليييققةل ييققا يسققاعد  االحتياجققات الياديققة والياليققة لليدرسققةل وتيققدهم 

 اليدرسة على بناء يي   تنافسية يستداية.

سا تشريعات و اريقة تسقاند وتقدعم اليقدارس لتبنقي رؤت اسقتراتيجية تحقق  ييق    -

 تنافسية يستداية.

إعداد براي  للتنيية اليهنيقة ليقديري وققاد  اليؤسسقات التعليييقة اكسقابهم يهقارات  -

 الذكاء االستراتيجي.

قاد  اليؤسسات التعلييية ي يقدا  يقا ال قوحيات السقتقطا  العنا قر البشقرية ينذ   -

التي تتيي  باليوهبة والذكاء؛ يا أج  تقديم يور  تعلييقي يتييق  لديقه الققدر  علقى 

 التنافس يا يورجات اليؤسسات الينافر .

سقيا  ياد  يي انية اليؤسسات التعلييية للسقيات لهقا بالقيقام بعيليقات التطقوير والتح  -

 التي تع   عيلية بناء ي ايا تنافسية باليؤسسة التعلييية تستير لفترات طويلة.

اعتياد الو ار  الي يد يا االعتيادات الياليقة التقي تسقاعد علقى تأسقيس بنيقة تحتيقة  -

ورقيية يوءية للتييرات البيئية الحاليقة التقي يشقهدها العقالمل وتسقاعد علقى اعتيقاد 

 يدل داو  اليؤسسات التعلييية.التعليم االلكتروني بشك  ج
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 المراجع 

 أوالً: المراجع العربية 
ع ي    .1 ا يير  عبد  إحساا  يي   2019اابراهيييل  وتحقي   االستراتيجية  نالبراعة   .)
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 *( قائمة بيسماء محكمي الرؤية المقترحة1ق )ملح

 الوظيفة  االسم  م

 أستاذ اادار  التعليييةل كلية التربيةل جايعة بني سويف. أ.د. أسامة محمود قرني 1

رئيس يجلس قسقم اادار  والتوطقيط والدراسقات اليقارنقة بكليقة  أ.د. ثروت عبد الحميد عبد الحافظ 2
 التربيةل جايعة ا  هر.

أستاذ اادار  والتوطيط والدراسات اليقارنةل العييد الساب ل كليقة  .د. حشمت عبد الحكم محمدين  أ 3
 التربية بنيال جايعة ا  هر بالقاهر .

أسقققتاذ اادار  والتوطقققيط التربقققوي اليتفقققرغ بقققاليرك  الققققويي  أ.د. رسمي رستم عبد الملك 4
 .للبحوث التربوية والتنيية

أستاذ التربية اليقارنقة واادار  التعليييقة اليتفقرغل كليقة التربيقةل  سيد بكر أ.د. عبد الجواد ال 5
 جايعة كفر الشيخ.

أسقققتاذ اادار  والتوطقققيط التربقققوي اليتفقققرغ بقققاليرك  الققققويي  أ.د. فؤاد أحمد حلمي 6
 للبحوث التربوية والتنيية.

غ ورئقيس قسقم التوطقيطل أستاذ اادار  والتوطيط التربوي اليتفر أ.د. محمد السيد حسونة 7
 اليرك  القويي للبحوث التربوية والتنيية.

أستاذ علقم القنفس بشقعبة ا نشقطة واليوهقوبيا بقاليرك  الققويي  أ.د. محمد غازي الدسوقي 8
 للبحوث التربوية والتنيية.

أسققتاذ علققم الققنفس ورئققيس شققعبة بحققوث التعلققيم الفنققي بققاليرك   أ.د. محمد يحيى ناصف 9
 حوث التربوية والتنيية.القويي للب
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