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 املهخص
بالنسبة لممؤسسات التي تعمؿ في عمى المعرفة  يقتضي االندماج في االقتصاد العالمي المبني

سعي إلى تثميف مكاردىا الداخمية، ككفاءاتيا اإلستراتيجية، كرصد الضركرة مجاالت المعرفة المختمفة 
التنافسية ، كلذا  تعزيز قدرتياالمعرفة الكامنة لدل المكارد البشرية كمكرد استراتيجي يضمف لممؤسسة 

كالتي  تسعى  إلى تحقيؽ االستفادة القصكل مف كؿ اإلمكانيات المتكفرة داخؿ فإف التنافسية في التعميـ 
المؤسسات التعميمية بيدؼ الكصكؿ إلى أفضؿ مخرجات يجب أف تتناسب مع متطمبات معايير الجكدة 

، كيعد التعميـ الفني أحد أىـ المجاالت التي تيتـ  العالمية، ككذلؾ احتياجات كمتطمبات سكؽ العمؿ
باالستثمار فييا لدعـ قدرتيا التنافسية ألنو المسئكؿ عف ثقؿ ميارات الطالب داخمو بما يتناسب الدكلة 

مع التطكرات في سكؽ العمؿ حيث يندرج خريجيو في العمؿ مباشرة كقاـ البحث باستعراض مفيـك 
تراتيجيتيا  عمى القدرة التنافسية ، كأىميتيا كأنكاعيا ، كاىـ العكامؿ المؤثرة فييا كمحدداتيا كأبرز إس

 المستكل العاـ كمستكل التعميـ الفني خاصة .
 : القدرة ،التنافسية ، التعميـ ،الفني ، الدكلة ،استراتيجي ، سكؽ ، العمؿ ،المكارد.انكهًاث املفتاحيت

Integration into the global knowledge-based economy requires that for 

institutions operating in various fields of knowledge the necessity of seeking 

to value their internal resources, their strategic competencies, and 

monitoring the knowledge latent in human resources as a strategic resource 

that guarantees the institution to enhance its competitiveness, and therefore 

competitiveness in education that seeks to achieve benefit The maximum 

level of all the capabilities available within the educational institutions in 

order to reach the best outcomes that must meet the requirements of 

international quality standards, As well as the needs and requirements of 

the labor market, and technical education is one of the most important 

areas that the state is interested in investing in to support its 

competitiveness because it is responsible for the weight of students ’skills 

within it in line with developments in the labor market where its graduates 

fall directly into work and the research reviewed the concept of 

competitiveness, its importance and types, And the most important factors 

affecting it, its determinants, and its most prominent strategy at the general 

level and the level of technical education in particular. 

Key words: capacity, competitiveness, education, technical, state, 

strategy, market, labor, resources. 
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  متهيذ .
الخدمات بالنكعية الجيدة بالسعر المناسب كالكقت المناسب بشكؿ أكثر كفاءة القدرة عمى إنتاج  إف     

مف المنشات األخرل طبقا لممعايير الدكلية يعتبر مف أىـ أىداؼ المؤسسات التي تسعى إلى تحقيؽ 
في تعظيـ االستفادة قدر  كالتي تكمف مكانة متميزة في األسكاؽ ، كفي إطار ذلؾ تأتي  أىمية التنافسية

مكاف مف الميزات التي يكفرىا االقتصاد العالمي كالتقميؿ مف سمبياتو، كيشير تقرير التنافسية العالمي اإل
حيث تعطي  ،إلى أف الدكؿ الصغيرة أكثر قدرة عمى االستفادة مف مفيـك التنافسية مف الدكؿ الكبيرة

ى رحابة السكؽ الدكؿ الصغيرة فرصة الخركج مف محدكدية السكؽ الصغير إلمؤسسات التنافسية 
يقتضي االندماج في االقتصاد العالمي المبني عمى ك  ,World Bank,  ,( 2, 1999 )   العالمي،
سعي إلى تثميف مكاردىا الضركرة بالنسبة لممؤسسات التي تعمؿ في مجاالت المعرفة المختمفة المعرفة 

د البشرية كمكرد استراتيجي يضمف الداخمية، ككفاءاتيا اإلستراتيجية، كرصد المعرفة الكامنة لدل المكار 
 (. 5،    5002،  يحضيو سماللي) التنافسية قدرتيا تعزيزلممؤسسة 

كبناءن عمى ما تقدـ، فاف التنافسية في التعميـ كالتي  تسعى  إلى تحقيؽ االستفادة القصكل مف       
رجات يجب أف تتناسب كؿ اإلمكانيات المتكفرة داخؿ المؤسسات التعميمية بيدؼ الكصكؿ إلى أفضؿ مخ
 Matlay    (  Hina مع متطمبات معايير الجكدة العالمية، ككذلؾ احتياجات كمتطمبات سكؽ العمؿ

Khan & Harry، 2009,، 769 ) كيعد التعميـ الفني أحد أىـ المجاالت التي تيتـ الدكلة ،
ب داخمو بما يتناسب مع باالستثمار فييا لدعـ قدرتيا التنافسية ألنو المسئكؿ عف ثقؿ ميارات الطال

 (.220،  5002، ،ايماف حسف) التطكرات في سكؽ العمؿ حيث يندرج خريجيو في العمؿ مباشرة
كفي ىذا الفصؿ سيقـك البحث باستعراض التعميـ الفني بما يشمؿ المفيـك كاألىداؼ كالعكامؿ      

أىميتيا كأنكاعيا ، كاىـ العكامؿ المؤثرة فيو كىيكمو التنظيمي ، كأيضَا مفيـك القدرة التنافسية ، ك 
 المؤثرة فييا كمحدداتيا كأبرز إستراتيجيتيا  عمى المستكل العاـ كمستكل التعميـ الفني خاصة.

 القدرة التنافسية لمتعميـ الفني .
تعبر القدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية عف الكفاءة الداخمية كالخارجية لممؤسسة كذلؾ في        

قدمو مف مخرجات سكاء طالب أك منتجات مادية في إطار المشركعات داخمة أك خدمات إطار ما ت
إرشادية كتربكية أك بحكث عممية كابتكارات تبرز مدل التقدـ في استخداـ مكاردىا البشرية أك المادية 
كىذا ما سيتضح في مفيكميا كأىميتيا كخصائصيا كأبرز استراتجياتيا كطرؽ قياسيا في إطار ىذا 

 محكر . ال
 . يفهىو انقذرة انتنافسيت نهتعهيى انفني  -أولا 

يعتبر مفيـك التنافسية مف المفاىيـ االقتصادية كالتي انتقمت إلى الحقؿ التعميمي بسبب التحديات 
كاألدكار التي بصددىا ىذا المجاؿ ، حيث ىك المسئكؿ عف إعداد القكل البشرية في سكؽ 

( ، كمف ثـ أصبح مفيـك التنافسية مشتركا بيف القطاع  2،  5002عماد الديف المصبح ،  )العمؿ



 هيثم الكيالني، أ/  عبير أبوسليمةأ.د./ آمال العرباوي ، أ.م.د./ عبد السالم الشبراوي ، د/           القدرة التنافسية بمدارس التعليم  الفني 

 جايعت بىرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         195(                                       2021– يىنيى) –(  35انعذد )

التعميمي كاالقتصادم في الدكؿ نظرا لمتداخؿ بيف أىداؼ كال مف ىما كدكرىا في التنمية االقتصادية ، 
التعميمية كالتي تتصؿ مباشرة بالسكؽ الخارجي سكاء اإلنتاجي  كأيضان بسبب طبيعة بعض المؤسسات

العاممة مثؿ التعميـ الجامعي ك التعميـ الفني ، كتتعدد تعريفات القدرة أك عمى مستكل القكل 
قدرة التميز عمى  ( عمى أنيا5005التنافسية لممؤسسات التعميمية حيث عرفيا )الصالح ، 

المؤسسات التعميمية المنافسة في مجاالت حيكية كبرامج التعميـ كخصائص أعضاء ىيئة التدريس 
كالتجييزات المادية كالبحثية كنمط اإلدارة كنظـ الجكدة كابتكار نظـ كبرامج  كتقنية كأكعية المعمكمات

 .(  522، 5005، تدريب جديدة تتكاكب مع المستجدات البيئية )عثماف الصالح  
( عمى أنيا القدرة عمى تقديـ الخدمة التعميمية كالبحثية  5002عرفتيا ) نكر اليدل ،  

عمى مستكل الخريجيف كىيئة التدريس ، مما يكسب المؤسسة ميزة عالية الجكدة مما ينعكس ايجابيا 
تنافسية في سكؽ العمؿ القدرة عمى تقديـ الخدمة التعميمية كالبحثية عالية الجكدة مما ينعكس 
ايجابيا عمى مستكل الخريجيف كىيئة التدريس ، مما يكسب المؤسسة ميزة تنافسية في سكؽ 

 (.  2، 5002، ، نكر اليدل بكطبة) (0)العمؿ
( عمى أنيا القدرة عمى التسابؽ مع المؤسسات التعميمية  5002كعرفتيا ) كضيئة  ،  

خصائص أعضاء  –في تحقيؽ األفضؿ في كظائؼ المؤسسة التعميمية الثالث ) البرامج الدراسية 
حمية التجييزات الدراسية (مما يحقؽ ليا القدرة عمى جذب الطالب مف البيئة الم –الييئة التدريسية 

 (.    20،  5002كضيئة أبك سعدة   ، )(5)أك العالمية
( عمى أنيا قدرة المؤسسة التعميمية عمى تكظيؼ مكاردىا  5002كيعرفيا ) عبد العزيز،       

المتاحة في تككيف مخرجات تفكؽ تكقعات عمالئيا الخارجيف كالمتمثميف في القطاعات التنمكية في 
 .( 922،  5002، )احمد عبد العزيز  المجتمع

كمما سبؽ يتضح أف القدرة التنافسية في المؤسسات التعميمية تعتمد عمى تقديـ الخدمة التعميمية 
عالية الجكدة في إطار التميز الداخمي في اإلدارة كنظـ الجكدة كالتجييزات كبرامج التدريب كالتمكيؿ 

الخرجيف كىيئة التدريس  بأقؿ تكمفة لمكصكؿ إلى المستكيات العالمية مما ينعكس عمى مستكل
 داخميا مما يكسبيا ميزة تنافسية سكاء في سكؽ العمؿ ك مجاالت خدمة المجتمع المختمفة. 

كعمى ىذا فاف القدرة التنافسية في مدارس التعميـ الفني كما تعرفيا ) كزارة التعميـ كالعمـك  
يجيف الذيف يتمتعكف بالكفاءة ( تعبر عف :  مفيـك االستدامة لتأىيؿ الخر  5002في دكلة مقدكنيا، 

المينية الالزمة لسكؽ العمؿ مثؿ الميارات األساسية ك اإلدراكية ك السمككية كحؿ المشكالت ك 
المبادرة ك القدرة عمى تنظيـ العمؿ كالتي ىي الزمة لضماف استدامة عممية التعميـ في إطار 

ؤدل بالمؤسسة التعميمية إلى كضع التخصصات المختمفة التي تطمبيا االقتصاديات الحديثة مما سي
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مناىج جديدة كمعايير تعميمية مالئمة لسكؽ العمؿ ك تحسيف آليات التعاكف بيف المدارس بعضيا 
البعض كالتحكؿ مف التعميـ الفني الذم ينصب عمى الميف التقميدية إلى تعميـ آخر ينصب عمى 

ك تعزيز المركنة في تكفير جيد  الميف الحديثة مما سيؤدم إلى نقؿ ميارات سكؽ العمؿ لدييـ 
(Ministry of Education and Science of Macedonia , 2015, 5) 0     

: عمى أنيا كؿ إمكانيات المؤسسة التعميمية ) Adreyvena ،2015كتعرفيا اندريفينا )  
منافسة التي تساعدىا عمى تقديـ خدمة تعميمية عالية الجكدة تحظى برضاء العمالء في إطار نظـ ال

في نطاؽ محيطيا ، مما يعكس التفكؽ عمى المنافسيف في عدد مف المجاالت المالية ك االقتصادية 
 . )   Nina Adreyvena and Others , , 2015, 368كاالجتماعية كالمكارد )

: عمى أنيا قدرة المدرسة عمى تحقيؽ كالحفاظ عمى الجكدة  ( 5002كتعرفيا) إيماف ،  
كفائتيا الداخمية كزيادة الطمب عمييا ، كتحسيف أدائيا كمخرجاتيا بما يحقؽ  التعميمية كزيادة

أىدافيا المحمية كالعالمية كالخدمات التي تقدميا بما يكسب مكارد متميزة ،  كمف خالؿ التعريفات 
 قدرة السابقة يمكف صياغة تعريفا إجرائيان لمقدرة التنافسية بمدارس الفني بمصر عمى النحك التالي :

مكانيات كميارات  المدرسة عمى المنافسة في األسكاؽ الخارجية كالداخمية بما تمتمكو مف خريجيف كا 
كمكارد متميزة تتيح ليا الحصكؿ عمى نسبة اكبر مف السكؽ في إطار إستراتيجية محددة 

 (.220، 5002،  حسف إيماف) لمتنافس
 خصائص انقذرة انتنافسيت مبذارس انتعهيى انفني. -ثانياا 

تستند القدرة التنافسية إلى عدة خصائص تؤثر في تككينيا داخؿ المؤسسات التعميمية بحيث     
تتكامؿ في تأثيرىا عمى جكدة المخرج النيائي ليا ، بحيث يستطيع المنافسة في األسكاؽ الخارجية 

ا حاجات كذلؾ في إطار عممية العرض كالطمب كالمميزات التي يتطمبيا العمالء فيو  كالتي يتحكـ بي
 (:  5002،22، ميا عبد اهلل المجتمع كمف أىـ ىذه الخصائص )

التكامؿ  : حيث تعتمد المؤسسات عمى التنسيؽ بيف أجزائيا لتككف كتمة كاحدة متكاممة المكارد -0
 كاإلمكانات.

 الشمكلية : فالقدرة ال تعتمد عمى كظيفة كاحدة بؿ تقـك عمى مجمكعة مف المعايير  . -5
تيجية : حيث ينبغي المؤسسات التربكية أف تمتمؾ أىداؼ طكيمة األجؿ كقصيرة االجؿ  اإلسترا -9

 لتحقيقيا .
االستدامة : حيث أنيا تيدؼ إلى تحقيؽ استمرارية المنافسة في األسكاؽ مف خالؿ استمرار  -2

 عممية التحسيف .
 كاف لمبحث فيو  .التغيير : فالتنافسية تعد محاكلة لصنع كتشكيؿ المستقبؿ كليس مجرد م -2
 المستقبمية : حيث تككف التنافسية عمى السكؽ التعميمي في المستقبؿ كليس السكؽ الحالي . -2
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 .خصائص انقذرة انتنافسيت يف يذارس انتعهيى انفني
تتعد خصائص القدرة التنافسية لممدارس التعميـ الفني نظرا لتشعب التخصصات داخميا كأىدافيا 

 : ) Alexander Harris  & David Wakelyn  8-2 , 2007 ,) يكىي عمى النحك التال
المركنة : كتعبر عف استجابة التعميـ الفني لمتغيرات سكؽ العمؿ كمتطمباتو كتكفيرىا في نطاؽ  -0

 خريجيو
اإلستراتيجية : حيث تتسـ خطط التعميـ داخؿ التعميـ الفني ببعد المدل الزمني كككف رسالتيا  -5

 بقا لألىداؼ العامة لمدكلة  .كرؤيتيا محددة سالفا ط

االستدامة : كتشير إلى تجدد الميزات التنافسية ، حيث عف طريؽ ذلؾ تستطيع المدارس التكاجد  -9
 في األسكاؽ ألكبر فترة ممكنة كتعزيز قدرتيا التنافسية باستمرار .

فس الجكدة : كتعبر عف جكدة المخرجات المادية ك البشرية لممدارس ك التي مف خالليا تنا -2
 باألسكاؽ المختمفة ، كأيضا جكدة النظاـ التعميمي ك اإلدارم داخؿ المدارس.

االرتباط بالسكؽ : حيث تحدد األسكاؽ نكعية المخرجات ك جكدتيا بؿ ك التخصصات في بعض  -2
 المدارس .

 . أهًيت انقذرة انتنافسيت يف املؤسساث انتعهيًيت -ثانثاا 
ية  احد أىـ العكامؿ التي تحدد مكقعيا في األسكاؽ تعد القدرة التنافسية لممؤسسة التعميم 

الخارجية باإلضافة إلى مدل القدرة عمى االستمرارية في المنافسة مف خالؿ المزايا التي تممكيا في 
إطار القدرة عمى تكفير النفقات كزيادة االبتكارات داخميا مما يسيـ في تنمية البيئة الداخمية مف 

الطالب  المادم كالمعنكم كالبيئة الخارجية مف حيث زيادة  حيث رفع مستكل المكظفيف ك
مساىمتيا في تنمية المجتمع ، كتكمف أسباب أىمية القدرة التنافسية في المؤسسات التعميمية في 

 :( Sasha Johnson , 2015 , 22-24)  .اآلتي
ي التنمية تساعد عمى تكفير التكنكلكجيا داخؿ المؤسسات التعميمية كمف ثـ المساىمة ف -0

 المستدامة في المجتمع  .
 تحفز المؤسسة التعميمية عمى تكفير عمالة جيدة في سكؽ العمؿ . -5
 تعمؿ عمى جذب االستثمارات في مجاؿ التعميـ . -9
 تعزز تطكير الشراكات بيف المؤسسات التعميمية كالمؤسسات اإلنتاجية الخارجية . -2
 كير أنظمة اإلدارة كاإلنتاج داخؿ المؤسسات التعميمية .تعمؿ عمى زيادة البحكث الداخمية لتط -2
 أىمية القدرة التنافسية في مدارس التعميـ الفني:  -

تعتبر القدرة التنافسية أحد أىـ العكامؿ التي تسعى المدارس إلى تحقيقيا ليس لألىداؼ     
ة مثؿ جكدة االقتصادية مثؿ منتجات مشركعات رأس الماؿ فقط بؿ لتحقيؽ األىداؼ التعميمي
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أيضا ، كلذا تكمف أىمية القدرة التنافسية لمدارس  ةالخريجيف ك المباني كالمنشات التدريبي
 :   .(Nina Adreyvena and Others  , 2015, 376التعميـ الفني في اآلتي)

 تساىـ في الحصكؿ عمى الشيادات الدكلية في جكدة التعميـ ك النظاـ اإلدارم . -0
 . ةمج بيف العمـك النظرية كالتطبيقيتضمف عممية الد -5
 .  اتعزيز قدرة المؤسسة عمى إدارة ابتكاراتي -9
 تساعد عمى تكفير اكبر قدر مف العمالء كتحقيؽ اكبر قدر ممكف مف التميز في الخدمات.  -2
 تكفير نظاـ يضمف اكتساب المعرفة كالقدرات المينية لتحقيؽ أىدافيا في المجتمع . -2
 : انفني  انتعهيىمبذارس انقذرة انتنافسيت  أنىاع -رابعاا 

اف تعدد انكاع القدرة التنافسية في مجاؿ التعميـ ينبع مف تعدد التخصصات المختمفة كالمراحؿ 
المختمفة في التعميـ كتعدد االىداؼ الخاصة كاتحادىا في ىدؼ استراتيجي في نياية المطاؼ ، فاىداؼ 

ختمؼ مع اىداؼ التعميـ الثانكم العاـ االكاديمية اك مرحمة التعميـ التعميـ الفني  التدريبية كالعممية ت
االساسي التاسيسية كلكف في النياية اف اعداد المكاطف الصالح المساىـ في تنمية الكطف االقتصادية 
ىك اليدؼ االسمى ليذه المراحؿ ، كباختالؼ طبيعة المؤسسات التعميمية في كؿ مرحمة فاف انكاع 

في تتمخص أنكاع القدرة التنافسية  مؼ باختالؼ السكؽ الذم تيدؼ اليو ، كفي اطار ذلؾتنافسيتيا تخت
 :(52،  5009)سعكد النايؼ ،  في اآلتيمجاؿ التعميـ الفني كجزء مف المنظكمة التعميمية 

 ؤسسػػةتعػػد الكمفػػة العامػػؿ الحاسػػـ فػػى مػػدل اسػػتمرار كبقػػاء كنجػػاح أم متنافسية التكمفة :  -0

مؤسسة كمفػػة ال تعنػػي أف تقػػدـ التالك  ة، كمػفتخػالؿ خفػض الف لمتعمػيـ لتحقيػؽ ميػزة تنافسػية مػ
فحسػب ، بػؿ أف تككنػو الكمفػة ذات عالقػة بػالجكدة بحيػث يكػكف  خػػدمات بكمفػػة أقػػؿ التعميمية

 كمفة مف خالؿ كمفػة متغيػرة اقػؿالذل تعمؿ فيو ، كيكمنا تحقيؽ ميزة مف الت جػذابا فػى السػكؽ

  .مػف نفقػات التسػكيؽ أك تحقيػؽ مسػتكيات اقػؿ مػف النفقػات التشػغيمية 
الجػػكدة التصػػميـ كجػػكدة المطابقػػة ،  ىنػػاؾ ميػػزتيف تنافسػػيتيف تتعػػامالف مػػع ة: الجكدتنافسية  -5

حيػػػث التصػػػميـ العػػػالي لػػػألداء ممثمػػػة  ػػفكتشػػير األكلػػي إلػػى تحقيػػؽ معػػالـ متفكقػػة م
التصميـ كاليادفة إلى إقناع الزبكف ، أما جكدة  بخصػػػائص المنتػػػج كالمحػػػددة فػػػى مرحمػػػة

 .لممكاصفات الخاصة بالصميـ المطابقة فتمثؿ درجػة مطالبػة المنػتج
 ( كتعنػػي القػػدرة عمػػى مسػػايرةالمتغيرةنػػتج )تتضػػمف المركنػػة مركنػػة الم:   ميزة المركنة  -9 

فػػى تصػػميـ  زبػكف كذلػؾ مػف خػالؿ إجػراء تغييػراتلمتغيػرات فػى األذكاؽ كالحاجػات المنفػردة ال
الجامعة عمى  ثانيػػة ىػػى مركنػػة الحجػػـ كتعنػػي قػػدرةالالمنتجػػات المقدمػػة ، كالمركنػػة 

مػػف خػػالؿ تقػػديـ  ػى مسػتكيات الطمػب ، كىػذا لػو فكائػد متعػددة كذلػؾاالسػتجابة لمتغيػر ف
  . منتجػػات جديػػدة كتقػػديـ تشػػكيمة كاسػػعة كالػػتحكـ بػػالحجـ كالتسػػميـ
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الكقػػت الػػذل يرغبػػو  عمػى تقػديـ المنتجػات فػى مؤسسة التعميمية إف قػدرة ال: ميزة السرعة -2
يمكػف تحسػينيا عمػى  التي قػػة كالسػػرعة المطمبػػيف تتػػأثر بالعديػػد مػػف التغيػػراتالزبػػائف كبالد

كتحدد مسػتكل إدارة العمميػات كالتكقفػات كالعطػالت كمعػدؿ غيػاب العػامميف كدكراف العمػؿ ، 
المسػتغرؽ  الػذم يشػير إلػى الكقػت مضػاميف ىػذا البعػد بثالثػة اتجاىػات كىػي التسػميـ السػريع

 .بػيف اسػتالـ طمبيػة الزبػكف كتمبيتيػا 

 إدارة األعمػػاؿ فييمثػػؿ اإلبػػداع كاالبتكػػار إحػػدل الضػػركرات األساسػػية   :ميزة اإلبداع -2 

فػال يعػد كافيػا  كنمػػ فياألخػػرل  ىيتصػػاعد كالحاجػػات كالطمكحػػات  فيكالجامعػػة إذ أف الكقػػت 
أنكاعيا بالطرؽ الركتينية  عمػى اخػتالؼ المؤسسات التعميمية فييا أداء األعمػاؿ أك حتػى مرضػ

تراجػػع عػػف الركػػب التسػػارع فػػى  التقميدية ألف االستمرار بيا يؤدم إلى التكقػؼ كىػك بالتػالي
 . إلػػى األمػػاـ أك الفشػػؿ  المضي

 تعهيى انفني:انعىايم املؤثرة يف انقذرة انتنافسيت يف ان -خايساا 
ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في قدرة المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ قدرتيا التنافسية ، حيث 
تشمؿ الخارجية كالداخمية ، المرتبط بالعمميات الييكمية كالذاتية ،كالمرتبط بقدرة المؤسسة عمى جذب 

ا القدرة عمى اإلعالف عف مميزات المؤسسة الخارجية ك  التكاصؿ مع الممتحقيف بيا ، عمالئيا ، كتشمؿ أيضن
 : ( Tim Mazzarol & Geoffrey Norman, 1999, 287-300) كمف ىذه العكامؿ

التسكيؽ الخارجي : كتعني تنسيؽ الجيكد الخارجية لممؤسسة التعميمية لمتسكيؽ  عمىالقدرة -0
 كالعمؿ عمى عقد كصالت ك ركابط بينيا كبيف المؤسسات الخارجية ، كتشمؿ عمى  . 

 : كذلؾ عف طريؽ تطكير الكفاءات المتميزة ، تطكير المنتج النيائي . المخرجاتجكدة  -أ
: كذلؾ عف طريؽ عقد شراكات طكيمة األمد مع شركات التكظيؼ كغيرىا ، فتح منافذ  التسكيؽ -ب

لممؤسسة سكاء داخميا  عف طريؽ تكفير الدكلة لذلؾ في إطار منشاتيا المختمفة أك المعارض 
 ا  .التي تنظمي

الخارجية : تتنكع ىياكؿ األسكاؽ بيف تككيف الشراكات مع المجتمع الخارجي  األسكاؽىيكؿ  -5
لممدارس كاختيار الشركاء المميزكف كالذيف عف طريقيـ تكتسب المدارس ميزات أخرل في سكؽ 
عف طريؽ االستثمارات كزيادة رؤكس أمكاؿ مشاريعيا أك عف طريؽ نكعية التدريبات داخؿ 

 تيـ ، كيشمؿ ىيكؿ األسكاؽ الخارجية عمى .مؤسسا
الشراكات : كتعني تككيف شبكة مف الشراكات مع المؤسسات الخارجية لتككيف ركابط  تككيف -أ

تنافسية فيما بينيا لالستفادة مف الخبرات كالمككنات المادية ، كلكي تؤثر اكبر حصة مف السكؽ 
 التنافسي . 

عمالء متميزكف المتمثمكف في أكلياء األمكر أك المؤسسات ميزة العميؿ : كتعني االحتفاظ ب -ب
 المجتمعية التي يتـ عقد شراكات معيا  في األسكاؽ الخارجية.
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 القدرة عمى التسكيؽ الداخمي : -9
الخبرات : كتعني جميع الخبرات المكجكدة في نطاؽ المؤسسة التعميمية كالتي تعتمد عمييا في  -أ

 .  ، كالتعميمي اإلدارمىيكميا 
: كتعني االستراتيجيات التي تتبنيا المؤسسة التعميمية في تطكير كتعزيز قدرتيا  االستراتيجيات -ب

 التنافسية في سكؽ العمؿ  الذم يعمؿ بو الطالب بعد تخرجو .
التنظيمية: كتعني ثقافة العامميف داخؿ المؤسسة التعميمية ، كالتي تعزز مف قدرتيـ  الثقافة -جػ 

 لداخمي لتحسيف ميارتيـ كأدائيـ مما ينعكس في النياية عمى قدرة المؤسسة .عمى التنافس ا
المعمكمات : كتعني مدل تكافر التكنكلكجيا الداخمية كالتي تعمؿ عمى تسير العمؿ داخؿ  تكنكلكجيا -د

 ىيكؿ المؤسسة. 
 العكامؿ المؤثرة في القدرة التنافسية لمدارس التعميـ الفني : -

ؤثرة لمقدرة التنافسية في مدارس التعميـ الفني بيف العكامؿ الداخمية تتعد العكامؿ الم 
كالعكامؿ الخارجية كالتي يؤثر بشكؿ أك بآخر في قدرة المدرسة عمى التنافس مع غيرىا في نطاؽ 

 :( Hsun  Huang, 2012 , 50-53) محيطيا كىي كاآلتي
 العكامؿ الخارجية كتتمثؿ في : -0
تؤثر جكدة مخرجات المؤسسات التعميمي األخرل المكجكدة في نطاؽ  التعميمية : المؤسسات -أ

المجتمع الخارجي لممدرسة تؤثر في تطبيؽ معايير أعمى لجكدة المخرجات فيو مف حيث تأثيرىا 
 في قكة المؤسسة .

سكؽ العمؿ  : يؤثر السكؽ الخارجي في تحديد جكدة المخرجات مف حيث الخريجيف ك  -ب
كأيضا تحدد آليات السكؽ نظـ التعامؿ فيو مف الناحية االقتصادية المنتجات المادية ، 

 كاألكاديمية.
: يؤثر أكلياء األمكر في تحديد جكدة المنتج فيما يكافؽ رغباتيـ ك طمكحاتيـ في  العمالء -جػ

 أبنائيـ.
 الحككمية : كتمعب السياسيات الحككمية دكرا ىاما في تككيف المنافسة ، كذلؾ ليس السياسات -د

عف طريؽ التدخؿ المباشر كلكف عف طريؽ تحفيز المؤسسات الكطنية عمى تطكير أدائيا 
التنافسي ، كذلؾ عف طريؽ كضع استراتيجيات طكيمة األمد لضماف حصكؿ مؤسسات الدكلة 

 عمى المكارد األزمة لمتطكير .
، كأسكاؽ الماؿ  : كىي االبتكارات الجديدة أك التقمبات العالمية الفجائية في السكؽ الصدفة -ق

 كالصرؼ كالحركب كاألكبئة ، كالتي تسمح بحدكث تغيرات في المزايا التنافسية .
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 العكامؿ الخارجية كتتمثؿ في : -5
المكارد التنظيمية : كالمتمثمة في الييكؿ التنظيمي لممدرسة كنظـ اإلدارة المختمفة فيو كالتي تؤثر  -أ

 في طبيعة القرارات كاليات تنفيذىا .
 المكارد البشرية : كتتمثؿ في المعمميف كالطالب كالمكظفيف كاإلدارييف . -ب
 المكارد االقتصادية : كتتمثؿ في حجـ التمكيؿ المقدمة الدكلة كمدل استغاللو داخؿ المدرسة. -جػ
التسكيؽ : كيؤثر التسكيؽ في حجـ السكؽ الذم تستحكذ عميو المؤسسة حيث اف قدرة المؤسسة   -د

 كالدعائية لمنتجاتيا تعتبر عامال ىاما لجذب العمالء ك التعريؼ بمميزات المنتجات .التسكيقية 
كفي إطار ذلؾ  تتضح أىـ العكامؿ المؤثرة بالقدرة التنافسية بالتعميـ الفني كالتي  كاف مف  

أبرزىا العمالء كالتمكيؿ كالعكامؿ البشرية كغيرىا كلكف ىذه العكامؿ تحتاج إلى عدة متطمبات 
تمرارية تحسينيا كتطكيرىا فال يمكف ضماف استمرارية كالء العمالء دكف البحث في كيفية تمبية الس

رغباتيـ كتكقعيا ككذلؾ العامؿ البشرم الذم يتطمب المزيد مف التدريب الستمرار عممية التحسيف عمى 
 المدل البعيد كتمؾ المتطمبات سيتـ إيضاحيا الحقا في المحكر القادـ . 

 مبات دعـ القدرة  التنافسية لمدارس التعميـ الفني  . متط-سادسان 
إف القدرة التنافسية إذا تكافرت لممؤسسة التعميمية فإنيا ال تعتبر ميزة في حد ذاتيا بؿ إف      

االستمرار في التنافس ىك التميز المنكط بالمؤسسة تحقيقو لضماف المحافظة عمى حصتيا في األسكاؽ 
عكس عمى اربحيا كالتي ستصب في النياية في تعزيز إستراتيجية التطكير كلضماف عمالئيا فيما ين

كلذا فيناؾ عدة عكامؿ تدعـ القدرة التنافسية  ،(20،  5002)نبيؿ خميؿ  ،  المستمر داخميا
 ،:(707،  5002، محمكد الزبيدم  ) لممؤسسات التعميمية كمنيا اآلتي

تنافسية مؤسسات التعميـ عبر تكجيو االىتماـ مف  يمكف لمتدريس المساىمة في تعزيز .التدريس : -0
، أنظمة تقكيـ الطمبة، سياسة ياالمتطمبات مثؿ : سياسة القبكؿ في قبؿ مؤسسات التعميـ لبعض

تطبيقات التعميـ اإللكتركني، نكعية  استقطاب أعضاء ىيئة التدريس كتقكيـ أداءىـ كتطكيرىـ،
 .كاديمي لتمؾ البرامج، برامج اإلرشاد األكاديمي لمطمبةالبرامج األكاديمية المقدمة كاالعتماد األ 

نتاج المعرفة: أصبحت المعرفة العمميالبحث  -5 اليـك محددان رئيسان لنجاح اقتصاديات الدكؿ  كا 
تمع المعرفي لمجكمؤسسات التعميـ ىي المعكؿ عمييا في إدارة المعرفة كالتحكؿ نحك ا ،كتنافسيتيا

كالمرتكز الرئيس في تحقيؽ ذلؾ يتمثؿ في البحث العممي كربطو  كدعـ تحقيؽ اقتصاد المعرفة
بيف المؤسسات الشراكات اإلستراتيجية  بقطاعات اإلنتاج المختمفة في الدكلة عبر االستثمار في
 التعميمية كالمؤسسات الخارجية األخرل في نطاؽ بيئتيا .

فييا المعارؼ كالميارات  تكفر اعزز تنافسية مؤسسات التعميـ إذتتك البشرية :  المكارد -9
القدرة  -تياالتعامؿ مع تقنية المعمكمات كتطبيقا -التفكير الناقد كالقدرة عمى حؿ المشكالت : التالية

ميارات  -التنكع في الثقافات كاالتجاىات -كاالبتكار اإلبداع -عمى التعاكف كالعمؿ الجماعي
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االلتزاـ  -كاحترافية األداء زاـ بأخالقيات العمؿااللت -ميارات االتصاالت الشفيية كالمكتكبة  -القيادة
  .بالمسؤكلية االجتماعية كاألخالقيات العامة

استراتيجي في المؤسسة األكاديمية،  كنظـ المعمكمات: أصبحت تقنية المعمكمات ذات بعد التقنية  -2
 مميات اإلبداعا التعميمية كاإلدارية كالبحثية، إذ تدعـ عتيبما يسمح ليا بإدارة كتطكير عمميا

كاالبتكار، كتساعد في تطكير المنتجات الحالية كتقديـ منتجات جديدة، كجعميا أكثر تميزان مف 
 .المؤسسات األخرل في تقميدىا منافسييا بما يمثؿ عقبة أماـ

 متطمبات دعـ القدرة التنافسية لمدارس التعميـ الفني . -
درة التنافسية لمدارس التعميـ الفني لما يتمتع بو ىذا تكجد العديد مف األساليب كالبدائؿ لدعـ الق    

لمطالب كالمعمميف حيث أف رفع النكع مف التعميـ بمميزات تجعمو يجمع بيف الجانب األكاديمي كالتدريبي 
كفاءة المعمـ تصب في كفاءة الطالب كمف ثـ يتـ تعزيز القدرة التنافسية لممدرسة كلممشركعات داخميا 

 ::( John Kirkpatrick, 2016 , 4-8)كالبدائؿ اآلتي  كمف ىذه األساليب
 تطكير الدعـ المالي،  كذلؾ في إطار: -0
 زيادة الدعـ المقدـ إلى المشركعات التعميمية. -أ
 تطبيؽ معايير أعمى في التمكيؿ تالءـ احتياجات كؿ مكاف عمى حدل . -ب
 تنفيذ تكنكلكجيا تكفير الطاقة . -جػ
 تمكيؿ الدكلة . زيادة حصة الفرد مف -د
 
 تطكير الدعـ القانكني،  كذلؾ في إطار : -5
 الدمج بيف المناىج األكاديمية كالثقافية . -أػ
 تييئة الظركؼ نحك الالمركزية . -ب
 تفعيؿ المشاركة المجتمعية . -جػ
 القضاء عمى الفجكة بيف التعميـ الثانكم الفني ك التعميـ العالي . -د
 
 جديدة ، كذلؾ في إطار : إنشاء آليات إدارية  -9
 خمؽ نكع مف التكاصؿ بيف المدارس ك الييئات المختمفة في الدكلة . -أ
 التكامؿ بيف التعميـ الميني كالكزارات في إطار التكظيؼ . -ب
 تيسير عممية اتخاذ القرارات المختمفة . -جػ
 التعميـ الميني .المشاركة التطكعية في  -التركيز عمى تطكير االبتكارات اإلدارية . ق -د
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 تطكير نظـ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الفني. -2
 دراسة أفضؿ النظـ كتطبيقيا في مجاؿ الجكدة . -أ
 تنسيؽ أنشطة التعميـ الفني كالميني .  -ب
 إنشاء نظـ حديثة إلدارة الجكدة الشاممة . -جػ
 كضع سياسات عامة ترتبط باألىداؼ المنيجية لمجكدة . -د

كمف خالؿ ما سبؽ يتضح أف عممية دعـ القدرة التنافسية تعتبر عممية إدارية شاممة لتحقيؽ      
التميز كالجكدة سكاء عمى المستكل المالي لممدرسة أك اإلدارم كنظـ الرقابة الداخمية كالخارجية أك 

كتطكير  حتى عمى مستكل الدكلة في إطار تطكير القكانيف الخاصة بالتعميـ الفني ككؿ كالتكظيؼ
سكؽ العمؿ أك نظـ الجكدة بالمدارس كسعييا لتحقيقيا باإلمكانيات  تالمناىج ما يتناسب مع احتياجا

 المتاحة .
 حمذداث انقذرة انتنافسيت ملذارس انتعهيى انفني. -سابعاا 
ا إف نجاح المؤسسات التعميمية في تنمية قدرتيا التنافسية كالحفاظ عمييا يأتي عمى رأس أكلكيتي      

اإلستراتيجية ، ألنو ينصب في صالح عديد مف األطراؼ كىي الطالب كالمؤسسة ككزارة التربية ك 
التعميـ كالمجتمع ككؿ ، كلكف تحقيؽ ىذه القدرة ال يمكف إال إذا تكافرت العديد مف المحددات أك 

 : المتطمبات األساسية كالضركرية كالتي منيا 
التشريع كالتنظيـ ىي : مؤسسات التعميـ يأتي عبر ثالث قنكات لحككمة : دعـ الحككمة لتنافسية ا -0 

 :.(522، 5002)عثماف الصالح ،  كىـ النحك اآلتي كالتمكيؿ
كالسماح ألنماط مختمفة مف المؤسسات بالتكاجد، كالعمؿ   يتعمؽ بتنظيـ قطاع التعميـ :  التشريع  -أ

ألداء إلى أنكاع مختمفة مف الميزانيات عبر التحكؿ مف ميزانيات ا عمى تغيير طريقة تقديـ الدعـ
كمنح التمكيؿ بناء عمى نتائج  التي تركز عمى األداء كالكفاءة،  الحككمي لمؤسسات التعميـ ،

 . األداء كالعمؿ المتفكؽ
دار  مؤسسات التعميمية عبر منح ال: التنظيـ    -جػ   بما  تيااالستقاللية التنظيمية كاإلدارية كالمالية كا 

عمى سرعة اتخاذ القرارات كاالبتعاد عمى  ة القرار، عبر مجالس أمناء يمتمككف القدرةيضمف مركن
 .الركتيف الحككمي الطكيؿ

عمى  تياحتى يمكف لممؤسسات القياـ بأدكارىا بكفاءة كبما يضمف قدر : التمكيؿ المستمر كالدائـ  -د
  .كاالقتصاد المعرفي التحكؿ نحك مجتمع المعرفة

تمع تكقعات معينة مف مؤسسات التعميـ تتمثؿ في تعميـ كتدريب كتأىيؿ المكاطنيف : لممج لمجتمعا -5
المؤسسات المؤسسات، ىذه التكقعات قد تصاب بشي مف الخيبة عندما تركز  في ىذه كاستيعابيـ
تفيمان مجتمعيان داعمان لتعزيز ب عمى االستيعاب كىذه يتطم اتياعمى التميز إذ ستقؿ قدر  التعميمية
 . (2، 5000،  )محمكد الكادم ، عمى الزعبي   ىذه المؤسسات تنافسية
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مؤسسات ضماف الجكدة كاالعتماد كالتنافسية: حتى يمكف لمؤسسات التعميـ العمؿ كفؽ شركط  -9
معايير تقكيـ كجكدة متسقة مع المعايير الدكلية؛ فإف ىذا ُيحتـ عمى  كبيئة تنافسية صحية، ككفؽ

باالعتماد األكاديمي كتطبيقات  يتـعميـ بناء مؤسسات كككاالت تعف قطاع الت المسئكلةالجيات 
 . (900، 5002)عثماف الصالح ،  الجكدة كضماف المنافسة بيف مؤسسات ىذه القطاع

)بمقاسـ  الثقافة التنظيمية: المبنية عمى قيـ التميز، كاإلبداع، كاالبتكار، كالمبادرة، كالتمكيف اإلدارم -2
 (.525، 5007 زايرم ، فاطمة تكازف،،

القيادة: القادرة عمى تبني رؤية إستراتيجية تسمح بالتحكؿ نحك االقتصاد المعرفي، كالقدرة عمى  -2 
)عثماف  .كالتأثير فييـ، كخمؽ فرؽ العمؿ، كاالنتماء كالكالء لممؤسسة حفز منسكبي المؤسسات

 . (900، 5002الصالح ، 
العمؿ  سات معرفية بدرجة كبيرة تحتاج مف أجؿمؤسسات التعميـ مؤسإف المكارد كالكفاءات:  -2

ا كفاءات ذات مؤىالت كقدرات متميزة، ىذه الكفاءات كالقدرات تيبكفاءة كفعالية أف تضـ بيف جنبا
بيف مؤسسات التعميـ خاصة عندما يتـ دعميا بمكارد مالية كمادية  ىي مف يخمؽ التميز كالفارؽ

 .(22، 5005)السيد البحيرم ، كاالبتكاركتقنية تسيؿ عمميا كتساعدىا عمى اإلبداع 

البنية التحتية : بنية المؤسسة التعميمية تمثؿ البيئة التي تحتضف عمميات كأنشطة المؤسسة،  -7 
كتكفر البنية المناسبة يدعـ أداء تمؾ العمميات كاألنشطة، كيكفر تعزيزان ميمان في االنصراؼ نحك 

 Higher Education Reviewطمبات العمؿ األساسية)البحث عف مت اإلبداع كاالبتكار بدالن مف

Report ,2004, 4).  
)عثماف : حيث أف المستفيد في النياية ىك الحكـ عمى تميز الخدمات فالتركيز عمى المستفيدي -2

 . (900، 5002الصالح ، 
ستقبمية ، بناء استراتيجي متكامؿ: كيعبر عف التكجيات الرئيسية لممؤسسات التعميمية كنظرتيا الم -2

العناصر الميمة مثؿ : رسالة المؤسسة ، كالرؤية المستقبمية ليا كأىدافيا  مفكيضـ عددا 
 . (2، 5000،  )محمكد الكادم ، عمى الزعبي   اإلستراتيجية

مرنة: كمتناسبة مع متطمبات األداء ، كالتكيؼ مع المتغيرات الداخمية كالخارجية  تنظيميةىياكؿ  -00
 Helena Štimac &Mirna)يف األفراد داخؿ المؤسسات مف صالحيات العمؿكالالمركزية كتمك

Leko Šimić,, 2012, 26). 
كطرؽ التدريس: بحيث يتـ تخطيطيا كتطكيرىا كفقا لألساليب العممية  الدراسيةالمناىج  -00

 Kurnaity and،  70-65 ,2015 ,) كالحديثة، كأف تساير االتجاىات العالمية المعاصرة

Others). 
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النتائج: حيث يتـ التركيز عمى المخرجات النيائية ألصحاب المصالح المختمفة كمف  عمىالتركيز  -05
 Helena Štimac&Mirna) ىؤالء المستفيديف العامميف، الطالب، الخريجيف، كالمجتمع

Leko Šimić,, 2012, 27). 
 حمذداث انقذرة انتنافسيت ملذارس انتعهيى انفني . -

مية التعميـ كالتعمـ داخؿ مدارس التعميـ الفني تبرز عدد مف المحددات التي ترتكز في إطار عم      
عمييا قدرة المدرسة التنافسية لمحصكؿ عمى نصيب اكبر مف األسكاؽ سكاء مف خالؿ الخريجيف 

 المؤىميف لسكؽ العمؿ أك مف خالؿ المنتجات  في األسكاؽ اإلنتاجية كمف ابرز ىذه المحددات:
: كىـ الطالب كأكلياء األمكر الذيف يبحثكف عف فرص تعميـ جيدة ألبنائيـ كأصحاب العمالء  -0

الشركات في نطاؽ المجتمع المحيط بالمدرسة كالتي تتـ بيا عممية التدريب الخارجي كىـ أيضا 
 ..(  ,ai a  iv a  ،.  63 , 2013) يمثمكف سكؽ العمؿ

ب ىك األساس في تنمي قدراتيـ الثقافية لمتعامؿ : حيث يعتبر المنيج المقدـ لمطال المنيججكدة  -5
 .(  John Williams ،. 211 , 2015) مع المتغيرات الحديثة في مجتمع المعرفة

: كىـ المسئكلكف عف عممية التدريب ك التدريس كالحاصميف عمى التأىيؿ األكاديمي المعممكف -9
يضا التدريب الكاؼ لمتعامؿ مع كالتربكم لمتفاعؿ مع الطالب كاكتشاؼ مميزاتيـ الفردية كأ

 . ( Hsun  Huang ،. 53 , 2012) التكنكلكجيا الحديثة في مجاؿ التدريب
كقت الدراسة: يعتبر عامؿ استغالؿ الكقت الدراسي ك تقسيـ بيف فترات التدريب ك التعمـ الثقافي  -2

ددات قدرة المدرسة كالمكتبة ك فترات الراحة ،بؿ كمكقع المدرسة كزمف الكصكؿ إلييا مف أىـ مح
 .،. (Susan Dawe and Others, 2009, 62التنافسية

التدريب: تمثؿ التدريبات المقدمة لمطالب الجانب العممي مف عممية التعميـ كىي احد أىـ  معايير -2
أىداؼ التعميـ ك التي مف خالليا يكتسب الطالب الميارات العممية التي تؤىمو لمعمؿ ، كمف خالؿ 

 التدريب يتـ االرتقاء بمستكل الطالب كمف ثـ تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة جكدة معايير
(New South Wales Government, 2015 , 19-31) 

مؤسسات التعميـ الفني: إف مؤسسات التعميـ الفني المحيطة بالمدرسة كجكدة مخرجاتيا تحدد  -2
يا كبيف المدرسة كأيضا الشيادات العممية التي تمنحيا خصكصا إذا كانت بين المنافسةمدم قكة 

معتمدة مف الخارج تضيؼ إلى المنافسة  الصيغة الدكلية أك اإلقميمية كمف ىنا يأتي دكر الدكلة 
 .( Susan Dawe and Others, 2009, 28) في مدل اعتمادىا لتمؾ الشيادات

شراكات الخاصة بيف المدرسة ك المؤسسات الخارجية  سكاء في المجتمعية: كالتي تتمثؿ ال الشراكة -7
 Terri Seddon& Stephen ،. 34 ,2004)مجاؿ التدريب أك مجاؿ التكظيؼ لمخريجيف 

Billett, ).. 
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 .   انقذرة انتنافسيت مبذارس انتعهيى انفني ثاسرتاتيجيا -ثايناا 
تحقؽ  تما كان إذا حددي التي تىسكؽ العمؿ  التعميمية في  المؤسسةمخرجات  تعتبر مكانة

فكؽ المتكسط في المدل الطكيؿ  لألداء األساسيةالقاعدة ميزة تنافسية اكبر أك اقؿ مف المتكسط ، ف
كلذلؾ (، مميزة التنافسية المستدامةل )أم مدل امتالؾ المؤسسة ىي الميزة التنافسية المستدامة

كىناؾ نكعاف  .منافسييا إزاءة كالضعؼ تستحكذ عمى الكثير مف نقاط القك  أف تستطيع المؤسسة
 إفكلذا ف ز، ، كالتماينخفضةتمتمكيا: التكمفة الم أفمف الميزة التنافسية التي يمكف لممؤسسة  أساسياف

تمتمكيا المؤسسة ىي في المحصمة النيائية دالة أف الضعؼ التي يمكف  أكجكىرية أم مف نقاط القكة 
 أساسيةاستراتيجيات  كىناؾ ثالث.(50 ، 5005،ساـ الفقياء ) التمايز أكعمى التكمفة  تأثيرىافي 

ىـ عمى النحك فكؽ المتكسط  األداء يمكف تطبيقيا عمى مستكل المؤسسات التعميـ الفني لمكصكؿ إلى
 اآلتي : 

 .إستراتيجية قيادة التكمفة:   -0
التي يمكف  التنافسية األساسية تتعتبر إستراتيجية قيادة التكمفة مف بيف االستراتيجيا 

تتبعيا المؤسسة ، كتقـك ىذه اإلستراتيجية عمى مبدأ تخفيض تكاليؼ اإلنتاج كالتكزيع كالتركيج لكي 
تتمكف مف تقديـ منتجات ذات أسعار منخفضة مقارنة مع باقي المنافسيف مع مراعاة مستكل متكسط 

عمى ما تريده المؤسسة مف كراء نسبيا مف التمايز ، كالغاية مف إتباع إستراتيجية قيادة التكمفة تتكقؼ 
ذلؾ ،فيناؾ مف تريد تحقيؽ عائد اكبر كذلؾ الستثماره في مياديف البحث كالتطكير الحتفاظ بمكانتيا 
كقائد لمسكؽ كلكف اغمب المؤسسات تطمح الف تككف قائد لمتكمفة بيدؼ تحطيـ األسعار كجمب اكبر 

،يمكف  .(22 ، 5009، )مزكغ عادؿ نةقدر ممكف مف المستيمكيف لتككيف اكبر حصة سكقية ممك
لممؤسسة تحقيؽ ميزة التكمفة األقؿ كذلؾ مف خالؿ بعض المحددات كالتي تعتمد كميا بشكؿ أساسي  
عمى بنية القطاع االقتصادم التي تعمؿ فيو المؤسسة كعمى ىيكمة السكؽ ، كما تعتمد الطريقة التي 

فير التكنكلكجيا المتقدمة ، كمف ىذه المحددات يتـ مف خالليا الحصكؿ عمى المكاد الخاـ كعمى تك 
 :.(22 ، 5009، )مزكغ عادؿاآلتي 

عكامؿ منحنى التعمـ كالخبرة : يعد مفيـك اثر الخبرة تطكير لمفيـك اثر التعمـ ، كيعبر عف ىذا  -أ
المفيـك عف قاعدة اقتصادية مفادىا انو كمما زادت الكمية المتراكمة مف منتج ما انخفضت 

الكحدكية بمعني انو بسب تضاعؼ الخبرة التراكمية  لدل األيدم العاممة تنجح المؤسسة  التكمفة
بمركر الكقت في التحكـ في أدكات كتقنيات اإلنتاج بما يسمح ليا مف تخفيض زمف كتكمفة كؿ 
كحدة إضافية ، كعمى حسب ىذه القاعدة فاف المؤسسة التي تقـك بنتاج اكبر كمية تراكمية مف 

صبح تكمفتو الكحدكية اقؿ مف التكمفة الكحدكية لممنتج المنافس ، كبناء عمى ذلؾ فاف منتج ما ت
 المؤسسة التي ليا القدرة عمى التحكـ في مستكل األسعار 
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كعند تحديد سعر مقترب مف سعر الكمفة الكحدكية المنخفض أصال  فاف ىذا سيحد مف دخكؿ منافسيف 
ييا مف جية أخرل كبالتالي تحصؿ عمى اكبر حصة جدد مف جية كجعؿ مؤسسة تتفكؽ عمى منافس

سكقية كىك ما يؤىميا لمحصكؿ عمى أرباح كبيرة في الكقت ذاتو ، كعند استغالؿ ىذه األرباح مف جديد 
 في زيادة الطاقة اإلنتاجية ستزداد الكمية المنتجة المتراكمة مف المنتج المعني .

ف ال قؿ، األميزة التكمفة  إلىسسة لمؤ ا قكدكف أف ييمعنصر الزمف  الؿاستغإف التكقيت :  -ب
فيو لمكجكدة الفرص التسكيقية ا جميع مرة لمسكؽ ستستغؿ   ألكؿ منتجلتدخؿ ا  يتؤسسة الالم

تنافسية، حيث تككف  جيةتراتيسإ ألمالعنصر الرئيسي  عتبرأف الكقت يحيث كبأقؿ تكمفة ممكنة، 
  اإلستراتيجية كنقصد بالنكافذ أخرل  أكقاتي فكمغمقة   أكقاتفي  مفتكحة تيجيةراستاإل النكافذ

 .  غالليااستمكف لممؤسسة ي لتي السكؽ كا يتكجد ف التي تمؾ الفرص التسكيقية 
عمى تكمفة الكحدة ير الكاممة أثر كباإلنتاجية الطاقة الستغالؿ نتاجية: اإل الطاقة  الؿاستغ -جػ 
التكمفة، كىذا  ر عمىيؤسسة لو تأثالمطاقة  استعماؿ ير في التكقؼ أك التغي أفف، كلذلؾ لمنتجة ا

أف ف، لذلؾ لمكسميةيتأثر إنتاجيا بالتذبذبات ا تيبالنسبة لممؤسسات ال كبرما يظير بشكؿ أ
الطمب متذبذبا أم يزيد  يككف فييا تيسسات تتماشى مع تقسيمات السكؽ اللمؤ ىذه ا العديد مف

 . باقي الفصكؿ فيفصكؿ معينة كيقؿ أك ينعدـ  في
 لمحددالسمـ ، كيتمثؿ ىذا ا اقتصادياتأك  حجـلغمة ا اسـحجـ: كيطمؽ عمييا أيضا لا اقتصاديات -د

عدد الكحدات  تتكزع التكاليؼ الثابتة عمىس، حيث اإلنتاجالكمية كمما زاد  التكمفة ضنخفاافي 
تالي نتجة مف التكاليؼ الثابتة كباللمالكحدة ا نصيب ضنخفاا لىنتجة بالزيادة مما يؤدم إلما
 . الكحدكية التكمفةنخفاض ا
اإلستراتيجية  كحدات األعماؿبعض  تشترؾأف  يمكف: اإلستراتيجية األعماؿ كحداتف يقة بالالع -ق

صكؿ عمى الحكف يمحيث  التسكيؽ، البحث كالتطكير، بحكثالنشاطات الكظيفية مثؿ  بعض في
 .التكمفة انخفاضكبالتالي  ىذه العالقة الؿمف خ الحجـ غمة

 إستراتيجيات التميز: -5
تقـك تمؾ اإلستراتيجيات عمى البحث عف التميز بخصائص استثنائية ، حيث تسعى  

المؤسسة إلى تككيف صكرة حاسمة لدل عمالئيا ، كتتميز المؤسسة عف منافسييا عندما يككف لدييا 
افر لدل الشركة القديرة عمى الحصكؿ عى خصائص فريدة ، كتزايد نجاح إستراتيجيات التمايز عندما تتك 

، كيجب عمى  (22 ، 5009، )مزكغ عادؿجكانب كفاءة ال يمكف لمنافسي المؤسسة تقميدىا بسيكلة 
 :(052 ، 5002،  )فالح الحسينيالمؤسسة  قبؿ اختيار ىذه اإلستراتيجيات تكفير المتطمبات  اآلتية 

 تنكيع خدمتيا التي ستقدميا .  -أ
 تستخدميا . تحديد نكع قنكات التكزيع التي س -ب
 أنكاع الزبائف كالمناطؽ الجغرافية التي ستقـك بخدمتيا . -جػ
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 الخدمات ذات العالقة التي ستنافس بيا . -د
كبعد تكفير تمؾ المتطمبات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية يجب عمى المؤسسة إلى اختيار   

جزء معيف مف السكؽ  مجاؿ تنافسي في داخؿ قطاع الصناعة أك مجاؿ أك نشاط معيف يرتكز عمى
كتكثيؼ النشاط التسكيقي في ىذا المجاؿ كاستبعاد المنافسيف كالعمؿ عمى استبعاد اآلخريف كمنعيـ مف 
التأثير في الحصة السكقية لممؤسسة ،  كيتحقؽ التميز لفترة زمنية أطكؿ إذا كاف مبنيا عمى التفكؽ 

أك عمى أساس تقديـ المنتج قيمة اكبر  التقني  كالجكدة ، تقديـ خدمات مساعدة اكبر لممستيمؾ ،
نظير المبمغ المدفكع فيو ، كلذا تقضي عممية اإلنتاج عمى عدـ كجكد عيكب كتصميـ منتج فائؽ مف 
الناحية اليندسية ، ككذلؾ عمميات الصيانة الدكرية لمنتج ذم جكدة عالية ، مع ضركرة عدـ  كجكد 

عة أك خدمة مختمفة عما يقدمو المنافسكف لتناسب عدد كبير تيدؼ ىذه اإلستراتيجية إلى تقديـ سم
رغبات كاحتياجات المستيمؾ الذم ييتـ بالتميز كالجكدة ، أكثر مف اىتمامو بالسعر ، كنكاحي التميز 

مثؿ الجكدة  ، كانخفاض  ـعديدة  كال يمكف حصرىا نظران لتعدد رغبات المستيمكيف كاختالؼ احتياجاتي
 ، 5002،  )احمد البالليتقديمو أك سيكلة استخدميا كالحصكؿ عمييا   تكمفة الصيانة كتعد إمكانيات

222). 
 ، 5009، )مزكغ عادؿأنكاع استراتيجيات التميز ، تتمثؿ أنكاع استراتيجيات التميز في اآلتي  -أ

20)   : 
التميز عف طريؽ مدم حياة المنتج : كتتمثؿ في المدة الزمنية التي يككف المنتج خالليا صالح   -

لالستعماؿ ، فالكثير مف المستيمكيف يقبمكف بدفع مبالغ أضافية مف اجؿ شراء منتجات مدة 
حياتيا كلكف ال يجب أف يككف ىذا المنتج معرضا لمتطكر تكنكلكجي سريع كالمنتجات 

 االلكتركنية  الف المستيمؾ سيعرؼ بالتطكرات التكنكلكجية الالحقة ليا .
كذلؾ عف طريؽ صنع غالؼ يصعب تقميده حيث يككف مظيره  التميز عف طريؽ تغميؼ المنتج : -

مميزان كمقبكال في ذات الكقت لدل المستيمؾ ، كيمكف لمغالؼ إضافة ميزة لممنتج مف خالؿ 
 اآلتي : 

 الغالؼ يحمي المنتج لمحفاظ عمى جكدتو . -
 الغالؼ يجذب المستيمؾ ال إراديا لشرائو . -
 ذىف المستيمؾ .الغالؼ يعمؿ إنشاء صكرة حسنة في  -

التميز عف طريؽ شبكة التكزيع : التميز في التكزيع يأتي مف خالؿ القدرة عمى انشأ منافذ  -
مختمفة لمبيع لمكصكؿ إلى تغطية كاممة  ، حيث لـ يعد ينظر إلييا كناحية تركيجية بؿ الف 

الكسائؿ حتى  االستحكاذ عمى نسبة اكبر مف السكؽ يحتاج إلى تعدد منافذ البيع كاستخداـ كافة
 عمى شبكة االنترنت.
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التميز عف طريؽ صكرة العالمة : أف صكرة العالمة ىي اليكية التي ترغب المؤسسة في التعريؼ  -
بيا في األسكاؽ فمكؿ مؤسسة عالـ كشعار خاص بيا ، كتككف ىذه العالمة فعالة يجب أف 

 اتيرىا .في إعالنيا السنكم كتقرير المؤسسة السنكم كمراسالتيا كفك  تظير
ميزة المكارد: يتمخص مفيـك نظرية التنافس القائمة عمى ميزة المكارد في " إف التنافس عممية  -

مستمرة تتضمف صراعا مستمرا بيف المؤسسات لمكصكؿ إلى ميزة نسبية في المكارد تؤدم إلى 
التنافس ميزة تنافسية في السكؽ كبالتالي إلى أداء مالي متفكؽ . كتتعمـ المؤسسات مف خالؿ 

نتيجة لمتغذية المرتدة مف األداء المالي ك التي تعبر عف مكقؼ الشركة في السكؽ ك بالتالي 
تعبر عف حالة مكارد الشركة بالمقارنة بمكارد المؤسسات األخرل " . ما تميزت بو ىذه النظرية 

ة ، كالذم يعتبر دعما لضركرة تنمية العالقات بيف المؤسسات ىك مفيكميا لمكارد المؤسس
فبخالؼ النظرية التنافسية الكالسيكية التي تربط مكارد المؤسسة فقط برأس الماؿ ك العمالة ك 
األرض فاف نظرية التنافس القائمة عمى ميزة المكارد تعرؼ المكارد عمى أنيا " المكارد المممكسة 

يف كتقديمو كغير المممكسة المتكفرة لممؤسسة ك التي تمكنيا مف تقديـ منتج ذم قيمة لقطاع مع
لمسكؽ بكفاءة كفعالية ".  كعميو فحسب ىذه النظرية فاف مكارد المؤسسة تصنؼ إلى : مالية ، 
مادية ، قانكنية ، بشرية ، إدارية ، معمكماتية ، كما ىك أىـ بالنسبة إلستراتيجية العالقات ىك 

أساسي ك مضيؼ بناء عالقات تعاكنية تعاقدية مع المنافسيف ، المكرديف ، العمالء . كمكرد 
لمقيمة بالنسبة لممؤسسة. لقد انطمؽ الكثير مف البحثيف مف مبادئ ىذه النظرية ليؤسسكا نماذج 

 متعددة متعمقة بتطكير ك تنمية العالقة بيف المؤسسات كمدخؿ لبناء قدرتيا التنافسية.
عيف مف إستراتيجية التركيز: كتيدؼ ىذه اإلستراتيجية إلى استحكاذ المؤسسة عمى نصيب م -9

السكؽ كالتركيز فيو ، كمف الممكف التخصص في مجاؿ دقيؽ معيف أك التركيز في مجاؿ جغرافي 
معيف أك مع مجمكعة متجانسة مف المستيمكيف كالفرؽ بيف ىذه اإلستراتيجية كاالستراتيجيات 
 األخرل ىي أف ىذه اإلستراتيجية تركز المنافسة سكاء في التكمفة أك التميز في نطاؽ محدكد
كليس السكؽ ككؿ كىذه اإلستراتيجية ليا مخاطر عدة حيث إف التركيز عمى سكؽ معيف أك 
مجاؿ جغرافي معيف أك مجمكعة دكف غيرىا مف العمالء قد يؤدم عف طريؽ تقمبات السكؽ إلى 

 .(952 ، 5002،شاكر فتحي )تتضائؿ حصة المؤسسة في السكؽ 
لتكمفة المستيدفة قائـ بالدرجة األكلي عمي تعزيز إف أسمكب ا :إستراتيجية التكمفة المستيدفة -2

التنافسي لمتكاليؼ ، حيث يتـ تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ خفض التكمفة ، التي ال  المركز
أف ك  يجب أف تتخطى متكسط تكمفة الصناعة أك قطاع الخدمات تمييدان لقياس القدرة التنافسية ،

سامي ) تكفر العديد مف المقكمات مف أىميا ، ما يمينجاح تطبيؽ التكمفة المستيدفة يتطمب 
 :ػػ(90،  5002غنيمي  ،
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أف يككف لدم المنظمة نظاـ معمكمات محاسبية متطكر قادر عمي استيعاب أحدث تطكرات في   -أ
 المحاسبة بصفة عامة ، كمحاسبة التكاليؼ بصفة خاصة.

يدفة باالعتماد عمي دراسة السكؽ نظاـ كؼء لمتكاليؼ قادر عمي حساب التكمفة المست كجكد  -ب
 كاتجاىات األسعار باإلضافة إلي التكمفة التاريخية.

لمتكمفة ، الرتباطو  اإلستراتيجيةأف يككف لدم إدارة المنظمة إيماف راسخ بأىمية مفيـك اإلدارة   -جػ 
 كتأثيره عمي جميع اإلدارات داخؿ المنظمة.

دكرات تدريبية لكيفية استخداـ كتطبيؽ أسمكب التكمفة العممي لمعامميف مف خالؿ عقد  التدريب  -د
 .المستيدفة في خفض التكمفة كتحديد األسعار

التنافسية في مجاؿ التعميـ يتـ مف خالؿ خمؽ اإلدراؾ أك  قدرة تحقيؽ ال كعمى ىذا فإف
يقة االنطباع بيف المتعمميف المستيدفيف بأف ما يقدمو المساؽ، كالبرنامج، أك الجامعة يقدـ بطر 

فريدة كجكدة مرتفعة. إف مضمكف الميزة ىنا يعتبر ىامان لمؤسسات التعميـ ، كىامان مف ناحية الصكرة 
كالجكدة المدركتيف. إف ىذا اإلدراؾ يسمح لممؤسسة أف تحصؿ عمى رسـك دراسية أعمى كذلؾ يمكنيا 

ساـ شكؿ جكىرم )أف تؤدم بطريقة أفضؿ مف المنافسيف عمى مستكل العكائد دكف تقميؿ التكاليؼ ب
 (.59 ، 5005،الفقياء 
في الحكـ عمى جكدة مخرجاتيا فيي  مؤسسات التعميمية كألف ىناؾ صعكبة بالغة تكاجييا ال 

أحكج ما تككف إلى التركيز عمى جكدة المدخالت كالعمميات، كىذا سيضمف ليا الحد األدنى مف 
ستراتيجيات التنافسية عمى خيارات ، كتركز اال الحصكؿ عمى جكدة األداء أك المخرجات المتكقعة

المؤسسة التعميمية كتحديد كجيتيا الرئيسية مف خالؿ تحديد فمسفتيا كسياستيا كثقافتيا ، كيتـ 
اختيار اإلستراتيجية المناسبة كفقا لمتحميؿ البيئي االستراتيجي كتحميؿ القكل الخمس كسمسمة القيمة 

المؤسسات التعميمية عمى ىذه االستراتيجيات في  ، كتعتمد (.22 ، 5002،اسامة زيف العابديف )
تحسيف مركزىا التنافسي بيف مثيالتيا مف كميات التربية كتركز ىذه االستراتيجيات عمى بعديف ىما 
الميزة التنافسية التي ستصكغيا المؤسسة لخمؽ قيمة إضافة مستقبمية ليا ، كالقدرة التنافسية كالتي 

لمكفاء باحتياجات المستفيديف مف كميات التربية ، كفي  ةيمية الالزمتعكس مدل تكافر المكارد التنظ
كالذم يعني إطار ذلؾ فاف إستراتيجيات التميز تعتبر ىي األفضؿ لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية 

تقديـ خدمة أك منتج ال يستطيع اآلخركف تقميده بسيكلة. كبناءن عمى ما تقدـ بو ىؤالء الباحثكف فإف 
ة التكمفة التنافسية ىي عبارة عف عممية تصعيد ىداـ لما يعرؼ بسياسة تثبيت األسعار استراتيجي

  ( Francois Arouet, 2009, 21)التي تؤدم إلى ضرر المؤسسة كالصناعة عامة أك اختفاؤىا 

 ليست، تقدـ منتجان نمطيان فقط فإنيا ىنا تيدر إمكاناتيا التنافسية  المؤسسات التعميمية فإذا كانت ،
 .الالزمة لمتمايز فقط بؿ الالزمة لبقاء التعميـ العاـ برمتو 
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 طرؽ تحقيؽ القدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية . -2
مف خالؿ ما تـ سرده مف استراتيجيات متنكعة لمتحقيؽ القدرة التنافسية يمكف التركيز عمى    

كدة كالتميز كىما ما يناسباف طبيعة طريقتيف لتحقيؽ القدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية كىـ الج
العممية التربكية مف ككنيا عممية تعتمد عمى جكدة البنية األساسية كالتميز في تقديـ الخدمة التعميمية  

 Osman)، كبذلؾ يمكف تحقيؽ قدرة تنافسية عالية لممؤسسة التعميمية مف خالؿ 

Lewageka ,2015 , 65-70,):، 
خدمات المقدمة لمطالب تعتبر احد العكامؿ اليامة التي تقكد إلى النجاح الجكدة : حيث أف جكدة ال -أ

في تطكير المؤسسة كنمك الييكؿ الداخمي ليا كىذا ينطبؽ عمى جكدة الخدمات التعميمية ، حيث 
تساىـ في تقميؿ التكاليؼ كزيادة قيمة الخدمات المقدمة لمطالب ، باإلضافة إلى تحسيف الرعاية 

 الصحية لمطالب. 
التميز : كيعني القدرة عمى المكازنة بيف احتياجات العمالء كاالبتكارات المكجكدة داخؿ المؤسسة  -ب

 كتميز الخدمة كالذم يعطي لممؤسسة قدرة تنافسية عالية.
التسكيؽ : كيقصد بو قدرة المؤسسة التعميمية عمى عرض مميزاتيا عمى االنترنت أك مف خالؿ  - 

ساىـ في جذب العمالء إلييا كييدؼ التسكيؽ الجيد إلى صنع مميزات كسائؿ دعائية مختمفة مما ي
 كاليات تساىـ في تعزيز قدرة المؤسسة التعميمية في األسكاؽ .

 يعايري قياس انقذرة انتنافسيت يف املؤسساث انتعهيًيت . –تاسعا 
 يمكف قياس المزايا التنافسية لمؤسسات التعميـ مف خالؿ عدد مف النماذج تضـ بعض  
بعضيا يتداخؿ مع مؤشرات األداء كىي تشتمؿ عمى ثالثة مستكيات رئيسة أك المعايير ،  المؤشرات 

تضـ الطالب، كالمكظؼ، كالمؤسسة مع التأكيد عمى أف الميزة التنافسية تنبع بالنسبة لممؤسسة 
سة التي ليا المحددة مف مؤسسات التعميـ مف االستخداـ الفعاؿ كالكؼء لممكارد المممكسة كغير المممك 

( معايير لقياس القدرة  Huang,2010، كلقد أكرد ىكانج ) حاجة لدعـ عمميات التعميـ كالتعمـ
 (: ,Huang,2010 3التنافسية في مؤسسات التعميـ عمى النحك التالي )
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 (0جدكؿ )
 Huang,2010 9معايير لقياس القدرة التنافسية في مؤسسات التعميـ عمى النحك التالي )

 
 المعاير المحكر

عدؿ تكظيؼ الخريجيف الجدد، نسبة الطمبة الذيف يكممكف دراساتيـ العميا، معدؿ النجاح في اختبارات المينة، المعرفة م أداء الطالب
 .كالقدرات، مينية لمخريجيف

 
أداء 

 المكظفيف

يقية، الخبرة كالميارات أداء المكظفيف التدريسي، أداء المدرسيف في البحث العممي، األداء عمى صعيد البحكث التطب
 العممية في التدريس لمكادر األكاديمي.

أداء 
 المؤسسة

 الثقافة المؤسسية، تقكيمات الخريجيف، تميز المؤسسة كتفردىا، خدمة المجتمع المحمي.

 : Tony Huang and others , Strategic marketing of educational institutions In ANZMAC 2010-المصدر / 

Doing more with less: Proceedings of the 2010 Australian and New Zealand Marketing Academy 

Conference, ANZMAC, Christchurch, New Zealand, 2010 , P.3. 
نمكذج آخر لقياس القدرة  Adreyevana and Others,2015  )  كلقد أكردت ادريفانا كآخركف )
 :,Adreyevana and Others,2015  )     369الفني يتمثؿ في )التنافسية بمؤسسات التعميـ 

 ( نمكذج آخر لقياس القدرة التنافسية بمؤسسات التعميـ الفني5جدكؿ )
 المعاير المحكر
 مستكل اإلعداد. –الدرجة العممية  –جكدة التأىيؿ  المنيج

أساليب 
 التدريب

 جكدة غرؼ الدراسة.  –تعميمية جكدة المكارد ال –جكدة التدريس  –جكدة التكنكلكجيا  

 جكدة عممية مراقبة تنفيذ الخدمات الطالبية . –جكدة تنظيـ كتنفيذ التكنكلكجيا   مراقبة الجكدة

 المعمميف . -المكظفيف  –أصحاب المؤسسات الخاصة   –الطالب رضا العمالء

 Nina Adreyvena and Others ,  Competitiveness of Professional Purposes , Tasks  and Factors ofالمصدر/ 

It Participation in The International Educationl Market Services ,Asian Social Science, Candian Center of 

Social  Education  , Vol . 11, No . 1  Canda, 2015, P . 369. 

 Hsun سية بمؤسسات التعميـ الفني )( نمكذج لقياس القدرة التناف Hsun,2012كلقد أكرد ىسف ) -

Huang,2012 , 50     :) 
 
 
 



 هيثم الكيالني، أ/  عبير أبوسليمةأ.د./ آمال العرباوي ، أ.م.د./ عبد السالم الشبراوي ، د/           القدرة التنافسية بمدارس التعليم  الفني 

 جايعت بىرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         213(                                       2021– يىنيى) –(  35انعذد )

 نمكذج لقياس القدرة التنافسية بمؤسسات التعميـ الفني( 9جدكؿ )
 المعاير المحكر

 مميزات المؤسسات الخارجية لممدرسة ، المؤسسات المانحة لمشيادات الدكلية . العكامؿ الخارجية

 المكارد المالية . –المناىج  –القدرات التسكيقية  – المكارد البشرية العكامؿ الداخمية
 سمعة المؤسسة . –رضا العمالء –جكدة اإلعالـ التربكم  –جكدة التعميـ  األداء المؤسسي

 الثقافة المؤسسية . –الخبرات العممية ك الميارات  –خبرة التدريس  أداء المعمميف

التعاكف بيف المؤسسات الخارجية في تفعيؿ البحكث في  –طبيؽ قابمية البحكث لمت  -عدد البحكث  البحث العممي
 السكؽ الخارجي .

نسبة  –لمطالب الذيف يمتحقكف بالمعاىد ك الكميات  ةالنسبة المؤكي –معدؿ تكظيؼ الخريجيف الجدد  أداء الطالب
 النجاح في الشيادة النيائية .

 :Hsun  Huang , An Emprical  Analsis of The Stratigic Management of Competitive Advantage-المصدر/ 

A Case Study of Higher Techenical and Vocational Education  in Taiwan, School of International 

Business 

Faculty of Business and Law,  Victoria University, Taiwan,2012 , P. 50.. 
ة لقياس القدرة التنافسية بالمؤسسات التعميمية بشكؿ عاـ كمف خالؿ استعراض المعايير السابق

كالمؤسسات التعميمية الفنية بشكؿ خاص يتضح أنيا تركز عمى عدة عناصر تمثؿ رأس الماؿ البشرم  
مف أبرزىا الطالب ك المكظفكف  كالمعممكف كأيضا رأس الماؿ الييكمي المتمثؿ في األداء المؤسسي 

في العمالء كرأس ماؿ االبتكارات المثؿ في البحكث العممية كالمنتجات  كرأس ماؿ العالقات المتمثؿ
الفكرية كىي عناصر تتكامؿ في مفيـك رأس الماؿ الفكرم بالمؤسسات التعميمية مما يبرز دكره في 
تحقيؽ القدرة التنافسية بالمؤسسات كمف ثـ فانو يتضح أف القدرة التنافسية لمدارس التعميـ  الفني  

يا مف خالؿ عدة محاكر تتكامؿ فيما بينيا لتشمؿ كافة جكانب العممية التربكية كالعمميات يمكف قياس
 المؤثرة في قدرة المدرسة التنافسية كىي :

العكامؿ الخارجية  : كىي تمؾ العكامؿ المؤثرة في قدرة المدرسة كالخارجة عف نطاقيا مثؿ قدرة  -0
 ة التي تمنحيا .المؤسسات األخرل التنافسية كالشيادات الدكلي

العكامؿ الداخمية : كىي تشمؿ كافة أبعاد العممية التربكية ك اإلنتاجية داخؿ المدرسة مثؿ الطالب  -5
 كالمناىج كالتسكيؽ كأدكات التدريب ك المكارد كالمشاركة المجتمعية .

أثير ذلؾ في أداء المؤسسة : كيشمؿ أداء المعمميف كالبحكث التي يقدمكنيا  كأداء الطالب كمدل ت -9
 تنافسية المؤسسة .
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الجكدة : كتشمؿ جكدة العمميات داخؿ إطار المدرسة ككيفية إدارتيا كتحسينيا مف خالؿ عممية  -2
تدريس كتدريب كالتي تؤثر في النياية في جكدة الخريج كمتابعتو لمتدريبات داخؿ المدرسة حتى 

 بعد التخرج منيا .
مف أكلياء أمكر كطالب كأصحاب الشركات التي تعمؿ في  العمالء : كيشمؿ مدل رضا العمالء -2

نطاؽ المجتمع عف أداء المدرسة كأيضا مدل العامميف في الحقؿ التعميمي عف كضع المدرسة 
 المادم ك االقتصادم كالتربكم فيما يشمؿ المناىج كالتدريبات المقدمة ليـ كنظـ اإلدارة .
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 املراجع
 -راجع انعربيت:امل -أول
كمدخؿ إستراتيجي لدعـ القدرة  LSSمقكمات تطبيؽ الستة سيجما الرشيقة احمد عبد العزيز  ، -0

، كمية التربية ، 20التنافسية المستدامة لمجامعات المصرية، مجمة دراسات تربكية كنفسية، عدد 
 .5002جامعة الزقازيؽ ، مصر ، 

لميزة تنافسية مستدامة ، كرقة عمؿ مقدمة الى  أساسكالتنافس  إستراتيجيةاحمد الباللي  ، -5
 05-00المتميز لممؤسسات كالحككمات، كمية العمـك كالتيسير"   األداءالمؤتمر العممي الدكلي حكؿ "

 .5002مارس، جامعة كرقمة ، الجزائر ، 
تربية بالكادم زيف العابديف ، مناؿ سعيد ، تصكر مقترح لتفعيؿ الميزة التنافسية  لكميات ال أسامة -9

، جامعة اسيكط ، جميكرية مصر العربية  5، الجزء  9،العدد  90التربية ، مجمد  الجديد ، مجمة كمية
 ،5002  . 
السيد السيد البحيرم ، ، نمكذج لجامعة متميزة في ضكء مؤشرات التميز كالجكدة النكعية في  -2

 .5005، جامعة االزىر ، القاىرة ،  020عدد ، مجمة كمية التربية ،ال األجنبيةببعض الجامعات  األداء
ايماف حسف ، تصكر مقترح لتنمية القدرة التنافسية لمدير المدارس الثانكية الفنية التجارية بمصر  -2

،كمية التربية ، جامعة عيف شمس ،  02في ضكء خبرات بعض الدكؿ ، مجمة البحث العممي ، العدد 
5002. 

، االبعاد االستراتيجية لتطكير اداء الجامعات لخمؽ ميزة تنافسية ، بمقاسـ زايرم ، فاطمة تكازف -2
 . 5007جامعة حسيبة بف بكعمي ، الشمؼ ، الجزائر ،  02مجمة اقتصاديات شماؿ افريقا ، العدد 

تبني استراتيجيات التميز في التعمـ كالتعميـ كدكرىا في تحقيؽ الميزة التنافسية ساـ الفقياء ،  -7
، كرقة عمؿ مقدمة الى المؤتمر العربي األكؿ "استراتيجيات التعميـ  سسات التعميـ العاليالمستدامة لمؤ 

 .5005العالي كتخطيط المكارد البشرية ،الجامعة الياشمية،  األردف، 
سامي غنيمي  ، مدل فعاليػة دكر التكمفػة المسػتيدفة في زيادة القدرة التنافسية لخدمات البنكؾ  -2

،  جامعة 0، عدد 92ة تحميمية،  مجمة البحكث التجارية  ، كمية التجارة ،مجمد التجارية ػػ دراس
 .5002الزقازيؽ ، جميكرية مصر العربية  ، 

سعكد النايؼ ، دكر التكنكلكجيا المعمكماتية في تحقيؽ المزايا التنافسية في مؤسسات التعميـ  -2
لزقازيؽ ، جميكرية مصر العربية ، جامعة ا 72، عدد  52العالي ، مجمة كمية التربية ، مجمد 

5009. 
شاكر فتحي ، ادارة الجكد الشاممة كتميز الجامعة ،  بحث مقدـ الى لممؤتمر التربكم الخامس  -00

مايك، كمية التربية ، جامعة البحريف ،  ممكمكة البحريف  ،  05-00بعنكاف) جكدة التعميـ الجامعي ( 
5002. 
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تعميـ كالتربية كتطكر المعرفة التكنكلكجية في تحقيؽ التنمية عماد الديف المصبح ، دكر ال -00
البشرية ، كرقة مقدمة الى كرشة العمؿ حكؿ تحديات التنمية البشرية في الكطف العربي كدكر النقابات 
في مكاجيتيا كتكفير فرص عمؿ الشباب ، االتحاد الدكلي لنقابات العماؿ العرب ،  دمشؽ ، 

 .5002ية ،  الجميكرية العربية السكر 
( التنافسية  ، مجمة االكاديمية لمدراسات   Porterمزكغ عادؿ ، دراس نقدية الستراتيجيات)  -05

 .5009، جامعة حسيبة بف بكعمي ، الشمؼ،  الجزائر ،   00االجتماعية كاالنسانية ، العدد 
فسية لمجامعات ، مجمة ميا عبد اهلل ابك المجد ، حاضنة االعماؿ البحثية كتنمية القدرة التنا  --09

 ، . 5002، رابطة التربكييف العرب ، القاىرة ،  22دراسات عربية في عمى النفس ، العدد 
محمكد الزبيدم  ، تكامؿ منظكمة التفاعؿ بيف القطاعات اإلنتاجية كمؤسسات التعميـ العالي  -02

حث العممي في الدكؿ العربية،  كالبحث التطبيقي"، أكراؽ المؤتمر الثاني لتخطيط كتطكير التعميـ كالب
 .  5002جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف ، المممكة العريية السعكدية ، 

مستمزمات ادارة الجكدة الشاممة لتحقيؽ الميزة التنافسية في  محمكد الكادم ، عمى الزعبي   ،  -02
، جامعة العمـك 2، مجمد  2دد الجامعات االردنية ، المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي ، ع

 .5000كالتكنكلكجيا ، اليمف ،

نبيؿ خميؿ  ، القدرة التنافسية في مجاؿ االعماؿ ، مركز االسكندرية لمكتاب ، جميكرية مصر  -02
 .   5002العربية  ،  

نكر اليدل بكطبة ، إدارة الجكدة الشاممة كآليات لتحسيف الجامعات التنافسية ، مجمة جامعة  -07
 .5002، جامعة ذم قار ، العراؽ ،  2، المجمد 5م قار ، العدد ذ

كضيئة أبك سعدة  ، متطمبات تحقيؽ القدرة التنافسية بالجامعات المصرية : دراسة حالة عمى  -02
، كمية التربية ، جامعة بنيا ، مصر ،  52، مجمد  000جامعة المنصكرة ، مجمة كمية التربية ، عدد

5002  . 

نحك تسيير استراتيجي لممعرفة كالميزة التنافسية  سماللي ، كصاؼ سعيدم ، يحضيو   -02 
:المعرفة الركيزة الجديدة ك التحدم لممؤسسة االقتصادية ، كرقة عمؿ مقدمة الى" الممتقى الدكلى حكؿ 

، ، كمية العمـك االقتصادية يكنيك  02-05التنافسي لممؤسسات كاالقتصاديات"  المنعقد في الفترة 
 .5002تجارية كعمـك التيسير ، جامعة قاصدم مرباح ، الجزائر ، كال
 

 املراجع الجنبيت: -ثانيا
20-Alexander Harris  & David Wakelyn , Retooling Career Technical 

Education , NGA Center for Practice ,U .S.A , 2007. 

21-  ai a  iv a,  ompetitiveness and  ualit  of Higher Education: 

Graduate's evaluation, Journal of Teacher Education for Sustainability, 

Vol. 15, No. 2,Ltvia, 2013. 



 هيثم الكيالني، أ/  عبير أبوسليمةأ.د./ آمال العرباوي ، أ.م.د./ عبد السالم الشبراوي ، د/           القدرة التنافسية بمدارس التعليم  الفني 

 جايعت بىرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         217(                                       2021– يىنيى) –(  35انعذد )

22- Francois Arouet, Competitive Advantage and the New Higher 

Education Regime, Entelequia. Revista Interdisciplinar,Vol. 10, Otoño, 

Spain, 2009. 

23-Helena Štimac&Mirna Leko Šimić,  ompetitiveness in Higher 

Education: a Need for Marketing Orientation and Service Quality, 

Economics & Sociology Journal, Vol. 5, No. 2, Croatia, 2012. 

24-Higher Education Review Report, "The Competitiveness of Higher 

Education in Scotland", Scottish Executive, Edinburgh, U.K , 2004. 
25- Hina Khan & Harry Matlay  ,Implementing service excellence in higher 

education. Education & Training Journal, Vol. 51, Issue. 8/9, U.K , 2009.. 

26-Hsun  Huang , An Empirical  Analysis of The Strategic Management of 

Competitive Advantage: A Case Study of Higher Technical and Vocational 

Education  in Taiwan, School of International BusinessFaculty of Business 

and Law,  Victoria University, Taiwan,2012. 

27-John Williams, Vocational and General Technology Education, The 

Future of Technology Education , Springer ,U.K .2015. 

28- Kurnaity and Others, Analysis of "The Competitive Advantage 

Through  Private High Education-Service Quality and Differenition, 

International Journal of Research In Social Sciences , Vol. 5, No.5, 

Hasanuddin University , Iran, 2015. 

29-John Kirkpatrick , CMA recommendations on the Technical and 

Further Education Bill , Competitiveness & Marketing Athourthies , Prime 

Minster, London , U.K , 2016. 

30-Ministry of Education and Science of  Macedonia, Skills Development 

and Innnovation Support Project ( SDISP) , Ministry of Education and 

Science  , Macedonia , 2015.  

31-New South Wales Government,  The NSW Vocational Education and 

Training market and TAFE NSW's Competitive Position within It, The 

Boston Consulting Group, U.S.A,2015 , 
32- Nina Adreyvena and Others ,  Competitiveness of Professional 

Purposes , Tasks  and Factors of It Participation in The International 

Educationl Market Services ,Asian Social Science, Candian Center of Social  

Education  , Vol . 11, No . 1  Canda, 2015 .  

33- Osman Lewageka, Analysis of Competitive Advantage Through Private 

High Education Service Quality and Differentionm , International Journal 

of Research in Social Sciences, Vol.5 , No.5, Indonesia ,  2015 . 

34- Sasha Johnson, Education and International Competitiveness, Journal 

of Initial Teacher Inquiry, Vol.1, University of Canterbury, New Zealand , 

2015. 

35-Susan Dawe and Others, The Competition in The Training Market, 

National Center of Vocational Education Research , Common Wealth of 

Australia, 2009. 

36-Terri Seddon& Stephen Billett, Social partnerships in Vocational 

Education, ,Australian National Training Authority, Australia,2004. 



 هيثم الكيالني، أ/  عبير أبوسليمةأ.د./ آمال العرباوي ، أ.م.د./ عبد السالم الشبراوي ، د/           القدرة التنافسية بمدارس التعليم  الفني 

 جايعت بىرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         218(                                       2021– يىنيى) –(  35انعذد )

 37- Tim Mazzarol & Geoffrey Norman, Sustainable Competitive 

Advantage for Educational Institutions: A Suggested Model, The 

International Journal of  Educational Management , Vol.13, No.6 , 

Australia, 1999.  

38-Tony Huang and others , Strategic marketing of educational institutions 

In ANZMAC 2010 : Doing more with less: Proceedings of the 2010 

Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, ANZMAC, 

Christchurch, New Zealand, 2010. 
39-World Bank,  World economic forum, World competitiveness report, 

World Bank, Geneva, Swizerland, 1999. 
 


