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 الملخص:

 ما تواجههفي المؤسسات التعليمية، و االستراتيجية القيادةدور لى التعرف على أثر التكنولوجيا الحديثة على هدفت الدراسة إ

كما  رضها العصر الرقمي من أجل التكيف معه.التي يف الحديثةمن تحديات وعقبات في ظل المتطلبات  االستراتيجية القيادة

   .لتحقيق عوامل الجودة والمنافسةفي المؤسسات التعليمية  مل القياديالعجديدة يحتاجها  مهارةأوضحت الدراسة متطلبات 

ذلك من و ووصفها بمنهجية دقيقة مع التحليل،استخدم في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي، حيث تتم فيه مناقشة الظواهر 

 على المنهج المقارن لمعرفة دور القيادة في المؤسسات التعليمية. االعتمادخالل عرض دراسات سابقة ومناقشتها، ثم 

االبتكار  غير التقليدية المعتمدة علىسبب تصاعد دور القيادة الوقد استخدم هذا النهج في هذا البحث لوصف وتحليل وتوضيح  

 سياقات المحيطةلمتأثرا با المفاجئغير مستقبل يغلب عليه طابع التكيفية مواجهة و ،مع العصر الرقمي الحديث لتتالءمواإلبداع 

   .سريعا

، سات التعليميةالتنافسي بين المؤسلتحقيق التميز  دراسة إلى نتائج وتوصيات تفيد بأهمية مواجهة التحديات المعقدةوتوصلت ال

إلبداع واالبتكار، روح االمبنية على  االستراتيجية م الحديثة من خالل تنفيذ استراتيجيات القيادةيوتفعيل دور أساليب التعل

 يث.متطلبات العصر الرقمي الحد لمواكبةاالعتماد على وسائل تعليمية متطورة أهمية تعلم المهارات القيادية الالزمة بجانب و

االت، تكنولوجيا المعلومات واالتص، المؤسسات التعليمية، التميز التنافسي، االستراتيجية القيادة :الكلمات المفتاحية

 الرقميالعصر 
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Abstract: 

The study aimed to identify the impact of modern technology on the role of strategic 

leadership in educational institutions, besides the challenges and obstacles facing strategic 

leadership in respond to the modern requirements imposed by the digital age in order to adapt 

to it. The study also showed new skill requirements needed by the leadership work in 

educational institutions to achieve quality and competition factors. 

The descriptive analytical method was used in this research, in which phenomena are 

discussed and described in an accurate methodology with analysis, through presenting and 

discussing previous studies, then relying on the comparative approach to know the role of 

leadership in educational institutions. 

 This approach has been used in this research to describe, analyze and clarify the reason why 

the role of unconventional leadership based on innovation and creativity has escalated to align 

with the modern digital age, and how to face a future dominated by sudden change affected 

by the surrounding events quickly. 

The study presents results and recommendations stating the importance of facing complex 

challenges to achieve competitive distinction between educational institutions, and activating 

the role of modern education methods by implementing strategic leadership strategies based 

on the spirit of creativity and innovation, and the importance of learning the necessary 

leadership skills as well as relying on advanced educational methods to keep pace with the 

requirements of the modern digital age. 

 

Key words: Strategic leadership, competitive excellence, educational institutions, 

information and communications technology, the digital age. 
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 ةــدمـمقال

النهههواحي االقتصهههادية والسياسهههية واالجتماعيهههة نتيجهههة مواجههههة التطهههور ضهههغوطات مسهههتمرة تهههؤثر علهههى يواجهههه العهههالم 

، األمهههر الهههذي أدأ إلهههى أهميهههة إعهههادة النظهههر فهههي أسهههاليب التعلهههيم التقليديهههة التهههي ال تواكهههب سهههرعة والتنميهههة المسهههتدامة

 تقدم العصر الرقمي.

الوطنيهههة التهههي تسههههم بشهههكل أساسهههي فهههي نه هههة  ههههي أحهههد الركهههائزتعتبهههر المؤسسهههات التعليميهههة فهههي كهههل المجتمعهههات 

واالجتماعيهههههة. فيجههههب أن تكهههههون المؤسسهههههات  والسياسهههههية المجتمعههههات وتهههههنعك  نتائجههههها علهههههى النهههههواحي االقتصههههادية

تشهههكيل الهههوعي والفكهههر الثقهههافي المجتمعهههي. ولهههن يتحقهههق ذلهههك األثهههر سهههوأ التعليميهههة مصهههباحا م هههيوا للعلهههم والمعرفهههة و

تسهههتطيع مهههن خاللهههها التغلهههب علهههى التحهههديات والمعوقهههات  اسهههتراتيجية ة تتمتهههع بمههههاراتبوجهههود قيهههادة تعليميهههة متميهههز

 (2008)عبيد، التي تبعدها عن تحقيق عوامل الجودة والمنافسة المتميزة. 

ترسههههم مسههههتقبال إن تحقيههههق األهههههداف التربويههههة للمؤسسههههات التعليميههههة يعتمههههد علههههى وجههههود قيههههادة اسههههتراتيجية ناجحههههة 

. وبالتهههالي يعتبهههر نجهههاح المؤسسهههات التعليميهههة والقهههدرة التنافسهههية معهههايير الجهههودة الشهههاملة واضهههحا تتحقهههق مهههن خاللهههه

 (Hitt, 2001)السليمة.  االستراتيجيةعلى عاتق القيادة 

القهههدرة علهههى  االسهههتراتيجيةعصهههر الرقمهههي ومتغيراتهههه إذا تهههوافر لهههدأ القيهههادة وتسهههتطيع المؤسسهههات التعليميهههة مواكبهههة ال

، موظفيهههههاتحفيههههز االبههههداع واالبتكههههار باإلضههههافة إلههههى تحقيههههق التميههههز المؤسسههههي مههههن خههههالل تنميههههة قههههدرات ومهههههارات 

 وتوفير التعليم المستمر من خالل االعتماد على وسائل تكنولوجية حديثة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ي المؤسسهههات التعليميهههة مهههن مشهههكالت كثيهههرة تهههؤثر علهههى دورهههها الفعهههال فهههي المجتمهههع، وبالتهههالي ظههههرت الحاجهههة تعهههان

. ويتطلههب التغلههب علههى تلههك العقبههات وضههع (2012)حتاتههة، أسهه  للقيههادة فههي جميههع المؤسسههات التعليميههة. إلههى وضههع 

معهههايير واضهههحة الختيهههار القيهههادات وقيهههام مسهههتوأ مههههاراتهم اإلداريهههة، والعمهههل علهههى تهههوفير التهههدريبات الالزمهههة لرفهههع 

 (2010)دياب، كل مستوأ وظيفي.  يقت همستوأ الكفاءة لديهم بما 

واالقتصهههادي أصهههبح نجهههاح المؤسسهههة التعليميهههة مرهونههها بقهههدرتها علهههى التطهههور والنمهههو وفهههي ظهههل االنفتهههاح المعرفهههي 

المسهههتمر ولهههي  االعتمهههاد علهههى بقائهههها فقهههد. وذلهههك يتحقهههق بوجهههود إدارة اسهههتراتيجية قهههادرة علهههى تهههوفير سهههلو  التفكيهههر 

 . االبداعي وتحقيق التميز التنافسي

وجهههود تميهههز فكهههري إبهههداعي يهههنعك  بهههدور  علهههى تحقيهههق  ولقهههد أوضهههحت نتهههائج العديهههد مهههن الدراسهههات السهههابقة أهميهههة

توضهههح امهههتال  أحهههد  (2013)ويهههح، النمهههو الهههذي يعهههزز القهههدرة علهههى التنهههاف  المؤسسهههي. فنجهههد دراسهههة محمهههد ويهههح 

فسهههي بهههين الفكهههر االبهههداعي الهههذي سهههاهم بهههدور  فهههي تحقيهههق التميهههز التناالجامعهههات المصهههرية الموجهههودة فهههي بنهههها علهههى 

علهههى أهميهههة االهتمهههام بهههالفكر االبهههداعي مهههن قبهههل وزارة  (2013)جهههابر، الجامعهههات. كمههها ادهههتملت دراسهههة مهههروة جهههابر 

 التعليم، والعمل على تطوير  حيث يمثل مكونا استراتيجيا هاما يوفر القدرة التنافسية بين المؤسسات التعليمية.

أهميههههة التميههههز التنافسههههي بههههين المؤسسههههات التعليميههههة فههههي ظههههل وجههههود تحههههديات يفرضههههها العصههههر يت ههههح ممهههها سههههبق 

 التكنولوجي الحديث. ومن خالل ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي هو:

 ؟ االستراتيجيةكيف يتحقق التميز المؤسسي في المؤسسات التعليمية من خالل القيادة 

 ق يجب التطرق إلى األسولة المنبثقة التالية:ولإلجابة عن السؤال الساب
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 في المؤسسات التعليمية؟ االستراتيجيةما واقع القيادة  -1

 لتحقيق ميزة التناف  المؤسسي؟ االستراتيجيةما األس  النظرية والفكرية التي تتبعها القيادة  -2

 في ظل التقدم التكنولوجي المستمر؟ االستراتيجيةما التحديات التي تواجه القيادة  -3

 في ظل وجود عصر رقمي؟ االستراتيجيةما هي المهارات الجديدة التي تطلبها القيادة  -4

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة الحالية إلى اآلتي:

 في المؤسسات التعليمية. االستراتيجيةالكشف عن األطر النظرية والفكرية للقيادة  -1

 على كيفية تحديد مستوأ التميز المؤسسي المطلوب في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة.إلقاء ال وء  -2

 في المؤسسات التعليمية. االستراتيجيةرصد أهم التحديات التي تواجه القيادة  -3

 لتحسين الميزة التنافسية بين المؤسسات التعليمية. االستراتيجيةتقديم مقترحات لتطوير مهارات القيادة  -4

 أهمية الدراسة

 والتميز التنافسي في ظل عصر العولمة. االستراتيجيةإثراء المكتبة العربية بدراسة حول مفهوم القيادة  -1

 العصر الحديث. يطلبهاتبعا لمعايير  االستراتيجيةأهمية اختيار المسوولين عن القيادة  -2

 والتكنولوجيا. االستراتيجيةالتي تواجه تناغم القيادة معرفة بعض التحديات  -3

 في تحقيق المنافسة المتميزة بين المؤسسات التعليمية. االستراتيجيةأهمية دور القيادة  -4

محاولهههة اإلسههههام فهههي تبصهههير متخهههذي القهههرارات فهههي وزارة التعلهههيم فهههي مختلهههف المجتمعهههات بأهميهههة امهههتال  الميهههزة  -5

 التنافسية.

 .االستراتيجيةارات القيادة معرفة آليات التطوير المقترحة لرفع كفاءة ومه -6

 

 حدود الدراسة

 :اآلتيةتخ ع الدراسة الحالية للحدود 

 الحد الموضوعي: -1

 :االستراتيجيةأبعاد القيادة  -أ

 تتمثههل فههي البعههد التحههويلي االسههتراتيجيةعههرض نتههائج الدراسههات السههابقة التههي تتفههق علههى وجههود خمسههة أبعههاد للقيههادة -

، وأبعهههاد الهههذي يعمهههل علهههى تهههوفير عوامهههل االسهههتقرار المؤسسهههي ، والبعهههد االداريالهههذي يمثهههل رسهههم المسهههتقبل التعليمهههي

، ههههي فهههن أخالقهههي االسهههتراتيجيةتوضهههح أن القيهههادة  أخالقيهههةأبعهههاد  ، وتهههرتبد باألنظمهههة السياسهههية للمجتمعهههات سياسهههية

 .تعزز التحديث والتطور والنمو المستمر وثقافية

 المختلفة. االستراتيجيةمع نماذج القيادة تتناغم  -

 متطلبهههاتعلهههى تطهههور مهههنهج التفكيهههر االبهههداعي الهههذي يسهههاعد علهههى التكيهههف مهههع تهههؤثر األبعهههاد الخمسهههة السهههابق ذكرهههها  -

 العصر الرقمي الحديث.
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 أبعاد الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية: -ب

وههههي تشهههمل عهههدة جوانهههب تتمثهههل فهههي تحقيهههق الجهههودة الشهههاملة، مراعهههاة التكلفهههة الالزمهههة، التمتهههع بالمرونهههة الالزمهههة 

، باإلضهههافة إلهههى وجهههود الرأسهههمالي الفكهههري االبهههداعي الهههذي يحتاجهههه عصهههر االسهههتراتيجيةللتغلهههب علهههى تحهههديات القيهههادة 

 التكنولوجيا الحديثة.

 التدري  ومعاونيهم. متمثال في أع اء هيواتالحد البشري:  -2

 طبقا للدراسات المذكورة ويتناول المؤسسات التعليمية المختلفة.: والزماني الحد المكاني -3

 الدراسات السابقة:

 االستراتيجيةالدراسات التي تناولت القيادة  -أ

تحههههت عنههههوان دتطههههوير أداء مههههديري المههههدارم الثانويههههة فههههي ضههههوء  (2011)محمههههد أ.، دراسههههة أدههههرف السههههعيد  -1

 داالستراتيجيةمدخل القيادة 

، وعههههرض كيفيههههة تعامههههل مههههديري المههههدارم ، معرفههههة أهميتهههههااالسههههتراتيجيةأهههههداف الدراسههههة: تحديههههد مفهههههوم القيههههادة 

 .االستراتيجيةالثانوية الحكومية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مع أبعاد القيادة 

معلمهها  194كههان مههنهج الدراسههة المههنهج الوصههفي مههع االسههتعانة بأسههلوب تحليههل الههنظم، وادههتملت عينههة الدراسههة علههى 

 اختيروا بعشوائية.

بشهههكل دائهههم، واهتمهههوا باألبعهههاد  االسهههتراتيجيةنتهههائج الدراسهههة: ات هههح أن بعهههض مهههديري المهههدارم لهههم يسهههتخدموا القيهههادة 

 . األخالقية، والسياسية، واإلدارية بشكل أكثر اهتماما من البعد التحولي

ودورههههها فههههي توظيههههف تكنولوجيهههها  االسههههتراتيجية( بعنههههوان: دالقيههههادة (2011)العمههههري،  دراسههههة جمههههال العمههههري ) -2

 المعلومات واالتصاالت في اإلدارة المدرسيةد

فهههي االعتمهههاد علهههى تكنولوجيههها المعلومهههات واالتصهههاالت  االسهههتراتيجيةأههههداف الدراسهههة: حهههددت الدراسهههة دور القيهههادة 

 من أجل إدارة مدرسة أساسية بمحافظة البلقاء باألردن.

 مديرا ومشرفا. وكانت االستبانة أداة الدراسة. 90ة مكونة من استخدم المنهج الوصفي على عينة عشوائي

وكهههان نتهههائج الدراسهههة: اسهههتخدام تكنولوجيههها المعلومهههات واالتصهههاالت مهههن أجهههل إدارة المدرسهههة كانهههت بدرجهههة متوسهههطة 

 المتغير الظاهر هو الجن  لحساب الذكور.

 الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية: -ب

واألداء القهههههوي لهههههإلدارة فهههههي  التنافسهههههية: تحهههههت عنهههههوان: دالميهههههزة (2012)الهههههدين، دراسهههههة جهههههين وهشهههههام الهههههدين  -1

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةد

 واألداء القوي لإلدارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. التنافسيةبين الميزة  العالقةأهداف الدراسة: معرفة 

 موظفا. 115الدراسة كان منهجا وصفيا وكانت عينة الدراسة مكونة من منهج 

أوضهههحت نتهههائج الدراسهههة أن مهههن أههههم عوامهههل تحقيهههق الميهههزة التنافسهههية ههههي اإلدارة، وأوضهههحت أن التكلفهههة القليهههة ليسهههت 

 ميزة دائما فهي قد تؤثر على االحتفاظ بالعميل.
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تحهههت عنهههوان: داسهههتثمار المهههوارد البشهههرية لتحقيهههق الميهههزة التنافسهههية بكليهههة  (2013)جهههابر، دراسهههة مهههروة جهههابر  -2

 التربية الرياضية بنات جامعة اإلسكندريةد

: معرفههههة نتههههائج اسههههتثمار المههههوارد البشههههرية للوصههههول إلههههى التميههههز التنافسههههي، ومعرفههههة مههههدأ وعههههى أهههههداف الدراسههههة

حيهههث درسهههت الحهههاالت واسهههتخدمت االسهههتبانة كهههأداة للقيهههام، ودهههملت عينهههة  اإلدارة بهههها، وكهههان المهههنهج المتبهههع وصهههفيا،

 .مديرا وإداريا 45الدراسة 

أوضهههحت نتهههائج الدراسهههة وجهههود عالقهههة قويهههة بهههين امهههتال  الهههرأم المهههال االبتكهههاري وتحقيهههق ميهههزة التنهههاف  المؤسسهههي، 

مكههههون ارد البشههههرية واعتبارههههها كمهههها أدههههارت إلههههى دور وزارة التعلههههيم العههههالي باالهتمههههام والعمههههل علههههى إدارة المههههو

 استراتيجي يمنح المؤسسات الميزة التنافسية.، لذا يجب الحفاظ عليه.

 التعليق العام على الدراسات السابقة:

بينمههها اآلخهههر جهههاء مركهههزا علهههى التمييهههز  االسهههتراتيجيةكهههان ههههدف الدراسهههات السهههابقة التركيهههز علهههى أهميهههة القيهههادة  -1

 التنافسي.

 مختلفة في البحث، فنجد منهجية وصفية وأخرأ معتمدة على النظم.استخدمت مناهج  -2

 شوائية.اختيرت عينات الدراسة بطريقة ع -3

 اإلطار النظري

 أوال: إطار مفاهيم القيادة االستراتيجية

 :االستراتيجيةالتعرف على مفهوم القيادة  -1

مفهومهههها مسههههتجد فههههي مجههههال اإلدارة، وتظهههههر أهميتههههه فههههي دههههرح كيفيههههة عمههههل  االسههههتراتيجيةيعتبههههر مفهههههوم القيههههادة 

يتطههههور  االسههههتراتيجيةالمؤسسههههات، وفههههي ظههههل التطههههور المجتمعههههي ودخههههول التكنولوجيهههها الحديثههههة بههههدء مفهههههوم القيههههادة 

 بالتدريج من أجل تحقيق االرتقاء بأداء المؤسسات.

رسهههم مسهههتقبل تصهههوري مبنهههي علهههى أبعهههاد المرونهههة وتعزيهههز وقهههد عرفهههها جهههاد الهههرب بأنهههها القيهههادة التهههي لهههها األولويهههة ل

بينمههها  (2012)محمهههد ج.، قهههدرات اآلخهههرين مهههن أجهههل تحقيهههق تغييهههر اسهههتراتيجي ضهههروري ومطلهههوب فهههي المؤسسهههات 

 (2008)عبام، عند الخفاجي تجسيدا للفكر اإلداري والحكمة واإلبداع.  االستراتيجيةتمثل القيادة 

للتوجهههههه االسهههههتراتيجي واضهههههح بأنهههههه قهههههدرة رسهههههم تخيهههههل  االسهههههتراتيجيةوتوضهههههح الدراسهههههة الحاليهههههة مفههههههوم القيهههههادة 

للمؤسسهههات، وههههو يشهههمل تطهههوير المههههارات القياديهههة والتشهههجيع علهههى االبتكهههار واالبهههداع مهههن أجهههل الفهههوز بمكانهههة علميهههة 

 التعليمية بما يعبر عن القدرة التنافسية الحقيقية.وأكاديمية مرموقة بين المؤسسات 

 االستراتيجيةخصائص القيادة  -2

 بأنها: (2007)اإلمام(،  كما ذكرها ريتشارد هيوز، وكاترين بيتي، االستراتيجيةتتميز القيادة 

 ذات مدأ واسع تؤثر على مجاالت خارج نطاق العمل الوظيفي. -

 نتائجها ملموسة على فترات زمنية طويلة. -

 التغيير الجوهري لدأ المؤسسات. االستراتيجيةتعتبر القيادة  -

 داع التفكيرية.تشجع التعلم المستمر وتنمية المهارات وقدرات االب -
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 االستراتيجيةأهمية القيادة  -3

المعلومههههات والسياسههههات الموجهههههة للعمليههههة اإلداريههههة بههههداخل المؤسسههههات، ممهههها يههههوفر بيوههههة  االسههههتراتيجيةتههههوفر القيههههادة 

 عمل واضحة المعالم ومحددة األهداف. فهي تساعد على:

 توفير استراتيجية لتحقيق النجاح المبني على تعزيز القدرة التنافسية. -

 ؤسسة.معرفة المهارات الالزمة للتعامل مع جميع األفراد داخل وخارج الم -

 التعرف على األنشطة الواجب توفرها بداخل المؤسسة. -

 صناعة عملية التثقيف والتعلم. -

 بناء وتحديد رؤية ورسالة للمؤسسة. -

 من أجل ضمان نجاح المؤسسة. توفير وعي استراتيجي -

 تحديد الموارد الحيوية والعمل على تطوير المهارات واإلمكانيات. -

 واالستراتيجيات بتطبيق معايير محددة وواضحة.تنفيذ الخطد  -

 التعامل بمرونة أمام التغييرات المستمرة خاصة في ظل وجود التكنولوجيا المستمرة. -

 تحقيق معايير الجودة الشاملة بالمؤسسات. -

 السيطرة على مشكالت العمل ووضع حل لها. -

 .االختالفاتقترحات المختلفة وحسم مناقشة اآلراء والم -

 :االستراتيجيةأبعاد القيادة  -4

يشهههكل معرفهههة مهههواطن القهههوة والعمهههل علهههى دعمهههها، ومهههواطن  االسهههتراتيجيةممههها ال دهههك فيهههه أن تطبيهههق أبعهههاد القيهههادة 

 ل على وضع حلول لمواجهتها.عمال عف التي تواجهه لل

والتههههي تمثلههههت فههههي تحديههههد الرؤيههههة  االسههههتراتيجيةإلههههى أبعههههاد القيههههادة  (2012)محمههههد ج.، ولقههههد تطههههرق جههههاد الههههرب 

إلهههى ضهههرورة تهههوفير ، والعمهههل علهههى اسهههتغالل القهههدرات، وتطهههوير الفكهههر االبهههداعي البشهههري باإلضهههافة االسهههتراتيجية

 التعلم المستمر.

 سمات القائد االستراتيجي ومهاراته وأدواره -5

سهههمات القائهههد االسهههتراتيجي مهههن حيهههث القهههدرة علهههى التفكيهههر االبتكهههاري،  (2008)الصهههيرفي، حهههدد محمهههد الصهههيرفي 

والقهههدرة علهههى تحليهههل البيوهههة المحيطهههة، وتحديهههد المشهههكالت والعمهههل علهههى حلهههها، بجانهههب تميهههز  بسهههعة العلهههم، وحسهههن 

 الظن بقدراته والثقة في النف ، وددة العزيمة.

 القصير(:دور القائد االستراتيجي )على المدى 

 إدرا  أهمية التغيير لمواكبة متطلبات العصر. -

 وضع رؤية ورسالة تحددها القيم والمعايير. -

 تناسب البيوة المؤسسية. استراتيجيةوضع  -

 إدارة الفترة االنتقالية بحرفية. -

 تحدد معايير الثقافة التنظيمية. -
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 دور القائد االستراتيجي )على المدى البعيد(:

 مع الثقافة العالمية واالستفادة منها. التفاعل -

 القيام بالتخطيد االستراتيجي األمثل. -

 االستفادة من تحرير األسواق العالمية. -

 التعامل مع جميع فوات الموظفين بفاعلية. -

 تحقيق معايير الجودة في الخدمة المقدمة. -

 التغلب على القيود والتحديات. -

 االستراتيجيات العالمية.مواءمة سياسات العمل مع  -

 يتضح مما سبق مقومات القائد االستراتيجي:

 التفكير في طرق ربد األهداف المؤسسية مع األساليب التكنولوجية الحديثة. -

 التكيف مع متطلبات العصر الرقمي. -

 المرونة في التنفيذ. -

 التمتع بالقدرة على التحلي بروح الفريق الواحد. -

 التفاوض والقدرة على انجاز األعمال.التميز بمهارات  -

 االستثمار الجيد في الموارد واإلمكانيات المتاحة. -

 للميزة التنافسية: المفاهيم إطارثانيا 

بأنهههها خصهههائة مميهههزة تنفهههرد بهههها المؤسسهههة عهههن  (2005)الزغبهههي، تعهههرف الميهههزة التنافسهههية عنهههد حسهههن الزغبهههي 

 بمالزمة المؤسسة مدة طويلة من الزمن، حيث تساعدها على التفوق على منافسيها. غيرها، وتستمر

يمهههة المؤسسهههة مهههن أجهههل تحقيهههق األنشهههطة المرجهههوة منهههها، وإضهههافة ق إلمكانيهههاتفالقهههدرة التنافسهههية ههههي التوظيهههف األمثهههل 

 لمخرجاتها مقارنة بمنافسيها.

 خصائص الميزة التنافسية

 أن تستمر بمالزمة المؤسسة على المدأ الطويل. -(2011)إدري ، من أهمها كما ذكرها 

 تتميز بالتفوق على المنافسين بميزة انفرادية. -

 أن تكون متجددة متوافقة مع البيوة الخارجية. -

 تتميز بالمرونة حيث يحل محلها ميزات تنافسية بسهولة. -

 سة مقارنة بغيرها.تحقق قيمة م افة إلى مخرجات المؤس -

ة مهههن االسههههتراتيجيات ويجهههب علهههى المؤسسهههات التعليميهههة تحديهههد منافسهههيها، وت هههع قائمهههة بأولويهههات ت هههمن مجموعههه

 يجب تحقيقها.

 أهمية الميزة التنافسية

إلههههى معرفههههة حاجههههات المسههههتفيدين مههههن  (2007)إدارة العمليههههات ن اإلنتههههاج، تهههههدف الميههههزة التنافسههههية عنههههد ستيفينسههههون 

 مخرجات المؤسسة. ويمكن وصف أهميتها كاآلتي:

 معرفة مكانة المؤسسة بين ذويها وبالتالي تحديد التوجه االستراتيجي األنسب. -
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 تمثل الميزة التنافسية العامل الجوهري المحدد لعمل المؤسسات. -

 تحديات العصر.تعتبر الميزة التنافسية السالح األمثل أمام  -

 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات:

 أوال: نتائج الدراسة

ي كيفية تحقيق التميز المؤسسي فمن خالل تحليل ومناقشة الدراسات السابقة نستطيع اإلجابة عن التساؤل المطروح حول 

تنافسي المعقدة لتحقيق التميز ال أهمية مواجهة التحديات، وذلك بتوضيح المؤسسات التعليمية من خالل القيادة االستراتيجية

نية على ببين المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور أساليب التعليم الحديثة من خالل تنفيذ استراتيجيات القيادة االستراتيجية الم

التي توصلت فيها إلى أهمية  (2016)السباعي، روح اإلبداع واالبتكار، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة د. رانيا عالء السباعي 

يرات ، فأدارت إلى قيادة التكيف كآلية للتصدي لتغلمواجهة المشكالت المعقدة من قبل القيادات استخدام األدوات الغير تقليدية

   سة.الممارالعصر الرقمي الفجائية، وبرزت فيها االعتماد على روح اإلبداع واالبتكار واكتساب خبرات جديدة عن طريق 

أهميهههة تعلهههم المههههارات القياديهههة الالزمهههة بجانهههب االعتمهههاد علهههى وسهههائل تعليميهههة متطهههورة لمواكبهههة متطلبهههات كمههها يظههههر 

 اآلتي:ك تحديات القيادة االستراتيجية في العصر التكنولوجي الحديثأهم فنجد  العصر الرقمي الحديث.

 نقص المعرفة القيادية -1

أوضحت بعض الدراسات السابقة أن هنا  نقصا في المعرفة القيادية لدأ مديري المدارم وخاصة فيما يتعلق بالقيادة 

أن مديري المدارم نادراً ما يقومون بإجراء تقييمات للمعلمين في جوانب  (Creigton, 2003)التكنولوجية. وأدار بحث 

تخة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومعرفة مستوأ التطبيق، ومستوأ إتقانها، ونادرا ما يقومون بجمع البيانات من 

علومات واالتصاالت في المؤسسات أجل الوقوع على نقاط ال عف واألداء، وهذ  أيً ا عوامل مقيدة في تكامل تكنولوجيا الم

 التعليمية. 

على أنه من أجل تحقيق القيادة  (Baharom Mohamad, 2007: Teknologi)بينما توصل باهاروم وآخرون 

لزم أن يث ياالستراتيجية المعتمدة على نظام إلدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجب وضع تخطيد منهجي منظم، ح

يتوافر لدأ كل مسوولي إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت معرفة موسعة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. بل 

عليهم استكشاف كل التحديات من خالل القراءة أو التمارين أو اإلنترنت أو إجراء البحوث. وبالتالي ينبغي على المسوولين  

لحصول عليها واستخدامها لتحسين جودة أنظمة إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومشاركة تبادل المعرفة التي تم ا

 المعلومات التي حصل عليها الفرد مع اآلخرين لما فيه خير الفريق والمؤسسة التعليمية المرتبطان بهما.

 قضايا تربوية -2

على دراية بالتطورات التكنولوجية وتحديثها بما يتمادى مع أصبح من ال روري بالنسبة لقائد المدرسة التأكد من أن طالبها 

العصر الرقمي، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وهذا يتمادى مع األقاويل التي ترجح أن المؤسسة التعليمية الناجحة 

على أن قادة المدارم يواجهون  Metcalf (Metcalf, 2012. K-12)ترتكز على إدارة وقيادة فعالة. وبالرغم من ذلك يرأ 

 مهمة صعبة في تطبيق التكنولوجيا لتحسين عمليات التعلم والتعليم.

أن جميع التغييرات في المؤسسة التعليمية وخاصة تطبيق تكنولوجيا  (Nordin., 2006)كما يرأ كل من محمد إيزام ونورازة 

 المعلومات واالتصاالت في المدارم يجب أن تبدأ من تصرفات مدير المدرسة،
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حيث يحتاج قائد المدرسة إلى إنشاء وتخطيد متغيرات ثقافية إيجابية. لتحقيق ذلك ، يتعين على المسؤولين أن يكونوا قدوة  

والعشرين.  رة التنظيمية في هذا القرن الحاديلتشجيع استخدام التكنولوجيا، وخاصة في عمليات التعلم والتعليم، وكذلك في اإلدا

بل يجب اعتبار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليست فقد وسيلة لتعزيز محو األمية الحاسوبية، بل هي أسام يمكن أن 

 ينتج عنه تطورا في عمليات التعلم والتعليم.

 نقص التدريب -3

وآخرون أن هنا  افتقار في المهارات الالزمة لدأ المديرين ليصبحوا  (Brockmeier, 2005)أدارت نتائج دراسة أجراها 

رائدين في مجال التكنولوجيا. وتعتمد التكنولوجيا على مديري المدارم في األسام بصفتهم القائد الرئيسي في التغييرات 

ة وير المهني على استخدام التكنولوجيا هو أكبر تحد يواجه قادالمتعلقة بالتكنولوجيا. كما تشير دراسات عدة إلى أن نقة التط

 (.Wang 2010؛ Schiler 2003؛ Flanagan & Jacobsen 2003المؤسسات التعليمية. )

بحثًا يحدد العقبات التي تحول دون تبادل التكنولوجيا بين مديري المؤسسات التعليمية، ووجد  (.Wang, 2010) أجرأ وانغ

أن العقبة األولى هي أن مديري المؤسسات لم يكن لديهم رؤية استراتيجية لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

رة موارد التكنولوجيا. وقد تسببت هذ  العقبات في دعور منسق وعدم التزام المسؤولين. كما لم يتم تعيين أي مسؤول في إدا

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بخيبة أمل ، وفي النهاية يؤثر بالسلب على مواكبة المؤسسة للعصر الرقمي.

أن يكون لديه المعايير التالية: فهم التغيير، على أن قائد المؤسسة التعليمية الناجح يجب  (Fullan, 2007) كما يرأ فوالن

واالنفتاح على االبتكار؛ وأهمية تشجيع الجميع على التعلم والتعليم. كما يجب أال يعتمد القائد على معلمي وطالب المدرسة 

تكنولوجيا بنفسه. لالستخدام التكنولوجيا في عمليات التعلم والتعليم، بل يجب عليه متابعة التطورات التكنولوجية واستخدام ا

 بمعنى آخر يجب أن يكون رائد التكنولوجيا للمعلمين والطالب مستخدًما تكنولوجيًا بنفسه.

 

 قضايا المساواة -4

تعد الق ايا المتعلقة بالمساواة إحدأ العقبات التي تواجه مديري المؤسسات التعليمية في أداء واجباتهم كقادة تكنولوجيين في 

 أن الموارد واإلمكانيات التقنية ال يتم توزيعها بالتساوي بين جميع المؤسسات التعليمية. (.Flanagan, 2003)المؤسسة. يرأ 

وعلى نحو آخر نجد أنه في ماليزيا قد أدخلت وزارة التعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمليات التعليمية، والتي 

البنية التحتية والمحتوأ وتدريب المعلمين وكذلك توفير أجهزة الكمبيوتر لتسهيل نمو تكنولوجيا المعلومات تشمل جوانب 

واالتصاالت في نظام التعليم. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، فقد تم تحديد بعض المعوقات التي أثرت على 

 ت التعليم والتعلم. تتمثل بعض هذ  المشكالت في التوفير غير المتوازناستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليا

ألجهزة الكمبيوتر بين المؤسسات في المناطق الح رية والريفية، وصعوبة الحصول على برامج الكمبيوتر المناسبة للتعلم 

جهزة ، وعدم وجود صيانة كافية ألوالتعليم، والتدريب غير الفعال للمعلمين الذين من المفترض أن يديروا أنظمة الكمبيوتر

الكمبيوتر وكذلك نقة المعلمين المدربين بالفعل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. لذلك تحتاج وزارة التعليم إلى التأكد 

 من أن كل مؤسسة تعليمية مزودة ببنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أمل جعل كل معلم وطالب متمكنا في

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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 توصيات الدراسة ثانيا:

 االستراتيجيةتوصيات خاصة بالقيادة 

 في المؤسسات التعليمية من خالل: االستراتيجيةدعم ممارسات القيادة 

 على االبتكار. للتشجيع، وتقديم المكافآت المعنوية والمادية االستفادة من الرأم مال البشري -1

 االهتمام بعملية تطوير التعليم المستمر. -2

 وتوزيع المهام بداخل المؤسسة. االستراتيجيةإعادة هيكلة التخطيطات  -3

 توفير الموارد التكنولوجية بجانب الموارد البشرية واالستفادة منها. -4

 دعم عملية اتخاذ القرارات بما تحتاجه المؤسسة لمواجهة التغييرات المستمرة. -5

 خاصة بالتميز المؤسسي توصيات

 العمل على تطوير وتنمية المواهب للعاملين بالمؤسسة. -1

 أهمية الوصول للتميز التنافسي. نشر ثقافة التفكير االبداعي ومعرفة -2

 توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يتناسب مع مرحلة التعليم في المؤسسة. -3

 احتياجاته ومدأ فعالية المخرجات التعليمية.التواصل مع المجتمع المحلي ومعرفة  -4

 استخدام وسائل البحث العلمي الحديثة والحث عليه. -5

 استمرار تقييم وتتبع مؤدرات األداء ومتابعة المكانة التميزية بين المؤسسات. -6

 توصيات خاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المؤسسات التعليمية. توفير األجهزة التكنولوجية في جميع -1

 توفير البرامج التكنولوجية الحديثة بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي. -2

 توفير التدريب الالزم لجميع الموظفين والطالب وقاداتهم بالمؤسسات التعليمية. -3

 اختيار القادة تبعا لمعايير رصد لمستوأ مهاراتهم التكنولوجية. -4

 ولوجية بين مديري المؤسسات التعليمية.تبادل الثقافة التكن -5

 

 خاتمة

حديثة  تيجيةرااستخطد يتبين مما سبق أن نجاح المؤسسات التعليمية في العصر الرقمي الحديث يعتمد في األسام على وضع 

ستخدام وسائل اتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة عن طريق باإلضافة إلى  ،تتبنى سياسة التشجيع على روح اإلبداع واالبتكار

. األمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحقيق التميز التنافسي تعليمية متطورة لمواكبة تحديات وتطورات العصر الرقمي الحديث

 بالمؤسسات التعليمية.
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