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 :لدطامل

د العػالم  أصػب  اققتصػا ،روس كورونػا المسػتجدمف تداعيات فيػفى ظؿ األحداث الحالية     
يػة، ومػا بػيف كػوارث ، وما بيف تغيرات سياسية واقتصػادية عالميػة ومحميشيد تباطًؤا ف  النمو

اإلداريػػػة و  اأسػػػاليبيتقيػػػيـ وتغييػػػر الجامعيػػػة  المؤسسػػػاتممػػػا يتطمػػػب مػػػف  ،طبيعيػػػة وهيرىػػػا
 فػ  اآلف الجامعػاتو     مسػتدامة ال الميػزة التنافسػيةة مستمرة مف أجؿ اكتسػاب خططيا بصف

 ولممسػػتقبؿ فػػ  التعامػػؿ مػػا التحػػديات  التخطػػيطاإلدارة و أوقػػات عصػػيبة تختبػػر خوليػػا قػػوة 
المعمومػػات، واتخػػاذ  ، وجمػػاالداخميػػة والخارجيػػةبيئػػة العمػػييـ مراقبػػة  وجػػب ممػػا ،المسػػتجدات

الػػذكا   ولكػػوف. يفبالمنافسػػيف اآلخػػر  القػػرارات المناسػػبة والفوريػػة لتحسػػيف أدائيػػـ مقارنػػة
عمميػػة  ةيػػالمعمومػػات بطريقػػة منيج التعامػػؿ مػػالممنظمػػات  تتػػي  أداة اسػػتراتيجية التنافسػػ 

ات قػرار  تسػيـ فػ  صػناذكائيػة نتػاج معمومػات إيػتـ مػف خوليػا عممية تمر بخطوات ومراحػؿ و 
تفادة اقسػ كيفيػة إلػى الدراسػة تسعىوليذا    والمستقبم أكثر استنارة بالوضا الحالى سميمة و 

اعتبارىػا لليػة ، بمجامعػات المصػريةل ميزة تنافسية مسػتدامة لتحقيؽالذكا  التنافس   إدارة مف
جمػػا وتحميػػؿ المعمومػػات والبيانػػات التربويػػة ، وذلػػؾ مػػف خػػوؿ تحػػديات مختمػػؼ المواجيػػة ل

دارتو وعممياتو وكذلؾ تناوؿ الميػزة التنافسػية المسػتدامة ب بع ادىػا المتعمقة بالذكا  التنافسى وا 
توصػمت  وفى النيايػة  عتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفى ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ا  بالجامعة
مجموعػة تقػديـ مػا  ،عمميػات الػذكا  التنافسػى بالجامعػةدارة إل إلنشػا  وحػدة تصػورالدراسة ل

 لمجامعػة تحقيػؽ ميػزة تنافسػية مسػتدامةالوحدة فػ   ذهلنجاح تنفيذ ى مقترحةالجرا ات اق مف
  زمات والتحدياتاأل مختمؼ اجية فى مو 

 

الميزة التنافسية  -اقستراتيجية -إدارة الذكا  التنافسى-: الذكا  التنافسىاملفتاحيةالكلمات 
  فيروس كورونا -تحديات -المستدامة
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Managing Competitive Intelligence as a Strategic Mechanism to 

Achieve Sustainable Competitive Advantage in Egyptian Universities  

and Face Challenges Coronavirus (covid 19) 

Abstract 

   In light of the current events of the repercussions of the new Corona 

virus, the global economy has witnessed a slowdown in growth, and between 

global and local political and economic changes, and between natural and other 

disasters, which requires university institutions to continuously evaluate and 

change their administrative methods and plans in order to gain competitive 

advantage. Sustainable.     The universities are now in difficult times during 

which they are testing the strength of management and planning for the future 

in dealing with challenges and developments, which necessitated them to 

monitor the internal and external environment, collect information, and take 

appropriate and immediate decisions to improve their performance compared 

to other competitors.  And because competitive intelligence is a strategic tool 

that allows organizations to deal with information in a scientific and practical 

that contributes to making sound decisions and more informed by the current 

and future situation. Therefore, the study seeks how to benefit from 

Competitive Intelligence Management to achieve a sustainable competitive 

advantage for Egyptian universities, as a mechanism for facing various 

challenges, To achieve this goal, the study relied on the descriptive approach. 

In the end, the study reached a vision for establishing a unit for managing 

competitive intelligence operations at the university. 

 

Key words: competitive Intelligence - Sustainable Competitive Advantage 

- Management Information Systems. 
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 اخلطوة األوىل: اإلطاز العام للدزاضة

 كدةةامل

عمى أف عدـ اليقيف وديناميكية البيئة يمكف أف تضرب أي منظمة بشكؿ سمب ، يقاؿ     
يعد و   ي  يمكف أف يكوف إيجابًيا، فإف ىذا الت ثير إذا تـ إدارتو بشكؿ صحالرهـ مف ذلؾ

، مما رئيسية لممؤسسةالتكيؼ ما الذات والتكيؼ ما البيئة التنافسية إحدى الوظائؼ ال
تدعـ عممية  مف ش نيا الت و عممية منيجية لمراقبة وتحميؿ البيئة القياـ ب ضرورييستدعى 
 ,Rajaniemi, 2007ـ ف  تحقيؽ الميزة التنافسية بياات بالمؤسسة والتى تسيصنا القرار 

السيناريو التنافس   قد أفرزت تمؾ التحديات وهيرىا عدة تغيرات ساىمت ف  نمو  ((465
     ( Ghannay & Mamlouk, 2015, 36)اً وتعقيد شراسةً ب كثر  العالم 

ف  ظؿ تمؾ األحداث وتداعياتيا وما عولمة األسواؽ وتطور العصر الرقم ، أصبحت      
غيرت القيمة الت  تنسبيا المؤسسات إلى المعمومات، وأصبحت أكثر تو المعرفة أىـ مورد، 

أدورا جديدة تتعمؽ بإنشا   ومف ثـ  أصب   لمذكا  التنافس ، استراتيجية مف أي وقت مضى
منتجات أو خدمات جديدة، وتحديد استراتيجيات التسويؽ، وتعزيز قدرات المنظمة، وتحسيف 

تكاف  مف أجؿ البقا  ف  عالـ  ؤسسات مطالبة ب فأصبحت الم وما إلى ذلؾ خدمة العمو ،
األعماؿ التنافس  اليـو ، ولكى تصب  وتظؿ قادرة عمى المنافسة تتطمب تصميًما واعًيا 
ومستمًرا لمميزة التنافسية المستدامة والتى ق يمكف التنبؤ بيا، فقد لج ت الكثير مف 

 Silva, et)لميزة التنافسية المستدامةا كوسيمة لبنا  وتحقيؽ المؤسسات إلى الذكا  التنافسى
al., 2019, 1231).    خاصة ما التغيرات الحادثة والت  سببيا انتشار الفيروس حيث

ف  تدابير التحوؿ اقستدامة األعماؿ  يجب اقستفادة منو ف  مساعدة المؤسسات المختمفة
وسا لممعمومات واستمرارىا ف  أثنا  وبعد ظيور الفيروس، وذلؾ ف  ظؿ اقستخداـ األ 

 وتكنولوجيا اقتصاقت ف  تحديث وتطوير األساليب اإلدارية بالجامعات 
وما ظيور مفاىيـ وأساليب إدارية حديثة تيتـ بالمستقبؿ والتنبؤ بتحدياتو واقستعداد ليا     

      المكوف األساس ، ظير مفيـو الذكا  التنافسىحيث تعد نظـ المعمومات 
بطريقة مناسبة لممؤسسة  والداخميةإدارة لممعمومات الخارجية ب التنافس الذكا  حيث يقوـ    

 بشكؿ دائـ تطوير وتنافسية المؤسسة تسيـ فىقكتشاؼ وتحميؿ الحقائؽ الت  يمكف أف 
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(López & Ortoll, 2008, 1).   عباره عف   الذكا  التنافسى ومف ثـ يمكف القوؿ أنو
 المعمومات  دارةإ فف
التفكير ف  وضا المستقبؿ و األحداث و  دائمةادات ف  كافة المؤسسات القيف ومف ثـ   

المؤسسية دوف النظر ف  المنافسة و المعمومات الحالية  اقستراتيجياتالتحديات وتطوير 
والمحتممة ذات الصمة، فكافة المؤسسات لدييا نظـ تكنولوجية لجما المعمومات مف أجيزة 

  صوؿ عمى المعمومات الجيدة والمفيدة ف  الوقت المناسب وبرمجيات، ولكف ينقصيا كيفية الح
استراتيجية مفيدة لممؤسسة  ومف تخداميا فى صنا قرارات تكتيكية و ومف ثـ يتـ تحميميا قس

)et  ,Gračaninث )ثـ أصب  الذكا  التنافسى أداة ق هنى عنيا ف  النضاؿ التنافس  الحدي

27 ,2015al.,   
خاصة  تعمؿ ف  بيئة تنافسية بشكؿ متزايد عما سبؽأصبحت  يضاأ الجامعاتوق شؾ أف    

الحفاظ عمى الميزة التنافسية المستدامة ليا، ومف  مما يجعؿ مف الصعب بعد جائحة كورونا
عمييـ مراقبة البيئة الداخمية والخارجية،  وجبف  مثؿ ىذا الوضا،  أجؿ البقا 

الفرص المختمفة وتيديدات  فورية عند مواجية، واتخاذ القرارات المناسبة وال المعمومات وجما
 " . بالمنافسيف اآلخريف لتحسيف أدائيـ مقارنة البيئة

لممنظمات التعامؿ ما  ىو األداة اقستراتيجية التى تتي  الذكا  التنافس ومف منطمؽ أف   
ج يتـ مف خوليا  انتاعممية تمر بخطوات ومراحؿ لكونيا  المعمومات بطريقة منيجية عممية

معمومات ذكائية يتـ معالجتيا وتحميميا ونشرىا وفى النياية تسيـ ف  صنا واتخاذ القرارات 
المؤسسية السميمة واألكثر استنارة بالوضا الحالى والمستقبمى لممنافسيف والبيئة المحيطة، 

   (Seyyed, 2017, 174) المستدامة لممؤسسة  مما يسيـ ف  تطوير المزايا التنافسية
ة عندما تواجو المؤسسات المختمفة مشكوت وتحديات ف  البيئة التنافسية تمج  وعاد    

 .بشكؿ متزايد لمذكا  التنافسى مف أجؿ الحفاظ عمى الميزة التنافسية المستدامة
(Nenzhelele, 2014, 92) ق يمكف التنبؤ بو لج ت  خاصة ف  اقتصاد اليـو الذي

لبنا  والحفاظ عمى الميزة  كوسيمة تنافس الذكا  ال المؤسسات بمختمؼ مجاقتيا إلى
ف  الدوؿ الصناعية المتقدمة مثؿ عمى سبيؿ المثاؿ   (Seyyed, 2017, 174)التنافسية

والتى تعد مف أكثر الدوؿ اعتمادا  الياباف وألمانيا والسويد وفرنسا والوقيات المتحدة األمريكية
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 رئيسية لتحقيؽ الميزة التنافسية بو، بؿ أصب  ألية كنظاـ معترؼ عمى الذكا  التنافسى
   ( Priporas, 2005, 661لمؤسساتيا )المستدامة 

التكيؼ والقدرة عمى اقستجابة  ووتعيش الجامعات ف  بيئة تشترط عمييا التغيير والتقدـ    
    )(López & Ortoll, 2008, 1لمتغيرات ويعد ىذا حاجة وتحدي ف  نفس الوقت

أساسية لصنا واتخاذ قرارات استراتيجية  لية استراتيجيةداعـ ول افس الذكا  التن عدوبيذا ي   
ليا وسط التحديات المحيطة  حقيق تسيـ فى تحقيؽ تميز باإلضافة ليذا  خاصة بالجامعات،

  الحال ة هير المتوقعة فى الوقت والمستقبمي
ميا أنحا  فجائحة فيروس كورونا تسببت فى تعطؿ الجامعات ف  ج وكما ىو ظاىر أمامنا   

لكف ف  نفس الوقت استمر العمؿ بيذه المؤسسات مف خوؿ وسائؿ التواصؿ   ،العالـ
المختمفة لتسيير عجمة التعمـ، واستكماؿ الطمبة دراستيـ مف خوؿ التعمـ عف بعد ، ليس ىذا 

تعمؿ أيًضا بجد لمعرفة كيفية إيقاؼ المرض وتخفيؼ لثاره أو فالمؤسسات الجامعية فحسب 
 معو  التعامؿ

فالجامعات فى أشد الحاجة إلى إنشا  وصيانة النظـ األكاديمية واإلدارية الت  ومف ثـ     
تتبا التحوقت التكنولوجية مما يسيـ ف   القياـ بمياميا وتحقيؽ أىدافيا بسيولة ويسر مف 

 وخاصة وقت األزمات والتحديات   (Trigo, 2007, 3)أجؿ تعزيز التنافس المستداـ 
المعمومات ف  الوقت الحالى بالنسبة لمجامعات موردا حيويا حتى تحافظ عمى أف  وقشؾ   

كفا ة  بقائيا واستمرارىا بنجاح وتحقيؽ أىدافيا بفعالية، فيى بحاجة إلى نظـ لممعمومات ذات
واتخاذ ، حتى يدعـ المؤسسة بالمعمومات المطموبة إلنجاز مياميا يتصؼ بالدقة واقستقولية

     مما يسيـ ف  بقائيا واستمرارىا ليةبفعاقراراتيا 
مف أسرع المجاقت نمًوا و  استراتيجيةك داة إدارة   لطالما تـ اقعتراؼ بالذكا  التنافس و     

  .(Davis, 2004) تقنية رئيسية لتحقيؽ الميزة التنافسية وأصب ، ف  عالـ األعماؿ
الذكا  التنافسى بمؤسسات التعميـ  ليةلتطبيؽ  ىناؾ حاجة متزايدة إلىوفى الوقت الحالى     

خاصة أنيا مطالبة بالتغيير والتجديد باستمرار ف   خدماتيا لمحفاظ عمى أدائيا  الجامعى 
والتى  تسيـ بدورىا فى التغمب عمى ، قيؽ الميزة التنافسية المستدامةتحبيدؼ  .الناج 

واققتصاد المصرى  ( وتداعياتو عمى التعميـ الجامعىٜٔتحديات فيروس كورونا )كوفيد 
والمجتما ب سره، خاصة فى ظؿ انتشار وتداوؿ معمومات مغموطة وهير محددة وتعدد 
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مصادرىا، وفى ظؿ الوضا الحالى فالجامعات تحتاج إلى التشخيص المبكر لمفرص 
والتيديديات المحيطة بيا وتوافر معمومات حقيقية ومحددة لصناع القرار بالجامعات فى الوقت 

وما  اعدىا فى التغمب عمى التغيرات والتحديات الخاصة ب زمة كورونا الحاليةالمناسب تس
    بعدىا مف تداعيات 

  الدزاضة شكلةة

ىناؾ العديد مف الجيود والمبادرات والتى اىتمت بتطبيؽ نظـ المعمومات اإلدارية    
ـ إنشا  ، فتICTPبالجامعات ضمف مشروع نظـ وتكنولوجيا المعمومات فى التعميـ العالى 

وحدة نظـ المعمومات اإلدارية بكؿ جامعة  لرفا كفا ة النظاـ اإلداري بمؤسسات التعميـ العال  
، مما يسيـ فى جودة صنا واتخاذ القرار، حيث يتي  كافة المعمومات المطموبة لمتعميـ 

دارة العممية التعميمية ب كؿ والبحث العمم  والتكنولوج ، ويخدـ المجتما  وفى ف  تنفيذ وا 
إداري متكامؿ الذي  مؤسساتيا، واليدؼ الرئيس  ليذا المشروع ىو إنشا  نظاـ معمومات

، ِششٚع ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ) يمكننا مف ميكنة العمميات اإلدارية الحيوية داخؿ الجامعة

  (.ٌىزشٚٔٝإِٛلغ 
ف واقا وعمى الرهـ مف بعض الجيود والمبادرات والمحاوقت المصرية السابقة، إق أ   

، و التى تحد مف الجامعات المصرية يشير إلى العديد مف السمبيات وأوجو القصور والمشكوت
 :مف بينيا ما يمىتطبيؽ الذكا  التنافسى داخؿ الجامعة و 

 رؤية ىناؾ، تكوف أف دوف طويمة فترة مرت حيث العالمية، التحديات ما التكيؼ ضعؼ -
 وضعؼ المستقبمية، ما المتغيرات مشىتت مصر ف  الجامعى التعميـ لتطوير واضحة
 اإلداري الحديث، المنظور مف والتغيير التطوير إدارة ف  العممية المنيجية استخداـ
 صعوبة تحسيف إلى دىأ مما التعميمية لمعممية المطموبة األجيزة وتوفير تمويؿ وصعوبة
 جامعةال مواكبة قمة (  وٛٙٔ،ٜٕٔٓ،ولخروف إبراىيـ؛ ( الخدمات الجامعية بعض
 (واقبتكار  التطوير ف  المشاركة بعممية جيودىا وتضاؤؿ والمعرف ، التقن  لمتقدـ

  (  ٜٓٔ، ٕٕٓٓالسيد، 
 جامعى جامد تقميدى بعيد عف هياب الثقافة المستقبمية، وفكرجامعى المناخ يسود ال -

 التخطيط والتفكير ف  المستقبؿ حيث تعتبر الجامعة أف الرؤية المستقبمية ليست أمر
كما يغيب عف الجامعة الرؤية المستقبمية الواضحة  ضرورى مم  بؿ ترؼ فكرى 

  (٘ٔ، ٕٗٔٓ)الحسين ،  والمدروسة والتى تساعد عمى اكتساب الميزة التنافسية
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 واقتصاؿ التفاعؿ مف المزيد تتي  ق التى والشبكية األفقية التنظيمات أنماط شيوع -
 ،صارمة ركية يراوى مغمقة، التنظيمية فالثقافة عيةالجام والقيادات العامميف بيف اإليجاب 

 وسيادة الشخصية، والمبادرة اإلبداع تتي  ق التى الشكمية العمؿ ممارساتب التقيدو 
 بدوف وتركيا الروتينية ترا ااإلج همبة، والقضايا التنظيمية لممشكوت السريعة الحموؿ
، ٕٚٔٓعبد الخالؽ، ) تجديدوال التغيير مف والخوؼ لمم لوؼ اقطمئنافأو  تغيير،
وىذا راجا ألف اإلدارة الجامعية تتسـ بالفردية وتبتعد كثيرا عف الجماعية أو   (ٖٓٔ

مف القمة أي الجامعية ات رار القاتخاذ عمى صنا و التشاركية ، باإلضافة إلى همبة الفوقية 
 افسية عد عمى اكتساب الميزة التنوالت  ق تسا ( ٖٕٓ،ٕٓٔٓالزنفمى،إل  القاعدة )

باإلضافة لنقص الفوائد المتحققة مف تطبيؽ إدارة المعرفة، ما اقفتقار لمتدريب المرتبط 
بإدارة المعرفة ما ضعؼ تطبيؽ إدارة المعرفة بشكؿ فعاؿ وكؼ  داخؿ المؤسسة 

   (ٜٜ،ٕٕٓٓالسيد، (الجامعية
اتخاذ  ف  واقتصاقترصدت إحدى الدراسات لضعؼ استخداـ تكنولوجيا المعمومات كما  -

نجاح  والتى تعد مف أىـ معيقاتالقرارات الجامعية ما هياب المناخ التنظيم  الداعـ 
، بالنسبة لمتعامؿ ما البيانات والمعمومات يؽ الذكا  التنافسى داخؿ الجامعةتطب

 حفظ واسترجاع كافة أنواع المعمومات فى التقميدية األساليب عمى تعتمد فالجامعة
كما تعانى  المعرفة، إدارة عمميات ممارسة وضعؼ ات الورقية،المستند عمى واقعتماد
 تبادؿ المعرفة عمى لمعامميف الجامعة تشجيا لقمة وتوزيعيا؛ المعرفة نشر فى مف قصور

 وضعؼ التبادؿ البرمجيات واألجيزة الحديثة فى القصور ، كما تعانى الجامعات مفبينيـ
داخؿ الجامعة الواحدة وبيف الجامعات لممعمومات والبيانات  العامميف بيف واقتصاؿ
كما أف المعمومات المتاحة  قميمة لتوجيو رسـ (  ٜٔ-ٜٛ، ٕٓٔٓ،محمد)األخرى 

   ( ٕٜٔ، ٕٓٔٓالبنؾ الدولى، ف  مصر) السياسات العامة مؤسسات التعميـ الجامعى
 متجاىمة الحديثة داخؿ العمؿ الجامعى، التكنولوجيا استخداـ وقصور فى ضعؼ  -

 والمعدات األجيزة مف وحديث تقن  ماىو كؿ عمى يعتمد الذي الرقم  العصر متطمبات
 وضعؼ والشرائ  المختمفة، العرض أجيزة واستخداـ التفاعمية الذكية السبورة( مثؿ

 واقتصاقت ) المعمومات تكنولوجيا عمى لمتدريب التدريس ىيئة أعضا  استعداد
لقصور ف  تطبيؽ األساليب ويتض  مدى قصور ا ( ٙ٘ٗ -٘٘ٗ، ٜٕٔٓالسعودي،
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 )التكنولوجية ف  اإلدارة الجامعية ف  جميا مجاقتيا ووظائفيا  
 بينيا التنسيؽ وضعؼ العمؿ، مواقا ف  وخريجييا الجامعة بيف الصمة باإلضافة لضعؼ -

(  ٕٓٗ، ، ٕٛٔٓثابت،  ( الموئمة  الخريج مواصفات العمؿ لتحديد مؤسسات وبيف
 لضعؼ أدى مما إليو، تنتم  الذى والمجتما الجامعة بيف اقرتباط وكذلؾ ضعؼ

 ( ٜ٘ٔ،  ٕٕٓٓ)مغاورى،  بيا المحيطة البيئة لمتطمبات الجامعة استجابة
ومف ىنا يوحظ بعد الجامعات المصرية عف مجري التطور ف  عمـو اإلدارة والتكنولوجيا     

،، وضعؼ قدرتيا عمى اقستفادة مف نتائج ىذه العةالجديد اإلدارية وتوظيفيا ف  اتخاذ  مـو
النظاـ المستخدـ ف  جما  ، مما أدى لبط تطوير أو التغمب عمى مشكوتياالقرارات أو ف  ال

  المعمومات اإلدارية وحفظيا واسترجاعيا
 ،داريةإلف  االتسمطية  والنزعةومعاونييـ، باإلضافة لضعؼ القدرات اإلدارية لمقيادات  -

 اىتماـ، واقىتماـ باإلدارة الروتينية دوف الجامع ؿ العمإدارة ف  الشديدة والمركزية 
الفتاح،  عبد)فاعميتواإلدارية الحديثة والتكنولوجية لتطوير العمؿ وتحقيؽ  اقستراتيجياتب

بالجامعة ينحو نحو الروتيف العمؿ اإلداري مما نتج عنو أف     (٘ٛ-ٗٛ، ٕٕٔٓ
الشكمية، والتطبيؽ الحرف  لموائ   والبيروقراطية، وتمركز السمطة، وبط  اإلنجاز، وهمبة

ضعؼ البنية التحتية والمعموماتية الوزمة و ، والنظـ، ما تصمب واض  ف  شراييف اقتصاؿ
لتطوير الجامعة و البحث العمم ، ما أدى إلى ضعؼ قاعدة البيانات لدي المؤسسات 

صر العربية، جميورية مالقرار) اتخاذالبحثية المختمفة، وبالتالى عدـ القدرة عمى دعـ 
ٕٓٔ٘ ،ٖٔ )  

الكؼ   إدارة المعرفة بشكؿ صحي  ؛ بسبب اقتصاؿ هير الفعاؿ وهير فيـاقفتقاد إلى  -
ف  رسـ  فى استثمار المعرفةالجامعات  ضعؼمما يدؿ عمى (  ٕٓٔ، ٕ٘ٔٓ، سميماف)

    الجامعية والتى تعزز مف وضعيا التنافسى السياسات، واتخاذ القرارات
" ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓاحتمت مصر ف  تقرير التنافسية العالمية لعاـ  ا فقدباإلضافة إلى ىذ -

ف  مؤشر التعاوف ف  مجاؿ البحث والتطوير بيف الجامعة  ٛٗٔمف  ٖٖٔالمركز 
ف  جودة مؤسسات البحث العمم ، عمى  ٛٗٔمف  ٕٚٔوالصناعة، كما احتمت المركز 

والميندسيف ف  مدى توافر العمما   ٛٗٔمف  ٘٘الرهـ مف كونيا ف  المركز 
(Schwab, 2013, 177 ) 
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ا مف تحديات وتغيرات محمية وعالمية ومطالب ما يواجيو التعميـ الجامعى حاليً وفى ظؿ    
ضعؼ عاـ فى نظاـ المعمومات بالجامعة، بتحقيؽ التميز التنافس  المستداـ، ما وجود  

خاصة فى ظؿ   المناسب الوقتوصعوبة نقؿ المعمومات ووصوليا إلى صانعی القرار ف  
األوضاع الحالية الحرجة الخاصة بتداعيات فيروس كورورنا واققتصاد العالمى وتطور 
األوضاع السياسية والعسكرية ف  بمداف العالـ المحيط   مما يحتـ ضرورة النظر ف  ألياتيا 
لمتعامؿ ما التحديات الراىنة بشفافية وفعالية ودقة و صناعة قرار فعاؿ قائـ عمى معمومات 

ب حدث األساليب التكنولوجية اإلدارية التنبؤية دقيقة، ما استشراؼ المستقبؿ واقستعداد لو 
 لتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة  

يمكف القوؿ أف ىناؾ ضعؼ عاـ فى قدرة مؤسسات التعميـ  ؽما سبوبنا  عمى    
ديات الطارئة و الجامعى عمى تقييـ وضعيا الحالى والمستقبمى ومواجية المشكوت والتح

مواجية تحديات المستقبؿ والصعود نحو التنافس عالميا، كؿ ىذا يحتـ ضرورة إعادة التفكير 
لياتيا وكؿ ما مف ش نو الت ثير عمى قدراتيا ف  تحميؿ البيئة الداخمية ولف  استراتيجيتيا 

يا  ويتحقؽ والخارجية والتعرؼ عمى التحديات والفرص لتحقيؽ الميزة المستدامة محميا وعالم
ذلؾ مف خوؿ إدارة عمميات الذكا  التنافسى بالجامعة والتى تسيـ ف  تحقيؽ تميز تنافسى 

  وتداعياتومستداـ لمجامعة ومواجية تحديات فيروس كورونا 
 السؤاؿ الرئيس التالى: الحالية اإلجابة عف الدراسةوفى ضو  ما سبؽ تحاوؿ    
ت الذكا  التنافسى ف  تحقيؽ ميزة تنافسية كيؼ يمكف اقستفادة مف إدارة عمميا   

 ( بالجامعات المصرية؟covid 19مستدامة ومواجية تحديات فيروس كورونا )
 ويمكف صياهة السؤاؿ الرئيس السابؽ ف  األسئمة الفرعية التالية:

ما اإلطار الفكرى والمفاىيمى لمذكا  التنافسى  وأىميتو  وأىـ عممياتو اإلدارية بالجامعة  -ٔ
 األدبيات اإلدارية والتربوية المعاصرة ؟و  ضف  

ضو  ما اإلطار الفكرى والمفاىيمى لمميزة التنافسية المستدامة وأىـ أبعاده بالجامعة ف   -ٕ
 األدبيات اإلدارية والتربوية المعاصرة ؟

الميزة التنافسية المستدامة بالجامعة  والذكا  التنافسى  عمميات إدارة بيف العوقةطبيعة ما  -ٖ
 األدبيات والدراسات ؟ و ض ف 

  ا(؟الذكا  التنافسى بالجامعات المصرية )نظريً  عمميات إدارةما واقا  -ٗ
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 (CIMU) نشا  وحدة إلدارة عمميات الذكا  التنافسى بالجامعة إل ما اإلجرا ات المقترحة  -٘
 ؟بالجامعات المصرية  تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، ومواجية تحديات فيروس كورونال

 داف الدزاضة:أي

 األىميتو،)المفيوـ، مف حيث بالجامعة  لمذكا  التنافسىالنظرية  اإلطارالتعرؼ عمى  - ٔ
  ف  ضو  األدبيات اإلدارية والتربوية المعاصرة     (العمميات اإلدارية

بالجامعة مف حيث ) المفيوـ، الميزة التنافسية المستدامة النظرية  اإلطارالتعرؼ عمى  -ٕ
  ف  ضو  األدبيات اإلدارية والتربوية المعاصرة    (األبعاد ،األىمية، 

دارةالتعرؼ عمى  -ٖ تحقيؽ الميزة التنافسية و الذكا  التنافسى  طبيعة العوقة بيف تطبيؽ وا 
  ف  ضو  األدبيات والدراسات المستدامة لمجامعة

دارة واقا عرض -ٗ   انظريً جامعة الب الذكا  التنافسى تطبيؽ وا 
إلدارة عمميات الذكا   وحدة نشا إل  حةالمقتر  والخطوات  اتاإلجراعة مف مجمو تحديد  -ٙ

تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، ومواجية تحديات فيروس ، لMCIU  التنافسى بالجامعة
 بالجامعات المصرية  كورونا

 الدزاضة: ميةأي

ى أثرىا عمى التعميـ ىذه الدراسة لمظروؼ الراىنة التى يمر بيا العالـ ومدترجا أىمية       
والتى تسببت ف  أزمة حقيقة  ،فرضت جائحة كورونا تحديا كبيرة أماـ الجامعاتفقد الجامعى 

بالتعميـ الجامعى، وباإلضافة لمتحديات اققتصادية والسياسية والعسكرية ف  المنطقة والعالـ 
عداد العدة لمواجية تمؾ اأجما والتى تتطمب ضرورة استشراؼ  لتحديات مف المستقبؿ وا 

ليات جديدة تعتمد عمى التحميؿ البيئى لممستقبؿ وتوفير معمومات دقيقة ل استخداـخوؿ 
 تساعد متخذى القرار ف  التصدى ليذه التحديات 

فصانعى ومتخذى القرار بالجامعة ف  أمس الحاجة اليـو آللية جديدة ثبت نجاحيا ف         
عممية وتقنية جديدة تعتمد عمى تحميؿ  مواجية التحديات واستشراؼ المستقبؿ بطرؽ

 ومعالجة البيانات المؤسسة الجامعية بغية تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة 
الذكا  التنافسى بالتعميـ الجامعى لمواجية التحديات الراىنة  إدارة ليةفتـ اقعتماد عمى ل      

إدارية حديثة يعتمد عمييا ك لية  -ف  حدود عمـ الباحثة –والتى لـ يسبؽ أف تناولتيا دراسة 
 صناع القرار الجامعى ف  الوقت الراىف  
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ليات واقستراتيجيات اآلاقعتماد عمى الذكا  التنافسى بالجامعة يعتبر إضافة جديدة إلى ف      
 التى سوؼ تعتمد عمييا الجامعات ف  تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة 

وير التعميـ الجامعى وقياداتو بكافة المستويات ف  كما تفيد الدراسة القائميف عمى تط    
كفيروس كورونا وكذلؾ تجنب  تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة ومواجية التحديات الراىنة

   المستقبمية التحديات
 املضطلخات اإلجسائية للدزاضة:

 ،التاليتيف استعرضت الدراسة لممفاىيـ المغوية واقصوحية لمتغيرى الدراسة ف  الخطوتيف   
 :كالتالى  اإلجرائ وىنا تقتصر الدراسة عمى عرض المفيـو 

 إدازة الركاء التهافطى يف اجلاةعة:    

دقيقة وذات  معموماتجما وتحميؿ ونشر مجموعة مف العمميات اإلدارية والتى تتضمف  تعنى       
سيـ ف  اتخاذ القرارات ، والتى تصمة ومحددة وف  الوقت المناسب وبعيدة المدى وقابمة لمتنفيذ

 المستدامة بالجامعة   التنافسية الميزة تحقيؽ بيدؼبشكؿ فعاؿ ومناسب 
 :  ةاجلاةع يف املطتداةة التهافطية امليصة  
 تعميمية وبحثية اتخدم منتجات و تقديـ عف الجامعات األخرى فىالجامعة  تميزتعنى          

وأعضا  ىيئة  طوبيامستوى ويرفا مف يدعـ ، مما ترضى المستفيديف منيا ومجتمعية
 مستدامة تنافسيةزايا يكسبيـ م وبالتالى، والمجتما وسوؽ العمؿ بمؤسساتو المختمفة التدريس

فييا،  بمختمؼ فئاتو ثقة المجتما زيادة يسيـوبالتالى ف  سوؽ العمؿ بمستوياتو المختمفة، 
 عمى المدى الطويؿ دوف هيرىا  بيا اقلتحاؽعمى  الطوبزيادة إقباؿ ومف ثـ 

 الدزاضات الطابكة:

 ، متنوعةما متغيرات  والميزة التنافسية مذكا  التنافسىلالدراسات العربية واألجنبية  يتـ تناوؿ
 :كالتالى

  الركاء التهافطى دزاضات تهاولتأواًل: 

  (2019ملى،  ; صديلدزاضة ) .1
 -اقستراتيجية اليقظة بتوسيط يالرياد واألدا  التنافس  الذكا  بيف العوقة وموضوعيا:    

 الضو  تسميطقد ىدفت الدراسة إلى، و ، العراؽ ف  اقىمية الكميات مف لعينة ميدانية دارسة
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بيف   اقستراتيجية اليقظة بتوسيط الريادي واألدا  التنافس  الذكا  بيف العوقة عمى
عمى المنيج الوصفى  اعتمدت الدراسة، وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة، فقد المتغيريف

 العراقية الكميات ( مفٓٔ)شممت بغداد  ف  الكميات اقىمية مف وطبقت استبانة عمى عينة
، المبحوثة الكميات ف  مجمس الكمية عضا أ مف عضواً  (ٖٖٔ)  بمجمميا شكَّمت اقىمية،

 ةواليقظ التنافس  لمذكا  والت ثير عوقات اقرتباط وجود وكانت أىـ نتائج الدراسة،
بيف  وسيط كمتغير اقستراتيجية لميقظة دور بوجود وكذلؾ الريادي األدا  ف  اقستراتيجية

 يكوف فأ قبؿ فمسفة التنافس  كما توصمت إلى أف الذكا  ،الريادي األدا  التنافس  الذكا 
 المعمومات مف عمى الحصوؿ عمى قائمة فمسفة بمعنى ذكا ، يكوف فأ قبؿ وعممية عممية،
 ساليبأ و بخطوات محددة نظامية عمميةكذلؾ و  بالمنظمة، العوقة ذات ارجيةالخ البيئة

 مفاىيـ عف التنافس  الذكا  مفيـو يختمؼحيث  ذك ، المعمومات ب سموب تمؾ عمى لمحصوؿ
 عممية التنافس  الذكا  فأ سموكية هير مواضيا نياأل )... الوجدان ( خرىاأل الذكا 

 الذكا  بيف ما معنوية دقلة ذات ارتباط عوقة وجود تائجالن كما أظيرت .نظامية استخبارية
 يدؿّ  وىذا معنوية دقلة وذو بمستوى جيد ارتباط عوقة وجود اي الريادي واألدا  التنافس 

الى  الوصوؿ بإمكانيا التنافس  الذكا  استخداـ مجاؿ ف  فاعمة تكوف الت  الكميات أف عمى
 .الريادي األدا 

 (2018دزاضة) أمحد نواف،   .2
دور إدارة المعرفة ف  تعزيز الذكا  التنافس  )دراسة ميدانية مقارنة عمى وموضوعيا:     

التعرؼ عمى طبيعة دور إدارة المعرفة فى ىدفت الدراسة إلى  ، وقدالقطاع الصح  ف  العراؽ(
اسة الدر  استخدمت، وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة، الذكا  التنافس  بالمستشفيات العراقية

استخدـ قائمة اقستقصا  ك داة رئيسية لجما البيانات حيث تـ المنيج الوصف  التحميم  ، و 
أنو  وكانت أىـ نتائج الدراسة:( ٛٙ٘بمغ عدد عينة مدرا  اإلدارات العميا والوسطى الكمية )

خزف المعرفة، توزيا المعرفة، تيوجد أثر معنوي إلدارة المعرفة ب بعادىا )توليد المعرفة، 
  خزف المعرفة لـ يظير لو أثر عمى الذكا  التنافس تتطبيؽ المعرفة( باستثنا  

 ((Seyyed et.al., 2017دزاضة   .3

وىدفت الدراسة إلى: ، المستدامة التنافسية الميزة وتطوير التنافس  الذكا  وموضوعيا:    
طبقت فقد  راسة:وبالنسبة لممنيجية وعينة الد  دراسة لثارىا عم  خمؽ ميزة تنافسية مستدامة
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مديًرا متوسًطا وكبارًا يعمموف ف  شركة  ٖٕٔعينة مكونة مف عمى  ةاستباندراسة ميدانية و 
أف الذكا  التنافس  كاف لو ت ثير  وكانت أىـ نتائج الدراسة:  الت ميف اإليرانية ف  طيراف

راتيجية إنشا  وحدة استتوصمت لضرورة إنشا  و  مستدامة  إيجاب  عمى إنشا  ميزة تنافسية
مف أجؿ الحصوؿ  لجما وتحميؿ وتقاسـ معمومات ذكية مستمدة مف البيئة الداخمية والخارجية

 .عى الميزة التنافسية المستدامة
 ( 2017، ; عيطىدزاضة ) فسحات .4

، وىدفت دور الذكا  التنافسى ف  التقميؿ مف المخاطر ف  الصناعة الدوائيةوموضوعيا:      
ممية الذكا  التنافس  ومكانتيا ولثارىا اإليجابية ف  الكشؼ عف عدور توضي  الدراسة إلى 

وقد اعتمدت الدراسة  وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: المخاطر والتقميؿ منيا قدر اإلمكاف،
عمى نموذج فرضی تضمف متغيريف، األوؿ مستقؿ وىو الذكا  التنافس  والثان  تابا وىو 

لمتاح مف المعارؼ حوؿ الذكا  التنافس  باعتباره أداة المخاطر، وقامت الدراسة بتوظيؼ ا
دورا كبيرا ف  حؿ الكثير مف  لكونو يؤدى خدميا أكبر المؤسسات الصناعية،ميمة تست

منيا المشاكؿ الناتجة عف البيئة الخارجية بمختمؼ  المشاكؿ الت  تواجو متخذي القرار،
وكانت أىـ نتائج   وف تقدـ المؤسسةأنواعيا ما يجعؿ ىذه المشاكؿ والمخاطر عائقا يحوؿ د

أف الذكا  التنافس  أصب  مف أىـ وأقوى الوسائؿ اليـو لحماية المؤسسات مف  الدراسة:
التنافس الشديد ومخاطره ألجؿ البقا  والنمو أكبر فترة ممكنة ف  بيئة دائمة التغير، إذ يمكنو 

وأىمية  يئتيا الخارجية الحد مف المشاكؿ والمخاطر الت  قد تتعرض ليا المؤسسة مف ب
تشجيا تطبيؽ الذكا  التنافس  داخؿ المؤسسات وبخاصة العربية كعممية أساسية فييا لما لو 

  مف دور ميـ ف  صياهة اقستراتيجية، واتخاذ القرارات الفعالة
  GarcíaP, Cobars & Ortoll, 2016)دزاضة )  .5

 مجامعاتل حالةدراسة : افس التن لمذكا  النظرية والممارسات األطروموضوعيا:     
بيدؼ الدراسات السابقة  باقستفادة مف وضا إطار نظرىوىدفت الدراسة إلى:  ،اإلسبانية

 بالجامعات تطوير نظرية تستخدـ كإطار مفيد لوصؼ وتصنيؼ ممارسات الذكا  التنافس 
(CI) ،سات مقارنتيا بممار و بالتطبيؽ عمى الممارسات الت  طورتيا الجامعات اإلسبانية

ما توضي  التحديات القوية التى  (EHEA) الجامعات ف  منطقة التعميـ العال  األوروبية
، صؼ وتصنيؼ ممارسات الذكا  التنافس باإلضافة لو حياؿ ذلؾ   اإلسبانيةتواجو الجامعات 
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ف  الجامعات اإلسبانية ، ومقارنتيا بالممارسات  تحميؿ ممارسات الذكا  التنافسى مف خوؿ
مقارنة  أثنا  عممية التكيؼ، تحديد خصائص الجامعات المطبقة لمذكا  التنافسى المعتادة

وبالنسبة  ،الذكا  التنافسى بالمنظمات ف  القطاعات األخرى، ومدى مشاركتيا ف  ممارسات
منيج األساليب المختمطة )المقابوت شبو وقد اعتمدت الدراسة عمى  لممنيجية وعينة الدراسة:

ولية أف هالبية ممارسات الذكا  التنافسى األ  وكانت أىـ نتائج الدراسة:  (منظمة واقستبانات
والتفاعمية تتـ عمى المستوى التكتيكى  وخوؿ عممية التكيؼ ، تطورت ىذه الممارسات بسبب 

 مشاركة الجامعات ف  عممية التكيؼ التى تقـو بيا استجابة لمتطورات والتحديات المحيطة 
 (,Olszak 2014دزاضة )  .6

اطار : التنافس  الذكا  لبنا  المعمومات وتقنيات أدوات عف عامة لمحة وموضوعيا:    
توفير نظرة عامة عمى قضية الذكا  التنافسى والتحقيؽ ف  أدوات وىدفت الدراسة إلى:   نظري

كما أشارت الدراسة إلى الدور الفعاؿ  ،وتقنيات المعمومات المختمفة لبنا  الذكا  التنافسى
عبو تكنولوجيا المعمومات ف  دعـ عممية الذكا  التنافس  وبالتال  إنجاز األىداؼ الذي تم

وبالنسبة لممنيجية وعينة   اقستراتيجية المخطط ليا مف قبؿ صانع  القرار ف  المؤسسة
قدمت  وكانت أىـ نتائج الدراسة:  دراسة استكشافية ووصفيةوكانت عبارة عف  الدراسة:

جيو المؤسسات نحو استغوؿ األدوات الجديدة والحديثة ف  إضافة جيدة فيما يخص تو 
مذكا  ل اعممياتيا لمحصوؿ عمى نتائج أكثر جودة لمرفا مف مستوى األدا  العاـ، فقدمت شرح

تـ تقديـ أىـ أدوات وتقنيات المعمومات لبنا  الذكا  التنافسى  أخيًرا تـ توفير  كما التنافسى 
 طبيعتيا،حسب بنا  الذكا  التنافسى ف  المنظمات  بعض اإلرشادات والتوصيات مف أجؿ

الذكا  التنافسى يوفر صورة متوازنة لمبيئة أماـ صانع  أف وتوصمت لعدة نتائج مف بينيا 
القرار  حيث يتعمؽ األمر بجما وتحميؿ المعمومات حوؿ سموكيات الجيات الفاعمة ف  

 ى اتجاىات السوؽ األسواؽ المختمفة مف أجؿ اتخاذ قرارات معينة بناً  عم
  Garcia, Ortol & Cobarsí, 2013)دزاضة ) .7

وىدفت    التنافس  الذكا  ممارسات عمى تؤثر الت  والتثبيط التمكيف عوامؿ وموضوعيا:    
، والتوصؿ ف  قطاع التعميـ العال  إعطا  فكرة عف ممارسات الذكا  التنافس الدراسة إلى: 

وبالنسبة لممنيجية    ؤثر عمى ممارسات الذكا  التنافس معرفة المزيد عف العوامؿ الت  تإلى 
مقابوت وجيا  متضمنةمنيج األساليب المختمطة  الدراسة تاستخدموقد  وعينة الدراسة:
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وكانت أىـ نتائج   مف رؤسا  جامعات ونواب وعمدا  ٚٗطبؽ عمى   اتلوجو واستبان
ا  التنافسى بالجامعات، مف أىميا ىناؾ العديد مف العوامؿ المحفزة لممارسات الذك الدراسة:

دارتيا بشكؿ مناسب واستخداميا ف  اتخاذ القرارات  استخداـ المعمومات اقستراتيجية وا 
ما يميز تمؾ الجامعة عف الجامعات األخرى ىو  ، وتوصمت إلى أف أىـ لمجامعة ةاقستراتيجي

 ف  استخداـ ممارسات الذكا  التنافسى  نجاحيا
 ( (Fleisher & Wright ,2009دزاضة    .8

  والغرب والياباف الصيفب: التنافس  الذكا  ممارسات ف  اقختوفات دراسة وموضوعيا:   
الصيف خاصة ف  ف  لسيا،  حالة الذكا  التنافس تحديد ووصؼ وىدفت الدراسة إلى: 

ية ، اثناف مف أكثرىا القوى اققتصادية البارزة ، مقارنة ما الممارسات الغربفيما  ،والياباف
ـ البيانات والبحوث يتدع وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة:  ممارسات األمريكيةوخاصة ال

الممارسة أف  وكانت أىـ نتائج الدراسة:دراسة مكتبية نظرية   قاربةتاإلدارية مف تمؾ البمداف م
تواصؿ  ، عمى الرهـ مف الصيفلياباف أكثر تطورًا منو ف  الصيفف  ا مذكا  التنافس لالحالية 

صناع القرار ف  الشركات  وتوصمت إلى أفلمنطقة  ف  االموارد ب تكريس مزيد مف اقىتماـ 
متعددة الجنسيات الت  تتنافس ف  الصيف أو الياباف أو ما الشركات الت  تنش  ىناؾ عمى 

 دراية بػاآلثار التنافسية الناشئة عف استخداميا لمذكا  التنافس  
 (Hughes & White, 2006دزاضة )   .9

وىدفت الدراسة إلى:   والتيديدات الفرص: العال  التعميـ ف  التنافس  الذكا  وموضوعيا:   
التعرؼ عمى الذكا  التنافس  ف  التعميـ العالى والفرص والتيديدات المحيطة بو، وكذلؾ إلى 

يج  ف  عمميات التخطيط اقسترات CI كيفية اقستفادة مف أدوات وتقنيات الذكا  التنافسى
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصف   وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة:  بالجامعات
يمكف أف تكوف ىذه  توصمت لعدة نتائج مف بينيا، أنو وكانت أىـ نتائج الدراسة:  التحميم 

وتشمؿ   .التقنيات ذات قيمة عبر مجموعة واسعة مف المجاقت التشغيمية داخؿ الجامعة
تضمنيا عمميات الذكا  التنافس  بالجامعة توظيؼ أعضا  ىيئة التدريس، الوظائؼ التى ت

والموظفيف، وأعضا  مجمس اإلدارة والطوب المحتمميف،  كما توصمت إلى أف الجامعة ف  
أمس الحاجة أف تواكب المنافسة المتزايدة والتيديدات البيئية، ويعد الذكا  التنافسى قارب 

ما ومعالجة المعمومات المتاحة مف أجؿ البقا  وتحقيؽ القدرة النجاة لكونو يتضمف تقنيات ج
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التنافسية طويمة األمد لمجامعة  وأف تقنيات الذكا  التنافسى ميمة لمساعدتيـ ف  تقييـ 
ف   وتخفيؼ لثار ىذه التيديدات، وأصب  يحتـ عمى قيادات التعميـ الجامعى والقادة

الذكا  التنافسى لمتخفيؼ مف حدة التيديدات  لياتلالمستويات العميا تطبيؽ استراتيجيات و 
كما توصمت إلى أف الجامعات  .المدرجة ف  عمميات التخطيط اقستراتيج  لقادة التعميـ العال 

تعمؿ ف  منافسة متزايدة ، وتتوقا الدراسة زيادة حدة المنافسة والتيديدات المستقبمية 
 لمجامعات 

 ((Iu, & Oppenheim, 2006دزاضة  .10

  الصيف ، تيانجيف ف  العال  التعميـ تطوير واستراتيجية التنافس  الذكا وعيا: وموض   
تطوير التعميـ العال  ف  لاستراتيجية كالذكا  التنافس  التعرؼ عمى وىدفت الدراسة إلى: 

استخداـ طريقة اعتمدت الدراسة عمى  وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: الصيفبتيانجيف 
SWOT ؿ المعمومات المتعمقة بمؤسسات يحمحيث قامت بتفس  بشكؿ أساس   لمذكا  التنا

مف أجؿ تطوير اقستراتيجيات  SWOTالتعميـ العال  مف جوانب مختمفة، ويبن  مصفوفة 
بعض التوصيات  تقدم وكانت أىـ نتائج الدراسة:  الموصى بيا لمؤسسات التعميـ العال 

 ميـ العال  ف  تيانجيف مؤسسات التعب الذكا  التنافس  المحددة لتبن 
  املطتداةة امليصة التهافطيةدزاضات تهاولت ثانيًا: 

  (2018)بسكات، دزاضة  .1
 ف  تطبيقية دراسة -التنافسية الميزة لتعزيز كمدخؿ اقستراتيج  الذكا  وموضوعيا:    

الكشؼ عف دور الذكا  اقستراتيجى ف  وىدفت الدراسة إلى:   الفمسطينية األدوية شركات
عزيز الميزة التنافسية المستدامة ف  شركات صناعة األدوية ف  فمسطيف، مف خوؿ التعرؼ ت

إلى واقا تطبيؽ عناصر الذكا  اقستراتيج  ف  شركات صناعة األدوية، وبياف مستوى الميزة 
التنافسية ف  الشركات ، باإلضافة  لمكشؼ عف طبيعة العوقة بيف عناصر الذكا  

التنافسية ف  الشركات ، و تحديد أثر عناصر الذكا  اقستراتيج  عمى  اقستراتيج  والميزة
اعتمدت عمى المنيج الوصفى التحميم   وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة:  الميزة التنافسية

 موظفا ٗٚٔمف خوؿ دراسة ميدانية  باستبانة طبقت عمى سبا شركات بمغ عدد العامميف 
تفكير   مت إلى أف أبعاد الذكا  اقستراتيج : و اقستشراؼتوص وكانت أىـ نتائج الدراسة:

الدافعية  وأف الميزة التنافسية وأبعادىا )الكمفة، الجودة،   الشراكة  الرؤية المستقبميةالنظـ  
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سرعة اقستجابة(، وأثبتت وجود عوقة ذات دقلة إحصائية عند مستوى معنوي بيف عناصر 
تفكير النظـ، الرؤية المستقبمية، الشراكة، الدافعية وتعزيز  الذكا  اقستراتيج  )اقستشراؼ،

 الميزة التنافسية )الكمفة، الجودة، سرعة اقستجابة( ف  شركات صناعة األدوية الفمسطينية   
 ( 2017ابو محسة، دزاضة )  .2

التسويؽ الداخم  ف  الجامعات الفمسطينية وعوقتو بتحقيؽ الميزة التنافسية وموضوعيا:    
التعرؼ إلى مستوى التسويؽ الداخم  ف  الجامعات الفمسطينية وىدفت الدراسة إلى:   ييالد

استخدمت الدراسة  وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة:  وعوقتو بتحقيؽ الميزة التنافسية لدييا
المنيج الوصف  التحميم  باقعتماد عمى استبانتيف األول  لقياس مستوى التسويؽ الداخم  

امعات الفمسطينية، والثانية لقياس مستوی تحقيؽ الميزة التنافسية لدييا وتكوف ف  الج
مجتما الدراسة مف جميا العمدا ، ونواب العمدا ، ورؤسا  األقساـ ف  الجامعة اإلسومية 

 وكانت أىـ نتائج الدراسة: ( فردا،٘ٗٔوجامعة األقصى ف  قطاع هزة والبالغ عددىـ )
  الجامعات الفمسطينية ف  محافظات هزة، لدى أفراد العينة جا  مستوى التسويؽ الداخم  ف

بدرجة كبيرة ،و مستوى تحقيؽ الميزة التنافسية ف  الجامعات الفمسطينية ف  محافظات هزة 
 لدى أفراد العينة جا  بدرجة كبيرة 

 ( 2017دزاضة )احلوزاني،  .3

الصناعات الغذائية ف  مدى تبن  استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات وموضوعيا:    
التعرؼ عمى وىدفت الدراسة إلى:   قطاع هزة ودورىا ف  تعزيز الميزة التنافسية المستدامة

مدى تبن  استراتيجية المحيط األزرؽ لدى شركات الصناعات الغذائية ف  قطاع هزة ودورىا 
اتيجية ف  تعزيز الميز التنافسية المستدامة وذلؾ مف خوؿ استكشاؼ مدى مؤشرات استر 

المحيط األزرؽ وت ثيرىا عمى أبعاد الميزة التنافسية المتمثمة ف  )جودة المنتج الخدمة 
وبالنسبة  اقستجابة لمزبائف، فاعمية المنظمة، كفا ة المنظمة، المرونة، الكمفة، اقبداع(،

استخدـ الباحث المنيج الوصف  التحميم ، واستخدمت اقستبانة  لممنيجية وعينة الدراسة:
وكانت أىـ   ( شركةٓٗ( موظؼ فى )ٕٓٔك داة لجما البيانات، وتكونت عينة الدراسة مف )

توجد عوقة قوية بيف استراتيجية المحيط األزرؽ والميزة التنافسية المستدامة   نتائج الدراسة:
التقميص عمى  -الزيادة  -: تؤثر استراتيجية المحيط األزرؽ بمؤشراتيا منفردة )اقبتكار 
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اقستجابة  -الكمفة  -المرونة  -اقبداع  -الميزة التنافسية )جودة المنتج الخدمة  أبعاد
 فاعمية المنظمة(  -كفا ة المنظمة  -لمزبائف 

 ( 2016دزاضة )قشطة،  .4

استراتيجية مقترحة لتطوير رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة التنافسية ف  وموضوعيا:    
التعرؼ إلى  سة إلى: وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة:وىدفت الدرا  الجامعات الفمسطينية

درجة توافر متطمبات تطوير رأس الماؿ الفكري التحقيؽ الميزة التنافسية ف  الجامعات 
استخدـ المنيج الوصف  التحميم  باقعتماد   وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: الفمسطينية

الكميات ونوابيـ ورؤسا  األقساـ ف   عمى استبانة وتكوف مجتما الدراسة مف عمدا 
الجامعات الثوث )الجامعة اإلسومية ، جامعة األزىر، جامعة األقصى(، وقد وزعت الباحثة 

(، كما استخدـ المنيج البنائ  ٜٔٔاقستبانة عمى جميا أفراد مجتما الدراسة البالغ عددىـ )
وكانت أىـ نتائج  والتربوييف  مف خوؿ المجموعة البؤرية الت  تكونت مف عدد مف الخبرا 

بنا  استراتيجية مقترحة لتطوير رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة التنافسية ف   الدراسة:
جرا ات  الجامعات الفمسطينية تضمف رؤية ورسالة رأس الماؿ الفكري و هايات و أىداؼ وا 

 الفمسطينية  محددة لتطوير رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة التنافسية ف  الجامعات
 ( 2016دازضة )شايدي، خفريي،  .5

وىدفت الدراسة ، أثر الذكا  اقستراتيج  ف  تحقيؽ التميز التنافس  المستديـ وموضوعيا:   
التعرؼ إلى دور الذكا  اقستراتيج  ف  تحقيؽ التميز التنافس  المستديـ ف  منظمة إلى: 

وبالنسبة   النتائج المتوخاة مف البحثاقتصاقت القطرية لورينو فرع الجزائر لموصوؿ إلى 
واعتمدت الباحثتاف ف  دراستيما عمى األسموب التحميم  اقستقرائ   لممنيجية وعينة الدراسة:

مف خوؿ الدراسية المكتبية الت  تقوـ عمى تجميا البيانات الخاصة بالبحث اعتمادا عمى 
ساىمت قدرة منظمة  الدراسة:وكانت أىـ نتائج   مجموعة مف المراجا العربية واألجنبية

الحصوؿ عمى معارفو، وكذا  أورينو األـ عمى رصد وتتبا التغيرات ف  سوؽ اقتصاقت ف 
سعييا لتطبيؽ المقارنة المرجعية لتوطيف أفضؿ الممارسات ف  جميا فروعيا بفضؿ ما تتمتا 

ج أدا  عالية عالية كؿ ذلؾ ساىـ ف  تحقيؽ نتائ استشرافيةبو مف قيادة رشيدة ليا قدرات 
عمى منافسييا ف  ىذا السياؽ وتحقيؽ قيمة  فروعيا محمولة بذلؾ التفوؽ عمى مستوى جميا

مدركة لدى زبائنيا  ومف ىنا فتفعيؿ الذكا  اقستراتيج  لدى المدرا  العامميف ف  المنظمة، 
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يسيـ ف  مساعدتيـ عمى تبن  أفضؿ الممارسات لموصوؿ إلى األدا  المتميز مقارنة 
 افسييا، وتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة بمن

 ( Haijing Helen,2015دزاضة )  .6

وىدفت   العاـ العال  التعميـ سياؽ ف  حًقا تعن  ماذا ، التنافسية الميزةوموضوعيا:    
التعرؼ إلى المزايا التنافسية الت  تسعى إلييا مؤسسات التعميـ العال  العاـ وما الدراسة إلى: 

التنافسية مف حيث األىمية وكيفية التحقؽ مف مفيـو الميزة التنافسية ف  ىو تصنيؼ المزايا 
سياؽ التعميـ العال  العاـ  ولإلجابة عمى تساؤؿ " ماذا تعن  الميزة التنافسية ف  حقيقة األمر 

 وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: ف  سياؽ مؤسسات التعميـ العال  ف  ىولندا ؟"،
الدراسة النقدية وتـ تحميؿ البيانات بطريقة البحث النوع  واعتمدت  استخدمت الدراسة أسموب

مؤسسة تعميـ عال   ٙٔمقابمة ف   ٖٚعمى المقابمة ك داة لجما المعمومات، وتـ إجرا  
تسعى مؤسسات التعميـ العال  لممتابعة بالميزة  وكانت أىـ نتائج الدراسة:عامة ف  ىولندا 

الدولية  كشفت الدراسة عف وجود اختوفات يمكف أف تساعد التنافسية ف  األسواؽ المحمية و 
جامعات األبحاث وجامعات العمـو التطبيقية ف  تصميـ استراتيجياتيـ التنافسية بشكؿ أكثر 

  موئمة ما خصائص محددة
 ( 2015دزاضة )عبد الغفوز،  .7

جامعات قطاع متطمبات إدارة المعرفة ودورىا ف  تحقيؽ الميزة التنافسية ف   وموضوعيا:   
التعرؼ عمى الدور الذي يمكف أف تمعبو متطمبات إدارة المعرفة ف  وىدفت الدراسة إلى: ، هزة

الجامعات الفمسطينية لخمؽ ميزة تنافسية ليا ف  قطاع هزة مف وجية نظر الطمبة المتوقا 
 ة:وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراس ٕٗٔٓ/  ٖٕٔٓتخرجيـ ف  الفصؿ الدراس  األوؿ لمعاـ 

( ٓٗاستخدـ المنيج الوصف  التحميم  باقعتماد عمى استبانة و تكوف مجتما الدراسة مف )
أف الجامعات تعمؿ عمى توفير متطمبات  وكانت أىـ نتائج الدراسة: طالب كعينة استطوعية 

إدارة المعرفة ف  مجموعة مف األبعاد، كانت عمى الترتيب؛ القوى البشرية ، الثقافة التنظيمية 
تكنولوجيا المعمومات ، والقيادة التنظيمية ، أثبتت الدراسة وجود عوقة قوية بيف متطمبات ، 

  إدارة المعرفة والميزة التنافسية
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 ( 2015دازضة )كهوش،   .8

دور الذكا  اقستراتيج  ف  تحقيؽ وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة وموضوعيا:    
ر الذكا  اقستراتيج  ف  تحقيؽ وتعزيز الميزة دو تحديد ىدفت الدراسة إلى: و   لممؤسسة

واعتمد الباحث ف  دراستو  وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: التنافسية المستدامة لممؤسسة،
  عمى األسموب التحميم  اقستقرائ  مف خوؿ الدراسة المكتبية الت  تقوـ عمى تجميا البيانات

ة التنافسية المستدامة أصب  أمرا ف  هاية إف تحقيؽ الميز  وكانت أىـ نتائج الدراسة:
األىمية، ذلؾ ألف الميزة التنافسية المستدامة ىو األساس ف  تحقيؽ البقا  والرب  لممؤسسة، 
هير أف تحقيؽ المؤسسية ليذه الميزة الت  تتمتا بصفة اقستدامة ليس باألمر الييف  كما 

يؽ الميزة التنافسية المستدامة، ف  حالة بينت الدراسة مدى أىمية الذكا  اقستراتيج  ف  تحق
أف الذكا  اققتصادي ييتـ بإدارة وبحث ومراقبة المعمومات والتغيرات عمى مستوى البيئة 
الخارجية وانو قبد عمى أي مؤسسة تسعى لتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة أف تعمؿ عمى بنا  

 بؽ والتميز ف  المنافسة منظومة لمذكا  اقستراتيج  تمكنيا مف تحقيؽ البقا  والس
 ( 2015دزاضة )الطوضي،  .9

درجة ممارسة الكميات التقنية ف  محافظات هزة إلدارة التميز وعوقتيا بالميزة  وموضوعيا:   
عف درجة ممارسة الكميات التقنية بمحافظات هزة الكشؼ وىدفت الدراسة إلى:   التنافسية

ميزة التنافسية مف جية أخرى، والوقوؼ عمى إلدارة التميز مف جية وممارسة استراتيجيات ال
طبيعة العوقة بينيما، وكذلؾ تحديد دققت الفروؽ المتعمقة بدرجة ممارسة الكميات التقنية 
بمحافظات هزة إلدارة التميز وقفة بمتغيرات الكمية، مجاؿ العمؿ، المؤىؿ العمم ، 

ة عمى المنيج الوصف  التحميم  واعتمدت الدراس وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة:الجنس(،
، وتـ تصميـ استبانة وتكوف مجتما الدراسة مف جميا العامميف ف  الكميات التقنية والبالغ 

درجة ممارسة  وكانت أىـ نتائج الدراسة:  ( وتـ توزيا اقستبانة عمييـ جميعإٓٗعددىـ )
دة التكمفة، التمايز، التركيز الكميات التقنية محافظات هزة قستراتيجيات الميزة التنافسية)قيا

عمى خدمة الطمبة ( مف وجية نظر الييئة اإلدارية واألكاديمية فييا حصمت عمى وزف نسب  
%( وتوصمت الدراسة إلى أىـ التوصيات التالية: : اقىتماـ الكاف  باستراتيجيات  ٜٔ  ٖٚ) 

 الميزة التنافسية  
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 ( 2012)الفكًاء، دزاضة .10

تراتيجيات التميز ف  التعمـ والتعميـ ودورىا ف  تحقيؽ الميزة التنافسية تبن  اس وموضوعيا:  
وىدفت الدراسة   المستدامة لمؤسسات التعميـ العال : جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية

دور تبن  استراتيجيات التميز ف  التعمـ والتعميـ ف  تحقيؽ الميزة التنافسية معرفة إلى: 
  استندت الدراسة عمى فرضية أف تطوير استراتيجيات عميـ العال لمستدامة لمؤسسات التا

التميز ف  التعمـ والتعميـ، وتنفيذىا يعتبر متطمبًا سابقًا ميمًا حيويًا لتحقيؽ مؤسسات التعميـ 
واتبعت الدراسة  وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: العال  الميزة التنافسية المستدامة 

 وكانت أىـ نتائج الدراسة:الوصفية مف خوؿ مراجعة األدب النظري، المنيجية اقستطوعية و 
أف ىناؾ ارتباطًا قويًا بيف تبن  استراتيجيات التميز ف  التعمـ والتعميـ وبيف تحقيؽ مؤسسات 

  وقدمت الدراسة عددًا مف التوصيات منيا ضرورة عال  الميزة التنافسية المستدامةالتعميـ ال
ميز ف  التعمـ والتعميـ، ومكاف ة التميز عمى المستوى الوطن ، وأف تتابا تبن  استراتيجيات الت

 .مؤسسات التعميـ العال  المعايير الخاصة بالمزايا التنافسية لمؤسساتيا وقياسيا دائما
 ( Al-Alyazji, 2010دزاضة ) .11

 صناعة ف  اليجينة اقستراتيجية باستخداـ مستدامة تنافسية ميزة تحقيؽوموضوعيا:     
عمى التعرؼ وىدفت الدراسة إلى: ، ZARA" بواسطة المتحدة المممكة ف  بالتجزئة األزيا 

اقستراتيجيات العامة لممنافسة، واختيار أفضؿ استراتيجية تساىـ ف  تحقيؽ ميزة تنافسية 
مستدامة ف  المممكة المتحدة باستخداـ اقستراتيجية اليجينة  وطبقت دراسة حالة عمى شركة 

تـ تحميؿ البيئة الخارجية باستخداـ تحميؿ  وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: وبس زارا لمم
"PESTLE  ونموذج القوى الخمسة لبورتر  ولتحميؿ البيئة الداخمية فقد تـ استخداـ تحميؿ '

سمسمة القيمة وتحميؿ الموارد والتحميؿ المال ، وت ت  ىذه الدراسة قكتشاؼ العوامؿ الت  تقود 
ستخداـ أفضؿ استراتيجية تنافسية مف بيف اقستراتيجيات العامة الثوث: استراتيجية إلى ا

التركيز، والت  قدميا بورتر وافترض وقتيا أف  ةواستراتيجيقيادة التكمفة استراتيجية التمايز، 
الجما بيف استراتيجييف مف ىذه اقستراتيجيات يؤدي إلى جعؿ الشركة عالقة ف  الوسط دوف 

الجما بيف استراتيجية قيادة التكمفة  وكانت أىـ نتائج الدراسة:  دا  متميزتحقيؽ أ
واستراتيجية التمايز يقود المنظمة إلى تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة، وبالتال  لف يجعميا 

 عالقة ف  المنتصؼ إف تـ استغوؿ اقستراتيجيات بفعالية  
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 ( 2010، ضيوفى ;دازضة )العيدانى .12

ذكا  اقستراتيج  كآلية لدعـ وتعزيز القدرة التنافسية المنظمات األعماؿ الوموضوعيا:    
التعرؼ عمى الذكا  اقستراتيج  كآلية لدعـ وتعزيز القدرة وىدفت الدراسة إلى: ، المعاصرة

واعتمد الباحثاف  وبالنسبة لممنيجية وعينة الدراسة: التنافسية لمنظمات األعماؿ المعاصرة،
سموب التحميم  اقستقرائ  مف خوؿ الدراسة المكتبية الت  تقـو عمى ف  دراستيما عمى األ

أف المنظمة الت  تبحث عف التميز والتفوؽ ف   وكانت أىـ نتائج الدراسة: تجميا البيانات 
بيئتيا و عمى منافسييا يجب عمييا أف تفيـ مف بيئتيا الخارجية كؿ ما تحتويو مف فرص 

ومحيطيا التكيؼ معيا، وكذلؾ المعرفة الجيدة لبيئتيا وتيديدات ومحاولة مواجيتيا أو 
، األمر الذي الذى يحتـ البحث عف أليو تمكنيا مف توليد الفرص الداخم  بكؿ اختوفاتيا

   واكتشاؼ التيديدات ف  بيئتيا الخارجية، وىو ما بمثؿ نظاـ الذكا  اقستراتيج 
 (   Cheng & Yu Yeh, 2007دزاضة)   .13

 مف: الجوي الشحف مجاؿ ف  المستدامة التنافسية والميزة األساسية فا اتالك وموضوعيا:   
معرفة العوقة بيف جوىر الكفا ة واستدامة الميزة التنافسية ف  وىدفت الدراسة إلى:   تايواف

أف الموارد والقدرات المتميزة ليا  وكانت أىـ نتائج الدراسة: شركات الشحف الجوي ف  تايواف
استدامة الميزة التنافسية  أف قدرات العامميف لتزويد خدمات أفضؿ لمزبائف ت ثير إيجاب  ف  

كاف ىو العامؿ الحاسـ  أف استراتيجية التحالفات تعتبر المصدر األساس  لمعوامؿ الخارجية 
 ف  تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة 

 التعكيب على الدزاضات الطابكة:

دراسات الذكا  التنافسى  ئات التى تمت فييايوحظ مف عرض الدراسات السابقة تعدد البي  
والميزة التنافسية، وخاصة عند تناوؿ كو المتغيريف ما متغيرات مختمفة، وفى بيئات مختمفة 

وصفى مناىج مختمفة ما بيف  استخداـومؤسسات متنوعة وعينات متنوعة وكذلؾ تبايف ف  
، كما  استبانة ومقابوت  ومنيا ما اعتمدت عمى  وتحميم ومقارف  واستقرائ  وتاريخ 

 تنوعت أىدؼ كؿ دراسة ف  مجاليا 
وحظ أف معظـ الدراسات قد أكدت عمى أىمية الذكا  التنافسى وأخرى يوعمى الرهـ مف ذلؾ    

أكدت عمى أىمية تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة بالجامعة، وفيما يم  استعراض أوجو 
 ية والدراسات السابقة  التشابو واقختوؼ بيف الدراسة الحال
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  :مف خوؿ استعراض الدراسات السابقة منيا ما تناوؿ موضوع  مف حيث الموضوع
المستدامة، ما انعداـ الدراسات  افسيةن، ومنيا تناوؿ موضوع الميزة التالتنافس الذكا  

 التى تناولت المتغيريف بالجامعة 
ف  الفترة ما    معظميافقد تـ إجرا ،امف حيث الزماف: جميا الدراسات السابقة حديثة نسبي

تنوعت أماكف تطبيؽ الدراسات السابقة،  ـ  مف حيث المكاف:ٕٛٔٓـ إلى ٕٚٓٓبيف 
ى ومنيا األجنبية  وهيرىا  الجزائر، مصر، السعودية، األردف، العراؽف و فمسطيب  فمنيا

 عدة دوؿ  
 :ستخداميا المنيج اتفقت الدراسة الحالية ما معظـ الدراسات ف  ا   مف حيث المنيج

اعتمد عمى  بعضيا والتىالوصف  التحميم ، وذلؾ المو متيا لموضوع الدراسة، ما عدا 
    والمقابوت  واقستبانةباإلضافة لمدراسة الميدانية  األسموب التحميم  اقستقرائ 

  المؤسسات الحكومية  فىتكوف مجتما الدراسات السابقة    الدراسة: نطاؽمف حيث
ما  الوزارات الحكومية، الشركات، البنوؾ، الجامعات، والمدارس(،، كوميةوهير الحك

 ٓاختوؼ الدراسة الحالية ف  تناوليا كو المتغيريف ف  الجامعة
 أىمية الذكا   اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى النتائج التالية:: مف حيث النتائج

الذكا  ، المستدامة يزة التنافسيةالموتفعيؿ  يؤدي إلى تحسيف التنافس الذكا  ، التنافس 
وبعض  التنافس وجود عوقة بيف الذكا  ، أيضا يؤدي إلى التميز المؤسس  التنافس 

فاعمية صنا القرارات، التميز التنافس   المتغيرات األخرى مثؿ )الميزة التنافسية،
  اـالمستد

  التنافس لذكا  التعرؼ إلى أحدث الدراسات الت  تناولت موضوع ا   ستفادة:اقأوجو، 
اختيار منيج الدراسية، وىو  ، ولدراسة الحالية ف  الجانب النظريإثرا  ا وبالتالى 

   المنيج الوصف  التحميم 
 :ما يميز ىذه الدراسة عف  وأىـ  أوجو تميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة

الضو   تالت  ألق ةاحثالدراسات السابقة أنيا: تعد مف الدراسات القوئؿ عمى حد عمـ الب
المستدامة بالجامعة  لتحقيؽ الميزة التنافسية ةك لية استراتيجي التنافس  الذكا إدارة عمى 

ف مجاؿ الدراسة يختمؼ عف الدراسات السابقة ف  أنو مجاؿ ، و ف  مصر  تعميمىا 
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 يةحيف أف الدراسات السابقة كانت تتحدث أهمبيا عف منظمات خدم بالدرجة األولى، ف 
  ةحية وفندقيوص

 الدزاضة: وإجساءاتةهًج   

، الوصف استخداـ المنيج  ف أىداؼطبيعة الدراسة الحالية، وما تسعى إليو م اقتضت   
، ؼ وتحميؿ ظاىرة، أو مشكمة محددةالمنظـ لوص العمم وىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير 

ادًا عمى جما رة اعتمتتكامؿ لوصؼ وتحميؿ تمؾ الظاى الت والقياـ باإلجرا ات البحثية 
، ٕٔٓٓ،اٌشش١ذٞ؛ قستخوص دقلتيا )، وتحميميا تحميًو دقيقاً المعمومات والحقائؽ، وتقنينيا

المستدامة  والميزة التنافسية بعممياتو الذكا  التنافسىإدارة حيث يفيد فى وصؼ  ،(ٜ٘
، ومف ثـ لجامعةلذكا  التنافسى با، ما تحميؿ الواقا الراىف لتطبيؽ اجامعةفى ال ب بعادىا

مجموعة إجرا ات مقترحة لوستفادة لوحدة مستحدثة بالجامعة و  ىيكم نموذج  التوصؿ إلى
عمميات الذكا  التنافسى فى تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة بالجامعة ومواجية و مف إدارة 

  الجامع تحديات فيروس كورونا عمى التعميـ 
  الدزاضة: الطري فى خطوات

 لخطوات التالية:اوفؽ  الحالية تسير الدراسةاؼ الدراسة ومنيجيا فى ضو  أىد
المقدمة، مشكمة الدراسة وتساؤقتيا،  متناولة، تتضمف اإلطار العاـ لمدراسة: الخطوة األولى -

 ،والتعمبؽ عمييا ،ابقةحدودىا، ومصطمحاتيا، والدراسات السوأىمية الدراسة، و  ،أىداؼ
جرا اتيا    السير ف  الدراسة ، ثـ خطواتومنيجيا وا 

نش ة ومفيـو ، مف حيث ف  الجامعة الذكا  التنافس إدارة عمميات  تتضمف: الخطوة الثانية -
الذكا  التنافسى بصفة عامة وفى الجامعة بصفة خاصة، ما توضي  أىمية وأىداؼ 

إدارة وعمميات الذكا   تناوؿ الذكا  التنافسى ف  الجامعة ومبررات تطبيقو فييا، ما
نافسى والمراحؿ التى يمر بيا، وكذلؾ تطبيؽ وتنفيذ الذكا  التنافسى خطوة بخطوة داخؿ الت

   الجامعة
المفيـو   مف حيث تناوؿ الجامعةف  الميزة التنافسية المستدامة  تتضمفالخطوة الثالثة:  -

 عرضو المغوى واقصطوح  لمميزة والتنافسية ثـ مفيوـ الميزة التنافسية فى الجامعة 
وأىدافيا وأىميتيا وخصائصيا  ،نش ة مفيوـ الميزة التنافسية المستدامة فى الجامعة تطور

دارتيا فى الجامعة   وأىـ استراتيجياتيا وأبعادىا وا 
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 وتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة الذكا  التنافس إدارة عمميات  تتضمفالخطوة الرابعة:  -
    لمجامعة

ميات إدارة عمالجيود والمبادرات المصرية ف   ميؿوتح عرض تتضمفالخطوة الخامسة:  -
  (لجامعات المصريةبا تطبيؽ نظـ المعمومات اإلدارية جيود  )الذكا  التنافسى بالجامعات

إدارة عمميات الذكا   وحدة إلنشا   اتاإلجراعرض مجموعة مف  تتضمفالخطوة السادسة:  -
 Competitive Intelligence Management Unit (CIMU)  التنافسى بالجامعة

بالجامعات  وتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة ومواجية تحديات فيروس كورونا  
 المصرية 

 يف اجلاةعة   الركاء التهافطيإدازة عمليات اخلطوة الجانية : 

أحدث سوح ف  الحرب العالمية لوقتصاد ، الت  تضا أمة ضد  التنافس أصب  الذكا     
د القوى الكبرى عف أسمحة الدمار التقميدية، فإنيا تتجو نحو أسمحة تبتع وحينما ،أمة

ضماف سيادتيا الوطنية وبقائيا، فقد بيدؼ مثؿ الذكا  التنافسى  أخرى أقوى اقتصادية
اعتمدت عميو دوؿ عدة لمحاؽ بسباؽ التنافسية وتحقيؽ الريادة كالصيف وفيتناـ وكوريا 

 ( Kahaner, 1997, 18)وتيوند 
نش ة ومفيـو الذكا  التنافسى بصفة عامة وفى الجامعة  عرضيتـ الخطوة  ىذهوفى    

بصفة خاصة، ما توضي  أىمية وأىداؼ الذكا  التنافسى ف  الجامعة ومبررات تطبيقو فييا، 
كما يتضمف المحور أيضا عرض إدارة وعمميات الذكا  التنافسى والمراحؿ التى يمر بيا، 

 لتنافسى خطوة بخطوة داخؿ الجامعة وكذلؾ تطبيؽ وتنفيذ الذكا  ا
  نشأة وةفًوم الركاء التهافطي فى اجلاةعة: (1)

 كاقستراتيجية، حربية عسكرية أصوؿ مف انبثقتوالتى  اقدارية المفاىيـ بعض يوجد     
 )التنافس  الذكا  مفيوـ ظيور ف  واضحا نجده ما وىذا وهيرىا، المنافسة الصراع، التفاوض،

(Competitive Intelligenceاختصارًا بػ لو يرمز والذي (CI) مدة منذ تناولو تـ قد الذي 
  (Sassi, 2016, 597- 606) الزمف مف طويمة
، سنة مضت ف  الصيف ٓٓٓ٘وت كيدا عميو، فتعود نش ة  مفيـو الذكا  التنافس  إلى     

 The Art of "الحرب  فف"ف  كتاب بعنواف  المعروفة األعماؿ الصينية أحد فقد ظير فى
War لمؤلفو Sun Tzu ، ف  الجانب العسكري الذكا  التنافس  أىمية عمى أكد فيو الذي  
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والت  كانت قاعدة لتطوير اقستخبارات  ،البيئة مف المعمومات عمى لمحصوؿ ميـ كمجاؿ
وبعدىا أصب  عمو مؤثرا متضمنًا وصًفا تفصيمًيا لكيفية تطوير الذكا  التنافسى ، العسكرية
  )2014,1Anjo , (يقات العسكرية وهيرىاف  التطب

نش ة الذكا  التنافس  مستمدة مف سياؽ عسكري وحكوم ، ومف ىذا  ومف ثـ تعد    
أنو "جيد منظـ ومنيج  لجما المعمومات وتقييميا بعناية واقنضماـ المنطمؽ تـ تعريفو عمى 

  )201Anjo ,4,1 (لتشكيؿ فكرة واضحة عف األشيا  الت  ستحدث ف  المستقبؿ"
اقدارية،  العموـ ف لمذكا  التنافس   فكرية جذور ثـ بعد ذلؾ انطمقت الكتابات وبدأ نشو    

 عاـ ردو ىارف جامعة ف (Michael Porter)  اققتصادي مايكؿ بورتر العالـ عمى يد وذلؾ
Blenkhorn ,والمنافسيف ) الصناعات لتحميؿ كآلية التنافس  الذكا  استخدـ ـ عندمآٜٛٔ

 والت  ـٜٙٛٔالذكا  التنافسى عاـ وتو ىذا ت سيس ت سيس جمعية مين   (،5200 ,92
 Competitive  of Society the التنافس  الذكا  محترف  بجمعية حالياً  تسمى

(SCIP) Professionals Intelligence (Us-uthttps://www.scip.org/page/Abo) 
أحد يعد  وقد قدمت جمعية محترف  الذكا  التنافس  تعريًفا لمذكا  التنافسى، والذى   

التعريفات الت  يتـ اقستشياد بيا عمى نطاؽ واسا ف  األدبيات ب نو "عممية مراقبة البيئة 
  النتائج ف  سياؽ القضايا الداخمية، لغرض دعـ القرار"، بمعنى أف الذكا وتحميؿ التنافسية

التنافس  عبارة عف عممية جما وتحميؿ ونشر معمومات دقيقة وذات صمة ومحددة وف  الوقت 
المناسب وبعيدة المدى وقابمة لمتنفيذ فيما يتعمؽ بآثار بيئة األعماؿ والمنافسيف والمنظمة، 

ق  جز  ومف ىنا أصب  الذكا  التنافسى ( ,Cloutier, 2013 2ويتـ ىذا بشكؿ أخوق )
   اقستراتيج  لممؤسسة  تخطيطال عممية  مف يتجزأ
 الموضوع بيذا اقىتماـ بؿ تعداىا المفيوـ ىذا لتتناو  الت  والمقاقت الدراسات تتابعت ثـ    
ت، ومف أىـ تنافس  داخؿ مختمؼ المؤسساال الذكا  بموضوع تعنى كاممة مؤلفات صدور الى

 -:(Mirkhan, 2017, 101)تمؾ التعريفات ما يمى
 

  

https://www.scip.org/page/About-Us
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/integral
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/integral
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/integral
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/planning
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strategic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strategic
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 (4عذٚي )

 زؼش٠فبد اٌزوبء اٌزٕبفغٝ ٍِخصبً ٠ٌٛظؼ  

 اٌزؼش٠ف اٌّصذس َ

4 
Bernhardt, 

2003, 87 

عٙٛد ِٕغمخ ثطش٠مخ ِٕزظّخ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي إٌّبفغ١ٓ ٚاٌّٛسد٠ٓ 
 ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ٌٍؾصٛي ػٍٝ ١ِضح رٕبفغ١خ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ عّغ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد

 .ثطش٠مخ أخالل١خ

1 
Boncella, 2003, 

327 

 .ػ١ٍّخ أخالل١خ رؼزّذ ػٍٝ رؾ١ًٍ ٚٔشش ِؼٍِٛبد دل١مخ فٟ ٚلذ ِؼ١ٓ
 ثبٌزأص١شاد ػٍٝ ث١ئخ أػّبي إٌّبفغ١ٓ ٚاٌّؤعغخرشرجػ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد 

 .ثؾذ رارٙب

1 
Albesu and 

others, 2008, 1 

 ػ١ٍّخ رؾ١ٍ١ٍخ رٕمً اٌّؼٍِٛبد ِٓ ع١ّغ االرغب٘بد ؽٛي إٌّبفغ١ٓ ٚ
 عٛاء ؛١غ١خ اٌزٟ ٠ؼشف إٌّبفغْٛ عٛ٘ش٘باٌّغزف١ذ٠ٓ، ِغ ِؼشفخ االعزشار

 .دِؼٍِٛبد ػٓ رطٛس اٌغٛق أٚ اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذا
أٜ أٔٙب ػ١ٍّخ عّغ األخجبس ٚرفغ١ش اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ اٌزٟ رشوض ػٍٝ اٌّٛلف 

 .ِٓ إٌّبفغ١ٓ ٚاألداء ٚاٌمذسح ٚاٌؾزس

1 
Parker and 

others, 2008, 
114 

٠غزخذَ ِٓ لجً إٌّظّخ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚإظبفخ ل١ّخ إٌٝ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد 
ٌّغبػذرُٙ فٟ ارخبر ِٓ خالي اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبعبد اٌّمذِخ ٌٍّذ٠ش٠ٓ 

 .عٛاء اعزشار١غ١خ أٚ رىز١ى١خ اٌمشاساد ؛
إٔٙب ػ١ٍّخ لبدسح ػٍٝ اٌىشف ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رغّؼ ٌإلداسح 

 .…ثزؾذ٠ذ٘ب ٚاالعزفبدح ِٕٙب ٚ٘ٝ ػٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ ٚإٌّزغبد ٚاٌغٛق

1 
Colakoglu, 

2011, 161 

ّؼٍِٛبد ؽٛي إٌّبفغ١ٓ، ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ثذأرٙب اٌّؤعغخ ٌغّغ ٚرؾ١ًٍ اٌ
اٌٙذف اٌشئ١ظ  .ٚاٌج١ئخ االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خ ثشىً ػبَ

اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ ِٓ أعً ص٠بدح اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٍّؤعغخ ِغ 
 .رم١ًٍ ١ِضح إٌّبفغخ ٌٍّٕبفغ١ٓ

0 Mugo, 2012, 61 
ٚاٌفشص فٟ  ػ١ٍّخ رٕظ١ّ١خ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌىشف اٌّجىش ػٓ اٌّخبغش

٠ٚشوض ػٍٝ اٌزطٛساد ٚاألؽذاس اٌزٟ رٙذف فٟ إٌٙب٠خ  .اٌغٛق لجً أْ رظٙش
 .إٌٝ رؾم١ك ١ِضح رٕبفغ١خ

1 
McGonagle and 

vella, 2012, 19 
اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رغزخذَ اٌّصبدس اٌؼبِخ ٌغّغ اٌج١بٔبد ٚإٌّبفغ١ٓ ٚث١ئخ اٌغٛق 

 ٚ رؾ٠ٍٛٙب إٌٝ روبء لبثً ٌالعزخذاَ.

1 
Mejarshin, 

2013, 408 

٠ؼذ عضء ال ٠زغضأ ِٓ الزصبد اٌّؼشفخ ، ثّب فٟ رٌه إشبساد اٌزؾز٠ش ؽٛي 
إٔٗ فٓ عّغ اٌّؼٍِٛبد ِٚؼبٌغزٙب ٚرخض٠ٕٙب ٚرشًّ  .اٌزٙذ٠ذاد ٚاٌفشص

اٌّٛظف١ٓ فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّخزٍفخ فُٙ لبدسْٚ ػٍٝ اٌٛصٛي إٌٝ 
 .ِؼٍِٛبد ٚاعزخذاِٙب

1 
Adutoit, 2013, 

31 
 زّش ِٕٚظُ ٌٍج١ئخ اٌخبسع١خ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١ش ػ١ٍٗٔٙظ ِغ

 .إٌّظّخ ، ٚثبٌزبٌٟ رؤصش ػٍٝ ػ١ٍّخ صٕغ اٌمشاس

46 
Nooraei and 
others, 2014, 

651 

وزٛعٙبد  ػ١ٍّخ عّغ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚاال٘زّبِبد األخشٜ؛
ٛساد اٌزىٌٕٛٛع١خ، اٌصٕبػخ، ٚاالرغب٘بد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ٚاٌزط

 .اٌظشٚف اٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خ

44 Taner, 2014, 18 
ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ رزعّٓ اٌزخط١ػ، عّغ ٚرؾ١ًٍ ٚٔشش اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌج١ئخ 

اٌخبسع١خ ٌزؾذ٠ذ اٌفشص أٚ اٌزطٛساد اٌزٟ ِٓ اٌّؾزًّ أْ رؤصش ػٍٝ ِٛلف 
 .إٌّظّخ

41 
Nenzhelele and 
Pellissier, 2014, 

8 

ٌزخصصبد اٌّطٛسح فٟ االلزصبد ٚاٌزغ٠ٛك ٚإٌظش٠خ اٌؼغىش٠خ ِض٠ظ ِٓ ا
إٔٙب ِّبسعخ ِؼبصشح ٚػ١ٍّخ  .ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼٍَٛ ٚاإلداسح االعزشار١غ١خ

 .رغزخذَ فٟ ؽبالد ص٠بدح رؾشوبد إٌّبفغ١ٓ فٟ ث١ئخ أػّبي ِزغ١شح ثبعزّشاس

41 
Investopedia, 

2015, 1 

غخ ألٔٙب رغؼٝ إٌٝ اٌزؾذ٠ش اعزشار١غ١خ ػب١ٌخ اٌّغزٜٛ ٚرٕفز٘ب اٌّؤع
ٚاٌغذ٠ذ فزغّغ ِؼٍِٛبد ؽٛي اٌزغ١١شاد اٌزٟ ؽذصذ ٚعزؾذس فٟ اٌغٛق ٚ 
إٌّبفغ١ٓ ٚاٌؼّالء فٟ ِؾبٌٚخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ ١ِضح رٕبفغ١خ ظذ إٌّبفغ١ٓ 

 .ا٢خش٠ٓ

The source: () 
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 مف نيـفم التنافس  ماىية الذكا  لتوضي  طروحاتواأل التوجيات تعدد ويوحظ مما سبؽ    
جرا ات، وأنظمة برامج بكونو لخروف حدده حيف ف  عممية، بكونو حدده  السياؽ وف  ىذا وا 
 البيئة وعف المنافسيف عف الخارجية المعمومات وتحميؿ جما عممية نوعمى أ عرؼ فقد

 عرفو ومنيـ مف،  القرار اتخاذ عممية مف جز اً  باعتبارىا منظمة أساليب خوؿ مف التنافسية
دارتيا الخارجية وتحميميا المعمومات جما يتضمف نظام  امجبرن ب نو  عممية تسييؿ بغية وا 
 .األعماؿ وخطط القرارات اتخاذ
 عمى التنافس القدرة واستخداـ امتوؾ كيفية تحدد فأ المنظمات عمى فأ خرل أوض  كما    

 معمومات لىإ البيانات تحويؿ عممية تتـ ذإ مؤسساتيا وخارج داخؿ ف  لمتغيرات واقستجابة
 موقعيا يعزز ما وىذا والتكتيكية اقستراتيجية القرارات اتخاذ الى يؤدي بما بصورة ذكية
 التنافس  المجاؿ ف  استخدـ ما اذا مقدرةالو  قدرةالو  قابميةال بمعنى ف الذكا أ يأالتنافس ،
 حسيفت ف  يسيـ وبما المنظمة ف  والمعرفة المعمومات وتحميؿ ونشر جما ليتـ لممنظمات
 ذكا ً  يعد فأ يمكف وبذلؾ المنافسة عمى المنظمات التفضيؿ مف حالة وبنا  التنافس  موقعيا
    (Nikolaos, 2012, 2012) تنافسياً 

 عمى بالحصوؿ تسم  لممنظمات استراتيجية أداة التنافس  لذكا اومف ثـ يمكف أف يقاؿ     
 لمتنفيذ، المعمومات القابمة ونشر مؽخ خوىا مف يتـ عممية نووأ منيجية، بطريقة المعمومات
وتحميميا  ومعالجتيا التنافسية البيئة مف واألخوقية القانونية المعمومات جما عمميةبمعنى 

 ة المستدام التنافسية الميزة تحقيؽ بغية اقستراتيجية القرارات اتخاذ ف  لممساعدة
 الموجية الجوىرية والمقدرات القدرات تمؾ" ب نو التنافس  لمذكا  مفيوماً  مؤخراكما وضا  
 والدائمة المعقدة التنافسية البيئة ما الموئـ بالشكؿ التكيؼ بغية وتحميؿ المعمومات جما نحو

 والتغيرات البيئية المخاطر مف المنظمات يحم  الذي اإلنذار المبكر بمثابة تعد يأ التغير،
 اقستراتيجية القرارات اتخاذ مف نيـتمك لصناع  القرار أساسية داةأ كونيا عف فضًو  المفاجئة،
   (Ekwoaba, 2019, 89- 105) لممنظمة التنافس  الموقا وتحسيف

المعرفة المسبقة لبيئة األعماؿ ب كمميا الت  قد  عبارة عفالذكا  التنافس   ومف ثـ يعد  
التنافسى عمى  الذكا يصور البعض كما  ).Sharp, 2009(تؤدي إلى اتخاذ إجرا ات قحقة 

لمطبيعة الحالية والمستقبمية لممنافسة ف  السوؽ لممديريف قتخاذ قرارات أنو صورة شاممة 
 (.Seyyed, 2017, 174) رةأكثر استنا
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السوؽ ،  فكرية تدرسعممية تحميمية و  وأكد تعريؼ أخر أف الذكا  التنافسى عبارة عف"  
لتكنولوجية األساسية وهيرىا مف والعمو  ، والمنافسيف ، والمورديف ، والبيانات والمعمومات ا

صانع  القرار  أماـإلى ذكا  عمم  قابؿ لوستخداـ  وتحوليا المعمومات التنافسية والمعرفة
ويعد التوجو المستقبم  ىو  ،المحركات الرئيسية لمتغييرينصب حوؿ  وتركيزىا ،الرئيسييف

 (   Rodenberg, 2007, 26)اليدؼ األسمى لو "
جما يتـ فييا  عبارة عف عممية تتضمف عدة خطوات ومراحؿلتنافس  الذكا  اف وبالتالى 

وتحميؿ واستخداـ المعمومات الت  تـ جمعيا عف المنافسيف والعمو  وعوامؿ السوؽ األخرى 
ما ىو إق ألية تعمؿ كإنذار مبكر  الذكا  التنافس ف الميزة التنافسية  تحقيؽ الت  تساىـ ف 

ى فيـ بيئتيا التنافسية والفرص والتحديات الت  عم المؤسساتيساعد  لكونوميـ و 
مبنية  بتحميؿ المعمومات إلنشا  ممارسات تتسـ بالفعالية والكفا ة مؤسسةتقـو الف تقدميا 

 عمى قرارات سميمة 
ثـ انتقؿ ىذا المفيـو إلى الجامعة نتيجة تعرض الجامعات لمعديد مف التحديات   

اقلتحاؽ، ارتفاع التكاليؼ، والتغيرات الديموهرافية، تقمص والتيديدات المحمية والعالمية ك
وضغوط اقعتماد واحتياجات  ،والمنافسة عبر اإلنترنت، وجما األمواؿ التنافسية بشكؿ متزايد

 ,Gubeno) الحكومى التوظيؼ والمتطمبات التنظيمية المرىقة و تقمص فرص التمويؿ

الذكا  التنافسى كآلية لمواجية تمؾ ، مما فرض بقوة عمى الجامعة ضرورة  تبنى (2003,43
الفعالية ف  كيفية ىيكمة و ز الجامعات بقوة عمى تحسيف الكفا ة يترك التحديات وهيرىا، وأصب 
دارتيا  مف عممية  أساس  أنشطة الذكا  التنافس  جز وتقييميا، ف صبحت ىذه الخدمات وا 

 ف الرقابة عمى البيئاتتحسي عمىتساعد  الجامعة حيث ، بالجامعة ستراتيج اقتخطيط ال
وتحسيف الوضا التنافسى ليا داخميا بيف أقسامو المختمفة وخارجيا بيف الجامعات المختمفة 

  (Hughes, 2006, 67) وسوؽ العمؿ والتوظيؼ
ومف ثـ يوحظ أف مفيـو الذكا  التنافسى قد انتقؿ مف المجاؿ العسكرى لمقطاعات 

عممية تعتمد بالكاد عمى المواقؼ الديناميكية والتنافسية المختمفة ومنيا التعميـ الجامعى لكونو 
فتختمؼ مف بيئة  التعريفات ليذا المفيـو ف  األدب نوحظ تنوع وتعددلذلؾ  ؛ات بيئكافة الف  

 .ألخرى 
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  أيمية  الركاء التهافطى يف اجلاةعة (2)

 ف  المؤسسات المختمفة مف الكثير وعناية اىتماـ محط التنافس  الذكا  لقد أصب  
 العمؿ بيئة ف  تجنييا المؤسسات الت  والفوائد ولممزايا ألىميتو الكبيرة األخيرة، السنوات

،  ىذا تتبنى خاصة الت   وتفسيرىا الخارجية المعمومات ف  جما دعمو نتيجة المفيـو
، ومف منطمؽ أف الذكا  التنافس  نظاًما ليا المضافة القيمة تحقيؽ ف  يسيـ وبما وتحميميا
  )Calof ,2008,717(المنظمة  لبيئ  الذي يدمج معرفة الجميا ف لممس  ا

). فالمنظمات الت  تعى ىذا المفيـو تحقؽ نجاًحا ف  السوؽ أكثر بكثير مف منافسييا       
,2015, Gračanin )25   لكونيا أداة يتـ مف خوليا إعوـ المنظمات فيما يتعمؽ بالتيديدات

  افسيف المن بإجرا ات والفرص المتعمقة
ومف وجية النظر ىذه، فإف الذكا  التنافس  ىو أداة منسقة تقترب مف اإلجرا ات     

القصيرة والمتوسطة والطويمة المدى، ومف الواض  أف الوقت ىو العامؿ الرئيس الذي يجب 
دارة الذكا  التنافس    . )Brânzaş ,699 ,2015(مراعاتو عند تنفيذ وا 

كا  التنافس  بإدارتو وعممياتو  لكونو عممية تجما المنظمة ومف ىنا تعاظمت أىمية الذ   
فمعموماتو ى  "معمومات مميزة"  بموجبيا التحميؿ وتوزع المعمومات حوؿ بيئتيا التنافسية 
تستخدـ المؤسسات أشكاًق مختمفة  يجب معالجتيا لتمبية متطمبات اإلدارة وصناع القرار، حيث

ومات الذكا  التنافس ، بيدؼ إعطا  المؤسسات بعض مف العمميات واألساليب لتوليد معم
وبالتالى فالذكا   ).39Adebisi ,2018 ,(المعرفة الت  قد تؤدي إلى ميزة تنافسية

 يخمؽ بيئة تمكينية لممؤسسات لمحصوؿ عمى ميزة تنافسية ف  السوؽ    التنافس 
كبيرة بيف مختمؼ  ومما يؤكد عمى ىذا، استمرار الذكا  التنافسى ف  النمو بوتيرة     

المؤسسات فى الوقيات المتحدة األمريكية، حيث انفقت عمى الذكا  التنافس مبالغ تقدر ب كثر 
ٝ مف ٖ ٘ٔأف  ٕٗٓٓكشؼ مس  عاـ كما  ،ـٕٔٓٓمميار دوقر سنوًيا ف  عاـ  ٕمف 

ٝ  لخروف   ٔٔدوقر أمريك  كما أفاد  ٓٓٓ ٓٓ٘الشركات أبمغت عف نفقات تزيد عف 
  (Hughes, 2006, 67) الذكا  التنافسى كثر مف مميوف دوقر ف  ذلؾ العاـ عمىبإنفاؽ أ

، ف صب  مكوف  أصب  إدارة الذكا  التنافس   أكثر وأكثر أىمية وف  الوقت الحاضر    
حاسـ فى اتخاذ القرار التكتيك  واقستراتيج  لكؿ منظمة، فبنا  نظاـ معمومات يدعـ اإلدارة 

فقد أدى  صدًرا لمميزة التنافسية، وما ذلؾ فيو ليس ميمة سيمة،ف  صنا القرار يعد م



 م0100( 31) -0ج-عدد مارس                                                     ...            إدارة الذكاء التنافسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4611 - 

التطور المضطرب لتقنيات المعمومات واألجيزة والبرامج إلى تحويؿ األنشطة مثؿ جما 
ما تبقى  المعمومات وتراكميا وبثيا إلى ميمة سيمة لمغاية، ولكف مف الجانب التقن  فقط،

وفى ظؿ ىذه التحديات يوفر الذكا   فيدة،مشكمة كيفية الحصوؿ عمى معمومات جيدة وم
التنافس  دعًما حاسًما ف  تكويف و صنا القرار التكتيك  واقستراتيج ، بؿ أصب  أداة ق هنى 

 . عنيا ف  الصراع التنافس  الحديث بيف مختمؼ المنظمات
، فالذكا  التنافس ، يركز بشكؿ أكبر عمى المستقبؿ، وعمى اإلمكانيات فضو عف ذلؾ،    

ويساعد عمى تشكيؿ عممية صنا القرار، والت كيد عمى اقتجاىات واألنماط، وما ىو 
  أو هير معروؼ حالًيا مؤكد هير
بشكؿ تدريج  ك داة إدارية ف  الجامعات أمر حيوى ،  الذكا  التنافس ومف ثـ يعد دمج    

ية لعممية صنا لمحصوؿ عمى المعمومات مما يسيؿ تصميـ العديد مف السيناريوىات المستقبم
 ( García, 2016, 57)القرار الجامعى

ف  عممية تطوير  وثمة ت كيد أف الذكا  التنافسى مساىـ قيـ، يعزز مف األدا    
واستدامة الموارد والقدرات الت  تخمؽ ميزة  اقستراتيجية، ويركز عمى تحديد وتطوير

مف  ر قابؿ لمقياس عمى كؿويمكف لممارسات الذكا  التنافس  أف يكوف ليا ت ثي تنافسية،
الذكا    كما تمّكف ممارسات األنشطة الجارية واألدا  الطويؿ األجؿ لممؤسسة الجامعية 

قكتساب  استباقية بطريقة المؤسسة الجامعية مف إدارة الفرص والمخاطر الناشئة  التنافسى
 .) Waithaka ,214 ,2016(ميزة تنافسية وتعزيز األدا  الفعاؿ 

دارة عممياتو المختمفة ف  تخفيؼ وقد تن     اولت دراسات عدة مدى قدرة الذكا  التنافسى وا 
العديد مف التحديات والتيديدات التى تحيط بالمؤسسة الجامعية خاصة ف  الوقت الحالى  كما 
أكدت عمى أف الذكا  التنافسى كآلية يمكف أف تخفؼ منيا وتتوقعيا وتمنا حدوثيا مف 

 ثير المحتمؿ لمتيديدات البيئية، ستحتاج الجامعات إلى اقستفادة مف األساس  وما زيادة الت
مجموعة مف تقنيات جما ومعالجة المعمومات المتاحة مف أجؿ البقا  وتحقيؽ الميزة 

  (Hughes, 2006, 78)التنافسية طويمة األمد
دارتو وتساعد ف  حؿ     أى مف باإلضافة ليذا يمكف أف تغط  ممارسات الذكا  التنافسى وا 

 :)Stefanikova ,210 ,2015-211(المشكوت التالية بالنسبة لمجامعات
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         عند مواجية مشكمة وىناؾ صعوبات ف  حميا تتعمؽ بالموارد الخاصة بالجامعة  -
عندما يقوـ المنافسوف الحاليوف أو الجدد بإطوؽ مبادرة جديدة ف  السوؽ تبدو  -

         ناجحة 
مستويات أعمى مف  لمنافسيف يستخدموف تقنيات فائقة، ويحققوفعندما يبدو أف ا -

قباؿ أكبر مف الجميور عمى تمؾ المؤسسات، أو يحققوف أداً  مالًيا  اإلنتاجية وا 
        أفضؿ

( وما ألقاه مف مسئوليات ٜٔوفى الوقت الحالى ف  ظؿ جائحة فيروس كورونا )كوفيد    
الجامعى، أصبحت الجامعة ف  أمس الحاجة إلى  وتحديات جديدة تواجو الجامعة والتعميـ

تطوير المزيد مف اآلليات لجما وتحميؿ ونشر المعمومات لمتعامؿ أكثر بشكؿ مناسب وفعاؿ 
 ما التيديدات المتزايدة لعممياتيا 

خوؿ  المستدامة مف لتحقيؽ الميزة التنافسية وتعد ممارسات الذكا  التنافس  مصدًرا    
اقستراتيجيات الت  تنشئ وتحم  قيمة المساىميف  تطوير وتنفيذ ومراقبةتمكيف الجامعة مف 
 (Protiviti, 2011) . عمى المدى الطويؿ

أنو إذا كانت الجامعات تريد أف تكوف ناجحة ف  المنافسة بالنسبة قجتذاب  ويرى البعض  
تنافسية  ف   الطوب وتوفير التمويؿ الخارج  ، يجب عمييا تبن  ودمج أنشطة ذكا اتية أكثر

وما ذلؾ فالقميؿ مف الجامعات يفيـ طبيعة  ،عمميات صنا القرار اقستراتيج  والتشغيم 
البيئة التنافسية الت  يعمموف فييا، لذا فالكثير ف  حاجة  إل  تطبيؽ تقنيات تحميؿ المنافسيف 

 ( Giguere, 1999, 24-26)لتحسيف ىذا التيديد التنافس  
تنافسى للية أساسية لتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة بالجامعة وفى ومف ثـ يعد الذكا  ال  

مواجية التحديات واألزمات المحيطة بالجامعة حيث تعمؿ كجياز إنذار مبكر يقـو بجما 
 وتحميؿ المعمومات ومف ثـ اتخاذ القرارات بشكؿ فعاؿ ومناسب  

  الركاء التهافطى يف اجلاةعة  دافأي (3)

النظر ف  العديد  كا  التنافسى بالمؤسسات نظرا لتنوع أنشطتيا، فعندلقد تعددت أىدؼ الذ 
 ): Sassi ,نوحظ أف الذكا  التنافسى يسعى إلى  ف  األدبياتالذكا  التنافسى مف أىداؼ 

)2016, 598 
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 والقوى والمخاطر والتيديدات تحديد واكتشاؼ اتجاىات السوؽ والفرص   
   فير معرفة جديدة حوؿ المنافسيف والعمو  معالجة ودمج البيانات/المعمومات لتو

 فيديف المست
 (، باإلضافة فيديفتوقا تطورات بيئة األعماؿ )إجرا ات المنافسيف ، متطمبات المست

  إلى الت ثيرات الناتجة عف التغييرات السياسية
 تعظيـ اإليرادات وتقميؿ النفقات   
 وضا الخطط المناسبة لممنافسة بنجاح   
 توفير معمومات مفيدة ؛ تنافسية لممنظمةتعزيز القدرة ال   
  اتخاذ القرار ما سرعة دعـ أفضؿ لعممية اتخاذ القرار اقستراتيج   
 تطوير استراتيجيةباإلضافة ليذا، ييدؼ استخداـ وتطبيؽ لليات الذكا  التنافسى إلى    

األدا   واكتساب ميزة عمى المنافسيف وتعزيز صنا القرار ،فى سرعة وسومة ، و المؤسسة
 ). Du Plessis ,2016 ,1(المال  لممؤسسة

 تقودىا فأ باإلمكاف التنافس  الذكا  استخداـ ف  المؤسسات قدرات إفف الصدد ىذا وف    
 مستدامة تنافسية ميزة خمؽ عمى سينعكس وىذا اقستراتيجية، القرارات صنا الت ثير ف  إلى

  (Breeding, 2000, 12-24) لممؤسسة
تطبيؽ الذكا  التنافسى فى المؤسسات إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ العممية كما ييدؼ    

لى ت ةواقستراتيجي  ,Sassi, 2016 ):عمى النحو التال  وذلؾ  ،طوير طرؽ ومناىج جديدةوا 

598) 
خرى ف  والقدرة عمى توقا تحركات الجيات الفاعمة اآل لمقادة،زيادة الميارات التحميمية  -

 األعماؿ بيئة 
كة األفكار والمعارؼ داخؿ المنظمة مف أجؿ تطوير أفكار أو معارؼ جديدة و مشار  -

 ف  المنظمة  اقندماج
 بد  دعـ أعماؿ جديدة و اكتشاؼ منافسيف جدد أو عمو  محتمميف  -
تحديد وتحميؿ التقنيات والمنتجات والعمميات الجديدة الت  تؤثر عمى أنشطة وسموؾ  -

 المنظمة 
  ، مف المنافسيف والعمو  والمورديف أو هيرىـ اح أو الفشؿالنج تحديد وتحميؿ حاقت -
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تمكيف تسيـ فى تسميط الضو  عمى فرص األعماؿ والمشاكؿ الت  مف ش نيا  -
 اقستراتيجيات اقستباقية 

 توفير األساس لمتحسيف المستمر  -
 تسميط الضو  عمى استراتيجيات المنافسيف   -
 تحسيف فيـ الت ثيرات الخارجية  -
الذكا   بتبنى و تطبيؽ المؤسساتأساسية ورا  قياـ  أىداؼأف ىناؾ ثوثة  أخريؤكد و    

 :(Stefanikova, 2015, 210)، تتمثؿ فى التالىالتنافس 
عبارة عف جما معمومات تـ تبادليا خوؿ وسائؿ اإلعوـ المختمفة عبر    الفضوؿ:   -

لمتحقؽ مف محاولة وىنا تعد ك وبيف عامة الناس، اقجتماع صفحات التواصؿ 
تـ تبادليا كشائعات هير دقية لمتحقؽ منيا، يعتبر اليدؼ مف الذكا  المعمومات الت  

مميًتا إذا لـ يتـ والذى يصب   جما المعمومات ، لمجرد إشباع الفضوؿ ، التنافسى ىو
عادة ما يتـ التحقؽ مف الثرثرة هير و ثرثرة هير موثوقة لو كاف التعرؼ عميو كما 
ذا استمرت دوف رادع لفترة طويمة الموثوؽ بيا ، و  قد يؤدي ىذا إلى ، صب  "حقيقة"يا 

  يجب التحقؽ دائًما مف المعمومات ف قرار خاطئ قائـ عمى شائعات وىمية
جميا المنظمات لدييا ش   لمتعمـ مف يعتمد عميو عندما تدرؾ أف    المحاكاة:   -

ويمكف أف  ،منظمةالمؿ عالكمى لنطاؽ اليمكف لعممية التعمـ أف تغط   ،بعضيا البعض
 الذكا  تطبيؽ تبدأ المحاكاة ف  اققتراب مما يستمـز بالفعؿف يساعد ف  حؿ المشاكؿ

 تنافس   ال
 إنو ،صنا القرارتسبؽ استخداـ الذكا  التنافس  ف  حد ذاتو كعممية  يتـ  التوقا:    -

وضا الحيؿ يسم  لممؤسسات لمتعرؼ عمى التيديدات التنافسية الحالية والمستقبمية، و 
الفعالية، واكتساب شكؿ مف أشكاؿ الميزة التنافسية  يميؿ  تزيدالت  مف ش نيا 

، حياؿ تعرضيا لمشيد تنافسى لذكا  التنافس تطبيؽ االمستخدموف المتقدموف ل
ويتطمب التغيير الكامؿ، المؤسسات القائمة عمى البرامج اقستثمارية والتنموية وتحتاج 

ا ليجـو مف مؤسسات منافسة تسعى لكسب حصتيا فى لكسب الثقة، وعند تعرضي
 السوؽ 
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ويتض  مما سبؽ، مدى التبايف فى أىداؼ الذكا  التنافسى ما بيف مختمؼ المؤسسات    
الذكا  التنافس  المصمـ وذلؾ راجعا إلى تنوع أنشطة تمؾ المؤسسات، مما يؤكد عمى أف 

كما ىو الحاؿ ف   أيًضا ستقبمىالمف  عممية التخطيط  المؤسساتأف يساعد يمكف جيًدا 
 بمثابة كما أنو ،تحديد نية وقدرة منافسييا، وكذلؾ تحديد مدى المخاطر الت  تتعرض ليا

 بيانات إلىالأيًضا جز  مف سمسمة القيمة ، الت  تحوؿ  ،محفز ف  عممية صنا القرار
   نتائج القرارات اقستراتيجية تتنب  بمعمومات مفيدة 

جماق ف    النيائ  لمذكا  التنافس  ىو صياهة قرار سميـ وقائـ عمى الحقائؽ  اليدؼوا 
لمجامعات جز ا أساسيا مف البنية التحتية  الذكا  التنافسى صب وىنا ي ،وعقون  لمعمؿ

   الطامحة نحو تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة
  الركاء التهافطى يف اجلاةعة ةربزات تبهى (4)

رات لتبنى تطبيؽ الذكا  التنافسى بالجامعات، ومف يرى البعض أف ىناؾ أسبابا عدة ومبر 
 :(Stefanikova, 2015, 211)المبرراتأىـ تمؾ 

 اتخاذ القرارات بشكؿ أسرع وبموارد أقؿ، وبالتال مما يستمـز وتيرة األعماؿ تزايد سرعة  -
لذكا  و امواكبة ىذه السرعة الجديدة عف طريؽ اإلدارة الفعالة  لمجامعةيمكف 

 التنافس  
المعمومات ق قيمة ليا إذا لـ و حمولة زائدة مف المعمومات ،  القيادات الجامعيةاجو يو  -

تنافس  لديو القدرة الذكا  والتكف ذات صمة وف  الوقت المناسب ودقيقة وموثوقة  
 عمى تحميؿ وتقييـ المعمومات الت  تـ جمعيا وتقديـ األكثر صمة وذات جودة عالية و

ا يوفر ليـ الجيد والوقت لمتنقؿ مف خوؿ كميات كبيرة مف ، مم لمقادةمعمومات دقيقة 
 معمومات 

منافسة عالمية متزايدة مف منافسيف جدد، حيث أنيا اآلف جز  مف   الجامعاتتواجو  -
يمكف لمذكا   ،اققتصاد العالم ، ويمكف أف تظير منافسييما مف أي مكاف ف  العالـ

  لمنافسيف الصاعديف عمى تحديد ىؤق  ا الجامعاتالتنافس  مساعدة 
صم  حيث األأصبحت أكثر عدوانية ، مما أدى إلى بقا   لمجامعاتالمنافسة القائمة  -

الذكا  التنافس  يمكف أف يساعد ف ،عمى نفس العمو  الجامعاتتتنافس جميا 
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، واتخاذ إجرا ات استباقيفلمتنبؤ ب فعاؿ المنافسيف والسماح ليـ ب ف يكونوا  الجامعة
 قبؿ الموقؼ 

تؤثر التغييرات السياسية عمى المنظمات إما بشكؿ إيجاب  أو سمب  ويجب عمى جميا  -
الذكا  التنافس  و  ،المنظمات الت كد مف ذلؾ تعمؿ ضمف نطاؽ ىذه التغييرات السياسية

 لديو القدرة عمى احتفاظ المنظمات بالتغيرات السياسية الت  تؤثر عمى عممياتيا 
 ،التكنولوج  السريا فرصة جديدة لمتنظيـ يقدـ التطور يمكف أفالتقدـ التكنولوجى،   -

تتبا ىذه التغييرات ف  صناعتيا الخاصة وكذلؾ الصناعات األخرى ذات الصمة 
 ضرورية لبقا  المنظمة  

( عمى المؤسسة الجامعية ب كمميا ٜٔتحديات فيروس كورونا المستجد )كوفيد -
 مية التعميمية واإلدارية بالجامعة وتحدياتو ومتطمباتو الجديد لمواجو التغير فى العم

مما سبؽ يؤكد أف ىناؾ العديد مف الدوافا والمبررات ورا  تبنى المؤسسات وخاصة     
ة يإدار عمى اعتبار أنيا للية   ياعممياتو جزً ا مف إدارتيا واعتباره  الجامعة، لمذكا  التنافسى

التيديدات الخارجية أو قدرات  لتحديدف  الوقت المناسب تستخدـ و  بالواقا دقيقة وذات صمة
المؤسسة الجامعية خاصة فى الوقت الحالى تفيد  أف المنافس واألىداؼ والخطط الت  يمكف

  فى ظؿ جائحة كورونا وتداعياتو
 هلذكا  التنافس  ت ثير امف البحوث والدراسات الدولية حوؿ  ومؤخرا أكدت وأثبتت العديد    
الت  شمميا اقستطوع أف  المنظماتمف  % ٛٚ حوالى أف قاؿفي   عمى المؤسسة يجاب اإل
دراسة عالمية لمذكا     كما قامتلذكا  التنافس  كاف عنصرا حاسما ف  استراتيجية عمميـ ا

العالمية، كشفت عف الفوائد الت   الذكا اتالت  أجراىا تحالؼ  ، المنظماتالتنافس  ف  
فيـ أكبر لبيئة األعماؿ  ومنيا أنو يسيـ فى: النتائج لفوائدهأشار و   لذكا  التنافس  احققيا 

ٝ( ٔٙٝ( ، النشر الداخم  الفعاؿ لممعمومات )ٗٚأفضؿ لجما المعمومات ) جودةٝ( ، ٓٛ)
  ٝ( ٔ٘ٝ( ، تحديد أفضؿ لمتيديدات وكذلؾ الفرص )ٛ٘ممعمومات )لجما وتحميؿ منيج  

ستراتيج  اقدور الى تمبية كما أشارت الدراسة إلى أف نظاـ الذكا  التنافس  كاف قادرًا عم
 ف  التخطيط اقستراتيج  وتطوير األعماؿ واقعتماد عميو تـ استخداموومف ثـ  لممنظمة 
   (Stefanikova, 2015, 211)ة ر المستم وفى الرقابة والمتابعة، اإلدارية
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كا  اليدؼ مف الذوبعد تناوؿ أىداؼ ومبررات  تبنى الذكا  التنافسى بالجامعة ، يتض  أف    
وجود امتوؾ وفى حد ذاتو يعد كالمؤسسات الجامعية  التنافس  ىو تعزيز الوضا التنافس  

ذكا  تنافس  ف  المكاف يعن  أف اإلدارة ستمتمؾ رؤى أفضؿ لألعماؿ اليوـ وتحسيف البصائر 
، فاألحداث المستقبمية صة أنو ق يمكف التنبؤ بالمستقبؿخا ،المتعمقة ف  المستقبؿ القريب

لغا  القيود،   فى و   ،محدودة بحدود والمؤسساتالقدرة التنافسية لألمـ  لـ تعدظؿ العولمة وا 
 .(Rodenberg, 2007, 29أصبحت المنافسة شرسة وسيستمر الضغط التنافس  ف  الزيادة )

 ف  بقائيا عمى المحافظة ى لمجامعات  األىـ بالنسبة القضيةومف ثـ يمكف التسميـ ب ف   
 الذكا  ويعد الداخمية والخارجية، بيئتيا ف  ييراتالتغ عف والناتجة تواجييا ت ال التيديدات ظؿ

 بقا  عمى وتؤثر تحدث قد الت  تيراالتغي وتوقا المستقبؿ إلدارة فعالة إدارية للية التنافس 
 المحتممة التغيير بوسائؿ وتبصر تفيـ لمجامعات التنافس  الذكا  يوفر حيث ،الجامعة

 األخطار وتحديد عمؿال بيئة ويمكنو فحص والتشريعات،رامج والب تيجياتار واقست لمسياسات
 فييا، تعمؿ الت  ف  البيئة يدور ما لمعرفة فرصة يوفركما  ،اتواجي الت  والفرص والتيديدات

 ووضا وادارتيا، المستقبؿ ف  تحدث أف الممكف مف الت و  يراتالتغي توقا ف  يساعدىا وىذا
 قد مفاجئ تغيير ألي التاـ واقستعداد يراتالتغي ىذه ما لمتكيؼ المناسبة اقستراتيجيات

 .يحدث
ـ باعثا كبيرا لمجامعات والمؤسسات ٕٕٓٓشكمت جائحة كورونا ف  مطما عاـ  دفق    

واإلدارية القائمة عمى  التطبيؽ الندا ات الت  سبقتيا لتطبيؽ اعتماد الممارسات التدريسية
أف يواكب التحوؿ الرقم  قبؿ أف يكوف استجابة قسرية كمتطمب كاف يجب  نظـ المعمومات

  الحياة المختمفة لمواجية انعكاسات جائحة كورونا عمى مجاقت
 ف  عممية التخطيط اقستراتيج مساعدة الجامعات  لذكا  التنافس وثمة ت كيد أنو بإمكاف ا   

الذكا  ف  الجامعة، تحديد مدى المخاطر الت  قد تتعرض ليا وفى ، لمواجية تمؾ التحديات
اقستراتيجية الفعالة ف  الوقت  القرار واتخاذ يعمؿ كمحفز ف  عممية صنا بالجامعةالتنافس  

مما يسيـ ف  تحقيؽ الميزة التنافسية   المناسب وفى التنبؤ بالتيديدات واقستعداد ليا
  المستدامة لمجامعة
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 يف اجلاةعة التهافطي الركاء عمليات إدازة  (5)

يتطمب مف الذكا  التنافسى ب ف يتـ إدارتو   السابؽ ذكرىا إلى األىداؼ والفوائدلموصوؿ     
الذكا  التنافس  عممية مف خوؿ عدة مراحؿ وخطوات عممية تتـ بشكؿ دورى ومستمر، ف

يشمؿ عدًدا مف األنشطة والخطوات واليياكؿ الت   و.(Bulley, 2014, 82)مستمرة و متكاممة 
 (De Pelsmacker, 2005, 606 ).يجب تنفيذىا بالتسمسؿ 

 األولية األساسيةاألكثر شيوًعا ف  األدبيات  وى  تشمؿ الخطوات الخطوات تـ اقتراح وقد     
تشمؿ التركيز والتخطيط ، والجما ،   لعممية الذكا  التنافس  المذكورة ف  العديد مف الدراسات
 ، كما بالشكؿ التالى نظيم  ، والثقافةوالتحميؿ ، واقتصاقت ، والعممية والييكؿ ، والوع  الت

 
 ( ٠ٛظؼ خطٛاد اٌزوبء اٌزٕبفغ4ٝشىً )

The Source : (Dishman, 2008, 766-785). 

 :كالتالى تنبثؽ مف األدب ى  والخطوات الرئيسية لعممية الذكا  التنافس  والت     
(Maune, , 2016, 598, Sassi730, -785, Calof, 2008, 717-Dishman, 2008, 766

   48)-, 2010, 4642, Hughes-2014, 29): 
  التدطيط والتوجيٌ: .1 

الموارد والمصادر الوزمة لتطبيؽ الذكا  التنافسى ف  ضو   يتـ خوؿ ىذه المرحمة تحديد   
الوزمة  المعمومات ثـ يمى ذلؾ تحديد أى )Saayman, 2008, 383(اليدؼ منو
 .) Herring, 1999, 14(يتياوصوح وفترة استخداميا  ، والضرورية

وىنا تتبايف المؤسسات ف  بنائيا لمذكا  التنافس ، إذ تعتمد المبنات األساسية لذلؾ البنا    
عمى التركيز الذي توليو المؤسسة العممية الذكا  التنافس  بشكؿ خاص، وكذلؾ عمى مجاؿ 
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بيانات والمعمومات الت  عمميا، وعممية الذكا  التنافس  ليست مجرد عممية جما الكثير مف ال
نما التركيز عمى القضايا ذات األىمية المرتفعة لإلدارة  يعتقد أف المدرا  بحاجة إلييا، وا 

 التنفيذية 
 :وتتـ  ف  تمؾ المرحمة اقجابة عمى األسئمة التالية 

 لماذا الذكا  التنافس  ضروري بالنسبة لمجامعة؟  -
 راتيجية لمجامعة؟ ماى  المفاىيـ والبيانات التكتيكية واقست -
 ماى  أوؿ اقىتمامات لمجامعة؟ -

وتعد اإلجابات معمومات ف  هاية األىمية إذ تساعد ف  تحسيف األدا  واقستراتيجيات الت  
 تقـو عمى الموارد المتاحة والوقت المناسب وتحديد الميزانية 

 : مجع البيانات -2 

انون  وأخوق  مف جميا المصادر تتضمف ىذه المرحمة جما البيانات ودراستيا بشكؿ ق   
ويعتمد اختيار الموارد والمصادر عمى نوع البيانات والمعمومات الضرورية ، وعوامؿ  المتاحة 

 .) ,Nasri, 2012 مثؿ التكمفة والتوافر وسيولة معالجة الموارد ونوعية المعمومات وكميتيا
)35-25 

ات المحتممة وطريقة تحصيميا بما كما تتضمف ىذه المرحمة تحديد جميا مصادر المعموم   
ف  ذلؾ تحميؿ العوامؿ البيئية والمقابوت واقتصاقت الياتفية، وعمميات المس ، ومتابعة 

ثـ يمى ذلؾ جما ودراسة البيانات  وسائؿ اإلعوـ والشبكات، ووسائؿ التواصؿ التكنولوجية 
 ) .,Nasri, 2011 53(بشكؿ قانون  وأخوق  مف جميا الموارد المتاحة

وف  ىذه المرحمة  تجما المؤسسة المعمومات مف مصادر مختمفة، إذ يمكف تقسيـ ىذه   
المصادر إلى ثوث مجموعات؛ مصادر عبر اقنترنت، مصادر مباشرة، مصادر سرية، كما ىو 

 :(ٕٔٓ، ٕٓٓ، ٕٚٔٓفرحات، خميفى، )موض  ف  الجدوؿ اآلت 
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 (1عذٚي )

 اٌزٕبفغٟ اٌزوبء ِؼٍِٛبد ٠ٛظؼ ِصبدس 

 عش٠خ ِصبدس ِجبششح ِصبدس االٔزشٔذ ػجش ِصبدس

 ِٛلغ اٌّؤعغخ  -

 اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ  -

 اٌج١بٔبد ٚاٌّمبالد اٌصؾف١خ -

 رمبس٠ش اٌّؾ١ٍٍٓ  - 

 اٌزمبس٠ش اٌؾى١ِٛخ  -

 ػشٚض ػٍٝ اإلٔزشٔذ -

 غٍجبد ثشاءح االخزشاع - 

 عؼبسلٛائُ األ -

 اٌؾّالد اإلػال١ٔخ  - 

 بصخاٌؼشٚض اٌزش٠ٚغ١خ اٌخ - 

 اٌىزبثبد ِٚغّٛػبد اٌّج١ؼبد - 

ششاء ِٕزغبد اٌّؤعغخ  - 

 إٌّبفغخ

 ِؼبسض رغبس٠خ - 

 

 اٌّٛظف١ٓ اٌغبثم١ٓ رٚٞ اٌخجشح  -

 اٌزؾذس ِغ اٌطالة -

 ٠ٓاٌّغزف١ذ ِغ ِمبثالد - 

 ؽعٛس إٌّبعجبد االعزّبػ١خ - 

 

The Source : (Erica , http://www.dummies.com/how-to/content/swotanalysis-)l 
إف اليدؼ مف ىذه المرحمة؛ تحديد أىـ نقاط اقىتماـ لدى المنافسيف مف أجؿ اتخاذ    

القرار المناسب واليادؼ، لذا فإف عممية البحث تحتاج إلى أف تكوف مركزة، ودقيقة، 
 إلجابة عف مختمؼ تساؤقت خبرا  الذكا   ومخطط ليا، وتيدؼ إلى ا

التركيز عمى لمعمومات واستخداميا، ما در ااف  ىذه المرحمة التركيز عمى مصويشترط   
المبادئ القانونية عند جما المعمومات كجز  مف عممية الذكا  التنافس ، ولعؿ مف المياـ 

ومات المرتبطة باإلنذار الصعبة جدا والت  تواجو فريؽ الذكا  التنافس  ف  جما المعم
لتيديدات المنافسيف التحذير المبكر المبكر التحركات المنافسيف الوشيكة الوقوع، ويعد 

الش   الوحيد الذي يقؼ بيف النجاح التنافس  والمباهتة التنظيمية  فالميمة األساسية 
نية بشكؿ لمذكا  التنافس  ف  ىذا السياؽ تكمف ف  محاولة تحديد المؤشرات المتعمقة بال

 مبكر وكاف  لتحديد ما الذي تعنيو وما الذي نحتاج القياـ بو لوستجابة لمحدث الوشيؾ 
 :  حتليل البيانات -3

لفريؽ إدارة الذكا  التنافسى ألنيا تتطمب ميارات  ىذه ى  المرحمة األىـ واألكثر تحديا 
فيو  يتـ كاف الذيالم يعتقد العديد مف الممارسيف أف ىذا ىوحيث  ،الفريؽ مف جانبكبيرة 

إلى ذكا  قابؿ لوستخداـ يمكف اتخاذ قرارات  ، وىو تحويؿ المعموماتإنشا  الذكا  "الحقيق "
 (Bose, 2008, 510) . استراتيجية وتكتيكية بش نو

فيى عبارة عف الترجمة الشفوية والتحريرية مف البيانات الخاـ إلى البيانات المنظمة  
المتبادلة ما المنافسيف  ىذا يتطمب واإلجرا ات، والعوقات  ى األنماطوتفسيرىا لمتعرؼ عم

 ,Saayman, 2008)العمو  والمنافسيف أيضا تحديد أنماط اقتصاقت والموزعيف،
838)   

http://www.dummies.com/how-to/content/swotanalysis-
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البيانات المتحصؿ عمييا إما زائدة عف  وعادة تواجو تمؾ المرحمة صعوبة أف العديد مف
أو هير تامة، أو حتى خاطئة، فالخبير يعمؿ الحاجة، أو منتيية الصوحية أو هير دقيقة، 

جاىدا لمحصوؿ عمى معمومات ذات فائدة، يمكف اإلفادة منيا وبحكـ الخبرة فإنو يقوـ بجما 
ما يمـز مف معمومات الت  يراىا تساعده لموصوؿ إلى أىدافو، وباقعتماد عمى نموذج 

فعممية تحويؿ المعمومات إلى المراحؿ األربعة فإنو يقوـ بتحويؿ تمؾ المعمومات إلى ذكا ، 
، ٕٓٓ، ٕٚٔٓ)فرحات، خميفى،  ذكا  ى  عممية تحتوي بدورىا عمى ثوث خطوات ىى

ٕٓٔ): 
 جما المعمومات ووضعيا ف  ممؼ    -
 دمج ىذه المعمومات ما بعضيا  -
 تحميؿ وترجمة ىذه المعمومات إلى معرفة قابمة لوستخداـ  -

 حويؿ المعمومات الى ذكا  عممية توكؿ ىذه الخطوات مطموبة ف  
  االتضال/ الهشس: -4
تعد عممية نقؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف الذكا  التنافس  إلى األطراؼ ذوي السمطة    

والمسؤولية لمعمؿ بنا  عمى ىذه النتائج، فيجب تقديـ ىذه النتائج بالشكؿ المناسب والتوقيت 
ات السابقة لمذكا  التنافسى إلى القادة نتائج العممي وتتضمف ىذه المرحمة إبوغ  .الموئـ

  (Bose, 2008, 511)الذيف لدييـ السمطة والمسؤولية 
المختمفة يتـ تحويميا إلى معمومات ذكية، والتواصؿ ما اإلدارة العميا بعد جما المعمومات و  

ية يسمى بذكا  اقتصاؿ، فيما يخص النتائج المتحصؿ الييا مف أجؿ اتخاذ القرارات اقستراتيج
المناسبة، إذ قد تكوف السبب ف  زيادة الحصة السوقية لممؤسسة، خمؽ منتجات جديدة، 

خراجيا  مف السوؽ الخ   اليجـو عمى المؤسسات المنافسة وا 
 :(ٕٔٓ، ٕٓٓ، ٕٚٔٓ)فرحات، خميفى، ويتـ ف  ىذه المرحمة اإلجرا ات التالية     
ما إذا كاف لممؤسسة المنافسة نفس الخدمة والعمو  ما التركيز حوؿ تحديد المنتج أو  -

 المنتج أو الخدمة أو العمو  قتخاذ اإلجرا ات المناسبة 
 تعمؿ المؤسسة عمى تضييؽ حيز السوؽ، يحيف تحدد أكبر المنافسيف مف حيث القوة  -
تحديد نقاط القوة والضعؼ لممنافسيف، أي استخداـ المعمومات الت  جمعت حوؿ؛ خدمة  -

الجودة المبيعات العمميات الموارد األفراد، فيسم  ىذا لممؤسسة مف العمو  التسعير 
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ف  المستقبؿ القريب مواجية اإلجرا ات  فيـ ومعرفة خطط المنافسيف المحتمميف
 السمبية مف قبؿ المنافسيف واقستفادة مف البيانات الت  تـ جمعيا 

ؿ قنوات اقتصاؿ المختمفة ما جميا العامميف بالجامعة مف خو  وفييا يتـ تقاسـ النتائج    
التقارير، والبريد اإللكترون ، والحمقات الدراسية حتى يحدث نوع مف التفاعؿ بيف كافة   مثؿ

  وتوفر (Nasri, 2011, 55) العامميف بالمؤسسة الجامعية واألفراد حوؿ تمؾ المعمومات
 ىذه المرحمة ردود فعؿ لمتحسيف بيف صناع القرار وفريؽ العمؿ 

طواؿ فترة  -عمى الجامعات اقنخراط ف  اتصاؿ ثنائ  اقتجاها يستدعى األمر وىن    
التخطيط، التنفيذ وعممية التقييـ، مف أجؿ خمؽ أكبر قيمة ممكنة مف ىذه العمميات، الجامعات 

والت  تمد كؿ مرحمة بػمعمومات ذات صمة وعالية  تحتاج إلى تطوير وظيفة الذكا  التنافسى
مما يتطمب   .متنوعة عبر التنظيـ و خارج حدوده الممتدة والعوقاتمصادرىا ، فالجودة

داخؿ  لمذكا  التنافسى إلى وحدة الذكا  التنافسى الطابا الرسم  عمى وظيفةإضفا  
  (Hughes, 2010, 64)الجامعة

 : العملية / اهليكل -5

جرا ات مناسبة ،   ير وبنية تحتية رسمية و ه يتطمب تنفيذ ىذه المرحمة سياسات وا 
وكذلؾ  الذكا  التنافسىالمساىمة بفعالية ف  إدارة نظاـ  رسمية بحيث يمكف لمموظفيف

 الذكا  التنافسى بنجاح مف جيود المؤسسةولك  تستفيد ، لوعممية  اقستفادة مف مزايا
) . ,Saaymanوثقافة تنافسية  تنظيم  مناسب وع  يجب أف يكوف ىناؾ ،وعممياتو السابقة 

)2008, 383  
       
 
 
 
 
 
 

  ( ٠ٛظؼ إداسح ٚػ١ٍّبد اٌزوبء اٌزٕبفغ1ٝشىً ) 

The Source: (Albesu, 2008,3) 

 ١٘ىً إداسح ػ١ٍّبد اٌزوبء اٌزٕبفغٝ

اٌزٕظ١ُ اٌشعّٝ ٚغ١ش اٌشعّٝ                                               اششان 

  اٌّٛظف١ٓ                                                          

 الثقافة والوعى التنظيمى

 االرصبي رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌج١بٔبد عّغ  اٌزخط١ػ
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 : الجكافة / الوعي التهظيمي -6

ق تعتمد فقط عمى   لممؤسسةالداخمية والخارجية  ةالمعرف جوانبإشراؾ مختمؼ  كما يتـ   
تسعى  جيات يعتمد عمى كؿ ما يمكف معرفتو مف جميا ال ما ىو معروؼ ف  الداخؿ ؛

، تشاؼ األنماط ، أو توقا النتائجبنشاط لمحصوؿ عمى المعمومات والمعرفة لسد الثغرات، واك
ميا ، يتحمثـ يتـ ،  والداخمية مف البيانات الخارجية المعمومات ، وتجمعيا  استخراجويتـ 
 ) .Calof, 1998, 38.(ميا إلى صانا القرار المناسب يوتسم
مرحمة تقييـ المراحؿ السابقة، وتشمؿ كؿ  ىىالذكا  التنافس  ولخر مرحمة ف  عممية    

 المعمومات الت  تـ جمعيا وتحميميا ونشرىا، بالتال  تعكس وجيات نظر كؿ الحصيمة مف
 .األطراؼ مف محمميف وخبرا  الذيف استخدموا ف  ىذه العممية لتحسينيا

طوات أساسية ، ويمكف   يتضمف ست خإلدارة عمميات الذكا  التنافسىنموذج وىناؾ    
 :(Adebisi, 2018, 40، كالتالى )فرعيةتقسيـ كؿ خطوة إلى عمميات 

  ، تحديد احتياجات )تحديد مجتمعات العمو  الرئيسية ، تحديد احتياجات اقستخبارات
 تحديد تقنيات تحميؿ وترجمة احتياجات اقستخبارات قحتياجات المعمومات( ؛ 

 تحديد المصادر الداخمية والخارجية ذات الصمة ؛  الحصوؿ عمى معمومات تنافسية(
إجرا  تدقيؽ داخم  لممعمومات ؛ مراقبة مصادر المعمومات ؛ استيداؼ معمومات محددة 

 ، تصفية محتوى المعمومات ، تقييـ صحة وقيمة المعمومات( 
  تنظيـ وتخزيف واسترجاع )الفيرسة البيانات والمعمومات واقستخبارات الواردة( ؛ 
 واستنتاج المعمومات الت  تـ تحميميا معمومات )تجميا وتنظيـ المعموماتميؿ التح ،

 إلنتاج استخبارات قابمة لمتنفيذ(  
  التعبئة والتسميـ( ؛  خدمات ومنتجاتتطوير( 
  اختيار القنوات ونشرىا( خدمات ومنتجاتتوزيا(  
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 ( ٠ٛظؼ ّٔٛرط ٌؼ١ٍّبد اٌزوبء اٌزٕبفغ1ٝشىً )

The source: (Adebisi, 2018, 40) 

 لية تتـ داخؿ الجامعة يتـ مف خوليالالذكا  التنافس  إدارة  ومما سبؽ يمكف القوؿ أف      
لتمؾ المعمومات عمى كافة  ايتوز الالتحميؿ و وتقوـ بالمعمومات حوؿ بيئتيا التنافسية تجما 

 أو ذكائية زة""معمومات مميأقساـ ووحدات الجامعة، ومف ثـ يتـ توليد معرفة جديدة  تسمى 
اليدؼ مف ىذه العمميات ىو بالجامعة، و  يجب معالجتيا لتمبية متطمبات اإلدارة وصناع القرار

خمؽ بيئة تمكينية مما يسيـ ف   ،بعض المعرفة الت  تؤدي إلى ميزة تنافسية الجامعةإعطا  
  المستدامةتنافسية الميزة اللمحصوؿ عمى  ة الجامعيةلممؤسس

دورة الذكا  بدورة مستمرة تسمى إدارة الذكا  التنافسى تسير عبر  ويتض  أف خطوات    
الناتج الرئيس ليذه العممية ىو القدرة عمى اتخاذ القرارات الت  تيـ المستقبؿ والت  و التنافس  

  ريادة المستقبؿ وتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامةتؤدي إلى قرارات استراتيجية و 
اقىتماـ برأس  مدىإدارة الذكا  التنافسى  مميات التى تمر بيا عبر الخطوات والعويتض      

، وتحديد اقحتياجات المعرفية األخرى، وأقساـ الجامعة مستوياتالماؿ المعموماتى ف  جميا 
جرا  التحميوت الت  تشير إلى إجرا ات محددة ، وتغذية نتائج التحميوت لصناع القرار  وا 

حسف  كإنذار مبكر يسيـ فى الجامعةمساعدة للية لتنافس  الذكا  اليعد  ، وىناالمناسبيف
، عمى سبيؿ مستقبمية استراتيجياتحاليا ومستقبو ووضا  جامعةدارة المخاطر التى تواجو الإ

( وهيره مف تحديات، ومعرفة مدى وت ثيرىا ٜٔجائحة فيروس  كورونا )كوفيد  لمواجو المثاؿ
 مجامعة ف  مواجيتو لتنافسية الميزة ال عمى الجامعة و تحقيؽ
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 يف اجلاةعة طتداةةاملتهافطية اليصة امل:  ةاخلطوة الجالج

يعد التنافس نشاط مرتبط بحياة الكائف الحى، ما اختوؼ اليدؼ؛ فيناؾ مف يتنافس مف   
أجؿ البقا ، وىناؾ مف يتنافس مف أجؿ الوصوؿ لمقمة، وىناؾ مف يتنافس مف أجؿ البقا  

  عمى القمة
لـ  ، تعد التنافسية موضوًعا بحثًيا مثيرًا لوىتماـ ، وق يوجد قطاعحاضرف  الوقت الو 

 ، بما ف  ذلؾ قطاع التعميـ الجامع  تنمو فيو المنافسة بشكؿ كبير
كما يعد مفيـو الميزة التنافسية المستدامة مرتبطا ببعض المفاىيـ التى سبقتو والتى 

وامؿ والتحديات وأف انتقالو لقطاع التعميـ تكوف مف خوليا والتى ظيرت نتيجة لمعديد مف الع
يتـ تناوؿ نبذة عف تطور مفيـو الميزة  الخطوة هلجامعى نتيجة لعدة أسباب، وفى ىذا

التنافسية المستدامة ونش تيا وأىدافيا وأىميتيا وخصائصيا وأىـ استراتيجياتيا وأبعادىا 
دارتيا   فى الجامعة، كما يمى:وا 

 تهافطية املطتداةة يف اجلاةعةتطوز نشأة ةفًوم امليصة ال (1)

لمميزة والتنافسية ثـ مفيـو الميزة  واقصطوح ف  البداية يتـ عرض المفيـو المغوى 
التنافسية فى الجامعة وصوق لعرض تطور نش ة مفيـو الميزة التنافسية المستدامة فى 

 الجامعة 
   )لغــًة(   ةفًوم امليصة التهافطية  -1

الشَّ َ  عف  تميِّز صفة عبارة عف وىى(، مازَ )مصدر ، مف  ِميَزةال / تـ تعريؼ الَمْيزة  
وفى    .اإلنساف عف هيره مف المخموقات ِميزة الّصراحة ف  أقوالو، العقؿ ِميَزُتو، مثو هيره

قدرة بمد ما عمى إنتاج سمعة بنفقة أقؿ مف نفقة إنتاجيا ف   أى  نسبيَّة ميزةاققتصاد يقاؿ 
بو مف صفة أو  ما يمتاز أو.البمد لسمعة أخرى نفس ؿ مف نفقة إنتاجبمد لخر، أو بنفقة أق

  (، موقا الكترونىلبِٛط اٌّؼغُ اٌٛع١ػخاصة)
َوف  ( "ٕٙ) المطففيف ليةبسورة  ف  التنزيؿ العزيزأما تعريؼ التنافسية فقد ذكر 

  كذا: تسابقوا فيو وَتباَرْوا القوـُ ف عرؼ التنافس مف، َناَفَس  و  "الُمَتَناِفُسوفَ  َفْمَيَتَناَفسِ  َذِلؾَ 
رر ببعض نزعٌة ِفطريٌة  ،كما عرفيا المعجـ الوسيط  التَّناُفُس  .دوف َأف ُيمِحُؽ بعُضيـ الضَّ

، ِٛلغ ِؼغُ اٌّؼبٟٔ اٌغبِغتدعو ِإلى بذؿ الجيد ف  سبيؿ التشّبو بالعظما  والمُّحوؽ بيـ )

 ( اٌىزشٚٔٝ
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القيمة الت  تحدثيا المؤسسة  لوسيط ب نياف  المعجـ ا تنافسية الميزةتعرؼ بينما    
رخص أو منتج أفضؿ أبالنسبة لمنافسييا ك سعار  أعمى لعموئيا والتى تجعميا ف  وضا

 ( ، موقا الكترونىلبِٛط اٌّؼغُ اٌٛع١ػ)
 حالة " عبارة عف   Advantage  الميزة أف ،Cambridge  قاموس أشار ف  حيف   
مميزة  في  لمميزة الصفة أما أفضمية، منفعة ،   تفوؽ، ،امتياز لمنجاح، أكبر فرصة إعطا 

Advantageous        نجاحاً  أكثر يكوف أى المساعدة لك"( Cambridge, 2013,21)  
والعظمة ووضا  والرفعة واقنفراد التفوؽ تعن   المغة ف  الميزةأف  ومما سبؽ يتض  

  .ومنزلة أعمى بيف المنافسيف
 concept of Competitive Advantage   )اصطالًحا(    ةفًوم امليصة التهافطية -2

، مف المصطمحات التى شاعت فى   Competitivenessيعد مصطم  التنافسية     
 التنافسيةيرتبط مفيـو الميزة   وعادة ما الكتابات اإلدارية واققتصادية فى العقديف اآلخريف

نافسية ترتبط بالمؤسسة ق بالدولة ، الذي اعتبر أف الميزة الت porter اققتصاديبالمفكر 
مكف مف تحقيؽ قيمة تميزة تنافسية عندما ت قتحيث يمكف القوؿ عف مؤسسة أنيا حق

  (ٜٖٜٔأف مفيوميا يرجا إلى كتابات ) اققتصاديةيات بمضافة لمستيمكييا، لكف تجما األد
Chamberlin ( ٜٜ٘ٔو Selznick( ؼ ، وعمى ىذا األساس يمكف تقديـ عدة تعري

   كما تناولت كتابات أخر بداية ظيور مصطم  الميزة التنافسية حسب وجية نظر كؿ باحث
(، حيث كاف ىناؾ عجزًا كبيرًا فى الميزاف التجارى ٜٚٛٔ-ٜٔٛٔالتنافسية " خوؿ الفترة )

لموقيات المتحدة األمريكية خاصة فى تبادقتيا ما الياباف، وزيادة حجـ الديوف الخارجية  
اقىتماـ مجددًا بمفيـو التنافسية ما بداية التسعينيات كنتاج لمنظاـ اققتصادي كما ظير 

 ،اٌفٛصاْالعالمى الجديد وبروز ظاىرة العولمة، وكذا التوجو العاـ لتطبيؽ اقتصاديات السوؽ )

   (411، 1641، ثٓ ثشان
حؿ ليحؿ مظير  Competitive Advantageمفيـو الميزة التنافسية  كما يقاؿ أف    

  كاف سائدة بيف اققتصادييف الصناعييف تال Advantage  Relative الميزة النسبية
الدولية  لذلؾ اجتيدت منظمات األعماؿ ف  إيجاد لليات وطرؽ عمؿ  ومتخصص  التجارة

لتحويؿ ميزاتيا النسبية إلى ميزات تنافسية مف خوؿ امتوكيا عوامؿ انتاج وميارات بشرية 
 ومعرفية  



 م0100( 31) -0ج-عدد مارس                                                     ...            إدارة الذكاء التنافسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4446 - 

المجاقت الت  تتفوؽ بيا المنظمة لمميزة التنافسية بكونيا ( ٜٓٛٔ) Hofer راأش  كما
تتحقؽ مف خوؿ لميزة التنافسية أف ا (ٜٜٔٔ) Ulrich& Lake وحدداعمى منافسييا، 

عنصريف، أوليما القيمة المدركة لمعميؿ ، والثان  التفرد ف  األدا   وفى اإلطار نفسو عرؼ 
Czepiel (ٜٜٕٔ) تشير الى القدرة عمى تقديـ منتجات أو خدمات التنافسية لميزة أف ا

 Pitts& Lesكؿ مف يرىبينما بشكؿ أفضؿ مف المنافسيف وعمى المدى الزمن  البعيد، 
تعن  استغوؿ المنظمة لنقاط قوتيا الداخمية ف  أدا  األنشطة لميزة التنافسية أف ا (ٜٜٙٔ)

ا بقية المنافسيف تحقيقيا ف  أدائيـ الخاصة بيا بحيث تعمؿ عمى توليد قيمة ق يستطي
 ( ٔٔ، ٕٕٔٓ، اٌؼضاٚٞٔمال ػٓ: ألنشطتيا)

نما ىو نتاج التحوؿ ف  مصطم  ظيور ويتض  أف  الميزة التنافسية لـ يكف بالصدفة وا 
مفيـو الميزة النسبية، ولقد ظير تحديدا ف  أواخر السبعينات مف القرف الماض ، والت  ى  

اف المنافسة أكثر مف توافر ىيمثؿ اليـو ر و العنصر البشري  ف  األساس مف صنا اإلنساف
بكونيا المجاقت الت  تتفوؽ فييا المنظمة عمى تتعمؽ لميزة التنافسية وبالتالى فا   الموارد

  أنيا المكانة الت  تطورىا المنظمة لتتفرد فييا ف  مواجية المنافسيف  ومنافسييا، 
التنافسية ثورة حقيقية ف  إدارة األعماؿ، عمى مفيـو الميزة  وبعد ىذا أصب  يشكؿ   

 لمميزة مفيـو تحديد ف  الكتاب والباحثيف لرا  فتعددت ،المستوى األكاديم  والعمم 
 منيا   ينظر الت  والزوايا المداخؿ تعدد إلى التعدد ىذا ويرجا المستدامة، التنافسية

 تنفرد نسبية خصائص جموعةم أو خاصية" ب نووعرؼ  التنافسية الميزةفتطور مفيـو    
 الت  أو محاكاتيا، صعوبة نتيجة نسبياً  طويمة لمدة بيا اقحتفاظ ويمكنيا، المؤسسة بيا

 مف تقدمو فيما المنافسيف عمى التفوؽ مف مكنياوت ليا المنفعة المدة تمؾ خوؿ تحقؽ
 (     ٖٛٔ، ٕ٘ٓٓ، اٌضػجٟ) سما أو خدمات

 ف  تجعميا الت  اتيجياتر اقست وتطبيؽ صياهة ىعم المنظمة قدرةوعرفيا أخر بػ نيا، 
 (  41، 1660، أثٛثىش) النشاط نفس ف  العاممة  األخرى لممنظمات بالنسبة أفضؿ مركز
ومف ثـ فالميزة التنافسية عممية تبذؿ فييا المؤسسة محاوقت مستمرة مف أجؿ التفوؽ  

س المؤسسات فيما بينيا عمى المؤسسات األخرى التى تعمؿ فى المجاؿ نفسو، حيث تتناف
 عمى األسواؽ والفرص والعمو ، وتشتد المنافسة فيما بينيا 
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متمؾ ميزة تنافسية إذا كانت لدييا القدرة عمى خمؽ القوؿ أف المؤسسة توبالتالى يمكف  
تنافسية ذكية وفعالة تؤكد تميزىا واختوقيا عف  استراتيجيةقيمة لعموتيا مف خوؿ تبن  

يا مف مواجيتيـ وزيادة حصتيا السوقية وتحقيؽ أرباح تضمف ليا البقا  منافسييا وتمكن
  ويتحقؽ ىذا اليدؼ مف خوؿ اقستغوؿ األمثؿ لمجموعة عوامؿ ممثمة فى موارد واقستمرار

 بشرية، ومالية، ومادية، وتكنولوجية ،وميارات إدارية، وهيرىا    
الميزة التنافسية  مصطم  ية ظيروخوؿ التطورات السابقة ف  مفيوـ الميزة التنافس

يشرح استراتيجيات صيانة  Day Georgeعندما كاف  ٜٗٛٔ( عاـ SCA) المستدامة
تنافسية عمى المدى الالميزة  دراسة اقستراتيجيات المقترحة قستمرارب وقاـ الميزة التنافسية

أوؿ مف طرح فكرة أو مفيوـ الميزة التنافسية المستدامة عندما أشار أنو يمكف  ويعدالطويؿ 
 لغرض مساعدة المؤسسة ف  البقا  اقستراتيجيةالحصوؿ عمى نماذج مختمفة ف  

 Barney, 1991, 99) 300,  Hakkak, 2015,( ،  تطور مصطم  الميزة التنافسية ثـ
نموذجو المعروؼ ف  تحديد استراتيجيات  porterقدـ عندما  ٜ٘ٛٔالمستدامة بجدية عاـ 

يز، والتركيز( والت  تـ ربطيا ما البيئة يالتكاليؼ ، والتم قيادة  التنافس مثؿ ) استراتيجيات
ثـ ،  المستفيدوالت  تتوافؽ ما حاجات وقدرات  المؤسسة، مف خوؿ المنتجات الت  تقدميا 

ة المستدامة مثؿ استمرارية الفوائد أقرب تعريؼ لمميزة التنافسي ٜٜٔٔ عاـ  Barneyقدـ 
وتطبيؽ استراتيجيات فريدة لخمؽ القيمة بشكؿ هير متزامف ما المنافسيف المحتمميف هير 

  .(Reed, 2000,9) القادريف عمى نسخ ىذه المزايا

قضية ساخنة ف  ك مفيـو الميزة التنافسية انطمؽ ف  السنوات األخيرة،و   
بالميزة  وأثير الكثير مف الجدؿ فيما يتعمؽ المستدامة اقستراتيجيات التنافسية مجاؿ

بشكؿ أساس  أف المؤسسة يمكنيا المستدامة تعنى الميزة التنافسية ، فالمستدامة التنافسية
معمو  أنيا أكثر قيمة مف تمؾ الت  ينتجيا المنافسوف اآلخروف لإنتاج سما أو خدمات يبدو 

), 2015, 299Hakkak( لميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي ب نيا ا   كما تعرؼ
تزيد عما يقدمو ليـ المنافسوف،  لمجميوريتي  لممؤسسة إنتاج قيـ ومنافا عرفت أيضا 

الذيف يتقبموف ىذا  العمو المنافسيف مف جية نظر  ىؤق عف  واختوفياويؤكد تميزىا 
   (ٗٓٔ، ٕٔٓٓ، اٌغٍّٟ)والتمييز اقختوؼ
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صية أو مجموعة خصائص نسبية تنفرد بيا المؤسسة ويمكنيا ب نيا خا أخر وأضاؼ 
تمؾ المدة  خوؿا نتيجة صعوبة محاكاتيا، أو الت  تحقؽ بيا لمدة طويمة نسبيً  اقحتفاظ

، ٕ٘ٓٓالزعبى، )المنفعة ليا وتمكنيا مف التفوؽ عمى المنافسيف فيما تقدمو مف خدمات
ٖٔٚ )  
 اقستراتيجياتالمؤسسة عمى صياهة وتطبيؽ  ب نيا قدرة أخرتناوليا  وفى نفس السياؽ 

والعاممة ف  نفس النشاط والت   األخرىالت  تجعميا ف  مركز أفضؿ بالنسبة لممؤسسات 
 باإلضافةوالموارد الفنية، والمادية التنظيمية،  إلمكانيات األفضؿ اقستثمار خوؿتتحقؽ مف 

يا المؤسسة والت  تمكنيا مف تصميـ إلى القدرات والكفا ات والمعرفة وهيرىا، الت  تتمتا ب
  (   ٗٔ، ٕٙٓٓأبو بكر، )تيا التنافسيةاوتطبيؽ استراتيجي

 نيا تنفيذ استراتيجية لخمؽ القيمة ق يتـ تنفيذىا ف  نفس الوقت مف قبؿ أي ب كما عرفت
أنيا تنفيذ قستراتيجية إنشا  القيمة الت  ق يتـ تنفيذىا  أو منافسيف حالييف أو محتمميف ؛

ف  وقت واحد مف قبؿ أي منافسيف حالييف أو محتمميف وعندما تكوف ىذه المنظمات األخرى 
  ) .38Sriwidadi ,2016 ,(هير قادرة عمى تكرار فوائد ذلؾ

البنية الترابطية، والسمعة، واقبتكار،  عمىمفيـو الميزة التنافسية المستدامة يرتكز و 
المستدامة ف  حقيقتيا منتج يرتبط بجانبيف ىما الميزة التنافسية ، فواألصوؿ اقستراتيجية

عمى اعتبار أف الميزة التنافسية المستدامة ى  تمبية  الميزة التنافسية والميزة اقستراتيجية
 الحاجات الحالية لمسوؽ أخذيف بعيف اقعتبار الحاجات المستقبمية لألجياؿ القادمة

(, 2011, 52Kuuml ) 
 بيا تنفرد التى خصائصال مف مجموعة المستدامة التنافسية الميزةتعد  ومف ثـ
الت  تتمتا بيا و القدرات والكفا ات والمعرفة وهيرىا،  بمعنى امتوكيا مجموعة مف ،المؤسسة

 موديق ما عف لمعمو  أكبر ورضا أكبر قيـ تقديـ خوليا مف يمكفالتى المؤسسة و 
 ، بما يمكنيامنتجات مف تقدمو فيما المنافسيف عمى التفوؽ تحقيؽ مف وتمكنيا المنافسوف،

 تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة مف 
، يجب اقنتباه إلى موقعيا  ف  الجامعة تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامةويقاؿ عند   

التفكير فييا  والخارج  ، كما يجب النظر ف  قدراتيا الداخمية ومركزىا التنافس  ف  السوؽ 
 .)300Hakkak ,2015 ,(تنافسية الكسب كمصادر لو كعناصر تفاعمية 
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جوىرية بيف الميزة التنافسية والميزة التنافسية  افروق ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ
 :، تتض  كالتالىالمستدامة

نما أيضػًا تشػمؿ  - الميزة التنافسية ليست فقط ف  مواجية المنافسيف الحالييف فحسب وا 
 .اؿ الصناعة ف  المستقبؿ القريبالمنافسيف الذيف مف المحتمؿ دخوليـ ف  مج

 المؤسسةإف مفيـو اقستدامة لمميزة التنافسية ق يتعمؽ بالمدى الزمن  قستمرار تمتا  -
نما يتحدد مف خوؿ عدـ مقػدرة المنافسػيف الحػالييف أو المحتممػيف  بيذه الميزة وا 

 . )المرتقبيف( عمى استنساخ تمؾ اقستراتيجية
نما ىػ  ميػزة ق يمكػف إف الميزة التنافسية الم - ستدامة ليست ميزة مستدامة لألبد وا 

مجاراتيا مف خوؿ جيود التقميد مف قبؿ القطاعات األخرى فينػاؾ التغيػرات هيػر المتوقعة 
الت  قد تجعؿ ما ىو مصدرًا لمميزة التنافسية المستدامة ف  وقت ما مصػدرًا عديـ الفائدة 

 .ف  وقت لخر لممؤسسةبالنسبة 
 .معيف بموهيا ومف ثـ التوقؼ عندىا لمؤسسةزة التنافسية ليست نقطة وصوؿ يمكف المي -

 عمى المؤسسة قدرة ف يرتكز  المستدامة التنافسية الميزة مضموفيتض  مما سبؽ أف  و    
 المحتمؿ، وأدائيـ سموكيـ وفيـ إلدراؾ المنافسيف حركات نحو ة مستمرةيقظ حالة ف  البقا 

، مما يستعدى عمييـ والتفوؽ بؿ مواجيتيـ عمى فقط ليس قادرةسة بالتالى تصب  المؤسو 
 لممؤسسات الجامعية الجامحة ليذا التفوؽ  التنافس  التنبؤ ميارات تطويرضرورة 

يميز   أي ش   عبارة عف منتج ، خدمة أو بالجامعة المستدامة الميزة التنافسيةف    
المستفيديف منيا وذلؾ مرتبط ئيا أو منافسييا، مف وجية نظر عمو  عف الجامعية المؤسسة

عدـ مقػدرة المنافسػيف الحػالييف أو بتحقيقو لفترة طويمة مف الوقت، وفى نفس الوقت يمتاز ب
      . تياالمحتممػيف استنساخ استراتيجي

 للجاةعة   أيمية امليصة التهافطية املطتداةة (2)

الميزة   كما  تتوافر فيو امثؿ نظامتمف كونيا الميزة التنافسية المستدامة  تنطمؽ أىمية    
اختراؽ األسواؽ لمحصوؿ عمى مركز تنافس  بواسطتيا مف  أنيا الوسيمة الت  تتمكف المنظمة

جميورىا وعزو بالوقت المناسب إلشباع رهبات  المنتجات والخدمات عبر تقديـ أفضؿ
 األسواؽ  
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نة ىامة ف  الكثير مف األدبيات الميزة التنافسية المستدامة يحتؿ مكا تحقيؽصب  ومف ثـ أ   
، والت  تشير إلى أف أهمب المنظمات والمستقبم  ذات العوقة بالتفكير والتخطيط اقستراتيج 
، اٌؾذساٜٚ)تحقيؽ اقستدامة لميزتيا التنافسية جؿأتسعى لتحقيؽ المتطمبات األساسية مف 

ٕٓٔ٘ ،ٕٖٓ ) 
مف خوؿ تطبيؽ  داألم منفعة طويمةتحقؽ ة مالميزة التنافسية المستدا فأ باإلضافة إلى   

المالية، واألدا  العال  لممنظمة، ويتـ بناؤىا  القيمة الفريدة الت  توفر الثقة خمؽاستراتيجية 
طرؽ فريدة ودائمة، وق يمكف بالمنظمة  عف طريؽ دمج الميارات والموارد الجوىرية ف 

منتج  لكونيالميزة التنافسية المستدامة ا تنبا أىمية ، كمالممنافسيف مف تقميدىا أو محاكاتيا
ميزة التنافسية الاعتبار أف  عمىوالميزة اقستراتيجية  بجانبيف ىما الميزة التنافسية يرتبط

الحالية لمسوؽ ما األخذ باقعتبار الحاجات المستقبمية لألجياؿ  تمبية الحاجات المستدامة ىى
 ( ٘ٗ، ٜٕٔٓ، اٌؼى١ذٞ)القادمة

 ف  حياة الميمةمف اقستراتيجيات  تالمستدامة أصبح فإف الميزة التنافسيةوبنا  عمى ذلؾ   
والتميز مف خوؿ  التطورالى يؿ السب باعتبارىا، الساعية نحو تحقيؽ الريادة المنظمات
 اف اقستدامةمضر ليا باستمرانلموارد المنظمة لبنا  مزايا تنافسية وتحسيالناج   اقستخداـ

 ( ٚٗ، ٜٕٔٓ، اٌؼى١ذٞ)
كبرى، أصبحت التنافسية  وتحديات لما تشيده المؤسسات الجامعية اليـو مف ضغوط رانظو    

الشغؿ الشاهؿ لمختمؼ تمؾ المؤسسات لما ليا مف أىمية بالغة، وأيضا تعتبر الميزة التنافسية 
  واستقرار نشاطيا الجامعية أحد نقاط القوة الت  تحافظ عمى استمرارية تطور المؤسسة

ؤسسات و جميا المهالميزة التنافسية المستدامة ىدفا رئيسا تسعى لبمو ا أصبحت ومف ىن    
  مشكمة اقستمرارية ى ياالمشكمة األساسية الت  تواجي وأصبحت  التعميمية باختوؼ أنوعيا

اقستراتيجية الداعمة سس امتوؾ األمما أجبرىا عمى ضرورة  التنافسية والبقا  ف  السوؽ
متاحة ليـ الواقفراد القادريف والمتحفزيف و مف األىداؼ والموارد جموعة م والتى تتضمفلذلؾ 

  األدا  المناسبة  صفر 
حصة سوقية  عمى أىمية البحث عف استدامة الميزة التنافسية والحصوؿ وىنا تجمت   

 مستفيديفملعالية، واقستمرار ف  تطوير تمؾ الميزة إلشباع الحاجات المدركة وهير المدركة 



 م0100( 31) -0ج-عدد مارس                                                     ...            إدارة الذكاء التنافسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4441 - 

واردىا الجوىرية م عمى المؤسسةطريؽ تركيز  فعليـ لضماف وقئيـ عالية  قيمة وتقديـ
 ( ٚٗ، ٜٕٔٓ، اٌؼى١ذٞ)متيا والمحافظة عمى ديمو 

، تحتاج الجامعات إلى التركيز باستمرار  بالجامعة مستدامةال تنافسيةالميزة ال ولتحقيؽ   
شكيؿ الكفا ات األساسية ، عمى تحديد استراتيجيات المنتج التفاضم ، وبنا  أو إعادة ت

والحصوؿ عمى تقنيات فريدة ، وتراكـ الممكية الفكرية ، والت  يمكف تسخيرىا جميًعا لجعؿ 
)Srivastava ,2013 ,تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة بؿ و الجامعة ناجحة بشكؿ تنافس  كبير 

)48  
جية تحديات السوؽ كما تعد الميزة التنافسية المستدامة بمثابة السوح الرئيس لموا  

 ( ٜٗ، ٜٕٔٓ، اٌؼى١ذٞ) :والمنظمات المناظرة مف خوؿ ما ي ت  
 بتنمية معرفتيا التنافسية وقدرتيا عمى تمبية احتياجات الزبائف ف  المنظمةقياـ  -

   مفرص السريعة التغيرلالمستقبؿ عف طريؽ مقدرتيا الجوىرية الت  تمكنيا مف التكيؼ 
التقميد  عبةصنماذجيا  نتلت  تريد البقا  والنمو، وكما كالممنظمات ا معيارا ميما تعد -

  المنظمة عمى استدامتياما حافظت ، كمييروعالية المعا
 لعمؿ المنظمات وهاية اقستراتيجية عامو جوىريا امةتشكؿ الميزة التنافسية المستد -

 حوليا الخطط اقستراتيجية تصاغالت  
 الزبائفرهبات أىميتيا بوصفيا تحدد حاجات و  تحديديتـ  -
 تقدـ دعما ىاما يسيـ ف  تحتاج المنظمات -
 البيئية  والفرصد المنظمة ر توفر اقنسجاـ الفريد بيف موا -
 والقوة وصعوبة التقميد بالديمومة تتصؼتقدـ األساس لمتحسيف المستقبم  ألنيا  -

 محاكاة وال
 مزبائف لالقيمة  اضافةالعميا عف طريؽ  القيمةخاصية لتحقيؽ  -
 ـ لممنظمة الت  تبغ  البقا  والنمو ف  ضو  ما موجود مف اختراعاتمي سايمق -

 مستمرة  واكتشافات
 تطوير معرفة عبرموجية تحديات السوؽ والمنظمات المتماثمة ل سوح استراتيج ، -

  التنافسية المعنيةالمنظمة 
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، اٌؼى١ذٞ)فى التالى أف أىمية الميزة التنافسية المستدامة تتمحور  كما يذكر أخر 
ٕٜٓٔ ،ٗٚ):- 

ريادي وامتوكيا حصة  عمى موقا امف خوؿ حصولي المؤسسةمؤشرات لقدرات  تمثؿ -
وجذب المزيد مف  الحالييف بالمستفيديفسوقية أكبر مف منافسييا وقدرتيا اقحتفاظ 

   الجماىير
 المؤسسةتطوير بديات السوؽ والمنافسيف، تح مواجية يامف خول لمؤسسةتتمكف ا -

 فرص ال هابر، لتكوف أكثر قابمية عمى استثمار اشيا باستمراتلقدرا
ؽ ب ف أدا  المطم إليمانياالمؤشر األكثر دقة ف  تحديد النجاح مف خوؿ تفردىا  تمثؿ -

نجاز الغد أاليـو يجب أف يكوف    اليوـما نفذ فضؿ مف أفضؿ مف أمس وا 
لمعديد مف  أمر ف  هاية األىميةليس ذلؾ فحسب؛ بؿ إف الميزة التنافسية لممؤسسة   

 -(:ٖٗ، ٕٚٔٓ، أثٛ ؽّشح) ةالتالي األسباب
تدعـ وتحسف سمعة، كما ، وقئيـتمب  احتياجاتيـ وتضمف و  لمعمو قيمة  تعطى -

  وصورة المؤسسة ف  أذىانيـ
والتجديد، وىذا يمكف المؤسسة مف متابعة التطور والتقدـ  اقستمرارتتي  لممؤسسة  -

  عمى المدى البعيد
 وتطوير باستمرار، وباق  المتعامميف ما المؤسسة العمو دركات إيجابيا ف  م ؤثرت -

  التعامؿعمى 
، ما إمكانية العمو عف المنافسيف ف  الخدمات المقدمة إلى  اقستراتيج ؽ التميز تحق -

  ف  ظؿ بيئة شديدة المنافسة واقستراتيجياتالتميز ف  الموارد والكفا ات 
نتائج أدا   مى المنافسيف، وتؤدي إلى تحقيؽوأفضمية ع لممؤسسة تفوقا نوعياتعط   -

 .عالية
يمكنيا المستدامة بالنسبة لمجامعة أمرًا ف  هاية األىمية لكونو  التنافسية الميزةف ومف ىنا    
 عةرابب أنشطتيا إنجاز ف  المختمفة ومواردىا تيااوخبر يا إلمكانات األمثؿ التوظيؼ مف
 مما يسيـ فى رفا المزايا والحفاظ عمييا لفترة طويمة،إنشا  وبالتالى  أقؿ، تكمفةبو  فاعميةبو 

 .تيا لفترة أطوؿ بيف منافسيياستداموابتكارىا وا تفردىا كما يسيـ فى المجتما ثقة
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يزيد  المستدامة لمميزة التنافسية جامعةال باإلضافة ليذا تتض  أىمية وضرورة امتوؾ 
ألعضا  ىيئة التدريس ديـ الخدمات والتوسا ف  تق اقنتشار الجامعة لتحقؽ الفرصمف 

يطيؿ و  نسب الستقرار اق مما يضمفرهباتيـ، وتفوؽ تمب   بحيث وبيا وباحثيياطوالعامميف و 
 .األكاديمية الريادة  وبالتالى تتصدر الجامعةمف عمرىا الزمن ، ويزيد مف انتشار سمعتيا 

  املطتداةة يف اجلاةعة خضائط امليصة التهافطية (3)

عمى مس لة  األوؿبد مف التركيز ف  المقاـ قث عف خصائص الميزة التنافسية عند الحدي  
ديمومتيا وبقائيا، فالميزة التنافسية تنتي  بمجرد قدرة المنافسيف عمى تقميدىا أو محاكاة ما 

ذا ما أرادت المؤسسة أف تحافظ عمى الميزة التنافسية بجعميا أكثر  استمرارية تستند إليو، وا 
بن  استراتيجيات تجعؿ عممية تقميد الميزة التنافسية الت  قامت ببنائيا شديدة فيجب عمييا ت

 ( ٕٙ، ٕٛٓٓ، لٕذ٠ً)الصعوبة ومرتفعة الكمفة بالنسبة لممنافسيف 
وتنصب خصائص يتطمب أف تتمتا بمجموعة مف ال المستدامة بموغ الميزة التنافسيةول   

   (ٛٗ، ٜٕٔٓ، اٌؼى١ذٞ)تتمتا بػ:  ف  كونياأساسا 
موع السبؽ بمف خوؿ استدامتيا عبر تمكف المنظمة مف  : يزة التنافسيةماستمرارية ال -

الخاص بالمدى  النجاح  يس، ولالممثؿ لمتفوؽ عمى المدى البعيد  منافسييا عمى 
 القصير 

 وىذهمقارنة بالمنافسيف أو مقارنتيا ف  فترات زمنية مختمفة  :سبية المميزة التنافسيةن -
 مف قبؿ المنافسيف   تحقيقويصعب  مطمؽالميزات ف  اطار  فيـالخاصية تجعؿ 

السع  الجاد مف قبؿ المنظمة نحو تطوير الميزة  يجبأي  :تجدد الميزة التنافسية -
و  جيةعمى وفؽ متغيرات البيئة الخارجية مف  مخرجاتياجديد وتحسيف تالتنافسية و 

 رى و موارد المنظمة مف جية أخ وقدراتو  إمكانات
بالمرونة  بالمنظمةالميزة التنافسية  تتصؼأف  يستوجب : الميزة التنافسيةمرونة  -

بآخر، ق تقؿ نجاحا  احداىابيف المزايا التنافسية  المبادقتالمناسبة مف أجؿ اجرا  
ف  البيئة الخارجية أو  الحاصمةيرات يوتميزا عف سابقتيا بسيولة ويسر وعمى وفؽ التغ

    المنظمة قدراتتحسيف و زيادة 
 قبد لمميزة التنافسية أف تكوف مناسبة اثنا  استخداميا لبموغ : يا لألىداؼ والنتائجبتناس -

 والقريب البعيد،  األمديفة نحو تحقيقيا ف  ماألىداؼ، والنتائج الت  تسعى المنظ
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 ػجذ ):بعدة خصائص مف بينيا ما يمى المستدامة الميزة التنافسيةباإلضافة ليذا تتمتا    

 (ٖٔ، ٖٓ، ٕ٘ٔٓ، اٌغفٛس
 العمو تشتؽ مف رهبات وحاجات  -
 األعماؿتقدـ مساىمة ذات أىمية ف  نجاح  -
 تقدـ الموا مة الفريدة بيف موارد المؤسسة والفرص ف  البيئة الخارجية -
 تقدـ قاعدة لمتحسينات المستقبمية -
  وصعبة التقميد مف قبؿ المنافسيف  األمدطويمة  -

، ثٕٟ ؽّذاْ)التال المستدامة، تتمثؿ ف   ة التنافسيةخصائص وصفات الميز وتناوؿ أخر أىـ 
 :(ٖٙ٘، ٕٚٓٓإدريس، 

   تتحقؽ بالمقارنة وليست مطمقة ة أي بيأنيا نس -
   فوؽ واألفضمية عمى المنافسيف أنيا تؤدي إلى تحقيؽ الت -
   داخؿ المؤسسة وتحقؽ قيمة ليابا مف نأنيا ت -
  أو كوىما  لممستفيديفمة ما تقدـ تنعكس ف  كفا ة أدا  المؤسسة ألنشطتيا أو ف  قي -
دراكيـ لألفضمية فيما تقدمو  المستفيديفعمى  تؤثر -  لمتعامؿ معيا المؤسسة وتحفزىـ وا 
 حقؽ لمدة طويمة وق تزوؿ بسرعة عندما يتـ تطويرىا وتجديدىا   تت -

تصؼ بعدة خصائص فعالة يجب أف ت المستدامة لك  تكوف الميزة التنافسيةوتناوؿ أخر أنو 
 : (140، 1661، ػشاثخ، ثٓ ٔبلٍخ) ف بينيام
  فوؽ عمى المنافسيف ة( : أي تمن  األسبقية والتياقبتساحاسمة ) -
  يد المنافسيف مإمكانية الدفاع عنيا خصوصا مف تق -
 مستمرة : أي إمكانية استمرارىا خوؿ الزمف   -
صوبة  أكثرا تضمف شروطومما سبؽ يوحظ أف خصائص الميزة التنافسية المستدامة      

وىذا  اقستمراريةف كؿ شرط مقروف باألخر حيث أف شرط الحسـ مرتبط بشرط وأوفعالية، 
 وىكذا ف  كؿ الخصائص  األخير مرتبط بشرط إمكانية الدفاع

أف تنبا ىذه  ف  الجامعة المستدامة مميزة التنافسيةخصائص لأف أىـ  ومف ىنا يتض     
أف تكوف مستمرة باستمرار وجود الجامعة وهير ، و الجامعة نفسياالخصائص مف داخؿ 

مؤقتة أو مقتصرة عمى ظرؼ أو وضا معيف، مما يدعـ جيود بنا  الميزة التنافسية 
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 الجامعة ف   المستدامة
 املطتداةة  أنواع امليصة التهافطية (4)

يتطمب فيـ طبيعة الميزة التنافسية المستدامة التعرؼ عمى أنواعيا، ويوجد نوعاف 
 المزايا التنافسية ىما : رئيسياف مف

ى  الميزة الت  تحققيا المؤسسة عندما تكوف تكاليؼ أنشطتيا  : ةيصة التكلفة األقل  ٔ
نتاج  المنتجة لمقيمة أدنى مف تمؾ المحققة عند منافسييا ، وتستطيا المؤسسة تصميـ وا 

عادة وتسويؽ منتجاتيا ب قؿ تكمفة مف منافسييا وبالتال  تعظيـ أرباحيا مف خوؿ تع ديؿ وا 
تشكيؿ سمسمة القيمة )أنشطة المؤسسة( وتجزئتيا إلى وحدات نشاط استراتيجية، مما 
يمكنيا مف معرفة التكاليؼ ومراقبة عوامؿ تطورىا وبالتال  الوصوؿ إلى خمؽ ميزة التكمفة 

ولتحقيؽ مراقبة جيدة لمتكاليؼ والعناصر المرتبطة بيا، تمج  المؤسسة إلى القياـ   األقؿ
) مراقبة الحجـ ؛ مراقبة اإللحاؽ ؛ مراقبة الرزنامة ؛  وعة مف األعماؿ تتمثؿ ف مجمب

، ٕٗٓٓ، اٌش١خ) مراقبة الموقا ؛ مراقبة اإلجرا ات ؛ مراقبة التكامؿ ؛ مراقبة التعمـ(
ٕٙٓ)  

وبنا  عمى ذلؾ يجب أف تنخفض التكاليؼ إلى حدىا األدنى ، ولف يتحقؽ ذلؾ لممؤسسة      
بؿ يكوف أيضا نتيجة لمتسيير الفعاؿ لقدرات وميارات مسيرييا و عماليا وىذا بصفة ألية ، 

بتفعيؿ مجموعة مف اإلجرا ات مثؿ : التحفيز المادي والمعنوي ، التكويف ، ثقافة 
 المؤسسة    األمر الذي يقود ف  النياية إلى تدن  التكاليؼ  

ا يكوف منتجيا أو خدماتيا ذو تتميز المؤسسة عف منافسييا عندم :ةيصة التمايص. ٕ 
خصائص فريدة تجعؿ المستفيد يتعمؽ بيا ، كما تتميز عندما تقدـ شيئا مميزا يتعدى العرض 
العادي لسعر مرتفا قميو ، تسم  ميزة التمايز لممؤسسة القدرة عمى بيا كميات أكبر مف 

وحتى تتمكف  منتجاتيا بسعر مرتفا نسبيا، وضماف وفا  الجميور لمنتجاتيا وخدماتيا،
:  إلى عوامؿ التفرد، والت  تتضمف المؤسسة مف الحصوؿ عمى ىذه الميزة فإنيا تستند

)الحجـ؛ اإلدماج؛ اإلجرا ات التقديرية؛ اقرتباط اإليجاب  بيف أنشطة المؤسسة والمورديف 
  (ٕٓٙ، ٕٗٓٓ، اٌش١خ) وقنوات التوزيا؛  الرزنامة؛  التموقا؛ اإللحاؽ؛ التعمـ(
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اف استمرارية ميزة التمايز ، يبقى ذلؾ مرىوف بمدى توافر ميارات وقدرات ابداعية ولضم     
عالية المستوى لدى قادة تمؾ المؤسسات وكافة العامميف بيا ، والتى تسيـ ف  تحقيؽ التفوؽ 

  والتميز ف  األدا  
افعة، حيث وىناؾ تصنيؼ أخر ألنواع الميزة التنافسية سمى بنظرية القوى اقستراتيجية الد   

-ٖٙ، ٕٗٓٓ، اٌضػجٟأضاؼ إلى الميزتيف السابقتيف وكنتيجة ليما ميزتيف إضافيتيف ىما )
ٙٗ  :) 

تتحقؽ نتيجة القياـ باستثمار كبير بالقياس إلى السوؽ مما يسم  بالتوسا ف   .ةيصة الهمو:1
قية ومعدقت الحجـ والعوقات ومجاقت عمؿ المؤسسة ، وىذا ينعكس ف  زيادة حصتيا السو 

 نموىا والتفوؽ عمى المنافسيف  
تشير إلى الترتيبات التنظيمية والممارسات العممية الت  تنفذىا المؤسسة ما   .ةيصة التخالف:2

المؤسسات األخرى مف أجؿ تحقيؽ واحدة أو أكثر مف استراتيجياتيا الدفاعية أو اليجومية ، 
 بيئة األعماؿ   ومعرفة وتجنب القوى التنافسية الموجودة ف 

ومما سبؽ يوحظ أنو عندما تمتمؾ المؤسسة الجامعية تمؾ المزايا تستطيا  توجيو    
وتوظيؼ الجيود المبذولة ف  اتجاه اقستغوؿ األمثؿ لقدراتيا وكفا اتيا ، ويحوؿ دوف 
 إىدارىا وتضييعيا والتحكـ الجيد ف  العوامؿ الت  تؤثر عمى الميزتيف، مما يسيـ ف  تحقيؽ

 الميزة التنافسية المستدامة بالجامعة 
يستنتج مما سبؽ أنو بإمكاف الجامعة أف تحقؽ سمة اقستمرارية لميزتيا التنافسية، وىذا    

ف  مواجية  /الخدمةإذا تمكنت بدورىا مف الحفاظ عمى ميزة التكمفة األقؿ أو تمييز المنتج
 المؤسسات الجامعية المنافسة 

 املطتداةة يف اجلاةعة    فطيةدوزة حياة امليصة التها (5)

 دورة حياةليا  فعالية عالية يجب أف تكوف مستدامة وليا  لميزة التنافسيةاحتى تكوف    
 : (ٙٛ، ٜٜٛٔ، خ١ًٍعدة مراحؿ كما بالشكؿ التالى ) متمثمة ف 

لكونيا  ة لمميزة التنافسيةئ  مرحمة التقديـ: تعد أطوؿ المراحؿ بالنسبة لممؤسسة المنشٔ
عندىا الميزة  المادي والمال ، وتعرؼو إلى الكثير مف التفكير واقستعداد البشري،  تحتاج

  ا أكثر ف كثرالتنافسية ما مرور الزمف انتشارً 
  اقنتشار ا مف حيث نسبيً  اً   مرحمة التين : تعرؼ الميزة ىنا استقرار ٕ
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المنافسيف قاموا  لكوفتجو شيئا فشيئا نحو الركود، ت  مرحمة التقميد: يتراجا حجـ الميزة و ٖ
  بتقميد ميزة المؤسسة، وبالتال  تتراجا أسبقيتيا عمييا

 سريا أوت ت  ىنا ضرورة تحسيف الميزة الحالية وتطويرىا بشكؿ  :   مرحمة الضرورةٗ 
ذا لـ تتمكف  إنشا  ميزة جديدة عمى أسس تختمؼ تماما عف أسس الميزة الحالية، وا 

ا ىقيتيا تماما و عندبمى ميزة جديدة، فإنيا ستفقد أسالمؤسسة مف التحسيف أو الحصوؿ ع
  يكوف مف الصعب العودة إلى التنافس مف جديد

 
 ( ٠ٛظؼ دٚسح ؽ١بح ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ1شىً )

 .(10، 4111 ،خ١ًٍ)اٌّصذس: 

تبدأ بمرحمة التقديـ أو النمو  دورة حياة الميزة التنافسيةويتض  مف الشكؿ السابؽ أف     
  مف قبؿ المؤسسات المنافسة، ثـ تمييا مرحمة الركود ف  حالة نيا مرحمة التبقبلسريا ثـ تعا

قياـ المؤسسات المنافسة بتقميد ومحاكاة الميزة التنافسية ومحاولة التفوؽ عمييا، وأخيرا 
تظير مرحمة الضرورة الت  تستدع  ابتكار ميزة جديدة لتخفيض التكاليؼ أو تدعيـ ميزة تميز 

نتج ، وىنا تبدأ المؤسسة ف  تجديد أو تطوير وتحسيف الميزة الحالية أو تقديـ ميزة الم
   لمجميور المستفيد مف خدماتياتنافسية جديدة تحقؽ أكبر قيمة 

تحقيؽ سمة اقستمرارية لميزتيا  الجامعية أنو بإمكاف المؤسسةيستنتج ما سبؽ وم   
ؽ ميزة تنافسية جديدة لتحافظ عمى يتحق و التنافسية، ف  مواجية المؤسسات المنافسة،

ذ أمكف و اقستمرارية، بحيث تتسـ ب مكانتيا ف  السوؽ المحافظة عمييا مف التقميد مف  لياا 
، المنافسة، وبشكؿ عاـ كمما كانت الميزة أكبر كمما تطمبت جيودا أكبر الجامعات والمراكزقبؿ 

  تقميدىا أو تجاوزىاتستمر ىذه الميزة ما داـ المنافسوف هير قادريف عمى و 
  



 م0100( 31) -0ج-عدد مارس                                                     ...            إدارة الذكاء التنافسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4411 - 

 املطتداةة يف اجلاةعة ةساحل بهاء امليصة التهافطية (6)

، ٕٗٓٓ، اٌضػجٟ)وبنا  أي ميزة تنافسية ، كاآلت  اقترح "بورتر" ثوث مراحؿ إلعداد  
ٖٔٗ):- 
تتحدد بنية القطاع مف خوؿ الضغط     ل بهية الكطاع الري تهتمي إليٌ املؤضطة :یحتل  ٔ

افسية الخمس )نموذج بورتر لمقوى التنافسية( ، فمف خوؿ الذي تمارسو القوى التن
دراسة ىذه القوى  يمكف تحديد جانبية السوؽ ف  ذلؾ القطاع وتحديد الوضعية التنافسية 
لممؤسسة الت  تت ثر بازدياد ضغط ىذه القوى ، مما يؤدي إلى صعوبة المحافظة عمى 

مار مقبوؿ وصعوبة مواصمة ىذه الوضعية وبالتال  صعوبة تحقيؽ عائد عمى اقستث
 النشاط  

: يجب عمى المؤسسة أف تقـو باختيار استراتيجية تنافسية  إقساز االضرتاتيجية التهافطية  ٕ
محددة  مف أجؿ تحقيؽ الميزة التنافسية بواسطة المفاضمة بيف استراتيجية  قيادة التكمفة 

راتيجية المناسبة وفقا أو استراتيجية التميز، والمؤسسة الناجحة ى  الت  تختار اقست
مكانياتيا    لقدراتيا وا 

: يجب أف تنظر المؤسسة ليذه المرحمة عمى أنيا ليست  تطبيل االضرتاتيجية التهافطية  ٖ
مرحمة تنتي  بعد تطبيؽ اقستراتيجية المناسبة ، بؿ أنيا مرحمة مستمرة عف طريؽ 

 صفة دورية ومنتظمة  قياميا بإعادة تقييـ القطاع الذي تنشط فيو ووضعيا التنافسى ب
بنا  الميزة التنافسية المستدامة  باإلضافة ليذا يوض  الشكؿ التالى المراحؿ الت  تمر بيا

 -:(ٜٛٔ-ٜ٘ٔ، ٕٛٔٓ، اٌجـىشٞومدى عوقتيا بعامؿ الزمف كما يمى )
قد تكوف قصيرة أو طويمة، تبعًا إلى خصوصية المنظمة أو المنتجات : فترة بنا  الميزة  ٔ

الت  تقدميا وطبيعة السوؽ الت  تعمؿ بيا وحجـ المنافسة السائدة والخدمات 
واستخداـ تكنولوجيا  وكمما طالت فترة البنا  كمما تطمب المزيد مف اقستثمارات فييا،

وكذلؾ األمر متعمؽ   متقدمة تتي  ليا فرصة التفوؽ عمى منافسييا ف  ذات المجاؿ،
وت ثيرىا ف  الجميور والسوؽ المستيدؼ،  بالجانب الترويج  والمؤشر بفاعمية الحموت
 فضو عف عمميات التخطيط لممنتج أو الخدمة 

، الت  تجنييا المنظمة مف تحقيؽ الميزة التنافسية، تسعى ألف تكوف أطوؿ  فترة المنافا  ٕ
مدة ممكنة وتعمؿ عمى إدامتيا مف خوؿ زيادة درجة تعقيد الميزة التنافسية بما ق يتي  
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وقد ينعكس ذلؾ عمى ارتفاع الكمؼ المترتبة  منافسيف ف  تقميدىا بسيولة،الفرصة أماـ ال
 عمى بنا ىا، أو اإلمكانات والميارات البشرية الوزمة لتنفيذىا 

فرص المتاحة ف  السوؽ، فإنو فعندما تمتمؾ المؤسسة الت ثير األكبر ف  التحكـ بال       
فنية  الميزة عمى شكؿ عمميات أو تقنياتوقد تكوف تمؾ  يعن  امتوكيا الميزة التنافسية،

استخدمت مياراتيا  Microsoftمثاؿ شركة مايكروسوفت تسويقية، أو ميارات 
والذي كاف األكثر سيولة ف   Windowsالتسويقية والتقنية ف  تسويؽ برنامج 

دامة أمد الميزة التنافسية مف خوؿ  اقستخداـ، وبما أتاح ليا استغوؿ الفرص المتاحة وا 
تطوير البرنامج بإصدارات جديدة تتوافؽ ما المستجد مف حاجات المستخدميف لمحاسوب 

 ومواكبة متطمبات التقدـ 
فترة اقنحدار:  تعن  ب ف الميزة التنافسية الت  تمتمكيا المؤسسة قد أصبحت تقميدية   ٖ

ا وفقدت قوتيا الت ثرية ف  السوؽ، ويت ثر ذلؾ بانخفاض حجـ اققباؿ عمييا  وقد يرج
أفضؿ مما تمتمكو  ذلؾ إلى أسباب كثيرة ومف أىميا، امتوؾ المنافسوف لميزة تنافسية

المؤسسة وقد يكوف بمجاؿ السعر أو الجودة، أو السرعة ف  عمميات التسميـ واقيصاؿ 
لممنتج أو المرونة ف  التعامؿ ما متطمبات اإلنتاج والتسويؽ     الخ  ومف المناسب 

حنى انخفاض اقنحدار لمميزة التنافسية قد يكوف سريا أو بط   اإلشارة ىنا إلى أف من
تبعًا إلى القوة الت ثيرية لممنافسيف اآلخريف ف  السوؽ وحجـ ما يمتمكونو مف ميزة 

 تنافسية جديدة 

 
 ( ٠ٛظؼ ِشاؽً ثٕبء ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ1شىً)

The source:( Sharma, 2011, 116).     

وفؽ رسالتيا  استراتيجيتياف  صياهة  الجامعةإذا ما نجحت ؽ أنو ويوحظ مما سب   
 مستدامة قد خططت لتحقيؽ ميزة تنافسية أنيا واألىداؼ الكمية الموضوعة، فإف ذلؾ يعن 
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 أف عممية بنا  الميزة التنافسيةكما يتض   ،مجالياتعتمدىا لمواجية المنافسيف ف  
يف ليمة وضحاىا، بؿ تحتاج إلى فحص دقيؽ لكؿ و تتـ بليست بالميمة السيمة ف المستدامة

  اإلمكانات والمصادر المتاحة ف  بنا ىا، والت  قد تستغرؽ فترة زمنية طويمة
  :املطتداةة يف اجلاةعة ةضادز امليصة التهافطية (7)

تختمؼ مصادر الميزة التنافسية مف مؤسسة إلى أخرى حسب المجاؿ الذي تنشط فيو   
إذا توافرت لدييا إق مؤسسة أف تتمتا بميزة تنافسية  ألىمكف ي ووحسب إمكانياتيا، ف

  مجموعة مف الموارد والمصادر 
 (1) عذٚي

  اٌّغزذاِخ ضح اٌزٕبفغ١خِصبدس ا١ٌّ ٠ٛظؼ 

 (:14، 1641، اٌض١٘شٞ)ّ٘ب ضح اٌزٕبفغ١خ رٕمغُ إٌٝ ِصذس٠ٓ، إٌٝ أْ ِصبدس ا١ٌّ اٌجؼط مذ أشبسف 

 ٚظ١فزٗ اٌّصذس

٠ّىٓ أْ رؼزّذ اٌّؤعغخ ػٍٝ إؽذٜ  ،ٚع١ٍخ ٌجٕبء ١ِضح رٕبفغ١خ ٠ؼذ غٟعزشار١اٌزفى١ش اال

عزشار١غ١خ، اٌؼبِخ ٌٍزٕبفظ، ٚاٌّزّضٍخ فٟ وً ِٓ ل١بدح اٌزىٍفخ اال االعزشار١غ١بد

٠زٛلف  عزشار١غٟ ٕ٘ب الاٌز١ّض، ٚاعزشار١غ١خ اٌزشو١ض، ٚاٌّمصٛد ثبٌزفى١ش اال

ٌٍّؤعغخ، اٌزٞ ٠عّٓ ٌٙب  ٟاإل٠غبثػٕذ ٘زا اٌّغزٜٛ، ٚإّٔب ٠أخز اٌزفى١ش 

الزٕبص ٌٍفشص ِٓ أعً اعزضّبس٘ب،  ألٔٗاٌجمبء ٚإٌغبػ، ِٚٓ صُ اٌزفٛق، 

 ٚاعزٕبة اٌزٙذ٠ذاد اٌّّىٓ اٌزؼشض ٌٙب

اعزشار١غ١خ ع١ذح  اِزالنإرا وبْ  ،ِذخً اٌّٛاسد أعبط ٌجٕبء ١ِضح رٕبفغ٠ٟؼذ  اٌّٛاسد

د ٚاٌىفبءاد اٌؼب١ٌخ ٌعّبْ ٠ذػُ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ، فئٔٗ اٌجذ ِٓ ٚعٛد اٌّٛاس

عزشار١غ١بد اٌزٕبفغ١خ، ثً إٌغبػ، أٌٓ إٌّبفغخ ٌُ رؼذ رمزصش ػٍٝ ٚظغ اال

ػزّبد ػٍٝ اٌّٛاسد اِزذد إٌٝ ظشٚسح اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ثصفخ ِغزّشح ثبال

٠ُٙ اٌّؤعغخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد  ٚاٌىفبءاد، ِٕٚٙب اٌّؼشفخ اٌزٟ رشًّ وً ِب

 اِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذي اٌجشالاٌزم١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ خ

 (:ٕٖ، ٕ٘ٔٓ، ػجذ اٌغفٛس)مصادر الميزة التنافسية كالتال  أخر أف  ذكر بينما    
 ٚظ١فزٗ اٌّصذس

عبع١خ ٟ٘ اٌّشرجطخ ثّٛاسد اٌّؤعغخ اٌٍّّٛعخ ٚغ١ش اٌٍّّٛعخ ِضً اٌؼٛاًِ األ داخ١ٍخ ِصبدس

ٌّٛعٛداد .... ٚغ١ش٘ب، وزٌه لذ ١ٌٚخ، لٕٛاد اٌزٛص٠غ، ااألٔزبط اٌطبلخ ٚاٌّٛاسد إل

داس٠خ اٌّغزخذِخ ٚاٌّطٛسح، ٚأعب١ٌت اٌزٕظ١ُ اإلرزؾمك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ِٓ إٌظُ 

 ثذاع ٚاٌّؼشفخاالداسٞ، ٚاٌزؾف١ض ٚاٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ٚاإل

ٟٚ٘ وض١شح ِٚزؼذدح ٚرزشىً ِٓ ِزغ١شاد اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚرغ١ش٘ب، ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ  ِصبدس خبسع١خ

١ِٚضاد رغزغٍٙب اٌّؤعغخ ٚرغزف١ذ ِٕٙب، ِضً ظشٚف اٌؼشض ٚاٌطٍت  إ٠غبد فشص

 ١ٌٚخ ، ٚاٌّب١ٌخ، ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌّؤٍ٘خ ٚغ١ش٘باألػٍٝ اٌّٛاد 

عزشار١غ١خ اٌخبصخ خ١بسارٙب اال خاليٚرزشوض فٟ رجٕٟ اٌّؤعغخ ١ِضح رٕبفغ١خ ِٓ  عزشار١غ١خاخ١بساد 

 خش٠ٓا٢عزشار١غ١خ ٚاٌؼبٌمخ ِغ فبد االفمٟ ٚاٌؼّٛدٞ ٚاٌز٠ٕٛغ ٚاٌزؾبٌألثبٌزىبًِ ا
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 (:ٖٛ، ٕ٘ٔٓ، لشطخ)  تشمؿأف مصادر الميز ة التنافسية  أخر أورد فى حيف 
 ٚظ١فزٗ اٌّصذس

 الءٚرزعّٓ لذسح اٌّؤعغخ ػٍٝ ششاء اٌّٛعٛداد اٌزٟ رغُٙ فٟ خذِخ اٌؼّ اٌٍّى١خ

ٞ فٟ ثطش٠مخ أفعً ِٓ إٌّبفغ١ٓ، ٠ٚزشرت ػٍٝ رٌه رّزغ اٌّؤعغخ ثّشوض لٛ

 اٌغٛق، ٚؽصٌٛٙب ػٍٝ ِٛاسد فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب، ٚرّزؼٙب ثغّؼخ ع١ذح ػٓ أدائٙب

ْ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ اٌٛصٛي ٠ٚزعّٓ ٘زا اٌّصذس رّزغ اٌّؤعغخ ث١ّضح رٕبفغ١خ أل اٌٛصٛي ٌٍّٛاسد

إٌٝ عٛق اٌّٛاسد ثطش٠مخ أوفأ ِٓ إٌّبفغ١ٓ، ٠ٚزطٍت ٘زا رّزغ اٌّؤعغخ 

ٚاٌمٛح، ٚاٌغٍطخ فٟ اٌج١ئخ اٌّٛعٛدح ف١ٙب، ٠ٚزطٍت ثبٌّٙبسح اٌّؼشف١خ، ٚاٌخجشح، 

 خبسع١خ ٌٍّؤعغخ ِغ اٌششوبء ٚ اٌغٍطبد اٌؾى١ِٛخ ػاللبدرٌه أ٠عب ٚعٛد 

ّؤعغخ  ٚاٌزٟ رغبػذ٘ب اٌٚرٕغت اٌىفبءح إٌٝ اٌّؼشفخ ٚاٌمذساد اٌزٟ رزّزغ ثٙب  اٌىفبءح

 ػٍٝ اٌم١بَ ثأٔشطزٙب ثطش٠مخ أوضش وفبءح ِٓ إٌّبفغ١ٓ

 المقدرات بيف الربط يتطمب المستدامة التنافسية الميزة تحقيؽ فبؽ يتض   أومما س    
 المستدامة التنافسية الميزة مصادر يعن  أف وىذا الخارجية والمقدرات لممنظمة الداخمية
  (ٜ-ٚ، ٕٚٔٓ، لّشٞ)ومف ىنا فمصادرىا كالتالى , وخارجية داخمية

 فى: وتتمثؿ ،والميارات واألنشطة مواردلاب المرتبطة المصادر ى   :الداخمية المصادر( ٔ
 .الجدوؿ ف  كما ممموسة هير وموارد ممموسة موارد إلى وتنقسـ : الموارد . أ(

 ( 1) عذٚي

 ٍِّٛعخ ٚاٌغ١ش اٌٍّّٛعخ اٌّٛاسد٠ٛظؼ 

 اٌّٛاسد غ١ش اٌٍّّٛعخ اٌّٛاسد اٌٍّّٛعخ

 األِضٍخ اٌّٛاسد األِضٍخ اٌّٛاسد

 ػٍٝ االلزشاض.لذسح إٌّظّخ  - اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ

لذسح إٌّظّخ ػٍٝ ر١ٌٛذ  -

 اٌّٛاسد اٌذاخ١ٍخ

اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ

 اٌّؼشفخ -

 اٌضمخ -

 اٌمذساد اإلداس٠خ -

 اٌشٚر١ٓ اٌزٕظ١ّٝ -

ا١ٌٙىً اٌشعّٝ ٌٍّٕظّخ  اٌّٛاسد اٌزٕظ١ّ١خ

ٚاٌزخط١ػ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌزٕغ١ك 

 ٚاٌشلبثخ

ِٛاسد 

 االثزىبس

 األفىبس -

 اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ -

 اٌمذسح ػٍٝ االٔزشبس -

 أهميت مىقع انمنظمت - ٌّٛاسد اٌّبد٠خا

تنظيم معداث وأجهزة  -

 انمؤسست

 انىصىل نهمىاد األونيت -

ِٛاسد 

 اٌغّؼخ

 انسمعت ندي انزبائن -

 االسم وانعالمت انتجاريت -

انتصىراث عن جىدة  -

 انمنتجاث ومفعىنيته.

انسمعت ندي انمستفيدين  -

وسىق انعمم من حيث 

انكفاءة وانعالقاث 

 وانمنافع انمتبادنت.

ٌّٛاسد ا

 اٌزىٌٕٛٛع١خ

انرصيد انتكنىنىجي مثم  -

انبراءاث، انعالمت، حقىق 

 اننشر، األسرار انتجاريت

 القيمة، الندرة، :ػب تتسـ كانت إذا المستدامة التنافسية الميزة تحقيؽ ف  الموارد تسيـو    
 .اإلحوؿ صعوبة التقميد، صعوبة
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 تؤدييا، الت  واألنشطة وأساليبيا نظمةالم إدارة أساسا وتشمؿ   :الميارات و األنشطة ب( 
 الداخمية قوتيا لنقاط األعماؿ منظمة استغوؿ ى  المستدامة التنافسية الميزة أف عمى ويؤكد
 أدائيـ ف  تحقيقيا المنافسوف يستطيا قيمة ق تتولد بحيث الخاصة بيا األنشطة أدا  ف 

 الت  الجوىرية الكفا ات تنمية ىعم المنظمات تركيز ضرورة اقستراتيجيوف ويرى ألنشطتيـ،
أجؿ  مف نوعيا مف الفريدة الموارد قاعدة عمى اقعتماد وضرورة محاكاتيا، الصعب مف

 مستدامة  تنافسية ميزة تحقيؽ
 الخارجية البيئة متغيرات خوؿ مف وتشكؿ ومتعددة كثيرة وى :   الخارجية المصادر( ٕ

 واققتصادية السياسية العوامؿ مف مجموعة ارجيةالخ البيئة إذ تضـ التنافسية لممزايا مصدرا
  .اإليجاب  أو السمب  باقتجاه  المنظمات ف  تؤثر الت  والتكنولوجية والديموهرافية

 الميزة وتحقيؽ خمؽ ف  دور ليا والخارجية الداخمية المصادر كو أف مف الرهـ وعمى     
 عوامؿ كانت فإذا أكثر الداخمية صادرالم عمى يعتمد انو إق المستدامة لممنظمة التنافسية

 وقدرة موارد خوؿ مف إق تتحقؽ ق الميزة التنافسية فاف لممنظمة فرصا تمثؿ الخارجية البيئة
 .الفرص ىذه واستثمار الظروؼ ما التعامؿ عمى المنظمة

  :يف اجلاةعة اضرتاتيجيات امليصة التهافطية املطتداةة (8)

، مما ظيور العديد مف المنافسيفل باإلضافة، لمنافسةا تواجوبدأت المؤسسات عندما     
مستدامة، تنافسية أف تحقؽ ميزة  خوليامتعددة تستطيا مف يا لمبحث عف استراتيجيات دفع
يتـ اعتمادىا مف بيف البدائؿ المتاحة التى التنافسية  اقستراتيجيةالبدائؿ  عبارة عف وى 

مف التنافس  ف  السوؽ  مركزىا دعيـا وتتحقيؽ أىدافي عمى ؤسسات المختمفةالم وتساعد
 خوليا 

ف معظـ أق إتناوؿ العديد مف الباحثيف الميزة التنافسية المستدامة بالدراسة والتحميؿ وقد     
الت  تبناىا  ( والتميز، التركيز ،قيادة الكمفة ىى) استراتيجيات ثوثالدراسات تمحورت حوؿ 

(Porterوسميت ) التنا باقستراتيجيات( فسية العامةgeneric competitive strategies  )
تـ التوجو لتطبيقيا بشكؿ واض  و  ، وقد نماتطبيقيا ميما كاف نوعيا ألنو يمكف ألي منش ة

الخدم  والصناع  عمى حد ككثر مف قطاع أاعتمادىا مف قبؿ العديد مف المنظمات ف  
 ,Porter, 1990)، ما يمىلتنافسيةا اقستراتيجياتىذه ومف أشير ،  ، وقد ثبت نجاحياالسوا 

 15,  -Porter, 2011, 1139,  ،404، 1641، صبٌؼ، 41-46، 1646، دؽجٛس ):  
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  ( : cost leadership strategyقيادة التكلفة ) اضرتاتيجية (ٔ
الت  تعتمد استخداـ الميزة التنافسية عمى أساس التكمفة األقؿ مف خوؿ  اقستراتيجيةى     
لغا  كؿ نشاط ق يحقؽ قيمة مضافة لمسوؽ وتستيدؼ أسواقا كبيرة بحيث اختزاؿ وا  ذؼ و ح

 تتمكف مف تسعير منتجاتيا ب قؿ مف المنافسيف ما القدرة عمى تحقيؽ ىامش ربح  معيف   
مستوى ممكف دوف الت ثير  إلى أدنى ةبتخفيض الكمف اىتماميا اقستراتيجيةتركز ىذه كما     

األمثؿ لموارد المؤسسة المتاحة  اقستخداـلمفيوـ الخبرة و  ادااستنعمى معدؿ اإلنتاج و ذلؾ 
، و ىو ما يتفؽ ما مفيـو الكفا ة اإلنتاجية الذي يركز أحد جوانبو عمى الضغط عمى 
التكاليؼ إلى أدنى حد مقبوؿ ، كما يتطمب ىذا الخيار بنا  اإلمكانيات التصنيعية ذات الكفا ة 

لتكاليؼ إضافة إلى تقميؿ النفقات إلى الحد األدن  ف  عمى تخفيض ا اقستمرارالعالية و 
  مجاؿ البحوث و التطوير و خدمات البيا و اإلعوف وهيرىا

ق انيا تتطمب قدرة فائقة عمى تحقيؽ الكمفة إقيادة التكمفة تبدو سيمة المثاؿ،  ورهـ أف    
يار األصعب واقدؽ األدنى وخاصة هير المنظورة ، اذ أف السيطرة عمى كمؼ الجودة تعد الخ

  لقيادة الكمفة وسط المنافسيف المتزايديف
ال   خدمات والمنتجاتتمحور استراتيجية قيادة الكمفة حوؿ تخفيض تكاليؼ الويتض  أف     

قصد بيا ، وعمى مستوى التعميـ الجامعى يادنى حد ممكف دوف الت ثير ف  مستوي الجودة
اف لمساعات المعتمدة أـ الخدمات األخرى بما الدراسة ف  الجامعات سوا  أك مصاريؼخفض 
   وب وظروؼ المجتمارات الطديناسب ق

 
 ( ٠ٛظؼ اعزشار١غ١بد ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ0شىً )

The source: (Porter, 2011, 11-15) 
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 (:  differentiation strategyالتميص )  اضرتاتيجية (2

ف  منتجاتيا أو خدماتيا بحيث  فريدة ئصالت  تقـو عمى إيجاد خصا اقستراتيجيةى     
 ينظر ليا بتقدير كبير مف العمو  وتكوف متفوقة عمى ما يقدمو المنافسوف   

المنتجات األخرى  فإف المؤسسة تقوـ بتمييز منتجاتيا عف اقستراتيجيةليذه  وتبعا   
بات عموئيا المنافسة ، و يرتكز ىذا الخيار ف  أف تتمكف المؤسسة مف تمبية حاجات و ره

مف خوؿ ادخاؿ التمييز ،  عالية جودةبطريقة فريدة ، مف خوؿ تقديـ منتجات مبدعة و ذات 
او التخم  عف ما معتمد ف  الخطوط اقنتاجية  عمى خطوط اإلنتاج القائمة دوف اإلخوؿ

 لممنظمات المتميزة والمعاصرة ،ومف أجؿ تحقيؽ ىذه اقستراتيجية قبد مف ايو  اقىتماـ
الجاد بالجودة أوق لتمكيف المنظمة مف التمييز عمى منافسييا بالجودة وبعيدة عف المنافسة 

  باألسعار 
قصد بيا التميز ف  الخدمة التعميمية عمى صعيد الخدمة عمى مستوى التعميـ الجامعى يو     

 األكاديمية الجوىرية أو الخدمات التكميمية أو الموقا و المحيط المادي  
لرئيس أو الجوىري لممنتج : وىو العنصر ا(core productالجوىرية )الخدمة  -

اليدؼ الذي جا ت مف أجمو المنظمة لممساىمة ف  حؿ المشاكؿ الت  ، أى الخدم 
   المستفيديفتواجو 

البحثية  قصد بيا الخدمة التعميمية ف  الجوانبعمى مستوى التعميـ الجامعى يو       
 جامعة  والتدريسية الت  تمثؿ جوىر وجود ال

(: وبيا يتـ تعظيـ المنفعة مف المنتج  supplementaryالخدمة التكميمية )  -
الجوىري وزيادة قيمتو مف خوؿ عناصر تكميمية تدور ف  فمؾ المنتج الجوىري 

 وتتكامؿ معو 
قصد بيا الخدمات التكميمية المرافقة لمخدمة التعميمية عمى مستوى التعميـ الجامعى يو       

والمطاعـ والخدمات اقستشارية وصاقت األلعاب والمكتبات  براتوالت  تشمؿ المخت
 تقدـ ف  الحـر الجامع    التى واقتصاقت واإلنترنت والخدمات المصرفية

(: والت  تعن  تمثيؿ األشيا  physical surroundingالمحيط المادي )  -
حيث اآلقت الممموسة ف  بيئة تقديـ الخدمة سوا ا كانت داخؿ المنظمة الخدمية مف 



 م0100( 31) -0ج-عدد مارس                                                     ...            إدارة الذكاء التنافسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4411 - 

والمعدات واألثاث واأللواف أـ أي شئ يمكف أف تقا عميو العيف أو يشـ أو يممس ف  
 أماكف تقديـ الخدمة  

 قصد بيا المبان  والقاعات والموعب والساحات لمجامعةعمى مستوى التعميـ الجامعى يو  

 
 ( ٠ٛظؼ أ٘ذاف اعزشار١غ١بد ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ1شىً )

 ِٓ اػذاد اٌجبؽضخاٌّصذس: 

 (:  Focus strategyالرتكيص )  اضرتاتيجية (3

بحيث يتـ التركيز  محدودو الت  تستند إلى اختيار نطاؽ تنافس  ضيؽ  اقستراتيجيةى      
عمى جز  معيف مف  عمى منتج منفردا أو عدد محدد مف المنتجات المتقاربة جدا ، أو التركيز

الجز  مف خوؿ إما قيادة التكاليؼ أو التميز داخؿ السوؽ و تكثيؼ نشاط المؤسسة ف  ىذا 
والقدرات والميارات والموارد  التنظيميةكؿ مف المتطمبات  صب لت ،قطاع سوق  مستيدؼ

  لنجاح ىذه اقستراتيجية مف خوؿ استثمارىا بدقة عالية  ااساسيً  االمتاحة ركن
نة أو برامج تعميمية محددة قصد بيا اختيار أسواؽ معيعمى مستوى التعميـ الجامعى يو    

 وتقديـ الخدمة ليا  
 لية بالنسبة لمجامعةلتعد  التنافسيةالميزة  استراتيجيات ومما سبؽ يمكف القوؿ أف        

 وأدا  سموؾمتضمنة  ،بالتحديات والتيديدات التنبؤ أي محصوؿ عمى رؤى حوؿ السوؽل
ق يمكف  تقديـ خدمة أو بإنتاج منتجامعة لمجاقستراتيجية التنافسية ومف ثـ تقـو  ،المنافسيف
 ميزة تنافسية مستدامة لمجامعة  لخمؽ لذا فإنيا تعد للية المنافسيف أف يقدميا 

 اجلاةعةيف  املطتداةة أبعاد امليصة التهافطية (9)

 المستدامة العوامؿ الت  تساعد عمى تطوير الميزة التنافسيةو الموارد ىناؾ العديد مف     
( بوضا أربعة  Hill & Jonesقاـ ) بالجامعة والتى تعد أبعادا ليا، فقد  والحفاظ عمييا
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الكفا ة، والجودة، والتجديد، واقستجابة )عوامؿ تدخؿ ف  بنا  المزايا التنافسية وى  : 
، وى  الت  تمثؿ أسس وأركاف البنا  العامة لممزايا التنافسية والت  مف (لحاجات العميؿ

ويمكف تفسير ىذه العوامؿ ، تبناىا بغض النظر عف مجاليا ت خوليا يمكف ألي منظمة أف
 :(164-410، 1664، شبسٌضً٘، SEYYED, 2017, 187(  فيما يم 

 
 ( ٠ٛظؼ أثؼبد اٌّضا٠ب اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ1شىً )

 (410، 1664، شبسٌضً٘) اٌّصذس:

  :املتميصة الكفاءة (1
مف خوؿ تقييـ إنتاجية  ايتـ قياسي و تشير إلى نسبة المخرجات إلى المدخوت والكفا ة   

 ُتعدو ، تنظيـ تحقيؽ ميزة تنافسية مف خوؿ توفير التكاليؼ  ىذا عمى يساعدو   الموظفيف 
 مف قبد أنو إذا الجامعة، ونجاح وبقا مرار است مدى ف  الحاسـ العامؿ المنخفضة التكمفة
 األخرى الجامعات بُكمفة ةمقارن الكمفة خفض خوؿ مف تنافسية ميزة لتحقيؽ الجامعة سعى

  المنافسة
إذ تشير الكفا ة إلى حسف استغوؿ الموارد المنظمية المختمفة ف  توفير مخرجات تفوؽ     

يمة المدخوت المستخدمة ف  إنتاج تمؾ المخرجات ، وتقاس كفا ة أية منظمة قف  قيمتيا 
ف  بانخفاض أىـ مكونات الكفا ة ألي مقدار المدخوت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة ، وا 

مف المنظمات يتجسد ف  إنتاجية الفرد الذي يعد أحد الموارد الميمة ف  المنظمة ، فإذا ما 
حققت المنظمة مستوى عال  مف إنتاجية الفرد ستحقؽ المستوى األدنى مف تكاليؼ اإلنتاج ، 

 أي أف ىذه المنظمة ستمتمؾ مزايا تنافسية مرتكزة عمى التكمفة 
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حيوية،  تاج تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة ف  الجامعة توافر عدة متطمباتويح    
أف تمتمؾ أعضا  ىيئة التدريس، و  معينة ف  خصائصتوافر البرامج الدراسية، و تتعمؽ ب
متنوعة وعمى درجة عالية مف  تقنيات وأوعية معمومات وتجييزات مادية وبحثيةالجامعة 

إدارة ديموقراط  إبداع  ييتـ بالتمكيف نمط  اإلضافة لتوافرب ،التقدـ ومواكبة لسوؽ العمؿ
 . والتدريب لكافة الكوادر بالجامعة 

      : اجلودة (2
الجودة يتـ تعريفيا مف قبؿ العمو  ، وىو الرضا ،   عظـ الباحثيف يجادلوف ب ففم

 وثيقًا، اطاارتب بالتميز الجودة مفيـو يرتبط، كما ويمكف أف تحسف الميزة التنافسية لمخدمات
 التعميم  المنتج مستوى لرفا العامميف قبؿ مف المبذولة الجيود تعن  التعميـب الجودةحيث أف 
 يتناسب بما التميز إلى وصوقً  ،والتربوية التعميمية والمواصفات المعايير مف مجموعة بتطبيؽ

 وسوؽ العمؿ بكافة فئاتو  المجتما متطمبات ما
اقعتماد والوثوؽ بالسما والخدمات الت  تطرحيا المنظمة  تشير الجودة إلى إمكانية كما

إلنجاز الوظائؼ الت  صممت مف أجميا ، وىنا يتض  الت ثير المضاعؼ لمجودة العالية ف  
يزيد مف قيمتيا ف  نظر مما مف خوؿ توفير منتجات عالية الجودة  بنا  المزايا التنافسية،

   المستفيديف
اىتماـ الكثير مف فدة ف  مجاؿ بنا  المزايا التنافسية بشكؿ كبير ولقد زادت أىمية الجو      

المنظمات بجودة الخدمة أو المنتج ق يمكف قصر النظر إليو عمى أنو مجرد طريقة قكتساب 
 مف أجؿ البقا  واقستمرار   احتمي اأمر  بؿ أصب المزايا التنافسية، 

  :ت التاليةقبد مف مراعاة التميز ف  المجالك  يتحقؽ التميز ق
لموارد المالية: وى  امتوؾ الجامعة لطرؽ تمويمية تحت ظروؼ وشروط خاصة متميزة ا -

نتاج  .عف منافسييا، بحيث يتعذر عمى ىؤق  الحصوؿ عمى تمؾ التمويوت بتمؾ األسعار
 العممية السابقة، والت  عف طريقيا قد تصؿ الجامعة إلى 

ة عالية وسعر حد امتوؾ أدوات وتجييزات وتقنيات الموارد المادية: وىى تقريبا ذات جود -
 .بطرؽ خاصة تكوف هالبا منخفض

الموارد البشرية: وىو العنصر األىـ ف  المعادلة، فيذا المورد البشري وما يمتمكو مف    -
 موارد وكفا ات يمثؿ العنصر الجوىري مف إيجاد التميز لمجامعة 
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بفاعمية إدارة أنظمتيا البشرية، والتسويقية  اإلمكانات التنظيمية: وى  قدرة الجامعة عمى -
  لسد احتياجات عموئيا

          : االبداع / االبتكاز (3
اقبتكار عامؿ ة، ومف ثـ فاقبتكار ىو عامؿ رئيس ف  تحقيؽ ميزة تنافسية مستداميعد و     

 الت  ق تضاىى مف قبؿ المنافسيف  لممنظماتيمن  مزايا فريدة كما  ،مكفا ةلبنا  
 فكرية عممية يمثؿ أنو اعتبار عمى التنافسيةزايا الم بنا  ركائز أىـ مف اإلبداع ُيعدكما      

 ما تتعامؿ الحياة، مجاقت شتى ف  الخوؽ، والعمؿ المت لقة المعرفة بيف تجما منفردة،
  األفضؿ نحو وتسعى الواقا
منظمة أو مؽ بطريقة إدارة الأما اقبتكار أو التجديد فيشير إلى ما ىو جديد أو حديث ومتع    

كؿ تطور يتحقؽ ف  أنواع المنتجات وعمميات اإلنتاج ونظـ اإلدارة  و، وبالتال  فيمنتجاتيا
 واليياكؿ التنظيمية واقستراتيجيات الت  تعتمدىا المنظمة   

لذلؾ فإف اقبتكار يمثؿ أحد أىـ األسس البنائية لممزايا التنافسية وعمى المدى الطويؿ     
مكف النظر إلى المنافسة كعممية موجو بواسطة اقبتكار والتجديد، ورهـ أف كؿ عمميات ي

التجديد ق يتحقؽ ليا النجاح، إق أف عمميات التجديد الت  تحرز نجاحا يمكف أف تشكؿ 
، شيئا يفتقر إليو منافسوىا الممزايا التنافسية ألنيا تمن  المؤسسة شيئا منفرد ارئيسي امصدر 

  نافسييا م فوتميزىا عفرد لممؤسسة بتمييز نفسيا وبالتال  اختوفيا ويسم  الت
   :  للجمًوز واملطتفيديواالضتجابة  (4

 مستوى عاؿ مف اقستجابةويتطمب مف المنظمة تحقيؽ  ،جوىرالىـ يعد المستفيديف     
كف يمو  ونتيجة لذلؾ القيمة المتصورة مف العمو  سوؼ تجمب ميزة تنافسية لممنظمة  ليـ، 

مف خوؿ الجودة العالية وابتكار المنتجات والخدمات الشخصية لتمبية الطمبات  ىـتحقيؽ رضا
   ينتج عف ىذا الُبعد الوق  ليـ مماالفريدة 

 البيئة ف  الحاصمة تيراالتغي ما الجامعة تكيؼ اى المرونة ويتطمب ىذا البعد تحقيؽ    
 بما المناسب الوقت ف  ومنتجاتيا خدماتيا تنويا عمى الجامعة وقدرة والخارجية، الداخمية
 .المستفيديف احتياجات ف  التغير ما يتو ـ

وذلؾ ألنو يتعيف عمى  التنافسيةبنا  المزايا سس تعد مف أ يـأما اقستجابة لحاجات     
، ومف ثـ تحديد  المنافسيفالمنظمة أف تكوف قادرة عمى أدا  مياميا بشكؿ أفضؿ مف 
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مؽ خيساعدىا ذلؾ ف  فأكبر رىا ، عند ذلؾ تصب  منتجاتيا ذات قيمة حاجات جميو واشباع 
 التميز القائـ عمى المزايا التنافسية  

ؽ اقستجابة حقي  ما تشامة أو المنتج يجب أف تتدمعممية تحسيف جودة الخ كما أف   
ات دميا الخليتفتقر إ سماتيدة بيا دا ف  حالة تطوير خدمات جكم المستفيديف،ات حاجل
المؤسسات األخرى وتحقيؽ انجاز ما يسمى بالجودة المتفوقة بيدؼ تحقيؽ  لمتواجدة ف ا

 استجابة لحاجات الجميور الفردية والجماعية  
مف القيمة  لممؤسسة قستحداث مزيداً  مساعداً  عاموً  السابقة تشكؿ معاً إف ىذه العوامؿ       
بالتفوؽ عمييـ، لذي يسم  لممؤسسة بالمقارنة بمنافسييا، األمر ا خدماتيا فى تمييزمف 

    الدعـ والتمويؿ مف السوؽ المحمية والخارجيةتوفير و ، قدرة الجامعة عمى استقطاب الطمبةف
  وخدماتيا مف الجامعة ب نشطتيا إلى بذؿ الجيد ف  تعريؼ المستفيديف ىناؾ حاجةوبالتال  

 يصة التهافطية املطتداةةوحتكيل امل الركاء التهافطيإدازة عمليات :  اخلطوة السابعة

  للجاةعة 

لو ت ثير إيجاب  عمى إنشا  الميزة التنافسية ، لذا لقد أظيرت النتائج أف الذكا  التنافس     
فإف الذكا  التنافس  ف  الجامعة يؤثر بشكؿ كبير عمى الميزة التنافسية 

   )Sriwidadi, 2016, 33(المستدامة
التى تناولت تعزيز الميزة التنافسية ( jahat, 2017Shu)وىناؾ العديد مف الدراسات    

لممنظمة عمى أساس مفيوـ الذكا  التنافس  كعممية  واعتبرت أخرى أف دقة تقييـ البيئة 
الخارجية ليا ت ثير كبير عمى اإلدارة اقستراتيجية الناجحة ويجب أف تكوف استراتيجيات 

  ( Popa, 2009, 326-nicaسية )األعماؿ الصحيحة والكاممة مدعومة بالميزة التناف
واستكماق ليذا اقتجاه وف  سياؽ استخداـ األساليب واألدوات الت  توفرىا تكنولوجيا    

، ظيرت األىمية المتزايدة قستخداـ المعمومات والمعرفة مف (ITCالمعمومات واقتصاقت )
فا ة استخداـ البيانات أجؿ الحصوؿ عمى ميزة تنافسية وتعزيز قدرة المنظمة مف أجؿ تعظيـ ك

دارتيا بفعالية  .( Popa, 2009, 326-nica)والمعمومات الجديدة  وا 
 لو أف كما أدا  المؤسسة، عمى يؤثر التنافس  الذكا  أف  دراسة نتائج ف  حيف تشير   

 الذكا  أدوات مف المؤسسة اقستفادة وتستطيا داخميا، األدا  إدارة عممية ف  كبيرة أىمية
 المستويات أف تنافسية، كما لميزة المؤسسة األساسية امكانيات وتحويؿ فعاؿ بشكؿ التنافس 
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 كما مزايا تنافسية، المؤسسة عمى حصوؿ يدعـ التنافس  الذكا  ممارسة سموكيات مف العالية
حياة  دورة المؤسسة مف استفادة فترة مف تطيؿ وأيضاً  جديدة، تنافسية مزايا إنشا  مف تعزز
  ( .Sharma, Djiaw, 2011, 113-130) يةالتنافس الميزة

كآلية استراتيجية لزيادة القدرة  ديد مف المؤسسات الذكا  التنافس ومف ثـ فقد استخدمت الع  
لكونو جانب ميـ يعمؿ كحمقة أولى ف  سمسمة التصورات واإلجرا ات  ،لتنافسية لممؤسسةا

نسبًيا ، يؤدى دوًرا لدعـ ارية جديدة عتبر أداة إديكما  لممنظمة التكيؼ ما بيئتيا  الت  تسم 
الت كد مف اكتساب ميزة تنافسية    أفضؿ وتخطيط استراتيج  المديريف فى اتخاذ قرارات أفضؿ

مف خوؿ القدرة عمى توقا المعمومات، وتحويميا إلى معرفة، وصنعيا ف  ذكا  ذي صمة ببيئة 
   )2013oroB ,(بالفعؿ عمؿ المنظمة ، واستخداـ المعرفة المكتسبة منيا

أنو إذا تمت إدارة الذكا  التنافس  وتطوير األساليب واقستراتيجيات  إلىكما توصمت     
وذلؾ لكوف الميزة التنافسية  ،اإلدارية بالمنظمة ، فيمكف اكتساب ميزة تنافسية مستدامة

)Boro ,المستدامة تولد مف الكفا ات األساسية الت  تحقؽ فائدة طويمة األجؿ لممنظمة
2013, 2, 3)   

، لداخمية والخارجية ومف المنافسيفكذلؾ تتضمف إدارة الذكا  التنافس  جما المعمومات، ا   
فيتـ إدارة  ولكف أيًضا مف العمو  والمورديف والتقنيات والبيئات وعوقات العمؿ المحتممة 
ف والعمو  الذكا  التنافس  لتوفير اإلنذار المبكر والمساعدة ف  توقا تحركات المنافسي

   . )Boro(2013 ,والحكومات
كما تسيـ إدارة الذكا  التنافس  بالممارسات ف  المنظمات الت  تشارؾ بشكؿ كبير ف     

كؿ  ذكا  السوؽ الجديد ، وذكا  المنتج ، وذكا  التكنولوجيا ، وذكا  التحالفات اقستراتيجية 
تيدؼ إلى زيادة حجـ السوؽ ومف ثـ ىذه اقستراتيجيات المتعمقة بالعمو  النامية والت  

   )Boro(16 ,2013 ,تسيـ ف  زيادة الميزة التنافسية لممنظمات 
كما توصمت دراسة إلى أف الذكا  التنافس  يعد أحد األدوات الفعالة لتقييـ البيئات     

الداخمية والخارجية الحالية والمستقبمية لممنظمة فيى مساىـ أساسى ومحورى فى عممية 
ارة اقستراتيجية لممنظمة  واقستخداـ الجيد لعممياتيا اإلدارية وخطواتيا يمكف أف يؤدي اإلد

 (  ,55Shujahat et al., 2017-93 )إلى تحقيؽ ميزة تنافسية
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كما يوض  مف الشكؿ التالى أىمية العوقة بيف المتغيرف  موضحة دور الذكا  التنافسى    
، لكونو يساعد ف  التنبؤ بنوايا المنافسيف والتنبؤ ف  تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة

باألسواؽ عمى المدى البعيد وبالتال  ييـ ف  تمكيف القيادات مف معرفة ما يدور ف  العالـ 
المحيط بو واتجاىات المنافسيف مما تمكنو مف صنا ووضا استراتيجية لمتنافس جديدة 

 ة المستدامة وبالتالى تتمكف المؤسسة مف تحقيؽ الميزة التنافسي
مصدًرا أساسيا  وألية أساسية لمميزة إدارة الذكا  التنافس  تعد كما أكدت دراسة أخرى أف  

التنافسية المستدامة ، " مف خوؿ تمكيف المنظمة مف التطوير والتنفيذ والمراقبة، وتمؾ 
ذو اقستراتيجيات ىى الت  تخمؽ وتحم  قيمة المساىميف عمى المدى الطويؿ، فيو مساىـ 

قيمة ويعزز أدا ،  وعممية تطوير اقستراتيجية ، تركز عمى تحديد وتطوير و استدامة الموارد 
ت ثير قابؿ  دارة الذكا  التنافس والقدرات الت  تخمؽ ميزة تنافسية  كما يمكف أف يكوف إل

لمقياس عمى كؿ مف األنشطة الجارية واألدا  طويؿ األجؿ لممنظمة  باإلضافة ليذا تمكف 
نظمة مف إدارة الفرص والمخاطر الناشئة بشكؿ استباق ، مما يؤكد عمى كونيا أداة وألية الم

 ( Waithaka, 2016, 214قكتساب ميزة تنافسية مستدامة )

 
 ( ٠ٛظؼ أ١ّ٘خ ٚدٚس اٌزوبء اٌزٕبفغٝ فٟ رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ1شىً )

 .(111 ،1646،ٚآخشْٚ صبٌؼ، :(اٌّصذس
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وتحقؽ ميزة تنافسية ومستدامة  أف تنافس بكفا ة الجامعىتطيا مؤسسات التعميـ ولك  تس   
الداخميف والخارجيف  المستفيديففإنيا تحتاج إلى أف تتميز بخدماتيا لضماف رضا  أيضا ،

 المستدامة  تنافسيةالميزة تمؾ التحقيؽ  مما يسيـ فىعمى حد سوا ، 
قادرة عمى خمؽ ميزة تنافسية فيى  الجامعة جميا مواردويتحقؽ ىذا مف خوؿ    

الندرة والقيمة واستحالة التقميد ك الموارد أربا خصائصتتضمف تمؾ  عندما  مستدامة 
المحتممة إلى الموارد المالية والمادية والقانونية  SCAتنقسـ الموارد  واستحالة اقستبداؿ 

ة التنافسية ف  الموارد ميزة حتى تصب  الميز  والتنظيمية والمعموماتية والعقونية والبشرية 
تجما المنظمات بيف الموارد والميارات ما الكفا ات األساسية حتى تتمكف مف  تنافسية 

 ,Hakkak, Ghodsi) إنشا  ميزة تنافسية مستدامة بنجاح بطريقة متسقة وفريدة مف نوعيا

2015, 300 )  
وجما وتحميؿ واتصاؿ  مف تخطيطالذكا  التنافس  مما سبؽ يتض  أف إدارة عمميات و    

ونشر واتخاذ قرار وتقييـ وتعذية راجعة، قادرة عمى تطوير ثقافة وىيكؿ العمؿ بالمؤسسة 
ما األخذ ف  اقعتبار أف الجامعة اآلف ف  سوؽ مستدامة، تطوير مزايا تنافسية الجامعية و 

دارة الذكا  تنافسية أصب  تحقيؽ الميزة التنافسية أمر حتمى، مف خوؿ اقستغوؿ األمثؿ إل
بعممياتو، وف  الوقت الحالى والظروؼ الراىنة فالجامعة مجبرة أف تستغؿ كافة  التنافس 

كثر تنافسية مف أي األ البيئة  خاصة ف  ظؿشبكاتيا لتطوير رؤى قابمة لمتنفيذ عممياتيا و 
تواجو  لمواجية تحديات فيروس كورونا المستجد وما بعده مف تحديات وأزمات وقت مضى

 ات التعميـ الجامعى  مؤسس
إدازة عمليات الركاء التهافطى باجلاةعات  اجلًود واملبادزات املضسية يف :  اخلطوة اخلاةطة

 (جلاةعات املضسيةبا )تطبيل نظم املعلوةات اإلدازية 

شيدت المنظومة القومية لمتعميـ الجامع  ف  مصر خوؿ الفترة األخيرة، العديد مف      
المبذولة ف  إطار تحسيف األدا  المعموماتى والتكنولوجى لمجامعات المبادرات والجيود 

المصرية بوجو عاـ، وتحسيف نظـ المعمومات اإلدارية بصفة خاصة ، ومف بيف ىذه الجيود 
قامت الجامعات المصرية بتطبيؽ تكنولوجيا المعمومات ف  مختمؼ المؤسسات التعميمية بيا، 

ـ بتمويؿ وتنفيذ العديد مف المشروعات ٕ٘ٓٓصر ف  عاـ فقد اىتمت وزارة التعميـ العال  لم
الميمة ضمف مشروع تطوير التعميـ العالى ، كاف منيا مشروع تطوير نظـ وتكنولوجيا 



 م0100( 31) -0ج-عدد مارس                                                     ...            إدارة الذكاء التنافسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4411 - 

،  ICTP  (Information and Communication Technology Project)المعمومات
يز باألجيزة والذي ييدؼ إلى " إنشا  مركز معمومات إداري متخصص بكؿ جامعة، ومج

والكوادر الفنية المدربة لدعـ تشغيؿ التطبيقات، وتـ التعاقد ما إحدى الشركات المتخصصة 
ـ عمى تطوير نظـ المعمومات اإلدارية الخاصة بنظاـ شئوف الطوب ) بما ۷۰۰۲ف  مارس 

يشمؿ إعداد الجداوؿ الدراسية، وأعماؿ اقمتحانات والكنتروؿ ف  نظام  السنوات الدراسية 
والساعات المعتمدة(، ونظاـ الدراسات العميا، ونظاـ شئوف أعضا  ىيئة التدريس، فقد قامت 

جامعة مصرية"  ٘ٔكمية داخؿ  ۷۰۷الشركة بتوريد ىذه التطبيقات وتشغيميا ف  حوال  
 ( ۷، 0، ۷۰0۰، وزارة التعميـ العال ، جميورية مصر العربية)

 مف عدد بتمويؿ (ICTP) المعمومات نولوجياوتك نظـ تطوير مشروع وبصفة عامة يقوـ     
 وتكنولوجيا نظـ تطوير عم  يعمؿ بما لمجامعات األعمى بالجامعات  والمجمس المشروعات
 التعميـ عمميات يفيد بما استخداميا وتفعيؿ بالجيات المستفيدة واقتصاقت المعمومات
 المعمومات لتكنولوجيا لمختمفةا بيف المشروعات التكامؿ صورة الشكؿ التالى  ويمثؿ واإلدارة،

 .بالجامعات واقتصاقت
 بتمويؿ (ICTP) بالجامعات المعمومات اإلدارية وتكنولوجيا نظـ تطوير مشروع قاـ وقد   

 ومجيز جامعة بكؿ متخصص إداري معمومات مركز إنشا  بيدؼ  المعمومات نظـ مشروعات
 .يقاتالتطب تشغيؿ لدعـ المدربة والكوادر الفنية باألجيزة

 
 ( ٠ٛظؼ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ثبٌغبِؼخ46شىً )    

وتفعيًو لمدور المقرر لمشروع تطوير نظـ وتكنولوجيا المعمومات ف  التعميـ العال     
(ICTP  باعتباره أحد العناصر الرئيسية ف  اتفاقية القرض بيف مصر والبنؾ الدول  لإلنشا ،)
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والت  تـ تصديؽ مجمس الشعب عمييا بتاريخ  EGT 4658قرض رقـ والتعمير )اتفاقية ال
( والذي ييدؼ إلى دعـ وتمويؿ المجاقت ذات األولوية ف  الخطة ٕٕٓٓيونيو  ٛٔ

اقستراتيجية لمشروع تطوير التعميـ العال ، لذلؾ فإف تمويؿ مشروعات تطوير نظـ المعمومات 
بمؤسسات التعميـ العال  بما يعود بالفائدة داري اإلدارية بالجامعات يرفا مف كفا ة النظاـ اإل

 عمى جودة وكفا ة التعميـ المقدـ 
ويعد اليدؼ الرئيس  ليذا المشروع ىو إنشا  نظاـ معمومات إداري متكامؿ الذي يمكننا     

مشروع مف ميكنة العمميات الجارية الحيوية داخؿ الجامعة  ويمكف ليذا أف يتحقؽ مف خوؿ)
 (:، موقا الكترونىاقدارية نظـ المعمومات

 دعـ اتخاذ القرار  -
 تحسيف الخدمات المقدمة لكؿ مف الخريجيف والطمبة وأعضا  ىيئة التدريس  -
دارة بيانات الطالب داخؿ الجامعة  -  تحسيف دقة متابعة وا 
 تحقيؽ انسيابية العمؿ داخؿ إدارات الجامعة المختمفة  -
 الجامع   بنا  عوقات قوية ومستمرة داخؿ وخارج الحـر -
  -:(، موقا الكترونىمشروع نظـ المعمومات اقدارية)ومف أىـ إنجازات المشروع ما يمى  -
مركز لنظـ المعمومات اإلدارية بالجامعات مزود باألجيزة والكوادر الفنية المدربة  -

 تشغيؿ الوالقادرة عمى متابعة 
تدريس والجداوؿ تطوير نظـ موحدة لشئوف الطوب والدراسات العميا وأعضا  ىيئة ال -

الدراسية والكنتروؿ وأعماؿ اقمتحانات عمى مستوى جميا الجامعات، وربطيا 
 بالتنسيؽ اإللكترون  والمجمس األعمى لمجامعات 

تـ تحميؿ جميا الموائ  والطوب المقيديف بالكميات، كما تـ توفير أجيزة الكمبيوتر  -
 والطابعات والماسحات الضوئية الوزمة لمعمؿ 

 نظاـ معمومات إداري قوي وفعاؿ إنشا   -
تحقيؽ التكامؿ بيف نظـ المعمومات اإلدارية المتطورة واألنظمة األخرى المتاحة مف  -

 وزارة التنمية اإلدارية 
 إعداد البيانات إلكترونيًا بحيث تشمؿ إدخاؿ وتحويؿ البيانات  -
 فة التدريب الجيد ألعضا  ىيئة التدريس والعامميف بإدارات الجامعة المختم -
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التدريب المتكامؿ لمفريؽ التقن  إلدارة وصيانة النظاـ عمى أف يكوف ىذا الفريؽ قادرًا  -
عمى تعديؿ النظاـ لموصوؿ لميدؼ الرئيس  لممشروع وىو نظاـ إلكترون  متكامؿ 

داراتيا المختمفة   إلدارة جميا العمميات اإلدارية داخؿ كميات الجامعة وا 
ومنيجية الرصد  واستراتيجيةع تـ مراقبة جودة المشروع ولضماف اقستفادة مف المشرو     

جميا األنشطة الت  ستقاـ ف  المشروع بما ف  ذلؾ ستكوف فعالة مف خوؿ المساىمة ف  
 :(، موقا الكترونىمشروع نظـ المعمومات اقدارية)عمى سبيؿ المثاؿ ق الحصر: 

 مراجعة وتتبا أىداؼ المشروع وأنشطتو اليومية  استمرار 
 تحكـ ف  النظاـ مف خوؿ معايير ومقاييس لضماف الجودة واألدا  المتكامؿ ال 
  تطبيؽ برامج تقييـ مف أجؿ التحسيف المستمر 
  الوثائؽ المطموبة  واستعراضتحميؿ البيانات المجمعة 
  رصد وتحديد المشاكؿ المتعمقة بتطوير المشروع مف خوؿ إدارة المعمومات، وتحميؿ

عداد التقا  اريرلبيانات وا 
  تطبيؽ نظاـ ضماف الجودة عف طريؽ مؤشرات لتحديد مواطف الضعؼ والقوة

 بالمشروع وأنشطتو المختمفة 
  عمؿ نظـ مماثؿ لمنظاـ المطموب إلدخاؿ البيانات ف  جميا اإلدارات الت  تخدـ

 أعضا  ىيئة التدريس 
  عمؿ نظاـ مماثؿ لمنظاـ المطموب إلدخاؿ البيانات الخاصة بشئوف الطوب ف 

 مختمؼ الكميات 
  إدخاؿ جميا بيانات الطوب مف الممفات الخاصة بيـ ف  الكميات المختمفة 
  إدخاؿ جميا بيانات أعضا  ىيئة التدريس مف الممفات الخاصة بيـ ف  إدارة

 الجامعة 
  مراقبة الجودة مف خوؿ لجنة متخصصة لتقييـ مدى التقدـ ف  إنجازسير المشروع

 وتطبيقاتو 
 يجب أف يشمؿ جميا األنشطة المدرجة ف  المشروع مف خوؿ: تقييـ الجودة 
  وضا معايير لجودة وكفا ة البنية التحتية لممشروع 
  الربط بيف كميات جامعة عيف شمس لتجميا البيانات بشكؿ مركزي وتقييميا عف



 م0100( 31) -0ج-عدد مارس                                                     ...            إدارة الذكاء التنافسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4416 - 

 معايير الجودة 
وير تكنولوجيا مما سبؽ يوحظ مدى الجيود المبذولة نحو اقىتماـ بتنفيذ مشروعات تطو      

المعمومات بالجامعات المصرية، خاصة مشروع نظـ المعمومات اإلدارية األكثر قربا مف مفيوـ 
الذكا  التنافسى، والت  تتضمف عممياتيا كجما ومعالجة المعمومات الت  تدعـ القرارات 

 اليومية داخؿ الجامعات 
عة شمؿ تطبيؽ تكنولوجيا ويوحظ أف اقستفادة مف نظـ المعمومات اإلدارية بالجام   

المعمومات واقتصر عمى جما البيانات مف بيئتيا الداخمية فقط وتخزينيا إلنشا  قاعدة بيانات 
أساسية بكؿ جامعة، دوف أدنى استفادة مف تمؾ البيانات وذلؾ بتحويميا إلى معمومات قيمة، 

المحمية واإلقميمية  باإلضافة لقصور المشروع  ف  جما ومعالجة بيانات عف بيئتيا الخارجية
والعالمية والتى تسيـ ف  رفا األدا  ودعـ القرارات اقستراتيجية اقستباقية وتحقيؽ قيمة 
مضافة حقيقية لمجامعة مما يمكف الجامعة مف تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة بيف 

 الجامعات األخرى  
فسى، والميزة التنفسية لمجامعة، إدارة عمميات الذكا  التنا بعد استعراض موجز ألدبياتو     

 وتناوؿ أبرز الجيود والمبادرات المصري
دارة عمميات الذكا  التنافسى تحت مسمى نظـ المعمومات اإلدارية بالجامعةو     ، لتطبيؽ وا 
لتطبيؽ نموذج إلدارة عمميات الذكا  التنافسى  حةالمقتر   اتاإلجرامجموعة مف  الدراسة تقدـ

بالجامعات  زة التنافسية المستدامة ومواجية تحديات فيروس كورونابالجامعة وتحقيؽ المي
 ، كما يتض  ف  التالى المصرية

إدازة عمليات الركاء التهافطى  وحدة إلنشاء ءاتاإلجسادلموعة ةو : اخلطوة الطادضة 

وحتكيل   Competitive Intelligence Management Unit (CIMU)  باجلاةعة

 باجلاةعات املضسية. داةة وةواجًة حتديات فريوس كوزوناامليصة التهافطية املطت

تسمى وحدة إدارة  جديدة داخؿ الجامعة بنية تنظيميةف  البداية يتـ تناوؿ مقترح إلنشا     
افس  ة كنموذج عممى تطبيقى إلدارة عمميات الذكا  التنلذكا  التنافس  بالجامعا عمميات

ئية لمتطبيؽ  مف خوؿ عرض خطوات إنشا  ىذه طوات اإلجرابالجامعة، وتتضمف داخميا الخ
الوحدة ، وظائفيا وعممياتيا اإلدارية، ومتطمبات نجاح الوحدة المقترحة، بيدؼ تحقيؽ الميزة 

 التنافسية المستدامة لمجامعة     
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 (CIMU)لركاء التهافطي باجلاةعة   إدازة عمليات اإنشاء وحدة خطوات وةساحل    (1
 مف الضروري، (CIMU)  ارة عمميات الذكا  التنافسى بالجامعةإد وحدة إنشا مف أجؿ    

، وىى مرحمة ذىنية تسبؽ اإلنشا  لموحدة وتتطمب  التخطيط إلنشائيا فى البداية أف يتـ
 التالى:

  تحديد رؤيتيا ورسالتيا و العمميات والوظائؼ التى تقـو بيا   -
 المعمومات وهيره  وضا ىيكؿ ليذه المياـ يوض  خولو قنوات التواصؿ ومصادر  -
كما يتطمب مجموعة مناسبة مف السياسات واإلجرا ات وتعريؼ لمبنية التحتية الت  يمكف  -

مما يعزز الييكؿ الرسم  وطريؽ مما لمموظفيف فييا المساىمة بفعالية ف  العممية برمتي
  التعاوف والمشاركة لكافة موظفى الجامعة ف   الذكا  التنافسى داخؿ الجامعة

ريعات تنظيمية مف القيادات العميا بالجامعة تنظـ عمؿ الوحدة وىيكميا وقنوات صدور تش -
 اقتصاؿ بيا 

والثقافة التنظيمية السائدة داخؿ المؤسسة الجامعية ألىمية الذكا   التنظيم  تنمية الوع  -
 CIU التنافسى ودور الجميا ف  تحقيقو وفى عممياتو فيو  أمر بالغ األىمية لنجاح وحدة 

قيؽ الميزة التنافسية المستدامة لمجامعة  وتحقيؽ ىذا يتـ مف خوؿ  الحمقات فى تح
تعزز الوع  والمشاركة باستخداـ طرؽ مختمفة مف بينيا والندوات النقاشية لتوضي  األمر و 

 أو المكاف ة لممساىمات المفيدة   التقدير ، الحوافز 
عض الهماذج املعتمدة ملؤضطات ب االضتفادة ةواالضتعانة و(CIMU) إنشاء الوحدة  يتطلب (2

 .اخلرباء يف اجملالوورلتلفة 
 موضحة فى الشكؿ التالى: أساسية، كما ىى ؿويتـ إنشائيا عبر خمس مراح 
 املسحلة التمًيدية:   .1

مناسب  وأف يكوف (CIMU) الوحدة تيدؼ ىذه المرحمة إلى تقييـ ضرورة إنشا  ىيكؿ        
حديد ما ضرورة ت .ة الجامعة ف  معالجة المعموماتلمجامعة نفسيا مف خوؿ تحميؿ كفا 

ف  النياية ، يجب أف تحدد  .الفجوة الت  قد توجد بيف تصوراتيـ عف البيئة الخارجية والواقا
 .ىذه المرحمة بوضوح الموقؼ الذي يجب اعتماده وأىداؼ إنشا  الوحده
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 )بهاء السؤية والسضالة(   ةسحلة بهاء اهليكل والطياضات .2

  المرحمة الثانية وى  مرحمة حاسمة لمغاية ، ألنيا مسؤولة عف تعريؼ مكونات ى       
العممية ب كمميا، يتـ خوليا تحديد  مصادر وأساليب جما المعمومات ، والقدرات البشرية 
المؤىمة لذلؾ ، والييكؿ اإلدارى والبنية التنظيمية لموحدة ، ووضا قئحة تنظيمية وسياسات 

 .ظائؼ والمياـ وقنوات اقتصاؿلعمميا وتحديد لمو 
 ةسحلة بهاء الوعى والجكافة الركائية والتهافطية .3

إنيا خطوة  .تبدأ خوؿ ىذه المرحمة اقنطوؽ العممى لبنا  ثقافة العمؿ داخؿ الوحدة    
داخؿ الجامعة ويجب أف ت خذ ف  (CIMU) ميمة لمغاية ألنيا تتعامؿ ما ثقافة الوحدة

وتتـ مف   قية والقانونية مف أجؿ ضماف نزاىة إجرا ات عمؿ الوحدةاقعتبار القضايا األخو
 خوؿ عمؿ لقا ات وورش عمؿ متعددة 

 ةسحلة تهظيم العمل والتوظيف .4

دارة وحدة         تختص ىذه المرحمة باختيار الخبرا  الذيف سيتـ توظيفيـ لتطوير وا 
(CIMU). ة داخؿ الجامعة ممف لدييـ القدرات والكفا ات الضروري 

 واملساجعة املطتمسة ةسحلة التكييم .5

 أجؿ ضماف كفا ة وفعالية عمؿ الوحدة ، مف الضروري تقييميا باستمرار  مف   

 
 (CIMU) ثبٌغبِؼخزٕبفغٟ اٌ اٌزوبءإداسح ٚؽذح  ( ٠ٛظؼ ِشاؽً إٔشبء44شىً ) 
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  باجلاةعة ووظائفٌ الركاء التهافطىإدازة وحدة ييكل  (3
 عممياتيا األساسيةتمثؿ  أقساـ ةإلى سبع بالجامعة  كا  التنافسىالذإدارة يتـ تقسيـ وحدة    

 فيما بينيـ كالتالى: وانسجاـوكولة إليو ف  تناسؽ مبمياـ العممية ال قسـقـو كؿ ي، و 
 حتديد الكضايا /التخديات التى تواجٌ اجلاةعة:    .1
ذكا  المتوقا ولمف ف  ىذه المرحمة ، يجب إعطا  إجابة لألسئمة التالية ، "ما ىو نوع ال    
بمعنى مف الفئة المستيدفة أو  ." ومتى يحتاجونو؟ كيؼ سيستخدموف الذكا  التنافس ؟ ؟؛

الجميور المستفيد مف الخدمات التى تقدميا الجامعة جرا  ىذه العممية سوا  طوب أعضا  
راد ىيئة تدريس باحثيف مؤسسات مختمفة بالمجتما الخارجى، ثـ اقنتقاؿ لمتساؤؿ عف اقف

القائميف بيذه العمميات الذكائية مف جما وتحميؿ وتواصؿ وهيره مف كافة العمميات التالية، ثـ 
تحديد الوقت المناسب لكؿ مرحمة تمر بيا عمميات الذكا  التنافسى بمعف التخطيط لكؿ مرحمة 

 وتحديد اليدؼ و األفراد القائميف وتحديد الوقت المناسب 
 فطية للجاةعة:  حتديد ةضادز البيانات التها .2
بعد إجرا  المرحمة األولى وتحديد جميا قضايا العمؿ الخاصة بالجامعة ننتقؿ إلى ما ىى      

أىـ المعمومات التى نريد معرفتيا وتساعدنا ف  تحقيؽ األىداؼ ومف ثـ تتـ متابعة تتطور 
، ومف وتغير ليذ المعمومات بصفة مستمرة ما العالـ المحيط الخارجى المحمى والعالمى

أى المصادر الرئيسية لمبيانات التنافسية والتى يتـ اقعتماد عمييا  واستخداـ الضروري تحديد
  .ونسبة مصداقيتيا وشرعية جمعيا مف عدمو

ومف أىـ المصادر الرئيسية لبيانات الذكا  التنافسى ى : الموظفوف الداخميوف      
ارجى محميا وعالميا ، والبيانات مؤسسات المجتما الخ -الخريجيف –الطوب  –بالجامعة

الجامعة نفسيا حوؿ وضعيا وامكانتيا الحقيقة كبرا ات اقختراع و / أو   تمتمكيا الت 
البحوث ومراكز ومكاتب وتخصصات الجامعة ومراكز التدريب    و ت ت  ىذه المعمومات عبر 

وبطريقة  .افسية ليابشكؿ يسيـ ف   تبن  ميزة تن عدة وسائؿ ومف ثـ تقوـ الجامعة بتنظيميا
أخرى يتـ جمعيا مف خوؿ المقابوت ما الخريجيف والمجتما والجميور ورجاؿ األعماؿ 

عمى دراية باقتصاقت الت  تجرييا ما المجموعات واألفراد  الجامعات ويجب أف تكوف
الخارجييف، وكذلؾ ما المنافسيف الخراجييف ف  الجامعات الخاصة والصحافة وكافة وسائؿ 

   .عوـاإل
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 ع البيانات وتهظيمًا: يجتم .3
ف  ىذه المرحمة ، يتعيف عمى الجامعة تصنيؼ جميا البيانات الت  تـ جمعيا حتى يمكف    

تخزينيا واسترجاعيا بشكؿ منطق   ويتـ تقسيميا لثوث فئات رئيسية: بيانات خاصة 
ف جامعات أخرى بالجامعة نفسيا كمية ونوعية، وبيانات حوؿ الوضا الخارجى والمنافسيف م

منافسة ومراكز بحثية ومراكز تدريبية،  وبيانات خاصة بسوؽ العمؿ محميا وخارجيا و يتـ 
 .جمعيا مف جميور المستفيديف مف خدمات الجامعة  

 إنتاج ةعلوةات ذكائية:  .4
التحقؽ مف جميا البيانات ما  الجامعة فييا ف  ىذه الخطوة الرابعة ، يتعيف عمى    

كد منيا ومف صوحيتيا وتناسبيا ما اليدؼ العاـ، ويتـ تقييميا  ومدى قربيا وتوثيقيا والت 
أو بعدىا منو   فيى مرحمة انتاج معمومات جديدة مف البيانات التى جمعيا ونستطيا 

 اقستفادة منيا ف  الذكا  التنافسى وفى اتخاذ قرارات ىامة وبالتالى تسمى معمومات ذكائية 
 باجلاةعة: التواصل ةع صهاع الكساز  .5
ف  ىذه المرحمة، سيتـ نقؿ جميا المعمومات الذكائية التنافسية السابقة لصناع القرار، ثـ    

 ..المعمومات التنافسية و استخداميا قتخاذ القرارات تحميؿ يتـ جما و
 دعم ةدخالت عملية التدطيط االضرتاتيجي باجلاةعة:   .6

بضرورة الت كد مف أف المعمومات الت  يتـ  وتتميز ىذه ى  الخطوة السادسة مف العممية   
وليا دور   توصيميا إلى صانع  القرار ى  عنصر أساس  ف  عممية التخطيط اقستراتيج 

 حقيقى فيو 
 إعادة التكييم وتكديم املالحظات:  .7

ف  ىذه المرحمة ، يمكف  ى  المرحمة السابعة واألخيرة مف إدارة الذكا  التنافسى،  
ىذه المرحمة ميمة لمغاية ألنيا  .أىمية المعمومات ومدى قوتيا وشموليالممستخدميف تقييـ 

يمكف أف تساعد ف  توضي  احتياجات الجامعة ، وتحديد المعمومات الرئيسية المفقودة 
واقتراح مجاقت جديدة لمتحقيؽ والبحث عنيا وىى مرحمة تغذية راجعة لمعمميات اإلدارية 

 .العممية مف جديد وىكذا ف  دائرة مستمرة المختمفة لمذكا  التنافسى ، وتبدأ
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 ثبٌغبِؼخ(CIMU) ( ٠ٛظؼ ١٘ىً ٚظبئف ٚؽذح إداسح اٌزوبء اٌزٕبفغ41ٝشىً )

 يف حتكيل امليصة التهافطية(CIMU)باجلاةعة  الركاء التهافطيإدازة  زلاح وحدة ةتطلبات (4

 ، ةا يلى املطتداةة للجاةعة

 تحديد الرؤية والرسالة واألىداؼ أى وضا  عند إنشا  الوحدة يتطمب األمر ف  البداية
المستدامة لمجامعة، وتتضمف السعى نحو  ىدفيا تحقيؽ الميزة التنافسية عمؿ استراتيجية

 تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة والريادة األكاديمية لمجامعة 
        تمؾ كيفية تحويؿ  يتـ تحميؿ نقاط القوة والضعؼ ك حد عمميات الذكا  التنافسى

الفرص واقستفادة مف نقاط القوة لدييا إليجاد الميزة التنافسية الت  قد تميزىا عف هيرىا 
 مف المؤسسات التعميمية المنافسة

  مكانات المنافسيف ومتطمبات المستفيديف وىى دراسة السوؽ المحيط لمعرفة حجـ وا 
وقا والتنبؤ بما عممية جما وتحميؿ المعمومات حوؿ البيئة الخارجية بصفة مستمرة والت

 سيحدث     
  توثيؽ العوقات والروابط ما المجتما المحمى بكافة مجاقتو مدارس بنوؾ مستشفيات

محاكـ متاحؼ صيدليات دور عبادة مصانا وشركات ، لتيسير اإلجرا ات والتوصؿ 
لممعمومات مف مصادرىا  وابراـ اتفاقيات وشراكات معيا لجوانب اقستفادة لمطرفيف، 

 اقستشارات اإلدارية والبحثية والقانونية وهيرىا  وتقديـ
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  ،اقستعانة بالخبرا  والمتخصصيف ف  مجاؿ الذكا  التنافسى والتكنولوجيا المتقدمة
التواصؿ الجيد ما المنافسيف األقويا  مف جامعات خاصة ومراكز تدريب ومرتكز بحثية 

 دقت لوستفادة بؿ والتفوؽوعقد شراكات واتفاقيات وتبا
 المستفيد مف الجامعة سوا  أفراد أو مؤسسات أو  رلتواصؿ الجيد والفعاؿ ما الجميو ا

 خريجيف ومتابعتيـ لمتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ  
 والباحثيف والطوب والعامميف وكذلؾ ندوات ما أعضا  ىيئة التدريس عقد العديد مف ال

عة ودوره ف  تحقيؽ الميزة الذكا  التنافسى بالجام، لمتعريؼ ب ىمية المجتما المحمى
 التنافسية لمجامعة وفى التغمب عمى األزمات  

  وضا بوابات إلكترونية وصفحات لمجامعة تعرض فييا تسويؽ لخدماتيا التعميمية
 والبحثية والمجتمعية بشكؿ مثير وفعاؿ وعرض اقنجازات وبرا ات اقختراعات والجوائز 

 ومقترحاتيـ حوؿ تطوير  بآرائيـية ف  اإلدق  فت  باب المشاركة لكافة الفئات المجتمع
 أدا  المنظمة المعموماتية بالجامعة 

  ق يتـ اتخاذ أى قرار بالجامعة إق بالرجوع لوحدة الذكا  التنافسى بالجامعة والرجوع ليا
 بفترة زمنية مناسبة قبؿ اتخاذ أى قرار 

 حفظ و  لمجامعة ت ضخمةبيانا قاعدة ف  بنا  ةاقستعانة ب حدث البرامج التكنولوجي
يتـ اقستعانة بيا وقت الحاجة وبشكؿ سيؿ الذكائية فييا بطرؽ منظمة  المعمومات

وسريا  ما يساعد صانعى ومتخذى القرار وقت األزمات والتحديات المستقبمية، ومما 
قشؾ أنو يساعد ف  تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لمجامعة ف  اقستجابة لتمؾ 

 لتحديات وتمبية رهبات الجميور األزمات وا
  ت ىيؿ وتدريب كوادر فنية وقيادية لموحدة تتمتا بميارت الجما والتحميؿ ب دواتو وتقنياتو

عداد الخطة البديمة مما يسيـ ف  تحقيؽ الميزة التنافسية  الحديثة والتنبؤ بالمستقبؿ وا 
 المستدامة 

 قساـ الجامعة بالعمؿ الجماعى تنمية الوعى والثقافة التنظيمية داخؿ كافة كميات وأ
 والفريقى والشفافية والمصداقية ف  توثيؽ المعمومات 

 واقنترنيت والبرامج النوعية  تواقتصاق اتوفير البنية التحتية األساسية لمتكنولوجي
 المتقدمة والتحميوت واإلحصا ات والخرائط 
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، دار الكتاب مناىج البحث التربوى: رؤية تطبيقية مبسطة(. 9111الرشيدى، بشير صالح ) (91
 .الحديث، القاىرة
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مومات في تطوير الميزة التنافسية: دراسة تطبيقية عمى (. دور نظم المع9119الرقب، خالد ) (99
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيرالمدراء العاممين في وزارتي المالية والصحة. 

(. أثر الذكاء االستراتيجي في تحقيق التميز التنافسي 9116زايدى، سانية ؛ خذيرى، سبرينة ) (93
 القتصادية، جامعة الشرق األوسط، األردن.، كمية العموم ارسالة ماجستيرالمستديم. 

 لمنشر وائل . دارمدخل إستراتيجي :المعمومات االستراتيجية ظمن  (.9115) عمى الزعبي، حسن (94
 .االردن ،والتوزيع

 التنمية متطمبات لتمبية الجامعى لمتعميماالستراتيجى  التخطيط). 9111(محمود أحمد ،الزنفمى (95
 .الزقازيق جامعة التربية كمية ، التربية أصول قسم ، منشورة غير راهدكتو  رسالةالمستدامة. 

، أبريل(. رأس المال الفكري الخيار االستراتيجي المستقبمي 9119الزىيري، إبراىيم عباس )  (96
-11،، كمية التربية النوعية، المنصورةالمؤتمر السنوي العربي السابعلمؤسسات التعميم العالي، 

 .45-19أبريل، 19
 والعربية األجنبية الرقمية الجامعات لبعض مقارنة دراسة(. 9119) محمد ضانرم، السعودي (97

مكانية (، 43)9، التربوية العموم في التربية كمية مجمة. العربية مصر جميورية في منيا اإلفادة وا 
 .شمس عين جامعة التربية، كمية

 .اىرةالق ،. دار غريب لمنشرخواطر في اإلدارة المعاصرة(. 9111السممي، عمي ) (98
 إدارة مدخل ضوء فى المصري الجامعي التعميم إدارة . تطوير)9115(بدير السعيد السعيد ،سميمان (99

التعميمية،  واإلدارة المقارنة لمتربية المصرية الجمعية ،التربوية اإلدارة مجمة .تحميمية دراسة :المعرفة
9(5،) 919-996. 

تنافسى في التقميل من المخاطر في (. دور الذكاء ال9117خميفى، عيسى ) ؛سميرة، فرحات  (31
 -193( ، 49، )مجمة جامعة القدس المفتوحة لمدراسات اإلنسانية واالجتماعيةالدوائية،  الصناعة

918. 
(. درجة ممارسة الكميات التقنية في محافظات غزة إلدارة التميز 9115السويسى، يوسف ) (31

 إلسالمية غزة.، الجامعة ارسالة ماجستير وعالقتيا بالميزة التنافسية.
 الدول بعض جامعات في الممارسة لمجتمعات مقارنة دراسة(. يناير، 9191) وصفي إيمان ،السيد (39

مكانية األجنبية (، 1)69، سوىاج جامعة ، التربية كمية، التربوية  المجمة. مصر في منيا اإلفادة وا 
9- 191. 

 مل، ترجمة: رفاعى محمد رفاعىمدخل متكا -(. اإلدارة االستراتيجية9111شارلزىل، جاريثجونز ) (33
 .الرياض ، دار المريخ لمنشر،ومحمد سيد عبد المتعال
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. (. دور التسيير الفعال لموارد وكفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية9114الشيخ، الداوي ) (34
مية ، ك الممتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص اإلندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية

 .961مارس ،  11 -9الحقوق والعموم اإلقتصادية ، جامعة ورقمة ، 
 واالجتماعي االستراتيجي التميز منيج : بالذكاءات اإلدارة . (9111وآخرون ) أحمد عمي، صالح، (35

 األردن. ،التوزيع لمنشر و وائل دار. لممنظمات
 التنافسية الميزة قتحقي في ودورىا المستمر التحسين (. عناصر9117)  محمد صالح، ماجد (36

، (83)9 تكريت، جامعة، واالقتصادية اإلدارية لمعموم تكريت مجمةالمستدامة: دراسة تحميمية. 
161. 

الجامعات المصرية لجامعات ذكية فى (. تصور مقترح لتحويل 9117عبد الخالق، حنان زاىر ) (37
مية التربية جامعة ، كدراسات تربوية واجتماعية ضوء نموذج كارل ألبرشت لمذكاء التنظيمى.

 .348-913 (،1)93حموان، 
(. متطمبات إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية في 9115عبد الغفور، صالح ) (38

 ، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، غزة.رسالة ماجستيرجامعات قطاع غزة . 
 الميزة تحقيق في ودورىا لمعرفةا إدارة (. متطمبات9115الحكيم ) عبد الغفور، صالح عبد (39

 .غزة األقصى، ، جامعةماجستير رسالة، غزة قطاع جامعات في التنافسية
 من احتياجاتيا لتخطيط المصرية لمجامعة جديدة منيجية نحو ) .9119 (رشاد منال ،الفتاح عبد (41

 المقارنة تربيةلم المصرية الجمعية ،التربية مجمة . العالمية التحوالت لمواجيو البشرية: الموارد
 .119 -53 (،35)11 التعميمية، واإلدارة

، يوليو(. تنمية ميارات الذكاء االستراتيجى لدى القيادات الجامعية 9117عتريس، محمد عيد )  (41
مجمة كمية بمصر في ضوء نموذج الذكاء االستراتيجى وتطبيقاتو لدى النبى صل اهلل عميو وسمم . 

 .113 -1(، 111)98، جامعة بنيا، التربية
، أبريل(. أثر العوامل االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي: دراسة 9119العزاوي، نجم ) (49

، استراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتطبيقية. بالممتقى الوطني الموسوم : 
-18الجزائر لمفترة جامعة قاصدي مرباح ورقمة: كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، 

 .  11/ ابريل، 19
رأس المال الفكري وأثره في تحقيق الميزة التنافسية  (.9119)وائل فاضل حسان  العكيدي، (43

، دار امجد دراسة تطبيقية عمى عينة من العاممين في شركة زين لالتصاالت األردنية المستدامة:
 ، األردن.لمنشر والتوزيع
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، أبريل(. الذكاء االستراتيجي كآلية لدعم وتعزيز القدرة 9119) العيدانى، إلياس ؛ ضيوفى، حمزة (44
المنافسة واالستراتيجيات التنافسية  التنافسية المنظمات األعمال المعاصرة. المؤتمر الدولى الرابع :

، جامعة حسيبة بو عمى 31/4-99، لممؤسسة الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية
 بالشمف، الجزائر.

 منيجي منظور تيجيةرااإلست اإلدارة(. 9117)محمد  وائل إدريس، ؛ محسن ي، طاىرالغالب (45
 .لمنشر وائل دار األردن، ، متكامل

(. دور الذكاء التنافسى في التقميل من المخاطر في 9117خميفى، عيسى ) ؛فرحات، سميرة  (46
 -193( ، 49، )اعيةمجمة جامعة القدس المفتوحة لمدراسات اإلنسانية واالجتمالصناعة الدوائية. 

918. 
، أبريل( تبني استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم ودورىا في 9119الفقياء، سام عبد القادر ) (47

تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميم العالي: جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية، 
. بالمنظمة العربية تخطيط الموارد البشريةاستراتيجيات التعميم العالي و  : المؤتمر العربي األول

لمتنمية اإلدارية بالتعاون مع الجامعة الياشمية. وجامعة القاىرة واتحاد الجامعات العربية في الفترة 
 .94-1، ابريل، الجامعة الياشمية ، األردن 94-96

. مكتبة المبادئاألحكام و : المنافسة في المممكة العربية السعودية(9115 .)الفوزان، بن براك  (48
 الرياض. ،القانون واالقتصاد

لسان العرب ،القاموس. تعريف و  الرائد ، قاموس المعجم الوسيط ،المغة العربية المعاصرة ، (49
 /dict/arhttps://www.almaany.com/ar-ميزة تنافسية معنى

ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/ 
القاموس المحيط. تعريف و  ،الرائد ،لسان العرب ،المغة العربية المعاصرة قاموس المعجم الوسيط، (51

com/ar/dict/arhttps://www.almaany.-  ميزة تنافسية معنى
ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/ 

(. استراتيجية مقترحة لتطوير أرس المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية 9116قشطة، آمال نبيل ) (51
 .في الجامعات الفمسطينية. رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية، غزة

افسية المستدامة لممؤسسة االقتصادية. (. دور المعرفة فى تعزيز القدرة التن9117) قمري، حياة (59
 .معة باتنة، الجزائرالتسيير، جا وعموم والتجارية االقتصادية العموم رسالة دكتوراه، كمية

في  التنافسية السياسات عمى الشاممة الجودة إدارة تطبيق أثر  (.9118فارس ) قنديل، باسل (53
 ،رسالة ماجستيرغزة.  قطاع في اعيالصن القطاع منشآت عمى تطبيقيةراسة د الصناعية المنشآت

 .غزة

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/
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(. دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة 9115كنوش، محمد ) (54
 .116 -91، ( 13) 11 ،، الجزائرمجمة اقتصاديات شمال أفريقيالممؤسسة. 

رات خب ضوء ىعم المصرية الجامعات فى المعرفة إدارة (. تطوير9111زكريا ) محمد، فاطمة (55
 .151 -86 ،(35)11، بسوىاج ، كمية التربيةالثقافة والتنمية مجمة الدول، بعض

(. دور إدارة المعرفة في تعزيز الذكاء التنافسي :دراسة ميدانية مقارنة 9118مديد، أحمد نواف ) (56
لسويس، ، جامعة قناة االمجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئيةعمى القطاع الصحي في العراق. 

9(9 ، )179- 193. 

دراسات ، أبريل(. مقترح خطة لتطوير كمية التربية جامعة الزقازيق. 9115مرسى، سعيد محمود ) (57
 .394- 388( ، 87)9، مجمة كمية التربية بالزقازيق، تربوية ونفسية

(   18/6/9191مشروع نظم المعمومات االدارية ) (58
http://www.asu.edu.eg/ar/227/page 

 http://www.asu.edu.eg/ar/227/pageمشروع نظم المعمومات االدارية  (59
 تنافس معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيط. تعريف و معنى (61

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar
ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3/ 

 تحقيق في التصميمي لمتفكير الجامعية اإلدارة ، أغسطس(. استخدام9191مغاورى، ىالة أمين)  (61
 -156(، 91شمس، )بمصر. مجمة البحث العممى في التربية، جامعة عين  الذكية الجامعات

189. 
مراجعات لسياسات  ( .9111)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى (69

 القاىرة.التعميم العالى فى مصر،  :التعميم الوطنية
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