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 ملخص:
ة التنافسية في المدارس الثانوية الحكومية بدولة الميز واقع  هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف

تم تطوير استبانة مكونة من و  . استخدم المنهج الوصفي المسحي،الكويت، لتحقيق هدف الدراسة
، وتم التأكد من صدقها وثباتها، ومن ثم تم توزيعها على عينة موزعة على أربعة مجاالت ( فقرة44)

الميزة التنافسية واقع ، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير يرةمديرًا ومد( 092الدراسة المكونة من )
 كانت بدرجة متوسطة، مديري المدارسفي المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت من وجهة نظر 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدارسة لواقع أيضًا وأظهرت النتائج 
على المستوى الكلي لألداة  للجنستعزى  ي المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويتالميزة التنافسية ف

 .وعلى جميع األبعاد
  .الميزة التنافسية، المدارس الثانوية الحكومية، دولة الكويت، مديري المدارس الكلمات المفتاحية:
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Reality of the Competitive Advantage in Public Secondary Schools in 

the State of Kuwait from the Schools’ principals' Point of View 

Mohammed Saleh Al-Ajmi  
*Ababneh Ahmad Saleh. Dr 

Abstract: 
The present study aimed at finding out the reality of the competitive 

advantage in public secondary schools in the State of Kuwait, from school 

principals' point of view. 

To achieve the objective of this study, the researchers have developed a 

questionnaire which consisted of (44) items, its validity and reliability were 

confirmed, and distributed to (190) male and female principals. 

The researchers depended on the descriptive survey methodology. 

Results of the study showed that the degree of evaluation reality of the 

competitive advantage in public secondary schools in the State of Kuwait 

from the point of view of the respondents came at medium degree. 

Also, results showed the absence of differences with statistically 

significance in the study sample individuals evaluation of reality of the 

competitive advantage in public secondary schools in the State of Kuwait 

attributed to gender at the total level of the instrument and on all 

dimensions. 

In light of the results, the researchers recommended a set of 

recommendations. 

Keywords: Competitive advantage, School, Principals, Public Secondary 

Schools. 
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 مقدمة ال

يتميز بالتطور الهائل في مجال االتصاالت والتكنولوجيا والتطور  عصر فيش العالم عيي
وتنوعت المنظمات بجميع أشكالها وأنواعها، لكن ما زالت المنظمة  به المعرفي، عصر تعددت

ونقطة  الخطوة األولىتعد  إذالتربوية،  المؤسسةالمنظمات هي  لجميعاألساسية والقوى المحركة 
تلك المنظمة التي تعتني وتهتم بأهم العناصر على اإلطالق وهو رأس و  قة،االنطالق للخطوات الالح

المال الفكري )العنصر البشري(، والتي تعمل على تنشئة األجيال في شتى المجاالت المعرفية 
على التغيير  مقتدرينيكونوا ل، األفرادإعداد  يهداف العريضة وهاألوالنفسية والوجدانية بما يتفق مع 

 .خالقة في هذا العصر المتغير والمتجدد إبداعاتلديهم  كونتو  والتجديد
تعددد إدارة المؤسسددات التربويددة مددن أهددم األنشددطة اإلنسددانية فددي المجتمعددات، كونهددا تددؤثر فيهددا. 
والمدرسددة إحدددى المؤسسددات، وتعتمددد فاعليتهددا ونجاحهددا فددي تحقيددق أهدددافها علددى وجددود إدارة فاعلددة 

واسدددتثمار كافدددة المدددوارد والظدددروف واإلمكاندددات الماديدددة والبشدددرية وناجحدددة تسدددعى إلدددى تطدددوير األدا ، 
المتاحدددة وتنظيمهدددا وتنسددديقها، لتحقيددددق التنميدددة للمجتمدددع واالرتقدددا  واالزدهددددار بكفدددا ة طاقاتددده العاملددددة 

ويددأتي مدددير المدرسددة علددى رأس قمددة الهددرم، فهددو المسددير لشددؤونها، والموجدده  .واالهتمددام بتربيددة أجيالدده
لقددى عليدده مدن أعبددا  زائدددة، فانده يواجدده كثيددرا مدن المعيقددات والصددعوبات، وبقدددر مدا ت أهدددافها،لتحقيدق 

منها ما يتعلق بعمله ومهماته، ومنها ما يتعلق بعدم توافر اإلمكانات المادية والبشرية، التي تعيق مدن 
تغلدم الوصول إلى األهداف المنشودة. األمر الدذي تتطلدم منده تطدوير أدائده وتحسدينه، والرقدي بده، لل

علدددى كافدددة التحدددديات التدددي تواجهددده مدددن خدددالل اسدددتحداث األسددداليم واألنمددداط اإلداريدددة الجديددددة التدددي 
 .(Assaf,2005)يستطيع من خاللها الوصول إلى التميز والمنافسة في أدائه وعمله 

المنظمدة فدي جدو مدن التندافس مدع المنظمدات  عمدل لكيفيدة واسدعة صديغةوتعدد الميدزة التنافسدية 
 األعمددال عليدده تقددوم الددذي األسدداس، وهددي "سددننافس  كيددف" السددؤال إجابددات عددن البحددثو المشددابهة، 

 تنشددئة فدديمهمددا  دوراً  المدرسددة تددؤدي. (Kabutia,2014)لهددا  المسددتقبلي الموقددعاإلسددتراتيجية حددول 
 لتحقيددق العمددل تطددوير علددى والمنافسددة واإلبدددا  االبتكددار علددى قدددرةمال فدديهم وتددزر  ،بددة وتددربيتهمالطل

 بددرو  العمليددة الحيدداة غمددار خددو  يمكددنهم ندداجحين أفددراد إعددداد علددى يسدداعد ممددا األهددداف،أفضددل 
علددى و  .هاوتجويددد هاتحسددينو  والتميددز مخرجاتهددا للمنافسددة نشددا إ فددي الفعالددة المشدداركة ويمكددنهم جديددة

علددى و  األهددداف هددذ  بلددو  فددي المعرفددة علددى القائمددة المدرسددة تواجههددا التددي الصددعام كددلمددن  رغمالدد
 عديدد فدي وناجحدة فعليدة مشداريع وجدود لكدن دورهدا  بأهمية المسؤولين من كثير إيمان عدممن  مرغال



 صالح عبابنة .محمد العجمي، د                                     ....    تنافسية في المدارس الثانويةالميزة الواقع 

12 

 بددأن ويبشددر ،بددةلطلل والمبتكددرين المبدددعين مددن الخبددرة نقددل فددي بفاعليددة يسددهم والمددديريات المدددارس مدن
 .دورال هذا بأهمية الوعي ونشر األهداف، هذ  تحقيق نحو صمت في طريقها تشق المعرفية المدرسة

 فدي التطبيدق إلدى طريقهدا تأخدذ جديددة مفداهيم بددأت العشرين القرن اتيتسعين من الثاني النصف وفي
 أصددول لدده الجديددد الفكددر وهددذا منتجددة، كوحدددة والمدرسددة المنتجددة، المدرسددة ومنهددا التعليميددة، العمليددة
 .(Al-Dosooqi,2004) وتاريخية فلسفية

شددديدة التنافسددية إلددى كسددم ميددزة تنافسددية علددى  مددن هنددا تسددعى كافددة المنظمددات فددي ظددل البيئددة
غيرهددا مددن المنظمددات، وذلددك مددن خددالل إضددافة قيمددة للمسددتفيد، وتحقيددق التميددز عددن طريددق اسددتثمار 
الطاقة الفكرية والعقلية لألفراد الموجودة أصال في المؤسسدات التعليميدة التدي تسدهم فدي المحصدلة فدي 

قدددرة التنافسددية لالقتصدداد الددوطني معددد تحسددين اليطني. إذ تحسددين المقدددرة التنافسددية فددي االقتصدداد الددو 
دورًا فدداعاًل فددي  تددؤديذات أهميددة ملحددة لثالثددة أسددبام رئيسددة وفقددًا لمجلددس اإلمددارات للتنافسددية، أواًل 

تحقيق الرخا  وتحسين رفاهية الحياة على المدى البعيد، وثانيًا تكتسم أهمية خاصة في البلدان ذات 
مددا يؤكددد ضددرورة المنافسددة علددى المسددتوى العددالمي، وثالثددًا تتبنددى كثيددر مالخددار   لموجددة إلددىااالقتصدداد 

 .(Al-Saleh,2010)من دول العالم استراتيجيات للتنافسية 
بزو  بيئدة  إلىوتؤكد الشواهد التربوية على أن التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية أدت 

التعلددديم فدددي العدددالم العربدددي االرتقدددا  إلدددى المعدددايير تنافسدددية عالميدددة جديددددة تتطلدددم مدددن مخرجدددات نظدددم 
العالمية، األمدر الدذي ال يعدد خيدارًا أو طموحدًا يإسدعى إليده قددر مدا أصدبح ضدرورة ال بدد مدن تحقيقهدا. 

فددي مقدددرة  (Taimah and La-Bandari,2004) يشددير شددكوكًا كمدداعلددى الددرغم مددن أن هندداك 
س مع مؤسسدات التعلديم األجنبيدة، لمدا تتمتدع بده األخيدرة مؤسسات التعليم الحكومية العربية على التناف

 . وتقنياته من المرونة والمقدرة على التكيف واالستجابة لمتطلبات سوق العمل وتطورات التعليم
نظم التعليميددة والتربويددة حتددى تعيددد صددياغة أهدددافها الددمددن هنددا باتددت الحاجددة ماسددة إلددى مراجعددة 

وفاعلدة، تتسدم  مقتددرةليدات الكفيلدة بتحقيدق بدرامج تعليميدة اآل اريدتم ابتكدوتحسن توظيف مواردها، وأن 
(  إذ البدددد للقدددائمين علدددى عمليدددة (Al-qotob,2009 بالواقعيدددة والكفدددا ة واإلنتاجيدددة وضدددمان الجدددودة

 وفاعليدةالتعليم من تبني أنماط جديدة في مجدال التعلديم حتدى تفدي بالطلدم المتزايدد عليده، بتكلفدة أقدل 
مدن التفدوق  اً وتجاوبًا أفضل مع المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية لتحقق مزيدد أعلى ومرونة أكثر

 ير.يوالتميز وما يرتبط بذلك من حتمية لوجود اإلنسان المتعلم الذي يمتلك مقومات التغ



 .0202، الثاني األردنية، المجلد الخامس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

12 

وقد شهد التعليم في دولة الكويت نقلة نوعية، خاصة بعد االستقالل، وظهدور الدنفط، وذلدك مدن 
فددي أعدددداد المدددارس علدددى اخددتالف مراحلهدددا، وكددذلك الجامعدددات، فضددال عدددن المعاهدددد  خددالل التوسدددع

والكليات التي يستطيع الطلبة من خاللها دراسة عديد من التخصصات التي تشّكل رافدًا لسوق العمل 
 .(Alhmadi, 2012) في دولة الكويت

ن صدديج جديدددة أن الوصددول للتميددز فددي التعلدديم يقتضددي البحددث عددإلددى  (Zaher,2006) اشددارو 
للتوسدددع فدددي التعلددديم كمدددا وكيفدددا لمواجهدددة جملدددة التطدددورات العلميدددة والتحدددوالت المجتمعيدددة، والتحدددديات 
المفروضة عالميا ويتطلم ذلك: تغيرات جوهرية في هياكل التعلديم وبرامجده التعليميدة لديعكس تدأثيرات 

تاحددة الشددروط والظددروف الماديددة والمعنويددة عليدده،العلددم والتكنولوجيددا  علددى أن يكونددوا هم التددي تشددجع وا 
 مفكرين مبدعين وباحثين متميزين.

إن ما شهدته دولة الكويت مدن نقلدة نوعيدة فدي مجدال التعلديم، سدوا  علدى مسدتوى الجامعدات أم 
علددى مسددتوى المدددارس، فددمن ذلددك لددم يددتم بحثدده مددن خددالل اإلطددار البحثددي مددن قبددل البدداحثين، بحيددث 

التنافسددية فددي المدددارس الثانويددة الحكوميددة، إذ أن هددذا الموضددو  يمكددن إلقددا  الضددو  علددى واقددع الميددزة 
أصددبح مددن الموضددوعات المهمددة، والتددي نالددت قسددطًا وافددرًا مددن البحددث فددي منظمددات األعمددال، إال أن 
هندداك نقصددًا فددي الدراسددات التددي تناولددت واقددع الميددزة التنافسددية فددي المدددارس الثانويددة الحكوميددة وفددي 

مبررًا إلجرا  مثل هذ  الدراسة، وعليه تأتي هذ  الدراسة للتعرف إلى واقدع  المراحل األخرى مما يشكل
 من وجهة نظر مديري المدارس. الميزة التنافسية في المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت

 مشكلة الدراسة
ظهر موضو  الميزة التنافسية في منظمدات األعمدال علدى اخدتالف أنواعهدا كأحدد الموضدوعات 

ّكلت محددورًا للبحدث واالهتمددام فددي ضددو  تحدّول التعلدديم إلددى مدا يسددمى باقتصدداد المعرفددة، إذ أن التدي شدد
المعرفة والتكنولوجيا أصبحتا تسهمان بشكل كبيدر فدي صدقل المهدارات التدي يحصدل عليهدا المتعلمدون 

 مما يمكنهم من االنخراط في سوق العمل.
سدددات التربويدددة تسدددعى لتطدددوير أدائهدددا مؤسالكغيرهدددا مدددن  فدددي دولدددة الكويدددت المددددارس الثانويدددةو 

المخرجددات مدن خدالل إكسددام الطلبدة المهدارات الالزمددة لالنخدراط فدي سددوق وبرامجهدا وتحسدين نوعيدة 
وصدواًل لتحقيدق مسدتوى مرتفدع مدن جدودة ، فدي تلدك المددارس لتحقيدق الميدزة التنافسدية العمل مما يؤدي

يزة تنافسية، خاصة مع سعي المؤسسات األدا ، وعلى الرغم من سعي هذ  المدارس للحصول على م
التربويدددة للحصدددول علدددى التميدددز فدددي األدا  إال أن عديددددا مدددن المشدددكالت أصدددبحت تواجددده المددددارس 
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الحكومية في دولة الكويت، ومن ذلك ارتفدا  نسدبة الطلبدة الملتحقدين فدي المددارس، سدوا  فدي القطدا  
يم، وفي مقابل ذلك لم يرافق ذلدك إحدداث الحكومي أم القطا  الخاص بسبم ارتفا  الطلم على التعل

نقلة نوعية في ميدان المناهج المدرسية والتي لم يتم صياغتها وفق منهج التفكيدر فدي التفكيدر، بحيدث 
يمكدددن تحسدددين البندددا  المعرفدددي عندددد الطلبدددة، وتدددأهيلهم مدددن خدددالل إكسدددابهم المهدددارات المختلفدددة لسدددوق 

واقدع الميددزة  إلدىث بحيدث يمكدن مدن خاللهددا التعدرف العمدل، األمدر الدذي أوجددد مشدكلة تحتدا  إلدى بحدد
التنافسية في المدارس الثانوية الحكومية خاصدة فدي ظدل المشداريع المختلفدة التدي تحداول وزارة التربيدة 
والتعلدديم فددي دولددة الكويددت أن تحدددث مددن خاللهددا نقلددة فددي مجددال التعلدديم، ومددن ذلددك مشددرو  المدددارس 

، وغيدر ذلدك مدن المشدروعات التدي يمكدن مدن خاللهدا (Ministry of Education,2018)المتميدزة 
إظهدار واقددع الميددزة التنافسددية فددي تلددك المدددارس، األمددر الددذي سددو  للبدداحثين إجددرا  هددذ  الدراسددة والتددي 

اآلتددي: مددا واقددع الميددزة التنافسددية فددي  ن خددالل اإلجابددة عددن السددؤال الددرئيسيمكددن تلخدديص إشددكاليتها مدد
 .في دولة الكويت المدارس الحكومية الثانوية 

 هدف الدراسة وأسئلتها
الميدزة التنافسدية فدي المددارس الثانويدة الحكوميدة بدولدة الكويدت، تعدرف واقدع  هدفت الدراسة إلدى

 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما واقع الميزة التنافسية في المدارس الحكومية بدولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس  .0

بين األوساط الحسابية  (α≤2.20إحصائية عند مستوى الداللة ) داللة ذات فروق دتوج هل .0
 الميزة التنافسية في المدارس الحكومية وفقًا لمتغير الجنس  لواقع 

 أهمية الدراسة
وهدي قضدية  موضو  الميدزة التنافسدية فدي المددارس الثانويدةأهمية الدراسة في أنها تتناول  تكمن

 تأتي أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والعملية:و ة المدرسية، مهمة في مجال اإلدار 

 للدراسة:أواًل: األهمية النظرية 
تتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية مدن أهميدة النظريدات التدي تتعلدق بدالميزة التنافسدية فدي 

جديدددة للمكتبددة المدددارس الثانويددة، وهددي الدراسددة األولددى فددي حدددود علددم الباحددث، ممددا يشددكل إضددافة 
 العربية.

 ثانيًا: األهمية العملية:
 تبرز أهمية الدراسة من الناحية العملية من إمكانية استفادة الفئات اآلتية منها:
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المدددارس، وذلددك مددن خددالل االسددتفادة مددن التطددوير والتحسددين والتجديددد المسددتمر، ومعرفددة  ومدددير  .0
 مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف إلصالحها.

، وذلدك مدن خدالل تحسدين عمليدات التربيدة فدي دولدة الكويدت السياسات التربوية فدي وزارة وواضع .0
رتقدا  بالعمليدة التعليميدة إذ تكون عونًا لهم باتخاذ القدرارات المناسدبة لال اتخاذ القرارات، وتطويرهم

 ة.يمالتعل

 تحسين جودة المخرجات. ، وذلك من خاللالثانوية المدرسة .3

الل االسددتفادة مددن األدم النظددري ونتددائج هددذ  الدراسددة، والقيددام بدراسددات البدداحثون، وذلددك مددن خدد .4
 مشابهة.

 مصطلحات الدراسة
 تضمنت هذ  الدراسة المصطلحات اآلتية:

مقدرة المنظمة على صياغة اإلستراتيجيات وتطبيقها بحيث بأنها عرفت  :الميزة التنافسية
 ذاته مجالثلة والعاملة في التجعلها في مركز تنافسي أفضل بالنسبة للمنظمات المما

(Barbish,2013). 
 مديري المدارس الثانويةوتعرف إجرائيًا: بأنها الدرجة التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة من 

 ستبانة الميزة التنافسية المعتمدة في هذ  الدراسة.  اعن فقرات  بمجابتهم مؤسسات التربية والتعليمفي 
هي المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة التربية في دولة  المدارس الثانوية الحكومية:

الكويت حسم سلم التعليم وتشمل الصفوف من العاشر حتى الصف الثاني عشر في العام الدراسي 
 .م0202/0202

 ومحدداتها: حدود الدراسة
 تتمثل حدود الدراسة باآلتي:

 لثانوية الحكومية في دولة الكويت.هذ  الدراسة على المدارس ا اقتصرت: الحدود المكانية -

 (.0202/0202العام الدراسي )أجريت هذ  الدراسة في : الحدود الزمانية -
 مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت. تمثلت في :الحدود البشرية -

 أما محددات الدراسة فتتمثل باآلتي:
 عدة.مدى استجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة الم .0

 صدق أداة الدراسة وثباتها. .0
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 يمكن تعميم نتائج هذ  الدراسة على المجتمعات المماثلة، والمجتمع الذي سحبت منه العينة. .3
 الدراسات السابقة

تضمن هذا الجز  عرضًا للدراسات السابقة ذات العالقة بموضو  الدراسة وهو الميزة التنافسية 
زمني من األقدم إلى األحدث، ال هاعرضها وفق تسلسلم وتدولة الكويت. في في المدارس الحكومية 

 وكاآلتي: 
العالقة بين المبادرات التربوية  تحديددراسة في كينيا هدفت  (Wairua,2011)أجرت ويروا 

( مدرسة ثانوية، وتم توزيع استبانة على 02من )وتحقيق الميزة التنافسية لها، وتكونت عينة الدراسة 
س، وكان من نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين المبادرات التربوية العاملين في هذ  المدار 

وتحقيق الميزة التنافسية للمدارس وخصوصا إذا تضمنت المبادرات زيادة الجودة في التعليم والتعلم 
 واإلرشاد الطالبي وتوفر إدارة فاعلة للخدمات المدرسية.

درجة ممارسة إدارة المعرفة لدى  إلىدراسة هدفت التعرف  (Almanaseer,2012)أجرت و 
، مديري المدارس الثانوية العامة وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية وضمان جودة التعليم في مدارسهم

، تم ( مديرين ومديرات302ونت عينة الدراسة من )تكتم استخدام المنهج المسحي االرتباطي، 
وأشارت النتائج إلى أن درجة ممارسة إدارة لدراسة، اختيارهم بالطريقة العشوائية، كما تم تطوير أداة ا

ردن كانت متوسطة، وأن درجة الميزة التنافسية المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية العامة في األ
شارت النتائج ألهذ  المدارس كانت متوسطة، وان درجة ضمان جودة التعليم كانت متوسطة، كما 

بين درجة ممارسة إدارة  (0.05α=) موجبة عند مستوى الداللةلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية إ
 المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية ودرجة تحقيق الميزة التنافسية. 

لدى درجدة ممارسدة مدديري المددارس إدراسة هدفت التعدرف  (Al-Astal,2013) األسطل أجرى
ة التنافسددية، تددم اسددتخدام المدددنهج الخاصددة فددي محافظددات غددزة إلدارة الجددودة الشدداملة وعالقتهددا بددالميز 

( مديرًا ومديرة في المدارس الخاصة في محافظدات 00) فيتمثلت عينة الدراسة ، اإلرتباطيالوصفي 
درجددة ممارسددة وأظهددرت نتددائج الدراسددة بددان  ،وتمثلددت أداة الدراسددة فددي االسددتبانة لجمددع البيانددات، غددزة

دة الشداملة وعالقتهدا بدالميزة التنافسدية جدا ت مديري المدارس الخاصدة فدي محافظدات غدزة إلدارة الجدو 
 بدرجة مرتفعة.

إلدى وضددع مجموعدة مدن االسددتراتيجيات  فددي مصدر (Masoud,2015)مسدعود  هددفت الدراسدة
والطرائددق التعليميددة التددي تسدداعد المدرسددة علددى تحقيددق التفددوق والتنافسددية بددين المدددارس األخددرى علددى 
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معلمددًا ومعلمددة،  (40)صددفي، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن المددنهج الو تددم اسددتخدام و المسددتوى المحلددي، 
تم إعداد استمارة لجمع البياندات، وأظهدرت ( فردًا من المديرين والوكال  والمعلمين الخبرا ، كما 00و)

كثدر الصددعوبات التددي تحددول دون أالدراسدة ان جميددع المحدداور حصددلت علدى درجددة أهميددة عاليددة، وان 
مدن وجهدة نظدر عيندة الدراسدة هدي )قلدة اإلمكاندات الماديدة والتمويدل(  تحقيق الميزة التنافسدية للمدرسدة

 وان أقل الصعوبات هي )كثرة أعبا  المعلم(. 
إلددى الكشددف عددن رؤى المدددارس حددول واقددع فقددد هدددفت  (Ashour,2018)دراسددة عاشددور  أمددا

والمصدادر ووضدع قددرات مالميزة التنافسية، وحاولت الدراسدة الكشدف عدن واقدع الميدزة التنافسدية وفقدًا لل
قدددرات والعوامددل البيئيددة التددي متددم اسددتخدام المددنهج الوصددفي مددن خددالل تحديددد المصددادر والو المدرسددة، 

الميددزة التنافسددية، وقددد تبددين أن هندداك عوامددل عدددة يمكددن مددن خاللهددا تحقيددق  فدديلهددا دور فددي التددأثير 
يين واإلداريين إليجاد فهدم عميدق الميزة التنافسية ومن ذلك اإلدراك والوعي من قبل الخبرا  االستراتيج

 في المدارس بما يؤدي لتحقيق ميزة تنافسية.
 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
العالقة  تحديدوالتي هدفت  (Wairua,2011)تباينت الدراسات السابقة في أهدافها كدراسة 

هدفت والتي  Almanaseer,2012)اسة )بين المبادرات التربوية وتحقيق الميزة التنافسية لها ودر 
درجة ممارسة إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية العامة وعالقتها بتحقيق الميزة  إلىالتعرف 

لى إهدفت التعرف والتي  (Al-Astal,2013)ودراسة  التنافسية وضمان جودة التعليم في مدارسهم
غزة إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالميزة درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظات 

هدفت إلى وضع مجموعة من االستراتيجيات والطرائق  والتي (Masoud,2015)ودراسة التنافسية،
التعليمية التي تساعد المدرسة على تحقيق التفوق والتنافسية بين المدارس األخرى على المستوى 

 .المحلي
الميدددزة التنافسددية فدددي المددددارس الثانويدددة لتعدددرف إلددى واقدددع أمددا الدراسدددة الحاليدددة فقددد هددددفت إلدددى ا

 من وجهة نظر مديري المدارس. الحكومية بدولة الكويت
، وفي الميزة التنافسية توضيح ماهيةالدراسات السابقة في ولقد أفاد اطال  الباحثين على 

 .قةاالتفاق واالختالف مع نتائج الدراسات السابنقاط ، وتعرف أداة الدراسةتطوير 
التي تناولت واقع الميزة ين وتتميز هذ  الدراسة بأنها الدراسة األولى في حدود علم الباحث

 التنافسية في المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت، مما يشكل إضافة للمكتبة العربية.
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 الطريقة واإلجراءات
 وعينتها مجتمع الدراسة

س الثانوية الحكومية في دولة الكويت والبالج مديري المدار  من جميع مجتمع الدراسة تكون
ويبين  (Ministry of Education,2018)وفق إحصائيات ( مديرًا ومديرة، 092عددهم )
 ًا لمتغير للجنس:( توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق0الجدول)

 جنسال وفقًا لمتغير توزيع مجتمع الدراسة (1الجدول)
 العدد المتغير

 الجنس
 93 ذكور
 92 اثإن

 092 المجموع
 أداة الدراسة

الميزة ، وذلك للتعرف إلى واقع تطوير أداة الدراسة )االستبانة(لتحقيق أهداف الدراسة تم 
من خالل الرجو  لبع  الدراسات السابقة  ،في دولة الكويتالتنافسية في المدارس الثانوية الحكومية 

في صورتها األولية، وبعد  وتطويرهااة، ، وتم صياغة فقرات األد(Al-Astal,2013)مثل دراسة 
أربعة ( فقرة موزعة على 44) والتي تكونت من أداة الدراسة بصورتها النهائية تم إخرا التحكيم إجرا  

( 00مجال إدارة الموارد البشرية وعدد فقراته )، ( فقرة00مجال القيادة وعدد فقراته )مجاالت، وهي: 
 .( فقرات0التكنولوجيا وعدد فقراته )مجال  ، ( فقرات9جودة وعدد فقراته )مجال ال ، فقرة

 صدق األداة
عر  االستبانة من خالل طريقة صدق المحتوى،  استخدامللتحقق من صدق أداة الدراسة تم 

في تخصصات  اتمن أساتذة الجامع ين( محكم02( فقرة على )49بصورتها األولية والمكونة من )
إذ طلم منهم قرا ة بنود معات األردنية، من الجا القياس والتقويمو  اإلدارة التربوية وأصول التربية

من اجل إبدا  آرائهم وملحوظاتهم حول مدى سالمة الفقرات من حيث سالمة فقرات االستبانة، 
األخذ بجميع تم وقد الصياغة اللغوية ووضوحها، ومدى مال متها للمجال الذي اندرجت تحته. 

ضافة وحذف المالحظات، وتعديل ، حتى خرجت أداة الدراسة الفقرات المقترحة من قبل المحكمين وا 
( %22بصورتها النهائية، وتم إجرا  التعديالت وفقًا آلرا  السادة المحكمين باعتماد نسبة اتفاق )

(Sekran,2000) ( فقرة.44أداة الدراسة في صورتها النهائية من ) توتكون 
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 ثبات األداة
الستخرا  درجة ثبات  معادلة كرونباخ ألفا،ق الداخلي حسم الباحثان معامل االتسا استخدم

 كاآلتي: ت الثبات لمجاالت الدراسة، وهي( معامال0ويبين الجدول)أداة الدراسة حسم المجاالت، 
 باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال ثبات ت المعامالقيم  (2جدول )ال

 االتساق الداخلي المجال
 0.93 مجال القيادة

 0.90 دارة الموارد البشريةإلمجا
 0.89 مجال الجودة

 0.82 مجال التكنولوجيا
 ( أن نتائج معامالت الثبات مقبولة.0يتبين من النتائج الموضحة في جدول )

 إجراءات الدراسة:
 قام الباحثان باإلجرا ات اآلتية:

 إعداد مخطط البحث وكتابة اإلطار النظري. .0

 بانة( والتأكد من دالالت صدقها وثباتها.تطوير أداة الدراسة وهي )االست .0

 اختيار عينة الدراسة وتطبيق األداة عليها وجمع البيانات من أفراد العينة. .3

 تم اعتماد معيار الحكم على المتوسطات الحسابية من خالل المعادلة اآلتية: .4

 3 3 عدد المستويات 0.33=  4 = 0-0 = القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل 
 فأقل. 0.33الدرجة المنخفضة تكون  لذا فمن
 .2..3-0.34الدرجة المتوسطة تكون    
 0-2..3الدرجة المرتفعة تكون   

جرا  عمليات التحليل اإلحصائي وصواًل الستخرا  النتائج  .0 إدخال البيانات في جهاز الحاسوم وا 
 ومناقشتها، وعرضًا ألبرز التوصيات.

 رته النهائية.كتابة تقرير البحث في صو  ..
 المعالجة اإلحصائية

 تم استخدام األساليم اإلحصائية اآلتية:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتم للحكم على فقرات االستبانة. .0

 كرونباخ ألفا للثبات. معادلة .0

 الستخرا  داللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة.  t-testاختبار  .3
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 اسة:متغيرات الدر 
 واقع الميزة التنافسيةالمتغير المستقل: 

 .المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت إجابات مديريالمتغير التابع: 
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 لنتائج الدراسة حسم تسلسل أسئلتها: يأتي عر فيما 
نافسية في المدارس ما واقع الميزة التوالذي نص على: " عر  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 الحكومية بدولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس 
تم حسام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميع  ،سؤالال هذا لإلجابة عن

مجاالت االستبانة، والتي تقيس واقع الميزة التنافسية في المدارس الحكومية بدولة الكويت، لكل 
 ( تبين نتائج ذلك. وعلى النحو اآلتي:2، .، 4،0 ،3اول )مجال ولكل فقرة، والجد

 :المجاالت
( مجاالت أداة الدراسة وفقراتها حسم المتوسطات الحسابية 2-3تستعر  الجداول من )
 واالنحرافات المعيارية وكاآلتي:

الميزة التنافسية في المدارس واقع لوالدرجة  والرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (3جدول)ال
 مرتبة تنازليًا دولة الكويت الثانوية الحكومية ب

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسطة 0 0.71 2.90 القيادة 0
 متوسطة 0 0.62 2.73 إدارة الموارد البشرية 0

 متوسطة 3 0.70 2.65 الجودة 3

 متوسطة 4 0.75 2.62 تكنولوجياال 4

 متوسطة --- 0.60 2.73 المجمو  الكلي
( أن درجة تقدير واقع الميزة التنافسية في المدارس 3يتبين من النتائج الموضحة بالجدول )
جا ت متوسطة، إذ بلج المتوسط العام  مديري المدارسالحكومية بدولة الكويت من وجهة نظر 

  في الرتبة األولى مجال القيادة، بمتوسط حسابي وقد جا( 0.60( وبانحراف معياري )2.73)
( وفي الرتبة الثانية مجال إدارة الموارد البشرية بمتوسط حسابي 2.20( وانحراف معياري )0.92)
( 0..0(، وفي الرتبة الثالثة جا  مجال الجودة بمتوسط حسابي )0..2( وانحراف معياري )0.23)

( وانحراف معياري 0..0ل التكنولوجيا بمتوسط حسابي )( وأخيرًا جا  مجا2.22وانحراف معياري )
، وتشير هذ  النتيجة إلى أن هذا الواقع لم يصل إلى المستوى المطلوم، ( وبدرجة متوسطة2.20)
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يرون أن القيادة تطبق مداخل تحقيق الميزة التنافسية في المدارس عبَر  مديري المدارسأن والى 
 المدارس،لمفهوم وسبل تحقيق التنافسية في  ف  ك أدراك غير كاوظائفها بدرجة متوسطة  وال زال هنا

والسير بها نحو الريادة والعالمية لتحقيق  ،لما لها من أثر إيجابي على رفع سوية االقتصاد الوطني
النتائج السابقة أن مجاالت الميزة التنافسية سوا  على مجال  عر كما تبين من خالل  .أهدافها

وارد البشرية أم الجودة، أم التكنولوجيا، جا ت جميعها بدرجة متوسطة، مما يظهر القيادة أم إدارة الم
أن هناك حاجة لتلمس واقع الميزة التنافسية في المدارس الثانوية الحكومية، والذي يعكس بشكل 
واضح إشكالية الدراسة، إذ أن الوقوف على هذا الواقع يمكن من تلمس الحاجات والنقص في بع  

لتي تتعلق بالمدارس الثانوية الحكومية، مما يساعد في إيجاد الحلول المناسبة التي يمكن الجوانم ا
 أن توصل هذ  المدارس للحصول على الميزة التنافسية وتحقيق مستوى مرتفع من األدا .

، Qatanani,2016))دراسة و  (Mnaseer,2012)وقد اتفقت هذ  الدراسة مع دراسة 
 (. Al-Astal,2013) دراسةواختلفت مع 

، فقد واقع الميزة التنافسية في المدارس الحكومية بدولة الكويتوللوقوف بصورة تفصيلية على 
 تم تناولها حسم مجاالت االستبانة، وعلى النحو اآلتي:

 لقيادةالمجال األول: مجال ا
لفقرات للتعرف إلى واقع مجال القيادة تم استخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 (.4المتعلقة بمجال القيادة مرتبة تنازليًا وحسم الجدول )
القيادة ال المتعلقة بمج فقراتلل والرتب والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (4جدول )ال

 مرتبة تنازليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 لدرجةا الرتبة المعياري

4 
مدرسية إلى تعزيز العمل برو  الفريق لتحقيق تسعى اإلدارة ال

 الميزة التنافسية
 ةمتوسط 0 1.01 3.07

2 
تحرص اإلدارة المدرسية على االفادة من معطيات التكنولوجيا 

 الحديثة المحققة للميزة التنافسية
 ةمتوسط 0 1.08 3.06

 ةمتوسط 3 0.95 3.04 تعتمد اإلدارة المدرسية االستراتيجية لتحقيق الميزة التنافسية 0

0 
تنطلق اإلدارة المدرسية من تبني رؤية مستقبلية مرتكزة على 

 ةمتوسط 4 0.98 3.02 التطوير بهدف التحسين

. 
تسعى اإلدارة المدرسية إلى التواصل مع قيادات المجتمع المحلي 

 لتعزيز مفهوم التشاركية في عملية صنع القرار
 ةمتوسط 0 0.96 2.96

2 
المدرسية القيمة المضافة الى القيمة االبداعية في تتجاوز اإلدارة 

 سعيها لتحقيق التطوير المعزز للميزة التنافسية
 ةمتوسط . 0.99 2.94

 ةمتوسط 2 0.97 2.91 التعامل مع تحديات العمل علىتمتلك اإلدارة المدرسية المقدرة  02
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 لدرجةا الرتبة المعياري

 ةمتوسط 2 1.03 2.89 المقدرة على تطوير أساليم العمل تمتلك اإلدارة المدرسية 9

03 
التعديالت الالزمة على الهيكل التنظيمي وفقا لمتطلبات  تجرى

 اإلستراتيجية
 ةمتوسط 9 1.00 2.87

3 
تتبنى اإلدارة المدرسية مبدأ إدارة الجودة الشاملة في عملها 

 لتحقيق ميزتها التنافسية
 ةمتوسط 02 1.08 2.86

 ةمتوسط 00 1.00 2.83 إلنجاز المهماتتعتمد اإلدارة المدرسية األسلوم التشاركي  00

 ةمتوسط 00 1.00 2.83 تمتلك اإلدارة المدرسية المقدرة على محاورة اآلخرين بهدف اقناعهم 04

 ةمتوسط 03 0.98 2.82 تعزز اإلدارة المدرسية مبدأ القيادة الديمقراطية في مدخالتها البشرية 0
 ةمتوسط 04 0.94 2.77 لمصلحة الشخصيةتقدم اإلدارة المدرسية الصالح العام على ا 00

 ةمتوسط 00 0.95 2.71 توائم اإلدارة المدرسية بين متطلبات المدرسة وحاجات المجتمع 00

 ةمتوسط --- 0.71 2.90 المجال الكلي

أن واقع الميزة التنافسدية فدي مجدال القيدادة، جدا  بدرجدة ( 4) النتائج الموضحة في الجدول تبين
قددد جددا ت جميددع العبددارات بدرجددة و .  (0.71( وانحددراف معيدداري )2.90سددابي )متوسددطة وبمتوسددط ح

والتي تنص ( 4ة)جا ت الفقر و  .(3.22- 2.71)بين  تقدير متوسطة، إذ تراوحت متوسطاتها الحسابية
 " بالرتبددة األولددىإلددى تعزيددز العمددل بددرو  الفريددق لتحقيددق الميددزة التنافسدديةاإلدارة المدرسددية  تسددعى"علددى

، وقدد يعدزى ذلدك إلدى قناعدة مدديري المددارس بدان (0.20( وانحراف معيداري )3.22بي )بمتوسط حسا
، وهدذا مددا أشدارت إليده نتددائج العمدل بدرو  الفريدق هددو العنصدر األساسدي فدي العمليددة التعليميدة الحديثدة

الدراسدات السدابقة التدي تبددين أهميدة تعزيدز العمددل الجمداعي والعمدل بدرو  الفريددق فدي المددارس وصددواًل 
إذ يمكن من خالل العمل  ، (Al-Astal,2013) تحقيق الميزة التنافسية، ومن هذ  الدراسات، دراسةل

يجدداد  الجمدداعي تددذليل جميددع العقبددات التددي يمكددن أن تقددف عائقددًا أمددام تطددوير العمددل فددي المدددارس، وا 
يدرة الفقددرة وجدا ت بالرتبدة األخ الحلدول والسدبل الناجحدة بمدا يمكدن مدن الوصددول إلدى الميدزة المسدتدامة.

بمتوسددط  "بددين متطلبددات المدرسددة وحاجددات المجتمددعاإلدارة المدرسددية تددوائم "والتددي تددنص علددى ( 00)
أن المدددديرين والمعلمدددين يعيشدددون  . وقدددد يعدددزى ذلدددك إلدددى(2.90( وانحدددراف معيددداري )0.20) حسدددابي

متعلقدددة ويعدددون العالقدددة الضدددعيفة بدددين المدرسدددة والمجتمدددع، ممدددا يندددتج عنددده ضدددعفا فدددي المعلومدددات ال
منهمدا  ، كما أن هناك فجوة بين المدارس والمجتمع المحلي، ذلك أن كدالً باحتياجات المجتمع الحقيقية

ال يعمل وفق ما يسدمى بالشدراكة المجتمعيدة، بمدا يمكدن مدن العمدل سدويًا للبحدث عدن المشدكالت التدي 
يجاد الحلول البنا ة التي يمكن من خاللها تلم س احتياجات هدذ  المددارس تواجهها المدارس الثانوية وا 

 بما يؤدي خدمة واضحة للمجتمع المجلي.
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والتدددي توصدددلت إلدددى أن  (Almanaser,2012)وتتفدددق نتيجدددة هدددذ  الدراسدددة مدددع نتيجدددة دراسدددة 
 (Al-Astal,2013)درجدة الميدزة التنافسددية فدي المدددارس كاندت متوسددطة، واختلفدت مددع نتيجدة دراسددة 

رس الخاصدددة فدددي محافظدددة غدددزة إلدارة الجدددودة الشددداملة والتدددي بيندددت أن درجدددة ممارسدددة مدددديري المددددا
 وعالقتها بالميزة التنافسية جا ت بدرجة مرتفعة.

 إدارة الموارد البشريةالمجال الثاني: مجال 
للتعددرف إلددى واقددع مجددال إدارة المددوارد البشددرية تددم اسددتخرا  المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات 

علقدة بمجدال إدارة المدوارد البشدرية مرتبدة تنازليدًا وحسدم الجدددول المعياريدة والرتدم والدرجدة للفقدرات المت
(0.) 

إدارة المتعلقة بمجال  فقراتلل الرتب والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (5جدول )ال
 مرتبة تنازليًا  الموارد البشرية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 لدرجةا الرتبة المعياري

 ةمتوسط 0 1.00 2.85 تحث إدارة الموارد البشرية على عقد الدورات التدريبية التي تدعم مقدرات العاملين 00

 ةمتوسط 0 0.98 2.83 تهتم إدارة الموارد البشرية بدعم المقدرات الذاتية للعاملين 03

 ةمتوسط 0 0.93 2.83 تعزز إدارة الموارد البشرية الدافعية نحو العمل 02

2 
يم دورات تدريبية إدارة الموارد البشرية على تصم تحرص

 ةمتوسط 4 0.96 2.81 حتياجات العملمتخصصة تتناسم مع إ

 ةمتوسط 0 1.00 2.79 في العمل الرقابة الذاتيةإدارة الموارد البشرية شجع ت 00

 ةمتوسط . 1.01 2.78 ى العاملينعلى رفع الرو  المعنوية لدإدارة الموارد البشرية حرص ت 0

 ةمتوسط . 0.89 2,78 تحرص إدارة الموارد البشرية على تطوير الفكر القيادي للعاملين 4

 ةمتوسط 2 94. 2.74 تحفز إدارة الموارد البشرية العاملين على متابعة المستجدات العلمية 0

 ةمتوسط 2 0.91 2.74 بين العاملين واإلدارة الثقةإدارة الموارد البشرية بعد عزز ت 04

 ةمتوسط 02 1.07 2.73 تعزز إدارة الموارد البشرية األدا  النوعي لدى العاملين 00

 ةمتوسط 00 0.89 2.72 تشجع إدارة الموارد البشرية برامج التطوير الذاتي للعاملين 2

9 
تشجع إدارة الموارد البشرية العاملين على اإلفادة من خبرات 

 ةمتوسط 00 0.93 2.69 بعضهم لبع  إلثرا  العمل

 ةمتوسط 03 0.94 2.65 توفر إدارة الموارد البشرية مناخات تشجع على المبادرة الشخصية .

 ةمتوسط 04 0.97 2.60 الرضا الوظيفي عززعلى العوامل التي تإدارة الموارد البشرية ركز ت 3

 ةمتوسط 00 0.94 2.56 لوضع الرجل المناسم في المكان المناسمإدارة الموارد البشرية سعى ت 0

 ةمتوسط --- 0.62 2.73 المجال الكلي

أن واقددددع الميددددزة التنافسددددية فددددي مجددددال إدارة المددددوارد ( 0) النتددددائج الموضددددحة فددددي الجدددددول تبددددين
قدددد جدددا ت . و (0.62( وانحدددراف معيددداري )2.73البشدددرية، جدددا  بدرجدددة متوسدددطة وبمتوسدددط حسدددابي )

 .(0.20- 2.56) مدددا بدددين سدددابيةتها الحاجميددع العبدددارات بدرجدددة تقددددير متوسدددطة، إذ تراوحددت متوسدددط
علددى عقددد الدددورات التدريبيددة التددي  إدارة المددوارد البشددرية تحددث"والتددي تددنص علددى( 00ة)جددا ت الفقددر و 
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، وقدددد (0.22( وانحدددراف معيددداري )0.20بمتوسدددط حسدددابي ) " بالرتبدددة األولدددى تددددعم مقددددرات العددداملين
هارات والمعرف لمجارات كافدة التغييدر أهمية هذ  الدورات التي تسعى إلى إكسابهم الميعزى ذلك إلى 

والتحسددين المسددتمر للوصددول إلددى التنافسددية، كمددا أن تدددريم العدداملين يكسددبهم المهددارات الالزمددة التددي 
والتددي تددنص علددى ( 0)وجددا ت بالرتبددة األخيددرة الفقددرة يمكددن مددن خاللهددا االنخددراط فددي سددوق العمددل، 

( .0.0بمتوسددط حسددابي ) "فددي المكددان المناسددم لوضددع الرجددل المناسددم إدارة المددوارد البشددرية تسددعى"
شددعور المددديرين فددي المدددارس الحكوميددة بعدددم اهتمددام . وقددد يعددزى ذلددك إلددى (2.94وانحددراف معيدداري )

اإلدارة المسددؤولة عددن التوظيددف والتعيددين بتطبيددق الحاكميددة والشددفافية والمسددا لة بالشددكل األمثددل، ممددا 
 ة في هذا المجال.المتأخر  الرتبةجعل هذ  الفقرة تأخذ هذ  

والتدددي توصدددلت إلدددى أن  (Almanaser,2012)وتتفدددق نتيجدددة هدددذ  الدراسدددة مدددع نتيجدددة دراسدددة 
 (Al-Astal,2013)درجدة الميدزة التنافسددية فدي المدددارس كاندت متوسددطة، واختلفدت مددع نتيجدة دراسددة 

ملة والتدددي بيندددت أن درجدددة ممارسدددة مدددديري المددددارس الخاصدددة فدددي محافظدددة غدددزة إلدارة الجدددودة الشدددا
 وعالقتها بالميزة التنافسية جا ت بدرجة مرتفعة.

 الجودة: مجال الثالمجال الث
إلى واقع مجال الجودة تم استخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتدم  للتعرف

 .(.والدرجة للفقرات المتعلقة بمجال الجودة مرتبة تنازليًا وحسم الجدول )
الجودة  المتعلقة بمجال فقراتلل الرتب والدرجة لحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ا (6جدول )ال

 مرتبة تنازليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 لدرجةا الرتبة المعياري

 ةمتوسط 0 0.95 2.75 األدا جديدة لتحسين  مداخلالبحث عن  اإلدارة المدرسيةشجع ت 9
 ةمتوسط 0 0.93 2.71 على توفير النظام المتكامل لضمان الجودة اإلدارة المدرسيةتحرص  0

 ةمتوسط 3 0.91 2.70 بنشر ثقافة الجودة بين العاملين اإلدارة المدرسيةتهتم  0

0 
موظفيها الحصول على المعلومات التي  اإلدارة المدرسيةتساعد 

 ةمتوسط 4 0.96 2.68 يحتاجونها بعيدا عن أي تعقيدات

 ةمتوسط 0 1.00 2.63 لموظفيها فرص التعلم بشكل مستمر ة المدرسيةاإلدار  توفر 4

2 
للمشكالت التي تواجهها على إنها عتبة  اإلدارة المدرسية تنظر

 ةمتوسط 0 0.96 2.63 لدعم)التحسين والتطوير(

 ةمتوسط 0 0.93 2.63 خطة إستراتيجية واضحة لضمان الجودة اإلدارة المدرسية تضع 3

 ةمتوسط 2 1.03 2.58 عملية التحسين المستمر ة المدرسيةاإلدار  تعتمد .

 ةمتوسط 9 0.96 2.55 باألنشطة الداعمة لعمليات التحسين المستمر اإلدارة المدرسيةتهتم  2

 ةمتوسط --- 0.70 2.65 المجال الكلي
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جدة ، جدا  بدر الجدودةأن واقع الميزة التنافسية في مجدال ( .) الجدولفي النتائج الموضحة  تبين
بدرجدددة  الفقدددراتقدددد جدددا ت جميدددع ، و (0.70( وانحدددراف معيددداري )2.65متوسدددطة وبمتوسدددط حسدددابي )

والتدددي تدددنص ( 9ة)جدددا ت الفقدددر و  .(0.20- 2.55) الحسدددابيةتقددددير متوسدددطة، إذ تراوحدددت متوسدددطاتها 
بمتوسط حسابي  " بالرتبة األولىالبحث عن مداخل جديدة لتحسين األدا اإلدارة المدرسية تشجع "على
إلدى أهميدة البحدث عدن مدداخل ، وقدد يعدزى ذلدك ( وبدرجدة متوسدطة2.90( وانحراف معيداري )0.20)

ومصدددادر جديددددة للتحسدددين والدددذي يجدددم التركيدددز عليددده ألنددده المفتدددا  الحقيقدددي لجميدددع أندددوا  المعرفدددة 
 المدديرين بأندده ينمدي التفكيددر اإلبدداعي ويددزودهم األخدرى، وربمددا يعدزى ذلددك إلدى القناعددة الراسدخة لدددى

بأفكددار ومعلومددات جديدددة وحديثددة فددي مجددال تخصصدداتهم، هددذا يددنعكس علددى مخرجددات التعلدديم التددي 
اإلدارة المدرسددية تهدتم "والتدي تدنص علدى ( 2)وجا ت بالرتبدة األخيدرة الفقدرة سدوف تزيدد مدن اإلنتاجيدة.

( .2.9( وانحددراف معيدداري )0.00بمتوسددط حسددابي ) "باألنشددطة الداعمددة لعمليددات التحسددين المسددتمر
. وقددد يعددزى ذلددك إلددى قلددة اهتمامدده باألنشددطة نظددرا لقلددة وجددود الوقددت الكددافي نتيجددة وبدرجددة متوسددطة

 .األعبا  الوظيفية الملقاة على عاتقهم
والتدددي توصدددلت إلدددى أن  (Almanaser,2012)وتتفدددق نتيجدددة هدددذ  الدراسدددة مدددع نتيجدددة دراسدددة 

 (Al-Astal,2013)ع نتيجدة دراسددة درجدة الميدزة التنافسددية فدي المدددارس كاندت متوسددطة، واختلفدت مدد
والتدددي بيندددت أن درجدددة ممارسدددة مدددديري المددددارس الخاصدددة فدددي محافظدددة غدددزة إلدارة الجدددودة الشددداملة 

 وعالقتها بالميزة التنافسية جا ت بدرجة مرتفعة.
 التكنولوجيا: مجال رابعالمجال ال

النحرافددات المعياريددة إلددى واقددع مجددال التكنولوجيددا تددم اسددتخرا  المتوسددطات الحسددابية وا للتعددرف
 (.4والرتبة والدرجة للفقرات المتعلقة بمجال التكنولوجيا مرتبة تنازليًا وحسم الجدول )

المتعلقة بمجال  فقراتلل الرتب والدرجةو  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7جدول )ال
 مرتبة تنازليًا التكنولوجيا 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

راف االنح
 لدرجةا الرتبة المعياري

0 
تستخدم اإلدارة المدرسية التواصل االلكتروني من اجل تسهيل 

 التفاعل الوظيفي
 ةمتوسط 0 0.91 2.71

 ةمتوسط 0 1.05 2.67 توظف اإلدارة المدرسية أنظمة المعلومات في التدريس 3

0 
توفر اإلدارة المدرسية مصادر )التعلم والتعليم( االلكتروني في 

 ةمتوسط 3 1.01 2.63 ميع التخصصاتج

4 
تكنولوجيا داخل التوفر اإلدارة المدرسية التدريم الالزم على 

 ةمتوسط 4 0.92 2.61 المدرسة
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

راف االنح
 لدرجةا الرتبة المعياري

0 
يوفر قواعد معلوماتية  ًا الكترونياً تمتلك اإلدارة المدرسية موقع

 ةمتوسط 0 0.99 2.52 محدثة عن أنشطتها

 ةمتوسط --- 0.75 2.62 المجال الكلي
أن واقددع الميددزة التنافسددية فددي مجددال التكنولوجيددا، جددا  ( 2) النتددائج الموضددحة فددي الجدددول تبددين

قددد جدددا ت جميددع العبدددارات ، و (2.20( وانحدددراف معيدداري )0..0بدرجددة متوسددطة وبمتوسدددط حسددابي )
والتددي ( 0ة)جددا ت الفقددر و  .(0.20- 2.52) بدرجددة تقدددير متوسددطة، إذ تراوحددت متوسددطاتها الحسددابية

" بالرتبدة التواصدل االلكتروندي مدن اجدل تسدهيل التفاعدل  الدوظيفياإلدارة المدرسية تستخدم "لىتنص ع
وقددد يعددزى ذلددك إلددى  ( وبدرجددة متوسددطة،2.90( وانحددراف معيدداري )0.20بمتوسددط حسددابي ) األولددى،

اته، توجه اإلدارة في كافة مستوياتها إلى التماشدي مدع متطلبدات األساسدية لتجويدد التعلديم بكافدة مسدتوي
وجددا ت ، وأهددم شددي  هددو اسددتخدام التقنيددة الحديثددة فددي كددل مفاصددل التعلدديم المحققددة للميددزة التنافسددية

يدددوفر قواعدددد موقعدددًا الكترونيدددًا اإلدارة المدرسدددية تمتلدددك "والتدددي تدددنص علدددى ( 0)بالرتبدددة األخيدددرة الفقدددرة 
وبدرجدددددة  (2.99( وانحدددددراف معيددددداري )0.00بمتوسدددددط حسدددددابي ) "معلوماتيدددددة محدثدددددة عدددددن أنشدددددطتها

وقلدة تدوافر  الكدافي التكنولوجيدة، وضدعف التمويدلضدعف البنيدة التحتيدة . وقد يعزى ذلك إلى متوسطة
 الوعي بالتقنيات الحديثة.

والتدددي توصدددلت إلدددى أن  (Almanaser,2012)وتتفدددق نتيجدددة هدددذ  الدراسدددة مدددع نتيجدددة دراسدددة 
 (Al-Astal,2013)جدة دراسددة درجدة الميدزة التنافسددية فدي المدددارس كاندت متوسددطة، واختلفدت مددع نتي

والتدددي بيندددت أن درجدددة ممارسدددة مدددديري المددددارس الخاصدددة فدددي محافظدددة غدددزة إلدارة الجدددودة الشددداملة 
 وعالقتها بالميزة التنافسية جا ت بدرجة مرتفعة.

 عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
( α≤2.20لددة )إحصددائية عنددد مسددتوى الدال داللددة ذات فددروق توجددد هددل: "لإلجابةةة عةةن السةةؤال

الحكوميدة وفقدًا لمتغيدر الجدنس " تدم  الثانويدة الميزة التنافسية في المددارسلواقع األوساط الحسابية  نبي
لمسدتوى متغيددر الدراسدة، ويبددين  (t-test)واختبددار ت حسدام األوسدداط الحسدابية واالنحرافددات المعياريدة

 ( ذلك.  2الجدول)
 الميزة التنافسيةق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لواقع نتائج اختبار )ت( لداللة الفرو (8جدول)ال

الميزة  المجال
 التنافسية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.58 189 1.878 0.66 3.00 ذكر القيادة
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الميزة  المجال
 التنافسية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.75 2.80 أنثى
 0.66 2.72 أنثى 0.92 189 0.284 0.59 2.75 ذكر إدارة الموارد البشرية

 0.75 2.66 أنثى 0.57 189 0.268 0.65 2.63 ذكر الجودة
 0.81 2.60 أنثى 0.38 189 0.352 0.68 2.64 ذكر التكنولوجيا
 0.66 2.70 أنثى 0.52 189 0.657 0.54 2.76 ذكر األداة ككل
جود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات ( عدم و 2نتائج الموضحة في الجدول )اليتبين من 

أفراد عينة الدارسة لواقع الميزة التنافسية في المدارس الحكومية تعزى لمتغير الجنس على المستوى 
تحقيق الميزة  فيؤثر يإلى أن متغير الجنس ال الكلي لألداة وعلى جميع األبعاد، ويعزى ذلك 

المعلمين  همنيتراعي عند إختيار وتعي ور أم اإلناثالحكومية سوا  للذك التنافسية، كون المدارس
عقد الدورات التأهيلية في بداية الخدمة تساعد على رفع  فضاًل عنالكفا ات المتميزة في األصل، 

 كفاياتهم.  
 التوصيات

 فيما يأتي استعرا  لمجموعة من التوصيات التي انبثقت من نتائج الدراسة:
التنافسية في المدارس الحكومية بدولة  واقع الميزةاألول إلى أن أشارت نتائج الدراسة في سؤالها  .0

قد جا  متوسطا، وعليه يوصي الباحثان ضرورة مواكبة كل ما هو جديد لتطوير األدا   الكويت
 المدرسي في ضو  الميزة التنافسية.

زة ضرورة إجرا  مزيد من الدراسات المستقبلية والتي يمكن من خاللها الكشف عن واقع المي .0
 التنافسية في المدارس الحكومية األساسية في دولة الكويت.

References:  

Al-Astal, O. (2013). Degree of Private Schools Principals in Gaza 

Districts of Practicing Total Quality Management and its 

relationship with the School competitive Advantage, Unpublished 

Doctoral Dissertation, The Islamic University, Gaza, Palestine. 

Al-Dosooqi, E  (2004). Developin g the School’s Concept as a Productive 

Unit, Journal of Education and Science, 5(2): 32-34. 



 صالح عبابنة .محمد العجمي، د                                     ....    تنافسية في المدارس الثانويةالميزة الواقع 

23 

Alhmadi,T( 2012). The reviled of Organizational culture in elementary 

school in Kuwait and its relationship to organizational Change, Un 

published Master Degree, UAE University. 
Al-Manaseer, A (2012). Degree of Practicing Knowledge Management 

by the Public Secondary Schools Principals and its relationship 

with Achieving the Competitive Advantage and Education Quality 

Assurance in their Schools. Unpublished Doctoral Dissertation, 

Amman Arab University, Amman, Jordan. 

Alqotob, Samir (2009). The Philosophy of Excellence in University 

Education Towards a Distinguished University, Egypt: Heba Nile 

Arab Publishing and Distribution. 

Al-Saleh, R (2010). Intellectual Capital and its Role in Achieving the 

Competitive advantage, A research presented to the International 

Conference for the Administrative Development Toward the 

Excellent Performance in the Public Sector, Institute of the Public 

Management, Al-Riyad. 

 Ashour, L (2018). Schools Thought Of Competitive Advantage, 

International Journal of Business and Management Invention 

(IJBMI), 7(2): 1-7. 

Assaf, M (2005). Reality of the School Management in Gazza, Districts 

in light of the Strategic Management Standards, Unpublished 

Master Thesis, Islamic University, Gazza, Palestine. 

Barbish, Mohamed (2013). The Role of Intellectual Capital in Achieving 

the Competitive Advantage of Institutions, Unpublished Master 

Thesis, Mohammed Khudair University, Biskra,  Algeria. 

Kabutia, A. (2014). Competitive strategies adopted by Catholic 

Secondary Schools to gain competitive advantage in the 

Archdiocese of Nairobi, Kenya. Unpublished Doctoral Dissertation, 

University of Nairobi, Kenya. 

Masoud, A (2015). Strategically Features to Achieve the Competitive 

Advantage for the Public Schools in the General Education in Egypt, 

Journal of Faculty of Education, 3(39): 13-97. 

Ministry of Education, (2018). Kuwait, Kuwait. 

Qatanani, Samar (2016). Proposed educational policies to achieve 

sustainable competitive advantage in Jordanian public universities 

in light of the international rankings of universities, unpublished 

Doctoral Dissertation, University of Jordan, Amman, Jordan. 



 .0202، الثاني األردنية، المجلد الخامس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

22 

Sekran, U (2000). Research Method of Business, 3rd ed, New York: John 

Wiley. 

Sulaimi, Ali(2002). Concepts of Contemporary Management, Working 

Paper Introduction to the Forum Senior Management Chamber of 

Commerce and Industry, Riyadh, Saudi Arabia. 

Wairua, M. (2011). Value chain initiatives and development of 

competitive advantage in selected secondary schools in Nairobi. 

Unpublished Master thesis, University of Nairobi, Kenya. 

Zaher, D (2006). Spending on the Egyptian Education and Financing it: An 

analytical Critical Study, Journal of Arab Center for Education and 

Development, 6(40): 22-28. 

 
 


