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  التقييم االستراتيجي لصناعة التعليم العالي

  باستخدام قوى بورتر الخمسة لتحليل الصناعات
  منذر سلیم عبد اللطیف. د.أ

  الجامعة اإلسالمیة بغزة

monzir394@gmail.com 

للمساهمة في وتتضافر عوامل عديدة  .تتغير صناعة التعليم العالي بوتيرة مثيرة
هذا التغير السريع ، مثل التركيبة السكانية ، متطلبات سوق العمل ، المنافسة 

التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني (العالمية ، إضافة إلى األساليب الجديدة للتعليم 
ولحسن الحظ ، فإن هناك اتجاهاً إضافياً يتمثل في أن التعليم العالي هو  ).وغيره

إن صناعات التعليم العالي ، سواء كانت عامة أو خاصة  .لمتناميةمن الصناعات ا
، غير هادفة للربح ، أو للربح يجب أن تفحص باستمرار اآلفاق التنافسية للتغيرات 

مايكل بورتر، أستاذ من كلية . الهيكلية اإليجابية وكذلك السلبية لهذه الصناعة
 عام اعات ، وذلك في أواخرهارفارد لألعمال ، وضع إطاراً قوياً لتحليل الصن

، حيث عرض المبادئ األساسية لذلك اإلطار ، ومن ثم قام بتحديثه في  1970
  اإلستراتيجيةتلك  المفاهيم  استخداموفي هذه الورقة يحاول المؤلف . 2008العام 

هذه تتمكن  أنعلى أمل وتطبيقها على قطاع التعليم بمؤسساته غير الربحية ، 
 ،  التنافسية اإلستراتيجيةاالستفادة من نتائج التقييم في صياغة من المؤسسات 

 ،  ويتوقع المؤلف أنه لو تم تطبيق النظرية بنجاح. والتخطيط على المدى الطويل
وقدرتها على ، فإن ذلك يؤدي إلى تقوية المؤسسات التعليمية غير الربحية 

 يف يثحب لالخو. ليالصمود ومنافسة المؤسسات الربحية في قطاع التعليم العا
 ةراجتلا ةيلك يف اهلمع مت ريتسجام ةلاسر ىلع يعالطاب تدعس ، عوضوملا
 اهتسارد يف ةلاسرلا كلت قلطنت نأ لمآ تنكو .ةيضقلا سفن لوح ةديتعلا انتعماجب
 ، اًضيأ ةرازولاو يلاهألاو ةبلطلاك ، ةلماشو ةعونتم رظن تاهجو نم اهليلحتو
 ةيمهأ يطعت نأو ، انتاعماج يف نييرادإلا نيلوئسملا رظن ةهجو نم طقف سيلو
 جئاتنلا ىلإ لوصولل ةددعتم بيلاسأ مدختست نأو ، ةسسؤملل يفارغجلا عقوملل ربكأ
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 ، اهجئاتن عضاوت ىلع سكعناو ، اهتيمهأ نم دح امم ، تانابتسالا طقف سيلو ،
 نكل ، ةيلاحلا ةمزألا اهبينجت يف ةعماجلا تدافأ امبرو ، اًيساسأ اًعجرم تناك الإو
  .اًروكشمو اًيباجيإ اًدهج ةيضقلا ةراثإو ، ةيملع سسأ ىلع ثيدحلا درجم ىقبي

  قصة توضيحية

في  درجة البكالوريوس تخرجت كارول كيسي من جامعة فرجينيا ، وحصلت على
في السنوات التالية ، عملت كيسي في العديد  . McIntireإدارة األعمال من كلية 

إدارات عالقات المستثمرين  قسم في ، من الشركات الكبيرة المملوكة للقطاع العام
لقد منح كيسي العمل . ، وبذلك استخدمت ما تعلمته من مهارات التسويق في العمل

في هذه الشركات الكبيرة والمنظمة جيدا الثقة بالنفس  ، كما منحها خبرة واسعة 
وفي نهاية المطاف اتخذت قرارها بعمل ما كانت . في مجال التسويق واإلعالن

رت بعد خمس سنوات من بفتتاح مشروعها الخاص وإدارته ، وعمن ا، تحلم به 
 بنجاح نجاح مشروعها عن فخرها بما حققته ، ونجاحها في إدارة شركتها الخاصة

في بعض  وأضافت أنه من الصعب جداً. ألكثر من خمس سنوات ، وتحقيق أرباح
الشركات  األحيان نجاح شركات  األعمال الصغيرة ، نظراً للمنافسة الشديدة من

وأضافت أنها تعلمت الكثير من كلية إدارة األعمال المتمثلة بالعالم "الكبيرة ، 
  ".  الحقيقي

على  بالتنافسومع مرور السنين ، الحظت كارول أن أهدافاً شخصية أخرى بدأت 
وقتها وطاقتها ، ومن ذلك  األسرة ، توازن الحياة ، القدرة على التنبؤ بالدخل ، 

تحد من  ، وغيرها من األمور التي بدأت بتشكيل سحابة، إضافية أهداف تعليمية 
وقالت كيسي إن اإلثارة في امتالك شركة قد بدأت تخفت ، . رؤيتها اإلدارية

وعليه ، . وأضافت بأن التحدي المتمثل في دفع الرواتب األسبوعية أصبح مشكلة
حان قد دياً أنه فقد أصبحت تفكر ج، وبعد أن بلغت الخامسة والثالثين من العمر 

 .التي تنسجم مع أهداف حياتها ، الوقت لعمل بعض التغييرات الوظيفية
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حيث وافقت على وظيفة ، من أجل ذلك قررت كيسي العودة إلى العمل الجامعي 
، وأضافت أنها " النظم الصحية بفرجينيا"في قسم التسويق االستراتيجي لجامعة 

وأوضحت أنها ، " ائن بعد سنوات عديدةسعيدة في العمل مرة أخرى في خدمة الزب
عملت في هذا القسم ألكثر من سبع سنوات ، وكانت قد حصلت على الوظيفة في 

وقالت .  األصل نتيجة لخبراتها المتنوعة أثناء عملها في أعمالها التجارية الخاصة
ألعباء الوظيفية والمسؤولية ، واليوم تعمل كيسي من ايد زإنها قبلت تحمل الم

وأضافت أنها أرادت االستفادة من   .رة التسويق االستراتيجي داخل اإلدارةكمدي
 تجربتها بالعمل في العالم الحقيقي في قسم التسويق االستراتيجي ، الذي عملت فيه

ولكنها أيضا افتقدت التقدير الذي كانت ترغب به وتعتقد . كبيراً ، وحققت نجاحاً
ؤها يتغاضون عن إنجازاتها ، واعتقدت وبمعنى آخر فقد كان رؤسا. أنه من حقها

أن السبب يرجع إلى حقيقة أنها لم تحصل على درجة الماجستير في إدارة 
خبرة  ، ألن لديها ووصفت تلك النتيجة بالمحبطة في بعض األحيان. األعمال

  .على ما يبدو واسعة حقيقية ، ولكن ليس المؤهالت األكاديمية المطلوبة مسبقاً

كارول البحث وتقييم برامج  الدراسات العليا في كليات إدارة عندها بدأت 
فرجينيا لديها واحد من أفضل كليات إدارة األعمال  وقد وجدت أن جامعة. األعمال

، وقد شعرت كيسي أنه يمكن قبولها في برنامج الماجستير .  في الواليات المتحدة
نفس  عليها من منودرجة البكالوريوس التي حصلت ، بناء على خلفية عملها 

ها في ذلك الوقت قائمة واسعة من القيود ديوأشارت كيسي إلى أنه كان ل. الجامعة
تعيق التحاقها بالجامعة ، ومن أهم تلك المعيقات أن برنامج الدراسة يتطلب التفرغ 

كما أوضحت أيضاً أن هناك جملة . ، وأنها غير قادرة على ذلك لطبيعة عملها
  :هيأخرى من المحددات ، و

 عدم الرغبة في السفر الليلي بسبب المسؤوليات العائلية الجديدة .1

  هاسكنتغيير مكان  عدم الرغبة في .2

 طبيعة تنفيذية برنامج دراسي ذو عدم الرغبة في   .3

 ورة اإلقامة في الحرم الجامعيرال يوجد متطلبات لض .4
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د أنجبت وكانت كيسي ق .كانت بحاجة إلى مرونة البرنامج أنهاواألهم من ذلك كله 
وحيث أنها لم . تها القصوىامولوداً جديداً ، وكانت مسؤوليات األمومة أحد أولوي

تكن تفكر بالطبع في مناهج دراسية مقيدة ، أو أن تضطر إلى السفر ولو بشكل 
فقد واصلت كيسي أبحاثها ، وتوصلت إلى مقالة ، محدود ، أو أن تترك وظيفتها 

ة األعمال بالجامعات الربحية ، عبر حول الدراسة عن بعد في كليات إدار
 محتوى المادةخيارات توصيل وبالطبع تم في تلك المقالة نقاش . االنترنت
، إضافة إلى تقييم ) كامالً عبر االنترنت ، أو جزئياً في الحرم الجامعي( الدراسية

واآلن أصبحت كيسي . رضا الطالب ، خدمات التوظيف ، وتكاليف البرنامج ، الخ
لى تضييق بحثها وخياراتها لبرنامج الماجستير في إدارة األعمال التي قادرة ع

وعبرت كيسي عن إعجابها ببرنامج الماجستير في إدارة . تقدمها جامعة فينيكس
األعمال الذي تقدمه جامعة فينيكس ، حيث توجد إمكانية الدروس المباشرة التي 

ألن اإلدارة األكاديمية هذه الفرصة كانت ممكنة . يمكن أن تشاهدها إذا أرادت
لجامعة فينيكس تمتلك وحدة تصميم مركزية للمناهج ، كما أنها  تمتلك أدوات 

وبالرغم من أن . التحكم في المناهج  الدراسية ، في جميع أماكن التحاق الطلبة
بمدارس غير ربحية ممتازة مثل جيمس ماديسون ، فرجينيا  كيسي كانت محاطة

معايير كيسي الختيار الجامعة المناسبة التي  ، إال أن كومنولث وجامعة ريتشموند
قررتها مسبقاً ، والمستبعدة للقيود والحضور ، كانت تشير ببساطة إلى المعايير 

  :التالية

 عبر اإلنترنت تدريس  .1

 المشاريع من خالل فريق التعلم وتطوير .2

 الفرصة لحل المشاكل التطبيقية .3

 أحجام الفصول الصغيرة .4

 المناهج الدراسية بمقاييس عالمية  .5
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وفي وقت الحق اكتشفت كيسي مزايا إضافية ، بما في ذلك أن الرسوم الدراسية 
برنامج الماجستير تكاليف وهو تقريباً نصف $  35000للبرنامج الكامل حوالي 

  . جامعة والية فرجينيافي إدارة األعمال في 

وم الدراسية عند نقطة تسعير الرس ومن المعلوم أن الجامعات الربحية تقرر
، بين تكلفة الحصول على شهادة جامعية من كلية خاصة ، وتكلفة  إستراتيجية

لى عملية كيسي إقرار وقد  تحول . ى الجامعات الحكوميةالحصول عليها من إحد
وحيث أن كيسي لم تكن تحتاج إلى شهادة من جامعة . مقايضة بين الوقت والتكلفة

دارة األعمال في فينيكس هي إكبيرة كي تنافس على وظيفة ، فقد كانت كلية 
 شهراً 27أفضل خياراتها ، وأوضحت كيسي أنها  تخرجت من جامعة فينيكس في 

  .ألعمال، واستمرت في النجاح واالزدهار في بيئة ا

  االنطباعات الحالية لصناعة التعليم العالي

. قصة كيسي تعتبر مثاال على االتجاهات الحالية السائدة في صناعة التعليم العالي
فمن المعروف اليوم أن الطلب على التعليم العالي قد ازداد بشكل كبير خالل العقد 

فطلبة الثانوية  ، وال زالت فقاعة تلك الطفرة في تقدم وزيادة مستمرة. الماضي
إلى جنب مع تنوع أكبر من الطالب ، بما في  العامة يلتحقون اآلن بالكليات ، جنباً

ذلك الكبار ، النساء ، الطالب بدوام جزئي ، الطلبة الذين يسافرون يومياً للحصول 
أميركيون ، ألقليات مثل الالتينيين واألفرووا، على التعليم ، الطالب األجانب 

فعت هذه التركيبة السكانية الطلب على التعليم العالي العام بما يتجاوز ود. وغيرهم
وقد اقترن ذلك بالتطور الهائل في التكنولوجيات الجديدة . حدود القدرة العملية

االستعانة بمصادر خارجية من ، ووالمعلومات ، والضغوطات التي تفرضها 
كلها عوامل تساهم في الخريجين الجدد ، وزيادة الطلب على مهارات محددة ، 

  .الطلب المتزايد على التعليم العالي
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وقد انتبه قطاع التعليم الربحي لهذه االتجاهات وأحسن تسويقها لألفراد المهتمين ، 
مثل كيسي ، وهذا القطاع وجد فرصة كبيرة للنمو باستهداف كبار السن والنساء ، 

  . والطلبة الراغبين بدوام جزئي

يرة لالهتمام وتتمثل في انخفاض معدالت االلتحاق في وهناك مالحظة أخرى مث
  .  برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات العادية

وهذه االتجاهات قد تبدو مناقضة للمراقب العادي ، إذ كيف يمكن أن يكون التحاق 
ي الطالب في الجامعات التقليدية يتراجع في حين أن الطلب الكلي على التعليم العال

  يزداد بشدة؟ 

وقد استغل القطاع الربحي هذه التغيرات في السوق وقام بتطوير استراتيجيات 
تجارية لالستفادة منها ، من خالل تقديم العديد من البرامج التي تستهدف األسواق 

وهذا يزيد العرض ، ولكن في نفس الوقت ، . المربحة في التخصصات المختلفة
لحرة الصغيرة إلى إغالق أبوابها بمعدل ينذر فقد لجأت بعض كليات الفنون ا

بالخطر، وبذلك تم إفساح مساحات أوسع للقطاع التعليمي الربحي ، وأصبحت 
  . الجامعات الحكومية بمثابة المالذ األخير

،  تلك االتجاهات ويمكن للمرء أن يجادل بأن الجامعات غير الربحية تدرك تماماً
ة المدى ، ولكن لم يتم تغيير نماذجها في خططها بعيد وقد أدرجتها رسمياً

وقد يسأل أحد لماذا ؟ . بعدفيها التجارية واستراتيجيات التسويق الحالية 
  .والجواب ألنه لم يكن لديهم أصالً قابلية للتوسع

، إحدى الشركات الرائدة للتعليم العالي  )www.laureate-inc.com(شركة 
الربحي تتوقع أن تستفيد كافة مؤسسات التعليم العالي ، ألن الطلب سوف يستمر 

 أعدادأما عن أسباب ذلك التوقع فببساطة بسبب الزيادة الكبيرة في . في الزيادة
الشباب ،  الزيادة في حجم الطبقة الوسطى التي تعتقد أن التعليم هو مفتاح 

، إضافة إلى الطلب العالمي على هذه الصناعة ، التي تحتاج  حراك االجتماعيال
  .  إلى كفاءات متعلمة ومدربة جيداً

http://www.laureate-inc.com
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الشركات من الجمهور واستياء  إن "التعليم العالي"يقول ريتشارد روش في كتابه 
من  جديداً التعليم التقليدي ، واالتجاهات الديموغرافية المواتية ، وضخ نوعاً

في قطاع التعليم الربحي  ، تشير إلى أن هذا  -لمال االستثماري الخاص رأس ا
  . النوع من التعليم ربما يواصل االستحواذ على حصة متزايدة من سوق التعليم

  صناعة التعليم العاليتعريفات 

يتطلب وصفاً لسمات محددة ، وذلك للمشتغلين بتلك  أي تحليل لصناعة ما
وربما كان الفرق الرئيسي في صناعة التعليم العالي هو ما إذا كانت . الصناعة

لكن ماذا . غير ربحيةم أربحية ) جامعة أو كلية أو منظمة أخرى(المؤسسة 
 يمكن أن تعني مصطلحات الربحية وغير الربحية؟ في البيئات األكاديمية سريعة

لروش  فوفقاً. المؤسسات تبدو غير واضحةتلك التغير ، فإن عملية التمييز بين 
، سيتقلص الفارق بين مؤسسات التعليم العالي الربحية وغير الربحية لتصبح في 

إال فيما يتعلق بدفع ، بحيث ال يمكن التمييز بينها ، نهاية المطاف غير واضحة 
اه مثير للجدل يتمثل في انخفاض فعلى سبيل المثال ، هناك اتج.  الضرائب

وفي دراسة خاصة بالموضوع . اعتماد الجامعات الحكومية  على دعم الدولة
، % 8إلى % 28من  انخفض تبين أن مستوى الدعم الحكومي لجامعة فرجينيا

ووفقا لدراسة أشرفت عليها مجلة . على مدى السنوات القليلة الماضية
لقد : "عن رئيس إحدى الجامعات  قوله اإليكونوميست ، نقلت فيها الصحيفة

تطورت جامعته من كونها مؤسسة حكومية إلى مؤسسة تدعمها الدولة ، ثم إلى 
مؤسسة تتلقى بعض المساعدات من الدولة ،  ثم إلى مؤسسة موجودة في الدولة 

  ". ، وأخيراً إلى مؤسسة تضايقها الدولة

وذلك كي نتمكن من فهمه  إن أحد األساليب المتبعة لتحديد وتعريف شيء ما ،
اك أيضاً مشروع المستقبل نوه. بوضوح ، أن نستخدم طرق المقارنة والتضاد

الذي أجرته جامعة براون ، والذي يوفر وصفاً ممتازاً قائماً على سبعة وظائف 
أو أغراض متميزة للجامعة غير الربحية ، ويؤكد أن هذه األغراض ينبغي 

  :ات ، وهذه العناصر هيمؤسسالإدراجها في برنامج وأهداف هذه 
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 توفير بيئة مناسبة للتنقل والحراك االجتماعي للطالب وأعضاء هيئة التدريس .1
  المجتمع أفراد ، وكذلك ، والموظفين

 توفير بيئة تعليمية وتعلمية عالية المستوى والجودة .2

 عالية الجودةتوفير التعليم العالي في عملية واعية فعالة و .3

سية والتطبيقية وتوفير المنح الدراسية في العديد من إجراء البحوث األسا  .4
 المجاالت

 تقديم خدمات التوعية المجتمعية لنشر المعرفة والمهارات  .5

 توفير منتديات للتقييم والمناقشات المفتوحة والعادلة .6

التعليمية واإلدارية في المدارس  تقديم المساعدة والدعم إلى المؤسسات .7
 الثانوية ، بما في ذلك المناهج 

هذه بالتأكيد أهداف رائعة ، ولكن في بعض النواحي هناك خطر من أن الجمهور 
لكن لحسن الحظ ، فقد . على أنها نظرية أكثر من الالزم ومجردة هايمكن أن يفسر

مل على مقاييس تعتمد على أخذ مشروع المستقبل ذلك بعين االعتبار ، وبالتالي اشت
، يمكن قياس  فعلى سبيل المثال. ات بحثية محددةياننتائج يمكن مالحظتها من ب

القدرة على التنقل والحراك االجتماعي من خالل سهولة الوصول المباشر إلى 
التعليم العالي ، والذي هو بدوره نتيجة للمساعدات المالية الكافية ، ونسب التنوع 

كما يمكن تقييم جودة . والنسبة المئوية لتخرج الطلبة الملتحقينبين الطلبة ، 
االستفادة من دراسة المساقات  استبياناتالتدريس من خالل تقييم مجلس االعتماد ، 

وأخيراً ، . ، تحقيق أهداف التعلم ، والنمو في استخدام التقنيات التعليمية الجديدة
رسوم الدراسية ، ونسبة المخصصات مقاييس الكفاءة المالية ، واتجاهات تغير ال

لها أمثلة على القياسات المالية من الخزينة العامة كنسبة مئوية من الميزانية ، ك
  .لتعليم العاليالمالية ل

وعلى سبيل المقارنة ، فالجامعات والكليات الربحية توفر بيئة مناسبة للحراك 
. مارسات تشغيل كفؤةم إتباعهااالجتماعي ، ومنتج تعليمي منافس ، إضافة إلى 

، فإن  وفي العموم .الوظائف العامة األربعة المتبقية ومع ذلك ، فإنها ال تشارك في
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غير وتدريس مساعدين الي الربحية تستخدم أعضاء هيئة مؤسسات التعليم الع
مع  .حسب الحاجة )مؤقتة(متفرغين ، وذلك للتدريس واألعمال األخرى ،  بعقود 

لمنح الدراسية واألبحاث ليست جزءاً من الوصف العلم أن الحصول على ا
  .الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين

دعم التعليم  المنتديات العامة ، وبالتأكيدرعاية التواصل مع المجتمع ، كما أن 
  .المؤسسات الربحية ي ، تعتبر بعيدة كل البعد عن مهماتالثانو

  عاليالتحليل االستراتيجي لصناعة التعليم ال

اآلن وقد توضحت الفروق بين قطاعات التعليم العالي الربحية وغير الهادفة للربح 
، فإنه ينبغي على القطاع غير الربحي اإلقرار بحقيقة أن مؤسسات التعليم العالي 

تقاسم تلك الصناعة ، والربحية هي اآلن ناضجة بما يكفي ، واالعتراف بشراكتهم 
  . أمر ال بد منه

تحليل استراتيجي لصناعة ما ، هو أسلوب لكشف وفهم األهداف إن إجراء 
والدوافع الكامنة وراء ذلك القطاع ، ويمكن أن يؤدي إلى توضيح حالة وطبيعة 

إن اإلطار الغالب  المستخدم في التحليل االستراتيجي للصناعة هو  .تلك الصناعة
رحات مايكل ويستند إطار العمل على مقت. المعروف باسم قوى بورتر الخمسة

. 2008والتي تم تحديثها مؤخرا في يناير كانون الثاني  1976بورتر في عام 
باستخدام خمسة مقاييس اقتصادية يمكن ، ويستطيع المحلل نمذجة أي صناعة 

  :االقتصادية بالتالي) معايير ، مقاييس(التحكم بها ، وتتلخص تلك القوى 

  ة وشدة المنافسة التنافس العدائي للشركاء في الصناع درجة. 1

  مدى صعوبة الدخول إلى ميدان تلك الصناعة. 2

  من المنتجات المتاحة المشابهة أو المؤسسات البديلة التهديدات. 3

  القوة الشرائية  للمنتفعين وقدرتهم على استغاللها في التفاوض. 4
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  قوة المؤسسة وقدرتها على التفاوض. 5

ب المرتبطة بكل قوة من تلك القوى ، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الجوان
إال أنه من أجل اإليجاز ، سأوضح كل قوة من خالل مناقشة ثالثة فقط من العوامل 

  .المميزة لها

  التنافس العدائي للشركاء في الصناعة وشدة المنافسة درجة: أوالً

الخصائص التالية للصناعة تحدد أو على األقل تؤثر على درجة التنافس بين 
  :ات القائمةالمؤسس

ما زاد عدد المؤسسات في نفس الصناعة ، فإن لك : تركيز الصناعة .1
 حمايةرغبة كل مؤسسة المنافسة بين هذه المؤسسات أيضا تزداد ، وذلك ل

 .أو زيادة حصتها في السوق نفسها ،

إن الصناعة التي تتميز : الصناعية التكلفة المالية للهياكل في المؤسسة .2
تستلزم العمل بالطاقة القصوى كي تكون عدد تكاليف البهياكل عالية 

، يجب أن  وبالطبع .منتجاتها كبيراً ، وذلك لتقليل التكلفة للوحدة أو الخدمة
تتمكن المؤسسة من بيع هذه المنتجات ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة حدة 

  .المنافسة
ناضجة في األسواق المستقرة بطيئة النمو أو األسواق ال :معدل نمو السوق .3

اق سريعة النمو ، فإن أما بالمقارنة باألسو. تتنافس المؤسسات وجها لوجه
 .كأثر مصاحب لنمو السوق بشكل عام، تنمو الجميع إيرادات 

  مدى صعوبة الدخول إلى ميدان تلك الصناعة: ثانياً

ويقصد بذلك الحواجز والعقبات التي تحول دون دخول مؤسسات جديدة لمنافسة 
 .ئمة ، وتعمل تلك العقبات عن طريق خفض معدل الوافدين الجددالمؤسسات القا

  :الحواجز النمطية للدخول ما يلي ومن
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ويعتبر ذلك ميزة تنافسية : والعمليات الخاصة والمعرفة براءات االختراع .1
من خالل السياسة العامة وإنفاذ قوانين براءات االختراع وحقوق الطبع 

  .والنشر من قبل الحكومات

ما تفرض سياسات تحافظ فيها على زيادة  الحكومة غالباً : الحكومةسياسة  .2
، ولكن في بعض األحيان فإنها تتبع بعض اإلجراءات  المنافسة في السوق

 .بالسماح أو إيجاد بعض االحتكارات االستثنائية لمصلحة الجماهير ،

 األمثلة الكالسيكية على االحتكارات التي تقرها الحكومة تشمل المرافق ،
  .واالمتيازات ، شيفرات االتصال والتلفزيون ، والخدمة البريدية

في معظم الصناعات ، يوجد هناك حد أدنى من : االقتصادي اإلنتاجحجم  .3
وكلما ارتفع . اإلنتاج الذي يحقق كفاءة التكاليف المثلى لتلك الصناعة

د مستوى الحد األدنى لكفاءة اإلنتاج ، كلما كان أصعب على الوافدين الجد
  . ، مما يشكل عقبة حقيقية أمامهم اإلنتاجالوصول إلى هذا المستوى من 

  من المنتجات المتاحة المشابهة أو المؤسسات البديلة التهديدات: ثالثاً

التهديد الذي تواجهه صناعة ما من مؤسسات صناعية أخرى تقدم منتجات أو 
بتوافر وتنافسية تلك المنتجات أو الخدمات ،  وثيقاً خدمات بديلة  يرتبط ارتباطاً

المتاحة من المؤسسات وهذا بدوره يؤثر على الطلب على المنتجات والخدمات 
  :وتؤثر البدائل االقتصادية المنافسة من خالل. القائمة

وجود المنتجات والخدمات : توافر بدائل للمنتج فيما يتعلق بالسعر واألداء .1
للمنتج المقصود يزيد من خيارات المستهلك ،  التي تتمتع بوظائف معادلة

 ةقائمال تنافسية للمؤسسات مما يضعف أي ميزة

: مرتبطة بالمنتجات والخدمات المقصودة تكلفة التحول إلى مؤسسة أخرى .2
إذا كانت تكاليف التحول ، مثل تكاليف إعادة التعلم ، ورسوم إنهاء الخدمة 

ثالً ، أو تكاليف المخزون من مع المؤسسة الحالية ، أو رسوم التركيب م
، فإن رغبة المستهلكين في التحول إلى  المؤسسة المقصودة كان مرتفعاً
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مؤسسة أخرى ستكون أقل احتماالً ، للحصول على نفس المنتجات أو 
 .الخدمات

وجود بدائل عامة أقل تكلفة ، : قابلية الزبون للتحول إلى مؤسسة أخرى .3
يؤثر على ميل ، االت الرسمية للمنتج عن المنتجات الخاصة بالوك فضالً

أيضاً ، السمات الشخصية ، والعوامل  .المستهلك إلى استبدال المنتج
  .الديموغرافية ، والقيم الثقافية هي متغيرات تنبؤية إضافية

  القوة الشرائية  للمنتفعين وقدرتهم على استغاللها في التفاوض: رابعاً

مدى تأثير مجموعة تعبير عن قوة المشتري اإلجمالية داخل صناعة ما إنما هي 
ويمكن . مجموعة على تلك الصناعةالمشترين ، ومستوى قدرتهم التفاوضية ك

  :للمؤسسات الصناعية قياس قوة المشترين عن طريق

تعتبر القوة الشرائية للمشتري عالية إذا كانت : تركيز المشترين في منطقة ما. 1
  .المجموعة مركزة ، وأنها تمثل حصة مهمة من السوق

المنتفعون الذين يملكون معلومات وافية سيكون لديهم : المعلومات المتاحة .2
  .تأثيرات غير موجهة في أي عمليات شراء

إذا كانت منتجات مؤسسة ما لها خصائص عامة  ، للمنتج أو : توحيد المنتجات. 3
وعلى . غيرها من الصناعات منكون أعلى نسبة الخدمة ، فإن القوة الشرائية ت

 فريدة ، إذا كانت منتجات المؤسسة تتميز بخصائص ومزايا وفوائد العكس من ذلك
  .فسوف تكون القوة الشرائية أقل من ذلك بكثير، 

  قوة المؤسسة وقدرتها على التفاوض: خامساً

القوة ب إنما يتمثلة الشرائي آلخر لنطاق القوة االقتصادية لقوة المنتفعينالجانب ا
هو ما يمكن أن يحدد مدى تأثير تلك المجموعة على واإلنتاجية للمزودين ، 

  :صناعة ما ، وتتأثر هذه القوة بما يلي
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من الطبيعي أن يزداد تحكم المؤسسات المزودة : تركيز وجود الموردين. 1
ا ازداد ق ، كلملي قدرتها على السيطرة على األسواللخدمات والمنتجات ، وبالتا

  . عدد وتركيز المشترين في منطقة ما ، بينما قل عدد مقدمي الخدمات والمنتجات

أنه يمكن للموردين  على الرغم من صعوبته ، إال: تهديدات التكامل الموضعي. 2
على صناعة ما من خالل النمو عمودياً ، وذلك مما يزيد من قوة  زيادة تأثيرهم

  .للمشترين المتاخمين لمواقعها القائمة -التجزئة على مستوى  -المباشرة  المنافسة

عندما تكون المؤسسات الصناعية األخرى ، ليست من : لصناعةلمورد الأهمية  .3
زبائن مورد ما ، عندها تزداد قوة المورد وقدرته على الموردين المحتملين لضمن 

  .  التحكم باألسواق

  تطبيق قوى بورتر الخمسة

س على نطاق ردبورتر يعتبر واحداً من األطر التي تُعلى الرغم من أن إطار 
ما تتجاوز المجال  واسع لتحليل الصناعة ، فإن قوى بورتر الخمسة ال تزال نادراً

النظري في كليات إدارة األعمال ، وبالتالي فهي بحاجة إلى مناقشة مطولة نوعا 
وفي هذه األسطر سيتم تطبيق كل قوة من قوى بورتر الخمسة في . ما

  .خصوصيات قطاع التعليم العالي

  التنافس العدائي للشركاء في الصناعة وشدة المنافسة درجة: أوالً

جامعة  4000دة على ما يقرب من التعليم العالي في الواليات المتحيشمل قطاع 
وعلى الرغم من أن صناعة التعليم العالي قد تظهر مجزأة في وجود أكثر . وكلية
كيان متنافس ، إال أن تلك الصناعة بالفعل هي في الواقع مركزة للغاية  4000من 

الطلبة المسجلين  مليون من 17.7من نحو  % 50،  حيث نالحظ أن أكثر من 
ومحصلة تلك النتيجة ببساطة . من هذه الكليات أو الجامعات 400يلتحقون فقط في 

ئة من الموردين تسيطر على ما يزيد اأن هذا النمط يشير إلى  أن عشرة في الم
وقد بلغت محصلة إيرادات هذا القطاع في عام ،  من حصة السوق % 50عن 

الرغم من أن القطاع التعليمي الربحي حصل وب. مليار دوالر 200حوالي   2007
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في التعليم  مليار دوالر ، إال أن هذا القطاع يعتبر األسرع نمواً 13 على فقط
جامعات ربحية خالل خمس  10العالي ، ومن المتوقع تضاعف إيرادات أكبر 

من واألهم ، هذا االتجاه نحو النمو يبدو أنه سيستمر على المدى الطويل . سنوات
مليون من الطالب المسجلين  17.7في وجود بالذات التنبؤ به ،  أنه يمكنذلك 

 مليون 19.5المتوقع أن يرتفع إلى  من حاليا في جامعات الواليات المتحدة ، والذي
ومع تزايد الطلب على التعليم العالي بشدة ، فإن . 2014بحلول عام  طالباً

بعد أن تأخذ ، الواليات المتحدة الجامعات الحكومية المعتمدة وكليات المجتمع في 
نظراً للطلب ، حصتها ، فإنه من المرجح أن االلتحاق بالمؤسسات الربحية سيزداد 

القطاع ينمو أن  ومن المتوقع. مماثلة في العرضالزيادة ال ، بالرغم منالمتزايد 
نه كونظراً لما يتمتع به من مرونة ، واستجابة لظروف السوق ، و، الربحي أكثر 

 استعداد لقبول التغيير أكثر من الجامعات التقليدية المعتمدة من الدولة ، أساساً على
  .بسبب هيكلها اإلداري
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 وفي العموم ، ال شك بأن مؤسسات قطاع التعليم العالي لديها تكلفة ثابتة عالية جداً
هذا الهيكل المالي يفرض على هذه . إذا ما قورنت بنسبة التكلفة اإلجمالية، 

، باعتبار التسجيل هو المقياس ، اً منها قريبل طاقتها أو ت أن تعمل بكامالمؤسسا
لربحي فال ينطبق اأما القطاع . من أجل تحقيق اقتصاديات تنافسية من ناحية الحجم

،  عليه هذا الوصف ، ذلك ألن معظم مؤسساته القائمة تستأجر الفصول الدراسية
 ، ولديها مكتبات محدودة الموارد عاملينوال توفر أماكن اإلقامة السكنية للطلبة وال

 أقلتكلفة ثابتة  ذات ، فهي وال توظف هيئة تدريس بعقود ثابتة ، وبناء على ذلك ،
  .بشكل ملحوظ

  التنافس العدائي للشركاء في الصناعة وشدة المنافسة تقييم درجة

وحيث أن صناعة التعليم العالي تتميز بحاجتها إلى تكلفة ثابتة عالية ، وهي مركزة 
ومن فوائد . بشكل كبير ، فإن هذا يجعل القدرة على توقع التنافسية لديها عالية

كونها صناعة نامية ، فإن ذلك يعوض درجة التنافسية مع المؤسسات األخرى ، 
مة مع المؤسسات المنافسة األخرى ألن كما أنه يتم تخفيف الخصو. إلى حد كبير

الجامعات غير الربحية لديها حاجتها من الطلبة وال ترغب في المزيد ، مما يفتح 
من خالل ، الطلب المتزايد  عات والكليات الربحية على مجاراةالباب للجام

وبشكل عام يمكن القول أن درجة التنافس . محددةوشرائح استهداف تخصصات 
  . لمؤسسات التعليمية الربحية وغير الربحية معتدل نسبياًالعدائي بين ا

   مدى صعوبة الدخول إلى ميدان تلك الصناعة: ثانياً

الجامعات والكليات العامة عادة ما تكون مؤسسات كبيرة جدا ، وتتميز بعمليات 
إدارية متشعبة ، ومرافق واسعة االنتشار ، وسمعة ال تقدر بثمن ، إضافة إلى 

هذه الخصائص ، ورأس . ئة سنةاكثر من مألن ، لها إرث قد يكون قاعدة خريجي
المال واألوقاف الالزمة لدعم هذه األصول طويلة األجل ، بما في ذلك منح 
األراضي الواسعة ، في حد ذاتها تعتبر اقتصادات كبيرة الحجم ، وتمثل بالتأكيد 

 لك أنأضف إلى ذ. عقبات كؤود تحول دون دخول مؤسسات تعليمية جديدة
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على أساس م إنشاء الجامعات ، والحكومات أيضا تنظالحكومة االتحادية 
  .وبمراعاة القيود المفروضة على الميزانية ، االحتياجات والسياسات

وبينما تستمر المصادر العامة للقروض الطالبية في االنخفاض ، فبصورة غير 
خاصة وأن . المنافسةمقصودة تتصاعد الحواجز أمام دخول القطاع الربحي ميدان 

من التدفقات النقدية لمؤسسات التعليم الربحي تأتي من الرسوم  %93حوالي 
من الرسوم الدراسية للطلبة تتدفق أساساً  %64أن  والنقطة الحاسمة هي. الدراسية

ومن الواضح أنه طالما  .من الحكومات االتحاديةمن القروض الطالبية المدعومة 
في االنخفاض ، نتيجة لألزمات الفيدرالية ، فمن  استمرت القروض الطالبية

المتوقع انخفاض االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي الربحية ، حيث تم بالفعل 
مالحظة انخفاض عائداتها ، وانخفاض عدد طلبتها ، وانخفاض أسعار أسهمها ، 

بة وهناك عق. وكل ذلك  يؤشر إلى الحذر الشديد ألي وافد جديد على هذه الصناعة
هو الملكية أال و،  هامشيتهإضافية أمام دخول مؤسسات جديدة ، على الرغم من 

هذه . الجامعة ونشاطات ومكاتب نقل التكنولوجيا في معظم أنظمة، الفكرية 
لى أموال نقدية ، وهذا يمثل تدفق ، وتحولها إالمكاتب تحمي البحوث الجامعية 

  .نقدي إضافي

األكثر إثارة للجدل لدخول مؤسسات تعليمية  رجح فإن من أهم الحواجزوعلى األ
. جديدة لسوق التعليم العالي يتمثل في القيود المفروضة من قبل جمعيات االعتماد

ه هذه الجمعيات بتعزيز المعايير المتعلقة بالمناهج ، وبناء فيوفي الوقت الذي تقوم 
ألعضاء أسس واضحة لمقاييس نتائج التعليم ، أيضا تقوم بحماية المؤسسات ا

. عن طريق اشتراط حصول أي مؤسسة جديدة على رخصة، " المعتمدة من قبل"
وتخصصات القانون ، والكليات الطبية ، إن نجاح وسمعة كليات إدارة األعمال 

  .  تتطلب التصديق واالعتماد ضمن شروط  قاسية

ال وكمث. والمثير للدهشة أن الجامعات الحالية تسيطر على معظم منظمات االعتماد
أن مجلس االعتماد رفض ، على عنصر التحكم الذي تملكه الجامعات الحالية 

  .الترخيص لكلية إدارة األعمال من جامعة فينيكس
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  تقييم مدى صعوبة الدخول إلى ميدان تلك الصناعة

االتحادية ،  حكوماتارتفاع التكاليف الثابتة ، والقوانين الصارمة التي تفرضها ال
ج الدراسية ، اعتماد المناه واقتصادات هائلة للمؤسسات الحالية ، إضافة إلى تقييد

دخول منافسين جدد ، وتخدم الجامعات الحالية  عيقكلها بمثابة حواجز كبيرة ت
  .الحاليةفي معدالتها السوقية  هاحصصوينعكس ذلك على حماية بشكل جيد ، 

  جات المتاحة المشابهة أو المؤسسات البديلةمن المنت التهديدات: ثالثاً

في البداية قد يعتقد المرء أن الخيارات والبدائل لها عالقة وطيدة بكسب شهادة 
 حسب الموقعب اًكون مقيديمكن أن يالحصول على التعليم العالي  أن أو، جامعية 

من أن وعلى الرغم . مستوى الدخل ، أو ربما التأثيرات الثقافية وأ،  الجغرافي
هذه القيود تعتبر أقل أهمية اليوم إال أن ،  عاماً 20ذلك ربما كان صحيحاً قبل 

ففي الوقت الحاضر، هناك مجموعة متنوعة . ، وبشكل ملحوظعلى التعليم العالي 
التعليمية واسعة النطاق ، والمستمرة في االزدياد ، متأثرة بالتقدم " المنتجات"من 

كالسيكية وتصنف النظرية االقتصادية ال. ماتالهائل في تكنولوجيا المعلو
، ألن وجود المزايا والفوائد للمنتج  ى أنها مكملة للمنتجتكنولوجيا المعلومات عل

  .تقوي ذلك المنتج

، وهو توافر أو التحويل وهناك عملية اقتصادية إضافية تقيس تهديد االستبدال 
ذلك ، فإن معظم الجامعات وكمثال على . داء والسعربدائل منافسة للمنتج في األ

، فإن  وهكذا .الحكومية في والية معينة لديها معدالت متماثلة للرسوم الدراسية
.  التكلفة المالية ستكون تقريباً واحدة  لاللتحاق بأي جامعة حكومية في الوالية

الطالب المحتملين أو حتى المنتقلين لن يجدوا أية اختالفات في الرسوم ، وبالتالي 
  . لنظر إلى الخدمات المقدمة ، عوضاً عن الرسوم الدراسيةيتم ا

هي الجانب الملموس من فأما تكاليف التحويل بين الجامعات والخدمات المفترضة 
، فإن عملية التحويل بين  وكمثال على ذلك. المفهوم المجرد الستبدال المنتج
،  ل أكثر تحديداًوبشك. داخل الواليات المتحدة الجامعات أو الكليات سلسة نسبياً
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فإن االنتقال بين الجامعات والمعاهد يتميز بتكاليف تحويل منخفضة وغير ملموسة 
ومن الواضح أنه يمكن للمرء أن ينشغل في .  ، بسبب التوافق الكبير في المناهج

درجة التفاصيل نقل االعتمادات ، وأوصاف المساقات بطبيعة الحال ، ومتطلبات 
في (لى جامعة جديدة اإلجراءات المرهقة للتحويل إ رنة مع، ولكن بالمقاالعلمية 

ربما ال يكون للتحويل داخل الواليات المتحدى سوى تكلفة  )االتحاد األوروبي مثالً
  . نفسية طفيفة

كثر استعداداً أوربما ال ينبغي اإلفراط في التعميم ، حيث الشباب األصغر سناً هم 
، " ؟ماذا لدي ألخسره: "اب ويخاطب نفسهشوربما يفكر ال .لتغيير من كبار السنل

وبشكل عام يمكن االستنتاج أن البالغين . وهو ما يتناقض مع تفكير كبار السن عادة
أكثر ميالً إلى التحويل من كبار السن ، في نفس المجموعة من طلبة  األصغر سناً
بمعدالت ، هذه األمثلة هي افتراضية ومن األفضل أن تقاس  بالطبع. التعليم العالي

  .التحويل والتخرج

  من المنتجات المتاحة المشابهة أو المؤسسات البديلة تقييم التهديدات

من الجامعات والكليات في الواليات المتحدة ، والتي من  4000هناك ما يقدر ب 
 . شأنها وحدها أن تشير إلى وجود مجموعة واسعة من خيارات التعليم العالي

٪ فقط من الجامعات 10وبالرغم من أن الغالبية العظمى من الطالب يلتحقون ب 
وهذا . في الواليات المتحدة ، إال أنه يمكن القول أن فرص االختيار مرتفعة

يتناقض بشكل صارخ مع النمو السريع للجامعات في دول الشرق األوسط حيث 
كما أن محدودية  .حياةربما كانت هناك جامعة واحدة حكومية أو خاصة قابلة لل

من البدائل  -لى حد ما إ –القدرات االستيعابية ، وتصاعد شروط القبول تقلل 
 .المتاحة

تختلف معدالت الرسوم الدراسية على نطاق واسع بين قطاعات التعليم العالي 
وتقوم الجامعات الربحية بتسعير . الحكومية والخاصة ، الربحية وغير الربحية

ومن الناحية االقتصادية  .وم الدراسية للجامعات العامة والخاصةرسومها بين الرس
منحنى عند نقطة مرونة سعر  الدراسية للمؤسسات الربحية تحدد ، فإن الرسوم
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نقاط  ال تخلو من اإلستراتيجيةومع ذلك ، فإن هذه . الطلب في التعليم العالي
حويل بين الجامعات الضعف ، بما في ذلك النتيجة غير المقصودة بتقليل رسوم الت

ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات  وبالرغم من. الحكومية والمؤسسات الربحية
إن قابلية الطالب للتحويل إلى إال أن الربحية ،  مقارنة بالجامعات الحكومية ، 

، خاصة أنه يعلم سلفاً  )عندما تكون رسوم التحويل منخفضة( جامعة ربحية تزداد
الرسوم الدراسية في تلك الجامعات ، مما يجعل ارتفاع الرسوم قيقة ارتفاع ح

  .   ليست عامالً محدداً في هذه الحالة

يبدو  ، والمؤسسات البديلة، وفي المحصلة فإن تقييم ن المنتجات المتاحة المشابهة 
  .الحالية عالياً ، وليس في صالح الجامعات القائمة

  رتهم على استغاللها في التفاوضالقوة الشرائية  للمنتفعين وقد: رابعاً

مليون من الطالب المسجلين حالياً في مؤسسات التعليم  17.5مع ما يقرب من 
العالي في الواليات المتحدة ، وفي عدم وجود أي فئات مستهدفة محددة تمثل 

) موزعين(األغلبية في الحصة السوقية ، فإن المنتفعين يكونون مجزأين ومنتشرين 
هذه الخاصية للمنتفعين تحد من السلطة الفعلية ألي طالب . السوقفي جميع أنحاء 

واحد محدد من التفاوض بشأن معدالت الرسوم الدراسية ، ومتطلبات القبول ، 
ذ على ووبالفعل تستح، الجامعات العامة والخاصة تستهدف  .وغيرها من الخدمات

وقعة ، ولكن غير من المنتسبين للمدارس الثانوية ، وكنتيجة مت% 25-15نسبة ، 
مقصودة ، ال تمنح هذا القطاع من السوق قوة كبيرة الختيار خياراتهم والتفاوض 

  . لتحقيق مصالحهم

وفي عصر المعلومات اليوم ، فإن محتويات السجالت الجامعية للطلبة تستلزم فقط 
لقد أصبحت البحوث اإلحصائية المتعلقة بطلبة المدارس .  النقر مرة واحدة بالفأرة

بالطبع ، هذا ليس هو الحال دائماً .  وبيانات التقييم عملية سهلة ، ومجانية تقريباً ،
، سابيع أل، كان على طالب المدرسة الثانوية االنتظار بصبر  فقبل عشرين عاماً ،

يل في الجامعة عن طريق البريد ، للحصول على السجالت الالزمة للتسج
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ومن البديهي أنه كلما كان لدى  . ليهاتقييم الكلية التي يتقدم إ على حصوللوا
  .المنتفع المزيد من المعلومات ، كلما كانت المعامالت أكثر توازناً

معدل النمو : ؤثران على درجة القوة الشرائية وهماوهناك أيضاً مكونين إضافيين ي
، حيث أنه من  للمنتفع بالنسبة للصناعة ككل اإلستراتيجيةوالقيمة ، لصناعة معينة 

كما أنه كلما . بديهي أن األسواق النامية والمتوسعة تؤثر سلباً على قوة المنتفعينال
توزع المنتفعون على أكثر من موقع جغرافي معين ، كلما ضعفت القوة التي 

  .يتمتعون بها

  

  القوة الشرائية  للمنتفعين وقدرتهم على استغاللها في التفاوضتقييم 

على نطاق واسع في جميع أنحاء السوق ، المنتفعين عادة ما يكونون موزعين 
أي لن (وبشكل عام ، فإن هؤالء الطالب المحتملين لن يكون لهم تأثيراً قوياً 

ه ، هذ وكما نوقش سابقاً.  على صناعة التعليم العالي) يستفيدوا كمجموعة
من خريجي المدارس الثانوية األكثر تميزاً % 25المالحظة ال تنطبق على أفضل 

والجامعات ، سواء كانت عامة أو خاصة ، تقوم  .نحاء الواليات المتحدةفي جميع أ
 نتائجلتحافظ على استمرار ارتفاع ، بتجنيد محموم لهذه الفئة المستهدفة من السوق 

معايير القبول ومستويات الخريجين ،  المحافظة على امتحانات القبول لديها ، و
، فإن القطاع الربحي يعمل على  وفي المقابل.  بما يعزز ويميز تلك الجامعات

  . تجنيد أولئك الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالجامعات العريقة ، سالفة الذكر

ومن الجدير بالذكر أن المعلومات المتاحة بحرية وبصورة فورية ، فيما يتعلق 
والمرافق ، وترتيب جودة بوصف المساقات ، وأنظمة التدريس ، والخدمات 

هذه . أكيد يتيح للطالب المحتملين المزيد من القدرة على االختياربالت الجامعات ،
الميزة ، إلى حد ما ، تعوض أثر تجزئة السوق ، وبالتالي تعطي قوة للمنتفعين 

  .إلجراء تقييم محايد

  



21 
 

  قوة المؤسسة وقدرتها على التفاوض: خامساً

 لي هي أساساًإن درجة تركيز وأهمية المؤسسات ، فيما يتعلق بصناعة التعليم العا
إذا كان هناك عدد قليل من الموردين  . بنفس األهمية من الناحية االقتصادية

لصناعة ما وهؤالء الموردين يبيعون منتجاً أساسياً أو خدمة لهذه الصناعة ، فإن 
والمثال الكالسيكي لهذا . قوة المورد ستكون مرتفعة مقارنة بالصناعات األخرى

حيث .  ة إنتل على صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصيةالمبدأ هو نفوذ وتأثير شرك
يوجد مؤسستان فقط من المؤسسات المصنعة لوحدة المعالجة المركزية  -عملياً  –

وفي صناعة التعليم . ، وعليه فهما توردان العنصر األكثر أهمية لهذه الصناعة
العالي ، هناك العديد من الموردين لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ، 

الكتب الجامعية الكبار ،  حتى أننا نجد ناشري. منتشرة عبر هذه الصناعة
يتنافسون على أوقات أعضاء هيئة التدريس ، ويتنافسون على كل موافقة لطباعة 

  .كتاب ، وكل كتاب يتم بيعه

  تقييم قوة المؤسسة وقدرتها على التفاوض

عقوداً مستقرة كبيرة للبائعين ،  -في كثير من األحيان  -الجامعات والكليات تمثل 
سة التي تنشأ بين هؤالء البائعين عند تقديم عطاءات ، تكون وبالتالي فإن المناف

إلى المالحظة ، فإن العديد من باعة المنتجات والخدمات العامة  واستناداً. كبيرة
الالزمة للتعليم العالي ليس لديهم الدافع لالندماج عمودياً في مؤسسات التعليم 

  .ذه الصناعة منخفضالعالي ، وبالتالي فإن قدرة هؤالء على التأثير في ه

  تقييم شامل الصناعة التعليم العالي

، فإن استخدام توليفة من قوى بورتر  من وجهة نظر صناعة التعليم الحالي
 إن . شاملة إستراتيجيةالخمسة ال تقدر بثمن ، من أجل التقدم والحفاظ على خطة 

ية زيادة أفق التنافستخدام قوى بورتر يساعد المديرين على التحليل باس
  .يوماً بيوم من النظرة التشغيلية قصيرة األمد ، بدالً اإلستراتيجية
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التنافس الموسع الناتج من جميع القوى الخمس يحدد هيكل "وفقا لمايكل بورتر، 
أما أولئك الذين ". الصناعة ، ويشكل طبيعة التفاعالت التنافسية داخل الصناعة

لي ، فيمكنهم أيضاً استخدام  تلك يرغبون بالدخول إلى ميدان صناعة التعليم العا
ومن الممكن ترجمة   .لتحديد احتماالت التحرك الناجح في هذه الصناعة، القوى 

البيانات التي نحصل عليها باستخدام قوى بورتر إلى أشكال ، فعندما تكون العدائية 
قييم هذا الت. قلق أو إزعاج للمؤسسات التعليمية الحالية معتدلة فهذا يعني أنها تمثل

المعتدل هو نتيجة المفاضلة بين مساوئ تجزئة الصناعة مع الفوائد المتحققة من 
إن الحواجز والعقبات أمام دخول مؤسسات جديدة ، مثل رأس المال . صناعةنمو ال

وارتفاع التكاليف الثابتة ، تعتبر بمثابة أقوى قوة تعمل لصالح حماية صناعة 
إلى انخفاض  ، استناداً) مقدم الخدمة(المورد كما أن انخفاض قوة . التعليم العالي

التركيز وزيادة التجزئة واالنتشار للمنتفعين ، يعتبر مفيداً أيضاً لشاغلي الصناعة 
تبدو مرتفعة في فإنها التهديدات الناشئة عن التحويل بين المؤسسات ،  أما. الحاليين

المؤسسات الحالية ، فإنها وجود أشكال عديدة من التعليم العالي ، ومن وجهة نظر 
أما القوة الشرائية للمنتفعين . ربما تمثل أكبر القوى المعادية للمؤسسات الحالية

 نفهي قوة محايدة ، والتي تبدو ظاهرياً على أنها حميدة نسبياً ، ولكن قوة المشتري
تنمو بمعدل أعلى بكثير بالمقارنة مع القوى التنافسية المتبقية ، وعلى المدى 

ة ، وبالتالي قائمللمؤسسات ال ويل ربما تصبح القوة االقتصادية األكثر تهديداًالط
  .يجب أن تخضع للمراقبة الدائمة

، واستناداً إلى إطار قوى  وفي الختام ، يظهر من تحليل صناعة التعليم العالي
من المشتغلين الحاليين  لقطاع لكٍللهذا ابورتر الخمسة ، أن التقييم الشامل 

في حين أن التحليل الشامل لقطاع التعليم قد  ". محايد"لين المحتملين يبدو أنه والداخ
ذو أهمية ملحة ، وذلك كونه  الوصول فيه على استنتاجات ال يبدويبدو غامضاً ، و

اعات إن معظم محللي الصناعة يقولون أن الصن. في منتصف الطريق التنافسي
من أكبر التحديات التي تواجه القيادات  محايد تمثل بعضاً التي تتميز بتقييم تنافسي
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طريق متابعة المتغيرات الحاصلة على واضحة ال توجد عالمات  كما أنه. المسئولة
  .في  اتجاهات االستدامة واألرباح
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