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 : חוזקות

: בעולם הגלובלי,  תהמוסד להשכלה גבוהה כמקור חיוני לידע וחדשנות, בעל שליחות חברתי •

הופכים   והחדשנות  המחקר  התפקיד הידע,  על  המשפיעים  ויותר  יותר  חשובים  למשאבים 

 .  )Välimaa & Hoffman, 2008(החברתי של האוניברסיטאות

הפצת ידע עולמית  משאב לאומי ומנוע צמיחה והתאוששות כלכלית; התרחבות בינלאומית ו •

של    - העתידית  הצמיחה  להבטחת  מכריעה  ליכולת  הפכה  ידע  למסחור  היכולת 

כספים  להבטיח  האוניברסיטאות  של  היכולת  את  מניע  המסחור  )למשל,  האוניברסיטאות 

(. יותר מכך, Altbach et al. , 2009)  ולחזק מערכות יחסים ושותפויות עם בעלי עניין מרכזיים

זו בזו, המוסדות להשכלה גבוהה הם שחקנים בשוק העולמי בו כל כלות לאומיות מתחרות 

 ,.de Boer et alמרכזיים בשיפור העמדות והמוניטין של מדינותיהם על ידי טיפוח החדשנות )

 2002) . 

 :הזדמנויות

סביבת השכלה גבוהה מתפתחת במהירות באמצעות תקשוב התורם לפיתוח שווקים  •

רווחי )ם  חדשים,  מיתוג  ואפשרויות  (. Pucciarelli & Kaplan, 2016פוטנציאליים 

חוזקות

המוסד להשכלה גבוהה  • 
,  כמקור חיוני לידע וחדשנות

בעל שליחות חברתית

משאב לאומי ומנוע צמיחה  • 
;  והתאוששות כלכלית

התרחבות בינלאומית והפצת  
ידע עולמית

חולשות

קושי בכניסה של הפרקטיקה  • 
העסקית להשכלה הגבוהה

היענות נמוכה של תוכניות  • 
לימודים לשינויים

הזדמנויות

סביבת השכלה גבוהה  •
מתפתחת במהירות  

באמצעות תקשוב

טרנספורמציה מהירה  •
-הנובעת מסיבות חברתיות

דמוגרפיות

איומים

ירידה מתמשכת במימון  • 
הציבורי  

סביבה תחרותית הנובעת  • 
מהפחתת רגולציה מקומית  

ועידוד גלובליזציה
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( והתקשורת  המידע  טכנולוגיית  בעולם  חסמי 1ICTההתפתחויות  ביטלו  ואף  צמצמו   )

חדשים   גבוהה  להשכלה  מוסדות  של  על   -כניסה  לפיכך,  פיזי.  בקמפוס  הצורך  כמו 

וקורסים  פרטיות  מקוונות  באוניברסיטאות  כעת  להתחרות  מסורתיות  אוניברסיטאות 

(. סטודנטים עשויים ללמוד  Pucciarelli & Kaplan, 2016מקוונים שצוברים נתח שוק  

וסדות הממוקמים במדינות שונות, דבר הדורש ממוסדות להשכלה  קורסים מקוונים ממ

גבוהה להתמודד עם ההשלכות הפדגוגיות ועם האתגרים הנובעים מסטודנטים המגיעים  

מתרבויות ולאומים שונים, בעלי רקע לימודי מגוון, עם צרכים שונים וציפיות שונות. לכן,  

ם טכנולוגיים חדשניים שיעזרו למכללות  קיים צורך לערוך שינויים טכנולוגיים ושימוש בכלי

 ,Coleyולאוניברסיטאות להתנהל בצורה יעילה יותר וללמד סטודנטים בצורה יעילה יותר )

2021; Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015; Pucciarelli & Kaplan, 

2016 .) 

ושינוי באוכלוסיית דמוגרפיות: ישנו גידול  -טרנספורמציה מהירה הנובעת מסיבות חברתיות •

מהמשרות בעשר השנים הקרובות ידרשו  65%תיכוניים.  -הסטודנטים ובדרישה ללימודים על

בני דור המילניום מחפשים ניסיון חינוכי מורחב. צרכי  .(Coley, 2021) תיכונית-השכלה על

הדבר, פירוש  גבוהים.  ללימודים  הקשורים  וידע  מיומנויות  יותר  היום  כוללים  העבודה    שוק 

 ,Coley) שמוסדות להשכלה גבוהה חייבים לחזות במחסור בבוגרים הדרושים לכוח העבודה

2021; Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015). 

עומדת   מולם  ומהאיומים  מהחולשות  הנובעים  ואתגרים  קשיים  קיימים  וההזדמנויות  החוזקות  לצד 

 מערכת ההשכלה הגבוהה:  

 : חולשות

הגבוהה   • להשכלה  העסקית  הפרקטיקה  של  בכניסה  של    -קושי  יותר  נמוך  מימון 

( העסקי  לשינוי  סגל  אנשי  של  והתנגדות  המדינה  ידי  על   & Pucciarelliהאוניברסיטאות 

Kaplan, 2016ל המחויבות הממשלתית  לטווח השקעה  (.  ועתידה  ופוחתת,  הולכת  מחקר 

גם   ואיתה  וגוברת  הולכת  במחקר  פרטית  פילנתרופית  בתמיכה  הצורך  בטוח;  אינו  הקרוב 

לאי ממשיכות  - הסיכוי  ופרטיים,  ציבוריים  אקדמיים,  במוסדות  העלויות  בנוסף,  גובר.  שוויון 

 (. Collins, 2014ם יותר עבור לימודיהם )לגדול, והתלמידים יצטרכו לשל

התאמה מועטה של תוכניות הלימודים  - היענות נמוכה לשינויים מצד המוסדות ואנשי הסגל  •

אקדמיים   לפרסומים  לחץ  העבודה;  בשוק  המגייסים   ,Pucciarelli & Kaplan)  ועודלצרכי 

2016 .) 

 :איומים

 
1 ICT Technology) Information and Communications )- מידע ותקשורת  טכנולוגיות 



בגלל חוסר   – חיצוני ומימון עצמי מוגבר  ירידה מתמשכת במימון הציבורי והצורך בגיוס כספים   •

מימון, חוסר במשאבים ושינויים במדיניות הממשלתית, קיים צורך בשיווק של המוסד האקדמי 

האקדמיים.  והאיכות  הסטנדרטים  להורדת  פוטנציאל  מהווה  זה  צורך  נוספים.  עניין  לבעלי 

והכוו המטרה  בעיצוב  מתערבים  אחרים  עניין  ובעלי  ממשלתיים  ההשכלה  גורמים  של  נה 

 ,.Coley, 2021; Hofmeyer et al 2016הגבוהה ולכן גם משפיעים על ההוראה והמחקר )

2015; Peters & Ryan, 2015; Pucciarelli & Kaplan, 2016 .) 

סביבה תחרותית הנובעת מהפחתת הרגולציה המקומית והמעודדת גלובליזציה ומצטרפים  •

( לשוק  מוסדות Pucciarelli & Kaplan, 2016חדשים  גדלה.  הסטודנטים  על  התחרות   .)

על   יותר  עזה  בתחרות  נתקלים  רווח(  כוונת  ללא  )מוסדות  גבוהה  להשכלה  מסורתיים 

הסטודנטים מול מוסדות להשכלה גבוהה למטרות רווח. הקמפוסים מתרחבים מעבר למדינת 

 ,Coley) הבית שלהם, כלומר, מוסדות מקומיים מתחרים מול מוסדות גדולים על הסטודנטים  

2021; Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015 בנוסף, הגלובליזציה של המוסדות .)

אותם  את  לתפוס  המבקשים  אחרים  מקומיים  למתחרים  אותם  חושפת  גבוהה  להשכלה 

למעשה,   בזירה   הגלובליזציהמשאבים.  רק  לא  להתחרות  האוניברסיטאות  את  מאלצת 

 (. Pucciarelli & Kaplan, 2016Marginson, 2006 ;) הלאומית אלא גם בזירה הגלובלית
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