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 الملخص

درجة تحقيق  متللاقاا الميقال التنافسقية لجامعقة لى التعرف على إهدفت هذه الدراسة 

األميققرل نققورل عنققت عاققد الققرةمن مققن وجتققة نمققر ييققاداا الجامعققة فقق   ققو  ر يققة 

مقن  تكقون مجتمقا الدراسقة. ذلق  دون تحقول التقى، وأهق  المعويقاا 0232المملكقة 

( يائقد تق  ايتيقاره  علريققة 02جميا يياداا الجامعة، أما عينة الدراسة فتكونت مقن  

( فقققرل 56عشققوائية، ولتحقيقق  أهققداف الدراسققة اققممت الااةثققة اسققتاانة مكونققة مققن  

موزعة علقى مجقالين همقاج مجقال متللاقاا تحقيق  الميقال التنافسقية للجامعقة، ومجقال 

ويقد تواقلت ن الفقراا التق  تقرتاب عالمجقال المحقدد. المعوياا، يتاا كًّلا منتا عدد م

تتمتققا الجامعققة عدرجققة عاليققة مققن تحقيقق   - لققى العديققد مققن النتققائ  أهمتققاجإالدراسققة 

 ،مؤسسة تعلي  عال  رائدل علقى مسقتوا المملكقةمما يجعلتا متللااا الميال التنافسية 

وعنققا  علققى تلقق  النتيجققة  ولتققا وجققود يققوم عققين مؤسسققاا التعلققي  العققال  السققعودية.

استمرارية أدا  المتام األساسية لجامعقة  - أوات الدراسة ععدد من التواياا أهمتاج

األميققرل نققورل عنققت عاققد الققرةمن فقق  التعلققي  والتققدريو والاحققث العلمقق  ويققدماا 

المجتمققا عكفققا ل وفعاليققة، وهققذا يتللققر مققوارد عشققرية مؤهلققة ومدرعققة ولققديتا وعقق  

 تنافسية ومتللااتتا لدا مؤسساا التعلي  العال .عمفتوم الميال ال
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 رورل  تعايا جودل التعلي  والمحافمة عليه ف  الجامعة عاعتاارهقا مركقا تقدرير  -

مققن يققّلل التققاام األكققاديمين عجققودل التعلققي  لتاقققى الجامعققة يققادرل علققى المنافسققة فقق  

 المستقال.

و لتحسققين أدائتقق  الفققردم القيققام عولققواا اسققتاايية مققن ياققل أعلققا  هي ققة التققدري -

 وتحديث متاراتت  العملية.

 

The degree of achieving the requirements of the competitive 

advantage of Princess Nora Bint Abdul Rahman University 

from the viewpoint of the university leaders within of the 

Kingdom's 2030 vision and the most important obstacles 

facing it  

Dr. Aljaohara almennee 

Kingdom of Saudi arabya-riyadah - Nourah bint 

Abdulrahman University 

Abstract 

This study aimed to identify the degree of achieving the 

requirements of the competitive advantage of Princess Nora Bint 

Abdul Rahman University from the viewpoint of the university 

leaders within of the Kingdom's 2030 vision, and the most 

important obstacles that prevent this. The study population 

consisted of all university leaders, while the study sample 

consisted of (40) leaders who were randomly selected, and to 

achieve the goals of the study, the researcher designed a 

questionnaire consisting of (65) paragraphs distributed on two 

areas: the field of requirements to achieve the competitive 

advantage of the university, and the field of obstacles, followed 

Each of them has a number of paragraphs that relate to the 

specific field. The study reached many results, the most 

important of which areج 

The university enjoys a high degree of achieving the 

requirements of competitive advantage, which makes it a 

leading higher education institution in the Kingdom, and it has a 

strong presence among Saudi higher education institutions. 

Based on that result, the study recommended a number of 

recommendations, the most important of which areج 

- Continuing to perform the basic tasks of Princess Nora Bint 

Abdul Rahman University in education, teaching, scientific 
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research and community services efficiently and effectively, and 

this requires qualified and trained human resources and has an 

awareness of the concept of competitive advantage and its 

requirements with institutions of higher education. 

- The need to enhance the quality of education and maintain it at 

the university as a training center through the commitment of 

academics to the quality of education in order for the university 

to remain competitive in the future. 

- Take proactive steps by faculty members to improve their 

individual performance and update their practical skills. 

 

 المقدمة:

 أهق  وأةقد االدارم األدب فق  الحديثة المو وعاا من التنافسية الميال مو وع يعد

 السقلا تلقوير فق  تسقاه  كايقرل أهميقة مقن لقه لمقا االسقتراتيجية مو قوعاا االدارل

 للمنممقاا المناسقاة التوزيقا منافقذ المتوصصقة وتحديقد االسقوا  وايجقاد والوقدماا

 ةولقه االسقتراتيجية تصقا  القذم األسقا  هق  التنافسقية الميقال ألن كافقة. التسقويقية

 اناثقا  وعالتقال  الميقال هقذه لقدع  والمتغيقراا العوامقل عقيقة وتتفاعقل التنافسقية

 األفلل هقدفاا  الممارساا إلى الواول للمنممة. ويعد التنافسية الشاملة اإلستراتيجية

 أنقه عاعتاقار هقدفاا  يعقد األفلقل الممارسقاا فالواقول إلقى نفسقه.  الويت ف  ووسيلةا 

 المنممقة أهداف ف  تحقي  عالنتيجة يست  أنه عاعتاار وسيلة الريادل، وهو تحقي  يعن 

اإلنتقاج   واألدا  المقال  واألدا  التسويق  األاعدل  األدا  جميا على األدا  وتحسين

 الخ(.. والعمليات 

إن التقدم و التلور العلم  و التقن  السقريا فق  العقال  اليقوم يققوم علقى عوامقل عديقده 

ت و و تحقي  األهداف المنشودل و إدارل الوي يأت  ف  مقدمتتا أسلوب اإلدارل الترعوية

، و تشققكل اإلدارل الترعويققة عمفتومتققا الشققامل المتكامققل الجتققد و المققال عالشققكل األمثققل

المديل الرئيس  لتكوين المجتما و تلوره ، و علوره مّلمحه ف  الحا ر و المسقتقال 

فقق  التقققدم و معقاا و ذلقق  عققن ضريقق   قمان التلققور لرمققه فقق  مسقيرتتا نحققو أهققدافتا 

 الثقافيققققةو الريققققى فقققق  موتلققققال الميققققادين االيتصققققادية ، و االجتماعيققققة و السياسققققية

التق  تعتاقر أهق  تلقور المجتمقا  و غيرها من المجاالا الت  تساه  ف و التكنولوجيةو

 ( .9222،65الدهان،وسيله لانا  األنسان المادع   

 هذا عليتا يمليتا الت  العالمية المنافسة تحدياا لمواكاة الجامعاا تستعد ولك 

 العالم  االيتصاد ف  واإلندماج العولمة ف  متمثلة عأكمله يشتدها العال  والت  العصر

 ظاهرل وانتشار اإليليمية العالمية والتكتّلا األسوا  على اإلنفتاح وسياساا

تقنياا  ف  الكايرل والتلوراا العالمية والمؤسساا المنمماا الشركاا عين

 المستجداا هذه ما للتوا م نفستا تتيئ أن لتا العد كان واالتصاالا، لومااالمع

 أهدافتا وتجديد وتجويد االستراتيجية توجتاتتا ةيث وايعتا من تلوير إلى وتسعى
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 ومتللااته. ومفاهي  العصر ر ية ما مما يتّلئ  ويللتا ووظائفتا

 (.0، 0290 العصفور،

( 022أفلققل  اللموةققة ديققول يمققو جامعققاا  ققمن قققد اسققتتدفت ر يققة المملكققة ل

؛ وهو هدف سقتل المنقال فق   قو  مقا تقوفره الحكومقة مقن 0232جامعة عحلول عام 

موازنققاا هائلققة للجامعققاا عققل المرجققو أن يتلققاعال عققدد تلقق  الجامعققاا عاعتاققار أن 

وا قح وال. لدينا ساا جامعاا عريقة ال عذر لتا فق  أن تكقون  قمن التقدف المنشقود

ملقق  فتققد للاتققرول الملقق  عاققدالعاير ، الملقق  سققعود ، النا ثققّلج جامعققاا فقققب  أن لققدي

عوجودهقا فق  مراكقا متقدمقة  قمن التصقنيفاا العالميقة المرمويقة  والمعادن ( تمتعت

وغياب العشراا من الجامعقاا األيقرا ويااقة العريققة منتقا تحلقى عقدع  ال يققل 

جامعاتنقا يعقود إلقى أسقااب كثيقرل والوايقا أن غيقاب معمق   .كثيراا عن تلق  الجامعقاا

منتققا  ققعال القيققاداا الجامعيققة العليققا فقق  ممارسققة متامتققا التلويريققة وانغماسققتا فقق  

األعمققال الروتينيققة اليوميققة ، ولققيوع المركايققة اإلداريققة وإ ققعاف سققللة مجققالو 

األيسققام والكليققاا ، وضغيققان المجاملققة فقق  كثيققر مققن المجققالو األكاديميققة ،  ققعال 

 .لاب الموارد الاشرية األكاديمية ، و عال موايعتا اإللكترونيةسياساا استق

 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

و أساسق  ألم مؤسسقة تعليميقة أتشكل الميقال التنافسقية عامقل نجقاج  :مشكلة الدراسة

ل علقى م منت  لتل  المؤسسقة عحيقث تاققى تلق  المؤسسقة يقادرأو غيرها، وألاناعية 

وللتعقرف  مثيّلتتا، ولتكون يقدول لغيرهقا فق  االعقداع والتجديقد.ف  السو  ما  التواجد

ر يقة المملكقة  رل للميقال التنافسقية وفق  مرتقااا حقي  جامعة األميرل نقوعلى درجة ت

جامعة لقاملة للمقرأل لت  تنص على أنتا "الجامعة ومن يّلل رسالة  والمناثقة 0232

فق  عنقا  االيتصقاد المعرفق  عشقراكة  متميال عريادتتا التعليمية وأعحاثتقا العلميقة تسقت 

 " . مجتمعية وعالمية

 والعولمة التكنولوجية التلوراا ظل ف  الجامع  التعلي  مؤسساا أن فيه الل  ومما

 الجديقد، العقالم  االيتصقاد فق  المتمقة االيتصقادية القلاعقاا تعد إةدا والمعلوماتية

 والتعلقي  اإللكترونق  التعلي  مؤسساا التعلي  مثل مؤسساا من جديدل ألكال وظتور

 العقال  علقى مسقتوا تعليميقة مؤسسقة عقأم يلتحق  أن للمقتعل  يمكقن وعقذل  ععقد، عقن

 فق  الجقودل معقايير تحولقت كما ستولة، عكل الموتلفة الادائل عين والمقارنة واإليتيار

 معايير إلى دولة كل ف  التعلي  عن المسؤولة الجتاا تلعتا محلية من معايير التعلي 

 وهقدفاا وتشقكل منللقاقا متوصصقة دوليقة ، تلقعتا منممقاا (ISO) عالميقة األيقاو

(.  22، 0299 سقلي  وخيقرون،   .العقال  مسقتوا علقى الجامعقاا موتلقال إليقه تسقعى

 جا ا هذه الدراسة محاولة االجاعة عن األس لة التالية.من هنا 

 

 أسئلة الدراسة:

تحقيقق  متللاققاا الميققال التنافسققية لجامعققة األميققرل نققورل عنققت عاققد مققا درجققة  .9

 ؟ 0232الرةمن من وجتة نمر يياداا الجامعة ف   و  ر ية المملكة 
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مقا أهقق  متللاقاا تحقيقق  الميقال التنافسققية لققدا جامعقة االميققرل نقورل عنققت عاققد  .0

 ؟ 0232ف   و  ر ية المملكة  من وجتة نمر يياداا الجامعة الرةمن

تحقيق  ميقال تنافسقية لجامعقة األميقرل نقورل عنقت  تحقول المعويقاا التقى ما أه  .3

 ؟0232 ر ية المملكةعاد الرةمن من وجتة نمر يياداا الجامعة ف   و  

 

 عما يأت ج أهمية الدراسةيمكن اجمال  :أهمية الدراسة

ةقد مو قوعاا عاعتاقاره أ عالنسقاة للجامعقاا وع الميقال التنافسقيةأهمية مو  -

ا ف  التنافسية العالميةاالدارل   .  االستراتيجية، وأنتا أااحت محورا

ةيقث أن جامعقة  العالميقة، التصقنيفاا فق  عو قعتا الجامعقة تنافسقية ارتاقاض -

األميققرل نققورل عنققت عاققد الققرةمن تعققد مققن الجامعققاا الحديثققة مقارنققة مققا الجامعققاا 

 عنفسقتا االرتققا  تسقتليا كق  كثيقرل تحقدياا الجامعقة أمام يلا العالمية الرائدل، مما

 التصنيفاا. تل  عالمياا من يّلل

 الجامعقاا تنافسقية مجقال فق  العالميقة اقرااالو ععق  علقى اللقو  تسقليب -

 .للجامعة تنافسية ميال تحقي  ف  منتا اإلستفادل ومحاولة

 تعلقى يقد والتق  الجامعقة أمقر علقى للققائمين والتواقياا النتقائ  ععق  تقدي  -

 .عتا المستقالية الولب فى عالجامعة تنافسية ميال تحقي  مجاالا عن وأفكار ر ية

 

 :الدراسة مصطلحات

 تققدي  علقى الجامعقة يعكقو يقدرل ييمقة ذو تفقو  عنصقر بالجامعية: التنافسيية الميزة

 مسقتوا علقى أيجاعاقا تقنعكو عاليقة ومتميقال ييمقة ذاا عحثيقة أو تعليميقة يدمقة

 (.25، 0295اللويان،  محمد (العلمية.  مورجاتتا

 األدا  وتلقوير تجويقد أنتقا علقى الجامعيقة الاي قة فقى التنافسقية الميقال تعقرف كمقا

 منافسقيتا عقن وتفردهقا تققدمتا يدع  عشكل وتحققتا أهداف الجامعة يودم عما الجامع 

 .(gaurav bisaria, 2013)الجامعاا من

 

 االطار النظري والدراسات السابقة

 التنافسية الميزة

 اققققناع ، تجققققارم،عحسققققر نشققققاض المؤسسققققة  الميققققال التنافسققققية  يوتلققققال مفتققققوم

الميال االتنافسية لتل  المؤسسة عحسر يدرتتا علقى المنافسقة  ةيث تتمثل( أكاديم ،...

، وعنقا  علقى ذلق  يتللقر مقن كقل مؤسسقة أن تولقب السقو  عقين مثيّلتتقاوالاقا  فق  

سققة لققاملة ومتكاملققة عحيققث تكققون يللتققا مانيققة علققى دراتوليلاققا مناسققااا، ألعمالتققا 

 وعما يتواف  مقا المتغيقراا المحليقة والعالميقة وتلويرها عشكل مستمرلجميا ايسامتا 

ويجعلتقققا يقققادرل علقققى المنافسقققة عقققين مثيّلتتقققا مقققن  تحسقققن منتجاتتقققاممقققا يسقققاه  فققق  

ا للمكانقة الكااقرل لمؤسسقاا التعلقي  العقال   المؤسساا وعما يلمن يقائتقا عققول. ونمقرا

ف  المجتمعاا نتيجة الدوارها الموتلفة المتمثلة ف  الاحقث العلمق  والتقدريو ويدمقة 

عد ألم مؤسسة تعلي  عقال  المجتما تارز أهمية الميال التنافسية لتذه المؤسساا. لذا ال
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ققا يوياققا لتحققق  اهققدافتا  أن تاحققث عققن الوسققائل المناسققاة والاققرام  التقق  تجعلتققا منافسا

المناثقققة مققن أهققداف المجتمققا الققذم تسققعى الدولققة الققى تحقيقق  الرفاهيققة والتقققدم لققه مققن 

جميقا رص سساا األيرا. وعليه ال عد أن يحقيّلل تل  المؤسساا وغيرها من المؤ

  الجامعقققاا وعمقققدا  ور سقققا  أيسقققام فققق  تلققق  المؤسسقققاا مقققن ر سقققا المسقققؤولين

على النتقو  عتلق  المؤسسقة الراييقة لجعلتقا منقارل فق  وغيره   داريينوامدرسين وا

لم  العقا مجتمعتا والمجتما القدول  ويااقة فق  ظقل ازديقاد ةقدل المنافسقة والصقراع

 لتحقي  التميا عايل التكاليال. 

 عحسقر المؤسسقة ونشقاضاتتا وأهقدافتالقدا الاقاةثين فسية تعددا تعريفاا الميال التنا

إيجقاد عأنتقا ( Heizer and Render,1999,36  عرفتقاةيقث ، وعرامجتا المتنوعقة

أم إن الميال التنافسية تجعل الشقركة  على المنافسين،فيتا ميال متفردل تتفو  الشركة 

 Macmillan and عينمقققا يو قققح  فريقققدل ومتميقققال عقققن المنافسقققين ا يقققرين.

Tampo,2000,88 )الوسيلة الت  تتمكن الشركة من يّللتقا ه  الميال التنافسية  عأن

. ةيث تسعى الشقركاا إلقى التفقو  فق  عي قة أعمالتقا الفوز ف  منافستتا على ا يرين

 وتتوافقققق  خرا  كققققل مققققن مققققن يققققّلل امتّلكتققققا الميققققال التنافسققققية والحفققققاظ عليتققققا. 

 Stevenson,2005) ، Liu,2003,15،) 0225،لفىصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق م) ،

 Evans and (، 0220 سقققققليمان،( 0225 العلققققق ،(، 0226 العقققققااوم،

Collier,2007,118) المؤسسقة عقن غيرهقا ن الميال التنافسية تَعقد َيااقية تَمقايا أع

الُمنافسة من جرا  امتّلكتقا مقوارد وعوامقل مسقاعدل عمقنا يمنحتقا يقول  من المؤسساا

دايلية ةركية تؤسو لتا مويفاا يوياا تجاه األضراف الموتلفقة مقن المنتفعقين يتجلقى عمقا 

يال التنافسقية المأن كما  تقدمه من سلا ويدماا ذاا ييمة متفردل لاعائنتا المستتدفين.

عأيقل كلفقة ممكنقة ومنقت  ذو علقى انجقاز أنشقلتتا يقادرل  تتحق  عندما تكون المؤسسقة

نتيجققة وجققود يلققب وا ققحة ومنممققة ومدروسققة وفقق  وايققا الحققال وعمققا  جققودل عاليققة

 يتواف  ما المتللااا الموتلفة للاي ة المحلية والعالمية. 

 

 أبعاد الميزة التنافسية:

منافسققيتا مققن يققّلل تعمققل المؤسسققاا الموتلفققة علققى تحقيقق  الميققال التنافسققية لتققا عققين 

ععدين رئيسيين هما الاعد الدايل  والمتمثل ف  عنقا  مؤسسقة متكاملقة مقن ةيقث تقوفير 

عكفا ل عاليقة، عاال قافة القى  لمؤهل والقادر على ادارل تل  المؤسسة المدرب ا الكادر

اسققتمرارية التققدرير والتأهيققل المسققتمر عحيققث ياقققى العنصققر الاشققرم دائمققا مواكققر 

المتعلقققة ععمققل تلقق  المؤسسققة. وتققوفير كافققة مسققتلاماا االنتققاج مققن   يققر التلققوراا

ادواا ومعققداا تقنيققة ةديثققة ةيققث ان المعققداا واالجتققال الحديثققة ذاا كفققا ل عاليققة 

 تساه  ف  زيادل االنتاج وتقليل التكاليال وتحقي  جودل عالية للمنت . 

منافسقيتا مقن ةيقث أما الاعد الوارج  فيتمثقل فق  يقدرل المؤسسقة علقى الصقمود أمقام 

يدرتتا على تحقي  منت  ذو جودل عالية ومتلور عشكل مستمر، عاال افة القى يقدرتتا 

 على الاحث عن استقلاب الكفا اا وفتح اسوا  لتا ف  اماكن موتلفة محليا ودوليا.
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 الجامعات في التنافسية الميزة

ا عاعتاارها العالى التعلي  لمؤسساا ينمر  المجتمقا إةتياجقاا تلايقة فق  رئيسياا  محورا

 أدا والت  المتّلةقة، العالمية المتغيراا ظل ف  المستدامة عمتللااا التنمية والوفا 

  سقع إلقى االنفتقاح هقذا أدا ويقد علقى القاع ، ععلقتا العقال  مجتمعقاا إنفتقاح إلقى

 تعمقل أنتقا والتميقا ةيقث للمنافسة مورجاتتا وتجويد لتحسين العالى التعلي  مؤسساا

 فق  والمنافسقة كالعولمقة السقريعه الاي يقة للمتغيقراا المتصاعد عالتلور تتس  عي ة ف 

 سوا ا  جديدل ومتللااا تحدياا يجادإ إلى أدا الذم األمر وهو يدماا متلورل تقدي 

 لتحقيق  كقأدواا مواردهقا لجميقا استودام الجامعاا ث  ومن ،إنتاجية أو يدمية كانت

 عالنسقاة ا ن أهميقة األكثقر هقو الجقامع  التعلقي  أن يتلقح هنقا ومن التنافسية، الميال

 عاقر اللقغوض فيتقا توتلقال القذم الويقت ففق  الوضنيقة، التنافسقية للققدرل أو للفقرد

 السياسقاا واقانع  والجامعقاا الكليقاا يقادل فقنن المصقلحة، مجموعقاا أاقحاب

 تعلقي  علقى الحصقول لتقوفير جديقدل ضر  إلى إيجاد يسعون وأسره  واللّلب العامة

 .عالمى وتميا جودل ذو جامع 

 المؤسسقاا فق  وتسقتودم تمتقر عقدأا التق  الحديثقة المفقاهي  مقن التنافسقية أن كمقا

 والجامعقاا الكليقاا مقن العديقد ةصقول ععقد ويااقة االييقرل السقنواا ف  التعليمية

 محليقققة مؤسسقققاا مقققن سقققوا ا  األكقققاديم  واالعتمقققاد رافاالعتققق علقققى

 الوضنيقة للتنافسقية متق  مصقدر العقال  التعلي  فنن وعالتال  .(2014العتيا ، أوعالمية

 االيتصقاد يكقون فلكق  الملقافة، القيمقة وتوليقد الصقناع  التحسقن فق  دوره عسقار

 والواقول عقالجودل يتميقا وفعقال يقوم عقال تعلقي  نمام وجود من العد تنافسياا  إنتاجيا

 االزدهقار إلقى يسقعى متميقا عشققرم مققال رأ  ياعقدل عنقا  عتققدف المتسقاوا

 ملامة العال  التعلي  مؤسساا أااحت هنا ومن . (925، 2009 عى،رادالا(الوضنى

 وهقذا األيقرا، سسقااالمؤ عقن والتفقو  التفقرد عقن كالاحث تنافسية ماايا عممارسة

 ومواجتقة المسقتقالى العمقل سقو  تللعقاا لتلايقة جديقدلسقال  عقن الاحقث عليتا حت ي

 كقل إلقى تشقير التنافسقية الميقال أن كمقا المفاج قة، يرااالتغ عن تنشأ يد الت  المشاكل

 فق  المتنقى التيقار يقّلل مقن اليتقا النمقر ويمكقن منفصقلة، كوةدل الع تعلي  مؤسسة

 النمريقة وفق  السقو  نحقو متجتقة الجامعقة جعقّل اللقذان العولمة ويوا العالى التعلي 

 .(2015 السوسى، (االيتصادية

 والتجديقد عاالعتكقار المتعلققةيقراا المتغ مجموعقة هق  الجامعة ف  التنافسية الميال إن

 لللقّلب إ افية يي  وتقدي  والتكنولوجيا الاشرا عالعنصر واالهتمام التوليب وجودل

 القدرل الجامعة تكسر والت  وغيرها الللاة لحاجاا واالستجاعة المناساة الودمة مثل

كمقا  .(50، 0225القدهار،( الجامعقاا مقن غيرهقا مقا المنافسقة ةقدل مواجتقة علقى

 عقلق  نشقاض"وهق الجامع  التعلي  ف  التميا أن تحقي ( 32، 2008 القلر،   أو ح

 واعقادل ونققدها الجقامع  التعلقي  منمومقة تحليقل إلقى يتقدف مقنم  رافواستش نقدم،

 وفق  وذلق  فيتقا، التميقا أوجقه واعقراز عينتقا فيمقا واالنسجام االتسا  لتحقي  تنميمتا

 ، اعقراهي ( وعقرف ."عالميقة ومعقايير وياقراا تجقارب مقن مسقتقال ومعقايير ر ا

 يدمقة تققدي  علقى الجامعقة يقدرل عأنتقا الجقامع  التعلقي  فق  التنافسقية( 2009،090

 هي قة واعلا  يريجيتا مستوا على ايجاعيا ينعكو مما الجودل عاليه وعحثية تعليمية
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 عمسقتوياته العمقل سقو  فق  تنافسقية يقدراا وماايقا يكسات  الذم األمر عتا، التدريو

 وزيقادل معتقا، التعقاون ثق  ومقن فيتقا المجتمقا ثققة يعكقو الويقت نفقو وفى الموتلفة،

 يدمقة فق  الجامعقة تصقاح عحيقث المنشقودل الغايقة تتحقق  وهكقذا عتقا اللقّلب التحقا 

 .الجامعة يدمة ف  والمجتما المجتما،

اسقتثمار الجامعقة المكاناتتقا عأيصقى درجقة تتحق  من يّلل  للجامعة التنافسية فالميال

ممكنقققة مقققا سقققعيتا المسقققتمر للتلقققوير والتحسقققين المناثققق  مقققن يلقققب منممقققة لقققاملة 

ومدروسة لتكون يادرل على تاويقد المجتمقا المحلق  والعقالم  عكفقا اا مميقال يقادرل 

على منافسقة أفلقل الكفقا اا التق  تؤهلتقا الجامعقاا األيقرا سقوا  المحليقة منتقا أو 

الميققة. وهققذا لققن يتحققق  اال عققادارل واعيققة يققادرل علققى اسققتثمار جميققا االمكانققاا الع

 تميقا أن الجامعقة عتقا تسقتليا التق  الكيفيقة واللايقاا للواقول القى التقدف المنشقود

 (.2013،09 ويح،  األيرا الجامعاا من ومنافسيتا أيرانتا عن نفستا

 

  :مالمح الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي

اققياغة ععقق  األهققداف االسققتراتيجية لتعايققا المركققا التنافسقق  لمؤسسققاا  -

 التعلي  العال  والعمل على تحقيقتا.

 فتح عرام  مميال مثل عرام  الدراساا العليا والتعلي  العام. -

 استحداج عرنام  التعلي  المفتوح والتعلي  عن ععد. -

مقن الجامعقاا  ةصول عدد من أعلا  هي ة التقدريو علقى درجقة القدكتوراه  -

 األجناية.

 ةصول عع  أعلا  هي ة التدريو على جوائا الدولة التقديرية.  -

إعقققداد عقققرام  لجقققذب المسقققتثمرين إلنشقققا  مشقققروعاا تسقققتوعر عقققددا مقققن  -

 الوريجين.

 

  :المعوقات التي تعيق تفعيل الميزة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي

مؤسساا التعلي  العال  الجديد وتمنعتقا مقن هناك مجموعة من الصعوعاا الت  تواجه 

 مواالة التقدم وتحقي  التميا منتاج

عققدم وجققود نوافققذ عققين الولققب والاققرام  المتاعققة والمورجققاا عققين اةتياجققاا  -

 سو  العمل.

 المقرراا الحالية ال تشجا على إعداد اللالر الااةث. -

 عدم تسوي  المادل العلمية. -

ين ععد تعييقنت  ممقا يكلقال الدولقة عقر  وجود يصور نسا  ف  يدراا الوريج -

 تدريات  وتنش تت  متنيا.

وجققود يصققور نسققا  فقق  المتققاراا التلايقيققة لققاع  أعلققا  هي ققة التققدريو   -

 يااة الذين ل  تتح لت  فراة التلاي  العلم  يّلل أنشلتت  المتنية.
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 .استحداج جامعاا ةكومية تستوعر الللاة وف  أماكن سكنت   -

 

 الدراسات السابقة

 تتعلق  التق  السقاعقة الدراسقاا مقن للااةثقة تيسقر مقا عقر  إلقى هنقا الدراسقة هدفت

 تناولتتقا التق  واألفكقار المو قوعاا أهق  علقى الحاليقة والويقوف الدراسقة عمو وع

 التق  النتائ  أه  صت  إستوّل ةيث المو وع، هذا فى العلم  لمراعال التراج وذل 

 .فيتا اليتا التوال ت 

لقى النمقر فق  إهقدفت الدراسقة دراسقة  (Al Shobaki & Naser, 2007)أجقرا 

دور ممارسقققة اسقققتراتجياا التميقققا فققق  التعلقققي  فققق  تحقيققق  ميقققال تنافسقققية متسقققتدامة 

لمؤسسققاا التعلقققي  العقققال  عكليققة التندسقققة وتقنيقققة المعلومققاا عجامعقققة االزهقققر عغقققال 

لقى فر قية إاسقة واسقتندا الدركنموذج لتجرعتتا الفريدل ف  مجال التميا ف  التعلقي ، 

ساسق  وهقام لتحقيق  أي  وتنفيقذها لقرض لقتيجياا للتميا فق  التعارن و ا استأمفادها 

سققتدامة فقق  مؤسسققاا التعلققي  العققال . وكانققت أهقق  النتققائ  التقق  الميققال التنافسققية الم

 توالت اليتا ما يل ج

لقي  وتحقيق  هناك عّلية يوية عين مستوا ممارسة استراتيجياا التميا فق  التع -

 مؤسساا التعلي  العال  للميال التنافسية المستدامة.

العققاملين ويااققة االكققاديمين فقق  التركيققا االكققاديم  لعمليققة تلققوير متققاراا  -

 الجامعة يساعد على تميا اللّلب وزيادل معدل التوظيال لت  ععد التورج.

الثّلثقة وجود االتسا  ف  جتود التنمية وتحسين الجودل على جميا المسقتوياا  -

  اللالر والموظال والجامعة( يساه  ف  تفو  وتفرد كلياا الجامعة.

 تحليليقة دراسقة  "( ععنقوان2011 لقريال، ووفقا  فلماقان وغقدير سقلي  أجرا  إيمان

 التعلقي  العقال  لمؤسسقاا التنافسقية الميقال دعق  فق  المعرفقة مجتمقا إلى التحول ألثر

 "السعودية العرعية عالمملكة

 مجتمقا نحقو التحقول تواجقه التق  للتحقدياا المو قوعى التحديقد إلقى هدفت الدراسقة

 ويااة العرعية الدول ف  التحدياا هذه ما والتكيال التعلي  العال  عمؤسساا معرف 

 القلاع عذل  للتحول متميال عن استراتيجياا او للاحث السعودية العرعية المملكة ف 

 القدول العرعيقة اليتصقادياا تنافسقية ميقال الكتسقاب سقعياا المعرفقة لمجتمقا المتق 

 لمجتمقا والتحقول مسقتدامة تنمية لتحقي  التلاي  ممكنة وةلول لمقترةاا اولواول

وكانقت أهق  النتقائ  التق   .السقعودية العرعية عالمملكة العال  عمؤسساا التعلي  المعرفة

 توالت اليتا الدراسة ما يل ج

 يقاضرل يمثقل القذم العقال  التعلقي  نمق  لتلقوير الااويقة ةجقر عمثاعقة التنافسقية تعقد .أ

 .العرعية للدول المستدامة التنمية

 ظقل فق  العقال  التعلقي  لمؤسسقاا تنافسية ميال لانا  السايل المعرفة مجتما يمثل .ب

 .ومحلية عالمية متغيراا

 والاحقث والتميقا، واإلعقداع اإلعتكقار( الفكقرم المقال فق  رأ  االسقتثمار دعق  .ج

 .المعرفة مجتما عنا  مقوماا أه  من يعتاروالذم   )العلم 
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 المعرفقة مجتمقا نحقو للتحقول المقؤثرل المقومقاا أهق  من المعرفة إدارل نم  تعتار .د

 عالمية متغيراا ظل ف  العال  التعلي  لمؤسساا تنافسية ميال لانا  السايل يعد والذم

 .ومحلية

ة الجودل الشاملة كميال تنافسقيععنوان ادارل دراسة  (Christopher, 2016)وأجرا 

هقدفت الدراسقة القى التعقرف علقى اثقر تانق  منتجيقة ف  المؤسساا التعليميقة العقال . 

ة فق  وفلسفة ادارل الجودل الشاملة كاةد المدايل االدارية الحديثقة لتحقيق  ميقال تنافسقي

 اهمتاج  لى العديد من النتائ  والت  منإوتوالت الدراسة المؤسساا التعليمية العال . 

التنافسية عمؤسساا التعلقي  العقال  تساعد ادارل الجودل الشاملة ف  تويا الميال  -

أن يؤدم الى االةااض المنتشر واالسقتفادل مقن اللايقة االيجاعيقة العمقل والذم من لأنه 

 لديتا.

توفر ادارل الجودل الشاملة عمؤسساا التعلي  العال  عي ة عمقل تعقاز ايّلييقاا  -

والسققماح للعققاملين عتققا عاالسققتغّلل االمثققل لكامققل امكانققاتت  وضايققاتت  العمققل الجيققدل 

 ككوادر عشرية متميال.

 تحقيق  فق  الملموسقة غيقر األاول أثر " ععنواندراسة ( 2010 الفيوم ، (وأجرا 

 عينقة علقى مقارنة دراسة  :الجودل الشاملة إدارل معايير تان  ظل ف  التنافسية الميال

 " والوااة الرسمية األردنية الجامعاا من

 الاشقرا؛ رأ  المقال ( الملمقو غيقر األاقول أثقر عقن الكشقال إلقى الدراسقة هقدفت

 تحقي  ف   )المعلوماتى المال ورأ  العّليات ؛ المال التنميمى؛  ورأ  المال ورأ 

 األردنيقة الجامعقاا فق  الجقودل الشقاملة إدارل معقايير تانق  ظقل فق  التنافسقية الميقال

متغيقراا  عقين االرتااضيقة علقى العّليقاا التعقرف يقّلل مقن وذل  والوااة الرسمية

 )الشقاملة الجقودل إدارل ومعقايير التنافسقية والميقال الملموسقة غيقر الدراسة  األاقول

 .عع  على ععلتا وتأثير عينتا فيما تل  المتغيراا عّلية يمثل أنموذج وعنا 

 عقين واقال العّليقة يقّلل مقن التحليلقى الواقف  المقنت  علقى واعتمقدا الدراسقة

 التنافسقية الميقال تحقيق  فق  الشقاملة الجقودل إدارل الملموسقة ومعقايير غيقر األاقول

 وايتاقار الفر قياا  الاياناا المجمعة وتحليل والوااة الرسمية األردنية للجامعاا

  :أهمتا النتائ  من العديد إلى وتوالت الدراسة .المتغيراا تل  عين الملروةة

 الاشقرا؛ المقال رأ  ( الملموسقة غيقر لراقول معنويقة داللقة ذا أثر جودو . أ

 تانقى على )المعلوماتى المال ورأ  التنميمى؛ ورأ  المال العّليات ؛ المال ورأ  

 .الشاملة الجودل إدارل معايير

 الميقال تحقيق  فق  الشقاملة الجقودل إدارل لمعقايير معنويقة داللقة ذا أثقر وجود . ب

 معقايير تلايق  أن ةيقث والوااقة الرسقمية األردنيقة للجامعقاا )التميقا( التنافسقية

ا تلعقر أنتقا كمقا، للجامعقاا التنافسقية الماايا من يايد الشاملة الجودل ق هقا دورا  مقا اما

 التنميمقى؛ المال رأ و الاشرا؛ المالرأ   ( ف  المتلمنة الملموسة غير األاول

 .الجامعاا تميا زيادل ف  )المعلوماتى المال رأ و ؛العّليات  المال رأ و

وأوات الدراسة ععدد من التواياا أهمتا التأكيقد علقى أهميقة را  المقال الاتنممق  

 وذلق  وتفويتقا الجامعقااوالعّليات  ف  الجامعاا لما لتا من اهميقة فق  تلقوير أدا  

المؤسسقية، كمقا  الثقافقة ودعق  عقه المرونقة وزيقادل التنميمقى التيكقل تلقويريقّلل  من



0202لسنة    ايلولوالثمانون .  لث................................. العدد الثا.....................مجلة الفتح ...............   

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-002- 
 

 نققاض يقدع  ممقا الجامعقاا فق  الشقاملة الجقودل إدارل معقايير تانقى أوات علقرورل 

 .التعليمى التنافسى السو  ف  استمرارها  مان وعالتال  عتا والتميا القول

 ف  ةقا تعنيه الذم ما التنافسية، الميال" ععنواندراسة  (De Haan, 2015) وأجرا

 التنافسقية الماايقا علقى التعقرف إلقى الدراسقة هقدفت "العقال ؟ التعلي  مؤسساا سيا 

 أن التنافسقية للميقال وكيقال يمكقن تحقيقتقا إلقى العقال  التعلقي  مؤسسقاا تسقعى التق 

 الدراسة وتوالت .وأنشلتتا العال  التعلي  مؤسساا سيا  ف  عالفعل وتتحق  تتجسد

  :أهمتا من النتائ  من العديد إلى

 فق  التنافسقية تحقيق  الميقال  التق  تتللاتقا األساسقية العنااقر مقن عدد  لهنا . أ

 :العال  أهمتا التعلي  مؤسساا

  .العلمية األعحاج أو / و التعلي  جودل -

  .التعليمية المؤسسة وجاذعية اورل / التجارية العلمة / السمعة -

  .منافسيتا عن وموتلفة لتا نوعتا من فريدل عصمة إنشا  -

  .االلتحا  ف  الللر إعداد نمو ازدياد -

  .ويدماا مراف  من التحتية الانية جودل -

 . العالمية التصنيفاا ف  المؤسسة و ا -

  .الدول  والتعاون الشركاا إيامة -

  .للموسسة المحيلة المعيشية الاي ة / الجغراف  المويا -

  عالمياا. المجّلا الرائدل ف  والنشر المرمويين األساتذل توظيال -

  .التلايقية المعرفة إنتاج على االعتماد -

  .المؤسسة يريج  وتميا كفا ل -

  .واالعتماد الجودل لتاداا على الحصول -

 علقى للتسقوي  ياعلقة يدمقة أنقه علقى التنافسقية الاي قة فق  التعلقي  تصقنيال يقت  . ب

 .خير أعمال يلاع أم ف  العادية السو  هو نفو التعلي  سو  أن إعتاار

 مقن نقوعين فتنقاك تنافسقية ميقال لتحقيق  السقع  محقرك هق  المنافسقة أن عمقا . ا

 المنافسقة تعتاقر ةقين وفق  األكاديميقة، والمنافسقة المنافسقة السقويية  :همقا المنافسقة

 السقويية المنافسقة فقنن العقال ، مؤسسقاا التعلقي  ضايعقه فق  ععمق  متجذرل األكاديمية

 نمقام فق  زرعتقا الوارجيقة وتق  الاي قة يقّلل مقن مقديل عنصقر أنتقا علقى لتا ينمر

 لنوعيقة التعلقي  مفيقدل األكاديمية المنافسة وتعد األييرل، العقود ف  العام العال  التعلي 

 للسقع  الوااقة مقن إرادل األكقاديميين ناععقة لرفقراد ألنتقا المعرفيقة وللتنميقة العقالى

 مسقتوا إلقى للواقول أنفسقت  يقرار اللقّلب مقن وناععقة األكقاديم ، لتحقيق  التفقو 

 إذا العقالى التعلقي  يتلقرر ديق عقل السقويية، المنافسة على عكو وذل  التعل  ف  أعلى

 . السو  ف  عر ة للمنافسة األكاديمية المنافسة أااحت

 اسقتودام أثقر ييقا  " :( دراسقة ععنقوان2014  ،وخيقرون هللا داعقةو (وأجقرا 

 - جامعقة اللقائال علقى عقالتلاي  تنافسقية ميقال تحقيق  علقى المعلومقاا تكنولوجيقا

 . "اللائال محافمة
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 فق  وتلايقاتتقا المعلومقاا واسقتودامتا تكنولوجيقا مفتوم تو يح الدراسة إلى هدفت

 العقاملين لقدا اإلعتكقار علقى اسقتودامتا خثقار وتحديقد اإلدارم عالجامعقة العمقل مجقال

 الجامعاا. التنافسية ف  الميال تحقي  ف  منتا االستفادل ومدا

 أهمتاج من والت  النتائ  من العديد إلى الدراسة توالت

 الايانقاا، ياعقدل الارمجيقاا، والمعقداا، األجتقال( المعلومقاا تكنولوجيقا استودام .أ

 ممقا الجامعقة اداراا فق  الودمقة جقودل كاير على عشكل تؤثر )واالتصاالا الشاكاا

 .الجامعة تميا يدع 

 الايانقاا، ياعقدل الارمجيقاا، والمعداا، األجتال( المعلوماا تكنولوجيا استودام .ب

 تميا يحق  مما واإلعتكار اإلعداع تحقي  على كاير عشكل ؤثرت )واالتصاالا الشاكاا

 .الجامعة

 :منتا والت  التواياا من عالعديد الدراسة  وتوا 

 التلقور ةيقث مقن العمقل اةتياجاا تناسر الت  الحاسوب أجتال من نوعية توفير  .أ

 والسعة التواينية والسرعة

 متقاراتت  وياقراتت  لايقادل تلايقيقة تدريايقة الموظفين عقدوراا الراك  رورل  .ب

 .المعلوماا واالتصاالا تقانة ما للتعامل

 ماايقا عنقا  علقى والعمقل والتميقا التفقو  تحقق  التق  عاألععقاد اإلهتمقام  قرورل  .ج

 واالتصاالا المعلوماا تقانه مكوناا من تملكه الجامعة ما يلل من تنافسية

 فق  ودوره الجامعيقة الوقدماا تسقوي " ععنقوان( دراسقة 2014 العتياق ، (وأجقرا

 الققرا أم جقامعت  لحالقة مقتقرح تصقور السقعودية للجامعقاا التنافسية القدرل تحسين

 . "التدريو هي ة أعلا  نمر وجتة من العايا عاد والمل 

 التعليميقة، الوقدماا( الجامعيقة للوقدماا التسقوي  دور واقال إلقى الدراسقة هقدفت

 والتوال للجامعاا التنافسية القدرل تحسين ف  المجتمعية الودماا الاحثية، الودماا

 .للجامعاا التنافسية القدرل لتحقي  الجامعية الودماا لتسوي  مقترح تصور إلى

 وجود عّلية ارتااض يوية عين كل منج أهمتا النتائ  من دعد إلى الدراسة توالت

 والدايليقة الوارجية التنافسية القدرل مؤلراا وتحقي  التعليمية الجامعية الودماا  .أ

 .التعليمية يدماتتا تلوير ف  المستمرل الجتود عذل يّلل من للجامعاا

 الوارجيقة التنافسقية الققدرل مؤلقراا وتحقيق  الاحثيقة الجامعية الودماا تسوي   .ب

 هي قة أعلقا  ياقل مقن واإلعتكقار للتجديقد التشقجيا يلقل مقن للجامعقاا والدايليقة

 .التدريو

 وتحقيق  المجتمقا تجقاه رسقالتتا مقن كجقا  المجتمعيقة الجامعية الودماا تسوي   .ج

 .للجامعاا والدايلية الوارجية التنافسية القدرل مؤلراا

 :منتا والت  التواياا من العديدع واوات الدراسة 

 اقادراتتا تنميقة يقّلل مقن الجامعقاا مقوارد تنميقة إلقى اإلهتمقام توجيقه وجقوب  .أ

 العليقا الدراسقاا تشقكل ثق  ومقن الوارجية األسوا  ف  والمجتمعية والاحثية التعليمية

 .الصادراا تل  لتنمية واسعا مجاال واالكاديمية المتنية المتنوعة عارامجتا

 عقرام  تسقوي  إلدارل التعلقي  ووزارل الجامعقاا فق  التنميمقى التيكقل تفعيقل . ب

 اقادراا عنعتاارهقا الاقرام  تلق  مقا التعامقل ويجقر األسقوا  فق  العليقا الدراسقاا
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 تلق  لتنميقة اللامقة والفنيقة والتنميميقة الماليقة المقوارد توصقيص ثق  ومقن تعليميقة

 .الوارجية األسوا  ف  لصادرااا

 

اسققتودمت الااةثققة المققنت  الواققف  الققذم يقققوم علققى منهجييية الدراسيية واجراااتهييا: 

نتققائ  دييقققة مققن أجققل  دراسققة وايققا المققاهرل مققن يققّلل جمققا الايانققاا والواققول إلققى

 تلويرها وتحسينتا.

 

يتمثل مجتما الدراسة ف  جميقا القيقاداا فق  جامعقة األميقرل مجتمع وعينة الدراسة: 

نورل عنت عاد الرةمن ف  كلياا الجامعة الموتلفة. أما عينقة الدراسقة فققد تكونقت مقن 

 الموتلفة.( يائد، ت  ايتياره  علريقة العينة العشوائية من كلياا الجامعة 02 

يامققت الااةثققة عنعققداد وتلققوير أدال الدراسققة وهقق  عاققارل عققن اسققتاانة  أداة الدراسيية:

، ومجققال المعويققاا متللاققاا تحقيقق  الميققال التنافسققيةمكونققة مققن مجققالين همققاج مجققال 

، ويقد تق  التحقق  مقن تحقي  الميال التنافسيةعلى  اوتحد من يدرتت الجامعةالت  تواجه 

 عاللر  المناساة. دالالا واد  األدال 

تقق  التأكققد مققن اققد  األدال ععر ققتا علققى مجموعققة مققن المحكمققين، صييدا األداة: 

 وإجرا  التعديّلا الّلزمة ف   و  مّلةماتت .

ت  تقدير ثااا األدال علريقة االتسا  الدايل  وذل  عاستودام معادلة كقرو ثبات األداة: 

الجامعقة الموتلفقة مقن يقارج عينقة  من أيسام يائد( 00نااخ الفا على عينة مكونة من  

 (.2.23 – 2.20  الدراسة، ةيث تراوةت يي  معامّلا الثااا ما عين

لتحقيققق  أغقققرا  الدراسقققة عاإلجاعقققة علقققى األسييياليإل ااحصييياعية لمعالجييية البيانيييات: 

تسا التتا، ت  التفريغ الاياناا الت  ت  جمعتا عواسلة أدال الدراسة إلى الحاسقر ا لق  

( والققذم تقق  عققن SPSSعاسققتودام الحامققة اإلةصققائية للعلققوم االجتماعيققة  وتحليلتققا 

ضريقققه تحليققل الايانققاا إةصقققائياا مققن يققّلل التحليقققل اإلةصققائ  الواققف  لواقققال 

 يصائص مفرداا العينة واتجاهقاتت  نحقو متغيقراا الدراسقة وذلق  عاسقتودام ا تق ج

 .المتوسلاا الحساعية واالنحرافاا المعيارية

 

 النتاعج: عرض ومناقشة

ما درجة تحقيق  متللاقاا الميقال  لإلجاعة على هذا السؤال وهوجإجابة السؤال األول: 

التنافسية لجامعة األميرل نورل عنت عاد القرةمن مقن وجتقة نمقر ييقاداا الجامعقة فق  

 ؟ 0232 و  ر ية المملكة 

تقق  ةسققاب المتوسققلاا الحسققاعية واالنحرافققاا المعياريققة لققدرجاا أفققراد العينققة علققى 

فقراا أدال الدراسقة  الدرجقة الكليقة( ةيقث علقغ متوسقب درجقاا أفقراد عينقة الدراسقة 

تحقيق  متللاققاا ( ممقا يشققير إلقى درجققة جيقدل مققن 2.00( عقانحراف معيققارم 3.26 

عاققد الققرةمن مققن وجتققة نمققر ييققاداا الميققال التنافسققية لجامعققة األميققرل نققورل عنققت 

.  لكنتا ليست عالية مما يستدع  إعقادل النمقر 0232الجامعة ف   و  ر ية المملكة 

تحقيقق  عاألسققااب التقق  ألققارا إلققى هققذه النسققاة مققن أجققل العمققل علققى رفققا مسققتوا 

عشقكل عقام. وتقرا متللااا الميال التنافسية لجامعة األميقرل نقورل عنقت عاقد القرةمن 
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  فق  مجققال أدا إلققى هقذه النتيجقة هققو مقا يتعلققأن مقن عققين أهق  األسققااب التق  الااةثقة 

( عققانحراف 3.60ةيققث ةصققل هققذا القسقق  علققى أيققل متوسققب ةسققاع   الاحققث العلمقق  

اهتمققام ييققاداا (. وعنققا ا علققى هققذا االفتققرا  تققرا الااةثققة  ققرورل 2.65معيققارم  

اسققياا ألم مؤسسققة علميققة الجامعققة فقق  هققذا المجققال التققام جققدا والققذم يعتاققر ركناققا أس

كالجامعققاا، وغيققر هققا مققن المؤسسققاا العلميققة والتقق  لتققا تققأثير ماالققر علققى كافققة 

والتشقاركية  االستفادل من نتائ  تل  األعحاجمن أجل وذل   يلاعاا الحيال ف  الدولة،

مققا مؤسسققاا المجتمققا الموتلفققة للعمققل علققى تنميققة المؤسسققة نفسققتا فقق  اتوققاذ القققرار 

ة المجيلقة عتقا ومقن ثق  التقأثير الماالقر وغيقر الماالقر فق  مرافق  الدولقة وتنمية الاي ق

. كمققا تققرا الموتلفققة لمققا للاحققث العلمقق  مققن أهميققة كايققرل وتققاثير فقق  كافققة القلاعققاا

 المنممقة السياسقاا  قعالالااةثقة أن مقن عقين األسقااب األيقرا لتقذه النتيجقة هقو 

 .  المجتما ف  االنتاجية القلاعاا وعين الجامعة عين الاحثية للشراكة

مقا أهق  متللاقاا تحقيق  الميقال لإلجاعة على هذا السقؤال وهقوج إجابة السؤال الثاني: 

التنافسية لدا جامعة االميرل نورل عنت عاد القرةمن مقن وجتقة نمقر ييقاداا الجامعقة 

 ؟ 0232ف   و  ر ية المملكة 

راد اا اسققتجاعاا أفققتقق  ةسققاب المتوسققلاا الحسققاعية واالنحرافققاا المعياريققة لققدرج 

، وتو ققح الجققداول التاليققة هققذه محققاور المجققال الققثّلجعينققة الدراسققة موزعققة ةسققر 

   المتوسلاا واالنحرافاا المعياريةج

 (7جدول رقم )

 الدراسة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 

لجامعة المرتبطة بتحقيق وظيفة البحث العلمي متطلبات الميزة التنافسية محور 

األميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر قيادات الجامعة في ضوا رؤية 

 ؟2202المملكة 

 العبارة المجال الرقم
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تقققدي  الحققوافا األدعيققة وجققوائا الاحققث العلمقق  

 .للكفا اا المتميال ف  مجال الاحث العلم 
3.06 1.12 

2 

نشققر ثقافققة الاحققث العلمقق  واالعتكققار مققن يققّلل 

تمويقققل ةلقققور المقققؤتمراا العلميقققة المحليقققة 

 والدولية.

0.02 0.36 

0 
علميققققة  نشقققر الاحققققوج المتميقققال فقققق  مجقققّلا

 مصنَّفة عالمياا
3.22 1.21 

4 
إنشقققا  مراكقققا عحثيقققة نوعيقققة ومتوصصقققة فقققى 

 المجاالا الحديثة
3.09 1.36 

5 
إنشا  الشقركاا الاحثيقة مقا يلاعقاا الصقناعة 

 .والودماا وما الجامعاا العالمية
0.65 1.56 

6 
زيققادل موصصققاا الاحققث العلمقق  فقق  مياانيققة 

 الجامعة
3.22 0.95 

 0.81 3.02تحديقققد عقققرام  وضنيقققة عحثيقققة تتقققولى الجامعقققة  1
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تنفيققذها وفقاققا لاقققرام  زمنيققة متفققق  عليتققا عقققين 

 الجامعة والجتاا المستفيدل ف  المجتما.

8 
تمويل وتوصيص منح سقنوية لرعحقاج العلميقة 

 ذاا ارتااض ماالر عقلاعاا المجتما الموتلفة
0.26 1.69 

9 

المتعددل التوصصاا تشجيا الاحوج المشتركة 

عققين أعلققا  هي ققة التققدريو وعققين الاققاةثين فقق  

 .الجامعاا األجناية العالمية

0.92 0.23 

72 

توفير ا لياا الّلزمة الةتلان الموهوعين من 

الللاققققة ممققققن يمتلكققققون القققققدرل علققققى التميققققا 

واإلعداع، وتوصيص جا  مقن مقوارد الجامعقة 

 .لدعمت 

0.92 1.79 

77 
عققالاحوج التلايقيققة عشققكل أكثققر عمقاققا االهتمققام 

 عمشكّلا الاي ة والمجتما
3.95 0.96 

72 
االعتمقققاد علقققى معقققايير والمؤلقققراا العالميقققة 

 لجودل الاحوج العلمية كشروض لقاول الاحث
0.02 0.23 

70 

تاويقققد مكتاقققاا الجامعقققة عمصقققادر معلومقققاا 

ةديثققة واثققرا  المكتاققة الريميققة الموجققودل ةاليققا 

 مصادر المعلوماا المتنوعةعمايد من 

0.29 0.43 

 1.12 0.30 تشجيا إدارل وتنفيذ المشاريا الاحثية الاينية 74

75 
تحسققققين فققققرص تسققققوي  االعتكققققاراا ونتققققائ  

 .الاحوج الجامعية ف  األسوا  المحلية والدولية
3.06 0.76 

76 

إسقتام الجامعققة فققى إنشقا  الكراسقق  الاحثيققة فقق  

والعلمية لودمة منمومة الاحقث العلوم اإلنسانية 

 .العلم  فى الجامعة

3.00 0.92 

71 

تلققوير ةا ققناا التقنيققة وةا ققناا األعمققال 

عتققدف تحويققل نتققائ  الاحققوج إلققى سققلا انتاجيققة 

 .يمكن تسويقتا واستثمارها

3.06 0.81 

78 

تشققجيا التسققوي  اإللكترونقق  للاحققوج الجامعيققة 

مققا  عتققوفير ياعققدل عيانققاا لتققا عتققدف التوااققل

لقققريحة أكاقققر مقققن المسقققتفيدين علقققى النلقققا  

 االيليمى والدولى

3.50 0.97 

79 

تلوير مكاتر لنققل التكنولوجيقا وادارل عقرا اا 

االيتققراع ومققنح التققراييص للشققركاا الراغاققة 

 فى االستثمار ما الجامعة

0.22 1.63 

22 
و ققا سياسقققاا وعقققرام  لانققا  الفقققر  الاحثيقققة 

 .العلائتاوتقدي  الدع  والمكافاا 
3.32 0.78 

27 

توفر الجامعة عنية تحتية من معامقل وتجتيقااا 

ألعلقققا  هي قققة التقققدريو لتلقققوير اعتكقققاراتت  

 الاحثية القاعلة للتسوي 

3.25 0.65 

22 
اهتمام الجامعقة عالتغليقة اإلعّلميقة واإليااريقة 

عقققن يقققدماتتا الاحثيقققة ونشقققر نتقققائ  األعحقققاج 
3.62 0.69 
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اعّلميققة موتلفققة العلميققة الكترونيققا عاققر ينققواا 

 .)يوتيوب -فيساوك– تويتر –(ينواا تلفايونية 

20 

تقققدي  الجامعققة دوراا تدريايققة للاققاةثين ةققول 

سال تلوير المتاراا الاحثية على نحو تلايقى 

 وتوفير كفا اا فنية لمساعدتت 

3.69 0.92 

24 

دم  الاحث عالتعلي  كجا  من الرسقالة الترعويقة 

على مسقتوا الدراسقاا العليقا أو  للجامعة سوا 

 على مستوا المرةلة الجامعية األولى

3.50 1.17 

دعقققق  ةريققققة الاحققققث العلمقققق  ألعلققققا  هي ققققة   25

 التدريو لتلاي  نتائ  أعحاثت 

3.02 0.87 

تشجيا أعلا  هي ة التدريو على تقدويل نتقائ   26

الاحققث العلمقق  ورعققب الترييققاا عاألعحققاج التققى 

 تنايش عالمياا

3.25 0.98 

تشققجيا األعمققال الاحثيققة والتلويريققة المشققتركة  21

عققققين األكققققاديمين وااليتصققققاديين والصققققناعيين 

 .وتعايا الثقة فى الاحث العلم  الجامع 

3.05 0.86 

، 2، 6، 92االريقام   ( أن الفققراا ذواا 9و قحة فق  الجقدول ريق   تاين النتائ  الم

ةصلت على أدنى متوسلاا ةساعية ةيث علغت متوسلاتتا علقى الترتيقر  (99، 92

، 9.65، 9.22( عققققققققققانحراف معيققققققققققارم  3.95، 0.22، 0.26، 0.65، 0.92  

( 2، 0، 90، 90، 93( عينما ةصقلت الفققراا ذواا األريقام  2.25، 9.53، 9.52

، 0.29تتا علقققى التريقققر  علقققى أعلقققى متوسقققلاا ةسقققاعية ةيقققث علغقققت متوسقققلا

، 2.35، 2.03، 9.90، 2.03( عقققققانحراف معيقققققارم  0.92، 0.30،0.02،0.02

اهتمقام كايقر مقن إلقى وجقود  ةم الااةثقأعحسقر رويعاا ذلق  ( على الترتير . 2.03

لمقا لتقا  جقرا  األعحقاج العلميقةإادارل الجامعة ف  توفير الانية التحتيقة للمسقاعدل علقى 

فقق  جميققا  اال أن ذلقق  لقق  يكققن كققاف   ،ال تنافسققية للجامعققةمققن أهميققة فقق  تحقيقق  ميقق

دنقى أكما هو وا ح من الفقراا الت  ةصقلت علقى المجاالا ويااة االعداعية منتا 

ممقققا يجعقققل الميقققال التنافسقققية للجامعقققة وفققق  هقققذا المحقققور دون متوسقققلاا ةاسقققاية. 

 المأمول. 
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 (2جدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على محور 

متطلبات الميزة التنافسية المرتبطة فى وظيفة التدريس الجامعي لجامعة األميرة نورة 

 ؟2202بنت عبد الرحمن من وجهة نظر قيادات الجامعة في ضوا رؤية المملكة 

 العبارة المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

7 

ي
مع

جا
ال
س 

ري
تد

 ال
فة

ظي
و
ى 

 ف
ية

س
اف

تن
ة 

يز
 م

ق
قي

ح
بت

ة 
ط

تب
مر

ت 
با

طل
مت

 

المشققاركة مققن ياققل أعلققا  هي ققة التققدريو فققى تولققيب 

 .وتلاي  عرام  وأنشلة تلويره 
3.62 0.36 

2 
تمكققن علققو هي ققة التققدريو مققن مادتققه العلميققة والتاامققه 

 .عاألدا  الوظيفى
4.75 0.15 

0 
تدرير أعلا  هي ة التدريو علقى اسقتودام نمق  وضقر  

 .ماتكرل فى التدريو عن ععد
3.78 0.72 

4 
تلققققوير كفققققا ل الممارسققققاا التدريسققققية ألعلققققا  هي ققققة 

 .التدريو الجامع 
4.23 0.54 

5 
التأكيد على االسقتقّللية والحريقة األكاديميقة والمتنيقة فقى 

 .المتمة التدريسية لعلو هي ة التدريو
4.36 0.31 

6 
التقوي  المستمر لردا  التدريسى لرستاذ الجامع  وترييته 

 .عنا  على ذل 
4.28 0.26 

1 

تقققوضين ثقافقققة االةتقققراف االكقققاديمى النمقققو القققذاتى القققذم 

يمارسقققه األسقققتاذ الجقققامع  فقققى تلقققوير يدراتقققه العلميقققة 

 .والمتنية فى أروية الجامعة

3.64 1.14 

8 
فقققى أنشقققلة وعقققرام   مشقققاركة أعلقققا  هي قققة التقققدريو

 الجامعة للحصول على الجودل واالعتماد
4.45 0.34 

9 
إسققتقلاب المتميققاين مققن أعلققا  هي ققة التققدريو مققن كققل 

 .دول العال 
3.31 0.96 

72 
التحفيققا المققادم المناسققر ألعلققا  هي ةالتققدريو لتحقيقق  

 .التميا فى التدريو
3.45 0.89 

77 
وفقاقا للمعقايير العالميقة توليب الارام  الدراسية وتحديثتا 

 .ومتللااا السو  المحلى والعالمى على ةد سوا 
3.1 1.1 

72 
تصققمي  عققرام  تعليميققة فققى التوصصققاا النققادرل والتققى 

 .تدع  ماايا تنافسية للجامعة
2.14 0.76 

70 
التى تتقيح فقرص التلايق  العملق   الدراسية الارام تنمي  

 .والميدان  لمحتوا الارنام 
2.64 0.69 

74 
التعلققي  الاينيققة التققى تعتمققد علققى تققراعب  عاققرام االهتمققام 

 .المعرفة عار التوصصاا الموتلفة
3.24 0.85 

75 
توظيققققال تقنيققققة المعلومققققاا واالتصققققاالا فققققى اللققققر  

 .التدريسية الجديدل لتنفيذ الارام  األكاديمية
4.6 0.25 

76 
علقى  االعتماد المتاايد علقى القتعل  عقن ععقد والقذم يركقا

 .التعل  التفاعلى اإللكترون 
2.31 0.32 

71 
استحداج توصصاا علمية جديدل وف  الةتياجاا سقو  

 .العمل
2.38 0.28 
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، 95، 90( أن الفقققراا ذواا االريققام   0تاققين النتققائ  المو ققحة فقق  الجققدول ريقق   

( ةصققلت علققى أدنققى متوسققلاا ةسققاعية ةيققث علغققت متوسققلاتتا علققى الترتيققر 92

( عينمقققا ةصقققلت 2.02، 2.30، 2.25( عقققانحراف معيقققارم  0.32، 0.39، 0.90 

( علقققى أعلقققى متوسقققلاا ةسقققاعية ةيقققث علغقققت 2، 96، 0الفققققراا ذواا األريقققام  

، 2.96( عققققانحراف معيققققارم   0.06، 0.52، 0.26متوسققققلاتتا علققققى التريققققر  

ر االعتمقاد الكايقإلقى  ة( على الترتير . ويعاا ذل  عحسقر رأم الااةثق2.30، 2.06

واألساسقق  علققى علققو هي ققة التققدريو مققن ةيققث القققدرل العلميققة أو اسققتودام الوسققائل 

واألدواا التكنولوجيققة وغيرهققا فقق  تحسققين وظيفققة التققدريو ممققا ينعكقق  ايجاعاققا علققى 

درجة تحقي  الميقال التنافسقية للجامعقة ويجعقل لتقا مكانقة مرمويقة عقين الجامعقاا لمقا 

كمقا تقرا الااةثقة  هي قة التقدريو فق  الجامعقة. تتميا عه من جتد كاير يقوم عه اعلا 

فققق  هققذا المحقققور والققذم يتمثقققل فقق  تصقققمي  الاققرام  التعليميقققة النقققادرل لققعال الان 

انما يعود الىاللريققة التقليديقة للقاع  فق  انجقاز  واستحداج توصصاا علمية جديدل 

ون االعحققاج العلميققة والتقق  يكققون العققدف منتققا الحصققول علققى الترييققة لرتاققة اعلققى د

النمر ف  مستوا التميا لتا عن غيرهقا مقن األعحقاج القيمقة والتق  تسقاه  فق  تحقيق  

الميققال التنافسققية للجامعققة. لققذا تققرا الااةثققة أن ال عققد مققن االهتمققام عاالعققداع والتميققا 

   والقلا  على كل معيقاا االعداع والتميا.

 (0جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على 

لجامعة األميرة فى وظيفة خدمة المجتمع متطلبات الميزة التنافسية المرتبطة محور 

نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر قيادات الجامعة في ضوا رؤية المملكة 

 ؟2202
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لمتقققن مللوعقققة متنوعقققة للتقققدرير عقققرام  تقققوفير 

 عالمجتما ال يتوافر لدا االفراد متللااتتا.

3.00 2.50 

2 
إجرا  الاحوج التلايقية الموتصقة وتوجيتتقا نحقو 

 .ةل المشكّلا المجتمعية ويلاياه

3.29 2.26 

0 

إنشقققا  ةقققدائ  التكنولوجيقققا دايقققل الجامعقققة لتوليقققد 

وتوظيققال واسققتثمار المعرفققة فققى يدمققة المجتمققا 

 .وتحويل المعارف إلى منتجاا

0.06 9.35 

4 
عقققد ورع عمققل وةلقققاا نقالققية لتقققدي  استشققارا 

 .يااة عقلايا يدمة المجتما وتنمية الاي ة

3.22 2.02 

5 

إعققققداد الاققققرام   الققققراك القلققققاع الصققققناعى فققققى 

الدراسققية ممققا يققؤدم إلققى تحسققين جودتتققا وجعلتققا 

 .مواكاة لمتللااا سو  العمل

0.22 2.30 

6 

توصيص أماكن أو محلقاا العلقوم عالجامعقة لعقدد 

من الموسساا الصناعية عاعتاارها مقر تتفاعل فيه 

ما التي ة التدريسقة واللقّلب والموتاقراا لدراسقة 

 .مشكّلا الصناعه فى الوايا

0.30 2.63 
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والتق  تقنص علقى " ( 5ل ريق   ( أن الفققر3تاين النتقائ  المو قحة فق  الجقدول ريق   

توصيص أماكن أو محلاا العلوم عالجامعة لعدد من الموسساا الصناعية عاعتاارهقا 

الصقناعه مقر تتفاعل فيه ما التي ة التدريسة واللّلب والموتاقراا لدراسقة مشقكّلا 

 (0.30  علققى أدنققى متوسققلاا ةسققاعية ةيققث علققغ متوسققلتاةصققلت " .فققى الوايققا

والتقق  تققنص علققى  (0ذاا الققري    ( عينمققا ةصققلت الفقققرل2.63عققانحراف معيققارم  

"عقققد ورع عمققل وةلقققاا نقالققية لتقققدي  استشققارا يااققة عقلققايا يدمققة المجتمققا 

( 3.22  سققلتا الحسققاع علققى أعلققى متوسققب ةسققاع  ةيققث علققغ متو .وتنميققة الاي ققة" 

عقدم ايقّل  العّليقة (. ويعاا ذلق  عحسقر رأم الااةثقة إلقى 2.02عانحراف معيارم  

علقى سقلااا ممقا ينعكق   التاادلية ما مؤسسقاا المجتمقا المحلق  والعقالم  اهميقة كاقرا

ويلا الجامعة ف  ترتير متأير عين الجامعاا درجة تحقي  الميال التنافسية للجامعة 

لققعال فقق  هققذا ال. كمققا تققرا الااةثققة ان ل التنافسققية فقق  هققذا المجققالمققن ةيققث القققدر

ققا يققد يعققود المركايققة فقق  اتوققاذ القققراراا لققدا اداراا الجامعققاا، أو المحققور  ايلا

ر سا  االيسام دون العودل إلى فري  العمل المتمثل فق  جميقا أعلقا  هي قة التقدريو 

ثقة أن ال عقد مقن االهتمقام لقذا تقرا الااةوالعاملين ف  الجامعة كقل ةسقر ايتصااقه. 

عققالتوليب الاعيققد المققدا وتعايققا العّليققاا التشققاركية مققا مؤسسققاا المجتمققا المحلقق  

والمؤسسققاا العالميققة لّلرتقققا  عالمسققتوا التنافسقق  للجامعققة وو ققعتا علققى يريلققة 

  الجامعاا المتميال وذاا القدرل التنافسية العالية.

 

 تحقول مقا أهق  المعويقاا التقىلإلجاعة علقى هقذا السقؤال وهقوج إجابة السؤال الثالث: 

تحقي  ميال تنافسية لجامعقة األميقرل نقورل عنقت عاقد القرةمن مقن وجتقة نمقر ييقاداا 

 ؟0232الجامعة ف   و  مرتكااا 

 (4جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على 

أهم المعوقات التى تحول تحقيق ميزة تنافسية لجامعة األميرة نورة بنت عبد محور 

 2202الرحمن من وجهة نظر قيادات الجامعة في ضوا مرتكزات 

 العبارة المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

9 

ية
س
اف
تن
ل 
ا
مي
  
قي
ح
 ت
ا
يا
عو
م

 

إفتقققار الجامعققة السققتراتيجية وضنيققة لققامله لمنمومققة 

 التدرير القائمة على اةتياجاا سو  العمل.
3.22 9.95 

 2.35 0.06 يلة المياانية المستقلة المشجعة للقيام عاألعحاج العلمية. 0

3 
اإلفتقققار إلققى االسققتقّلل المققادم واإلدارم واألكققاديم  

 للجامعة
0.56 2.00 

0 
 ققعال وجققود عققرام  متوصصققة فققى ريققادل األعمققال 

 .على مستوا الجامعة ككل
3.22 9.03 

6 
يصور الارام  التعليمية للجامعة عن مواكاة متللااا 

 .سو  العمل
0.06 2.05 

5 
اإلفتقار إلى المعايير التنافسية لتقدويل الاحقوج العلميقة 

 .والارام  التعليمية عالجامعة
0.56 2.32 
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2 
 ققققعال السياسققققاا المنممققققة للشققققراكة الاحثيققققة عققققين 

 .الجامعة وعين القلاعاا االنتاجية فى المجتما
0.00 2.96 

2 
ندرل وجود الشركاا المجتمعية ما موسساا المجتما 

 األيرا
0.30 2.36 

2 
يلة االستثمار التكنولوجى والانيقة التحتيقة التكنولوجيقة 

 .المتلورل
0.20 2.00 

92 

المعنققققوا(  –وجققققود ةققققوافا التشققققجيا  المققققادم  يلققققة

ألعلققا  هي ققة التققدريو السققتغّلل وتنميققة متققاراتت  

 .العلمية والاحثية والفكرية

0.22 2.36 

99 
افتقار الجامعة لانا  لراكاا استراتيجية ما الجامعاا 

 .العالمية
0.22 2.00 

90 

إفتقققققار الجامعققققة السققققتحداج اسققققتراتيجياا وا ققققحة 

لتنميققة أعلققا  هي ققة التققدريو ترتكققا علققى وموةققدل 

اقل معارفه وتنميته ذاتية  واكساعه المتاراا المتنية 

 والاحثية األزمة

3.50 2.56 

93 

يلة اهتمام الجامعة عاالعتماد المؤسسى والارامج  فقى 

 قققو  معقققايير جقققودل التعلقققي  واالدارل المتمالقققية مقققا 

 .أعلى المعايير الدولية

3.22 9.30 

90 

اإلفتقار إلى استراتيجية وا حة  المتللااا التنميميقة 

 والاشرية

 .والمادية والمالية( لتسوي  عحوج الجامعة

3.06 9.00 

96 
غياب اللقوائح والتشقريعاا التقى تقرتاب عالتنافسقية فقى 

 الجامعة.
0.22   

( 92، 3، 0ذواا االريقام    اا( أن الفققر4تاين النتائ  المو قحة فق  الجقدول ريق   

، 0.06ةصلت على أدنى متوسلاا ةساعية ةيث علغقت متوسقلاتتا علقى الترتيقر   

( عينمققا ةصققلت الفقققراا 2.36، 2.00، 2.35( عققانحراف معيققارم  0.22، 0.56

( على أعلى متوسلاا ةسقاعية ةيقث علغقت متوسقلاتتا علقى 6، 5، 2ذواا األريام  

( علقققى 2.05، 2.32، 2.00انحراف معيقققارم   ( عققق0.06، 0.56، 0.20التريقققر  

إلى عدم رعقب نتقائ  األعحقاج العلميقة التق   ةالترتير . ويعاا ذل  عحسر رأم الااةث

يجريتا أعلا  هي ة التدريو ف  الجامعة عحاجاا المجتما المحل ، وايتصقارها فققب 

عكو سلااا علقى مما ين على االهمية العلمية للااةث ف  مجال التريية للرتاة األكاديمية.

درجة تحقي  الميال التنافسقية للجامعقة، كمقا تقرا الااةثقة عقأن اهتمقام الجامعقة عتقوفير 

التمويل عنصر مت  جدا لكن يكمن الولل ف  استودام تل  النتائ  امقا مقن اداداراا او 

ر سا  االيسام او غيره  من يادل الجامعة عاال افة الى عدم وجقود توااقل مؤسسق  

ومؤسساا المجتما المحل  والعقالم  لّلسقتفادل مقن نتقائ  تلق  األعحقاج، عين الجامعة 

   مما ينعكو ايجاعياا على التنمية المتكاملة ف  جميا مجاالا الحيال المجتمعية.
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