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متطلبات حتقيق القدرة التنافسية جلامعة 
األمري سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
 

 * حمد بن حمدان الغامدي

   

  

التنافسية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم املتطلبات التي يجب توفرها لتحقيق القدرة    امللخص

باستخدام  302واستخدمت املنهج الوصفي, عبر استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من) تم اختيارهم  في الجامعة,  ( عضو هيئة تدريس 

معة األمير سطام بن عبدالعزيز  الطريقة العشوائية البسيطة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم متطلبات تحقيق القدرة التنافسية في جا

( عبر عدة مجاالت؛ كان ترتيبها حسب األولوية في األهمية لكل مجال من مجاالت متطلبات القدرة  
ً
التي حازت على درجة أهمية)مرتفعة جدا

املرتب في  املعلومات  وتقنية  التحتية  البنية  مجال  التالي:  النحو  على  الناشئة  السعودية  الجامعات  في  املوارد  التنافسية  مجال  يليه  األولى,  ة 

مجال الثقافة    والكفاءات في املرتبة الثانية, ثم مجال خدمة املجتمع في املرتبة الثالثة, ومجال اإلدارة والقيادة الجامعية في املرتبة الرابعة, ثم

في املرتبة السابعة واألخيرة يأتي مجال البحث  التنظيمية)التنافسية( في املرتبة الخامسة, يليه مجال التدريس والتعليم في املرتبة السادسة, و

 العلمي. 

 : القدرة التنافسية للجامعات, جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.الكلمات املفتاحية
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  من  عبدالعزيز  بن  سطام األمير  لجامعة التنافسية القدرة تحقيق متطلبات

 بالجامعة التدريس هيئة أعضاء نظر  وجهة
 . املقدمة 1

عصر     في  ووظائفه  أدواره  في  كبيرة  وتغيرات  تحديات,  العالي  التعليم  يواجه 

التنافسية والتحوالت الكبرى, حيث تعاظم تأثيره في بناء اقتصاديات املعرفة,  

إنتاج  في  عليها  يعتمد  التي  الفكرية  القدرة  خلق  في  محوريا  دورا  له  وأصبح 

الد من  العديد  جعل  الذي  األمر  وتوظيفها,  كبيرا املعرفة  اهتماما  تولي  ول 

على  القدرة  متطلبات  لتوفير  ضخمة  ميزانيات  له  وترصد  الجامعي  بالتعليم 

 املنافسة, وكسب الريادة العاملية.  

الجامعات الركيزة األساسية لتطوير وتنمية املجتمع في كافة املجاالت,   وتعد   

الجامعات  يجعل  مما  والرفاهية,  التقدم  تحقيق  نحو  املجتمع  وسيلة  وهي 

والعاملية   اإلقليمية  الجامعات  مع مختلف  التنافسية  تحدي  أمام  السعودية 

ق أعلى بتحقيق تصنيف عاٍل في ضوء املؤشرات الدولية. ويتطلب ذلك تحقي

يرتبط   ما  كل  في  الجامعات  بين  التنافس  يستخدم  بحيث  الجودة,  معدالت 

بمعايير الجودة الشاملة, وتتوقف درجة تحقيق تلك املعايير على مدى ما يتاح 

    [.1لها من االستقاللية ]

يرى     العاملية,  التنافسية  في  الجامعة  أهمية  لتزايد   
ً
ضرورة   Salmi [2]  ونظرا

ع جامعات  التنمية  إنشاء  عملية  في  رئيس  بدور  لتقوم  املستوى؛  املية 

والتنافسية   االقتصادي  النمو  على  ومحفزة  واالجتماعية,  االقتصادية 

العاملية, وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الريادة والتنافسية في السوق العاملي 

للجامعات. كما أن إنشاء جامعة قادرة على املنافسة يتطلب قيادة قوية قادرة 

على وضع رؤية مناسبة ملستقبل الجامعة, وتنفيذ هذه الرؤية بطريقة فعالة,  

الخطة   لروح  كامل  فهم  والى  الخطة,  هذه  لتنفيذ  القيادة  يساند  وفريق 

     [ .3] املؤسسية, وان يكونوا قادرين على تطبيق الرؤية

أ    , ُتدرك 
ً
ن  واململكة العربية السعودية واحدة من الدول الناهضة اقتصاديا

 
ً
تنوعا أكثر  اقتصاد  لبناء   

ً
حتميا  

ً
أمرا أصبح  املعرفة  مجتمع  باتجاه  التحول 

, التي ركزت 2030قادرا ً على املنافسة العاملية. وقد ُتوج بإصدار رؤية اململكة  

التعليم  مؤسسات  قيام  خالل  من  البشرية,  املوارد  في  االستثمار  أهمية  على 

,
ً
 ومهنيا

ً
إال أن إعداد األفراد على مستوى علمي   العالي في إعداد األفراد علميا

كان   لذلك  نوعية.  وجودة  كفاءة  ذات  مؤسسات  وجود  يتطلب  عاٍل  ومهاري 

اململكة   أهداف رؤية  أهم  بدخول 2030أحد  اململكة  , رفع تصنيف جامعات 

 [. 4] خمس جامعات على األقل ضمن أفضل مائتي جامعة دولية

    
ً
محليا واملنافسة  للتميز  الحاجة  الجامعات   وتتأكد  في   

ً
وعامليا  

ً
وإقليميا

ملسيرة طويلة, حيث  األولى  الخطوات  في  الجامعات  فهذه  الناشئة,  السعودية 

أصبح   وإنما   
ً
اختياريا  

ً
أمرا يعد  لم  التنافسية  القدرة  ورفع  األداء  تحسن  أن 

 للبقاء واالستمرار, فهذه الجامعات تواجه ما تواجهه الجامعات 
ً
 جوهريا

ً
شرطا

تح من  عن العريقة  بعيدة  مناطق  في  وجودها  إلى  باإلضافة  ومصاعب,  ديات 

النشاط االقتصادي املتعدد واملتنامي, كما أن هذا  الكبيرة ذات  مراكز املدن 

البحث  لتعزيز  واالجتماعية  االقتصادية  البيئة  كفاية  عدم  يشكل  البعد 

مع  العلمي  والتبادل  املنتجة,  الشركات  مع  االقتصادية  والشراكة  العلمي 

ضعف الجا من  تعاني  الناشئة  الجامعات  أن  إلى  باإلضافة  وغيرها.  معات 

اإلمكانيات واملوارد البشرية واملادية, وتواجه صعوبات وتحديات عديدة. وهذا 

رضوان كدراسة  الدراسات  العديد  أظهرته  واقع 5]  ما  أن  أوضحت  التي   ,]

الي تحتاج  ما  بين  فجوة  وجود  على  يدل  اململكة  في  الناشئة  كل الجامعات  ه 

بالفعل, مما يعني أن الطريق الزال أمامها طويل,  تنفذه  جامعة وما يمكن أن 

 في العالقة بين الجامعات الناشئة ومؤسسات 
ً
كما أشارت إلى أن هناك ضعفا

املطلق ودراسة  املحلي.  االستثمار 6]  املجتمع  ضعف  عن  كشفت  الذي   ,]

السعودية بالجامعات  التنافسية  امليزة  بناء  في  كشفت   املعرفي  كما  الناشئة, 

عن ضعف واقع البحث العلمي واإلنتاج العلمي في هذه الجامعات. وفي دراسة  

[, توصل الباحث إلى العديد من االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  7]  العنزي 

بالبحث  يتعلق  فيما   
ً
وخصوصا الناشئة  السعودية  الجامعات  في  التدريس 

 واالتصال وتقنية املعلومات.  

إلى  فجام    التي تحتاج  الناشئة  عة األمير سطام بن عبدالعزيز من الجامعات 

دعم  توفير  يستدعي  مما  املنافسة,  على  قادرة  تجعلها  تأسيسية  جهود 

 ومساندة وقيادة قوية قادرة على وضع رؤية وخطط استراتيجية للنهوض بها 

وأهم    السعودية,  الجامعات  وتطوير  إنشاء  في  التوسع  مع  فإنه  ية  وبالتالي 

إلى   الحاجة  تتأكد  ومصاعب  تحديات  من  ذلك  وما صاحب  التنافسية,  مبدأ 

والتي   عبدالعزيز,  بن  سطام  األمير  جامعة  لدى  املنافسة  متطلبات  توفر 

بدورها ستسهم في إيجاد عوامل مهمه تساعد على النجاح والتميز من الناحية  

املنافس على  القدرة  وبالتالي  والبحثية,  والتعليمية  الريادة اإلدارية  وتحقيق  ة 

 على الصعيد املحلي والعاملي.

في     التنافسية  القدرة  متطلبات  أن  السابقة  لألدبيات  املراجعات  بينت  وقد 

ال  أنه  حيث  التنافسية.  القدرة  مجاالت  خالل  من  تحقيقها  يتم  الجامعات 

متطلبات  وجود  بدون  تنافسية  قدرة  تحقيق  في  تنجح  أن  للجامعات  يمكن 

 ملتطلبات تأتي من داخل الجامعة وخارجها. نجاحها، وهذه ا
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الناشئة     السعودية  الجامعات  من  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  جامعة  عد 
ُ
ت

التي تسعى إلى تحقيق قدرة تنافسية تستطيع من خاللها تحقيق الريادة على 

التنافسية قامت بوضع خطة   في  املستوى املحلي والعاملي, ولتحقيق تطلعاتها 

لعام   مع2030استراتيجية  لتتماش ى  ورسالتها  رؤيتها  وحدثت  تطلعاتها    , 

لعام   الجامعة  2030واستراتيجياتها  رؤية  نصت  حيث  جامعة 2030,  على" 

متميزة في التعليم، منافسة في البحث العلمي الداعم القتصاد املعرفة، فاعلة  

متميز،   تعليم  تقديم  على"  ورسالتها  املجتمعية",  واملسؤولية  الشراكة  في 

وامل الشراكة  وتعزيز  إبداعية،  علمية  بحوث  من وتطوير  املجتمعية  سؤولية 

وشراكات  متميزة  وتقنية  بشرية  وموارد  محفزة  أكاديمية  بيئة  خالل: 

 إستراتيجية فاعلة ونظام إداري داعم".

االستراتيجية      أهدافها  مكانة    2030ومن  تعزيز  والريادة"  التميز  لتحقيق 

. تمكين الطلبة من املنافسة في سوق العمل. استقطا
ً
 ودوليا

ً
ب الجامعة محليا

الجودة  ملمارسات  املستمر  التحسين  وتنميتها.  املتميزة  البشرية  املوارد 

املالية للجامعة   فاعلة. استدامة املوارد  بناء شراكات إستراتيجية  وتطبيقاتها. 

 .تطوير نظام إداري داعم. تطوير برامج داعمة للمسؤولية املجتمعية".  
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تك    انه من األهمية بمكان أن  ون متطلبات املنافسة وفي ضوء ما سبق نجد 

بن  سطام  األمير  بجامعة  القرار  متخذي  أمام  ومحددة  واضحة  والتميز 

الالزمة   التي  املتطلبات  اهم  تحديد  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  لذا  عبدالعزيز, 

يراها  كما  الريادة  التميز  من  نها 
ّ
تمك التي  للجامعة  التنافسية  القدرة  لتحقيق 

 
ّ
املط بالجامعة  التدريس  هيئة  في جميع أعضاء  الجامعة  احتياجات  على  لعين 

 جوانبها؛ وتتركز مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: 

بن  سطام  األمير  جامعة  على  ينبغي  التي  واملتطلبات  املجاالت  أهم  ما 

 عبدالعزيز أن تتبّناها لتحقيق القدرة التنافسية؟ 

 أسئلة الدراسة 

 األسئلة التالية: تسعى الدراسة لإلجابة عن 

ما مفهوم القدرة التنافسية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز؟ وما اهم   .1

 مجاالت تحقيقها؟

لجامعة   .2 التنافسية  القدرة  لتحقيق  توافرها  يجب  التي  املتطلبات  أهم  ما 

 األمير سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 أ. أهداف الدراسة 

م املجاالت واملتطلبات التي ينبغي على جامعة األمير سطام بن الكشف عن أه

 عبدالعزيز أن تتبّناها لتحقيق القدرة التنافسية. 

 ب. أهمية الدراسة 

الدراسة     هذه  تزامن  في  النظرية  الناحية  من  الحالية  الدراسة  أهمية  تتضح 

ال نحو إصالح  اململكة  تبذلها  التي  والجهود  االستراتيجية  التوجهات  تعليم مع 

األفاق  إلى  املحلية  السعودية من  الجامعات  نقل  إلى  العالي وتطويره, والتطلع 

العاملية, كما أنها تالمس واقع جامعة األمير سطام ومدى قدرتها على املنافسة  

ورؤيتها  إمكانياتها  على  فالتعرف  فيها,  التدريس  هيئة  أعضاء  أراء  خالل  من 

ينبغي   التي  املتطلبات  وكذلك  الذي وطموحها,  الحقيقي  املؤشر  يعد  توفرها 

 يمكن االعتماد عليه في تحسين قدرتها التنافسية. 

لجامعة  دليل ومرشد  الدراسة  هذه  تكون  أن  يمكن  التطبيقية  الناحية  ومن 

األمير سطام بن عبدالعزيز لتحسين ورفع من قدرتها التنافسية, حيث تحاول 

التي يجب توفرها لدى الجامع ة والتي من شأنها توفير  تحديد أهم املتطلبات 

املحلي  الصعيد  على  تنافسية  ميزة  امتالكها  على  تساعد  مناسبة  أرضية 

والعاملي. كما تقدم هذه الدراسة نتائج وتوصيات قد تساعد متخذي القرار في 

قدراتها  تحسين  متطلبات  على  بالتعرف  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  جامعة 

إتباع   عبر  تفعيلها  وكيفية  لبيئتها التنافسية  املناسبة  التنافسية  استراتيجية 

 الداخلية والخارجية.

 ج.حدود الدراسة 

 الحدود املوضوعية: 

اقتصرت الدراسة الحالية على: تحديد املتطلبات التي يجب توفرها لتحقيق    

التي   املجاالت  وفق  العزيز,  عبد  بن  سطام  األمير  لجامعة  التنافسية  القدرة 

 اعتمدتها الدراسة. 

 ملكانية: الحدود ا

العربية     باململكة  الخرج  محافظة  في  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  جامعة 

 ه. 1430السعودية, والتي أنشئت في عام 

 الحدود البشرية:

 أعضاء هيئة التدريس, في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.    

 

 الحدود الزمنية: 

الجامعي      العام  من  األول  الفصل  خالل  الدراسة  هذه  تطبيق  ه/ 1440تم 

 ه.1441

 د. مصطلحات الدراسة

من     ومطلوب  ضروري  هو  ما  كل  بأنها:  التنافسية  القدرة  متطلبات  عرف 
ُ
ت

األشياء املادية والبشرية التي ينبغي توافرها لتحقيق المتالك الجامعات ميزات 

 وقدرات تنافسية. 

ا    عرف 
ُ
استثمار وت على  الجامعة  قدرة  بأنها:  للجامعات  التنافسية  لقدرة 

ورفع  والخدمية,  والبحثية  األكاديمية  بمستوياتها  أدائها  لتحسين  إمكانياتها 

على  تساعدها  تنافسية  مزايا  تمتلك  يجعلها  مما  مخرجاتها,  جودة  مستوى 

ال التصنيف  في  متقدمة  مراكز  لتحقيق  وتؤهلها  واملنافسة,  عاملي االستمرارية 

 للجامعات.  

صدر  حكومية  جامعة  بانها  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  جامعة  عرف 
ُ
ت فيما 

في عام   إنشائها  بالخرج 1430قرار  امللك سعود  بتحويل فرع جامعة  ه, وذلك 

في  الكليات  جميع  وانضمام  الخرج،  جامعة  تدعى  مستقلة  جامعة  إلى 

م واألفالج والحريق محافظات الخرج والدلم ووادي الدواسر وحوطة بني تمي

وفي   الجامعة،  إلى  اسم 1432والسليل  تعديل  تم  أنه  الجامعة  مدير  أعلن  هـ 

عام   وفي  العزيز،  عبد  بن  سلمان  جامعة  إلى  ملكي  مرسوم  بموجب  الجامعة 

من   1436 الجامعة  اسم  بتغيير  أمًرا  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  أصدر  هـ 

 بن عبد العزيز.  جامعة امللك سلمان إلى جامعة األمير سطام
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لقد حدثت تغيرات وتحوالت اجتماعية وتكنولوجية كبرى في العشرين سنة     

التطور  وسرعة  والتقنية  املعرفية  الثورة  نتيجة  متوقعة  تكن  لم  األخيرة 

واالبتكار, وتحديات العوملة, والجودة الشاملة, وضغوط املنافسة, والسعي إلى 

املنتجا جودة  املزايا تحسين  تحقيق  أصبح  حيث  املقدمة.  والخدمات  ت 

واملؤسسات  املنظمات  وأنشطة  سياسات  في  املهمات  أولى  من  التنافسية 

في  أهدافها  تحقيق  تجارية, وأساس  أو  تعليمية  كانت  املعاصرة سواء  العاملية 

 القدرة على املنافسة واالستحواذ على أسواق املستقبل. 

بصورة     انعكست  اليوم  العالم  يعيشها  التي  والتغيرات  التطورات  هذه  وإن 

تحديات  أمام  نفسها  وجدت  والتي  املؤسسات،  مختلف  نشاط  على  واضحة 

جديدة فرضتها العوملة بصورة أساسية، ولعل أبرز هذه التحديات هي ظاهرة 

 تع
ً
  التنافسية. حيث يعد التنافس في مجتمعات اقتصاد املعرفة تنافسا

ً
ليميا

وتفعيل  التعليم  طريق  عن  يتم  وتطورها  الدول  تقّدم  أن  إذ  جوهره,  في 

مخرجاته في إحداث التنمية املجتمعية الشاملة والنمو واالزدهار االقتصادي, 

والتميز   واملنافسة  التنمية  إلى  يسعى  مجتمع  أي  على   
ً
لزاما أصبح  بحيث 

و  التعليمية  ومؤسساته  التعليمية  نظمه  إصالح  مؤسسات والريادة  خاصة 

 [. 8]  التعليم العالي

الصالح    العالي  9]  ويذكر  التعليم  في   
ً
ترسخا ازدادت  التنافسية  أن   ]

كصانعة   الجامعة  إلى  النظر  إلى  التحول  بعد  الحالي  العقد  في  ومؤسساته 

إلى   الجامعة  يحّول  ما  وهو  املعرفة,  اقتصاد  آليات  وفق  للمعرفة  ومنتجة 

غير  مع  تتنافس  إقتصادية  أن  مؤسسة  يفرض  الذي  األمر  الجامعات,  من  ها 

تدار الجامعة وفق طريقة إقتصادية لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها. حيث 

قدرة   في   
ً
رئيسيا  

ً
محورا مؤسساته  بمختلف  العالي  التعليم  قطاع  يعتبر 

بيئة   وتحسين  الدولية  التنافسية  غمار  خوض  في  الحديثة  االقتصاديات 
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الج وتمثل  املحلية,  قدرتها التنافسية  حيث  من  املؤسسات  تلك  أهم  امعات 

على رفع مساهمة هذا القطاع في تنافسية االقتصاد الوطني من خالل القيام  

 بوظائفها الرئيسية, وهي: التعليم, والبحث العلمي, وخدمة املجتمع.

 مفهوم القدرة التنافسية للجامعات: 

أبرزها    من  متعددة  بتسميات  التنافسية  القدرة  مفهوم  رح 
ُ
امليزة   ط

بواسطتها  تستطيع  التي  الكيفية  إلى  وتشير  التنافس ي،  التفوق  التنافسية، 

املؤسسات  تقوم  وأن  التفوق  وتحقق  منافسيها  على  نفسها  تمّيز  أن  املنظمة 

في  موقعها  وتعزيز  التنافسية  املزايا  المتالك  املناسبة  االستراتيجيات  بوضع 

 . [10]السوق 

األخيرة     السنوات  كبير خالل  باهتمام  التنافسية  القدرة  مفهوم  ولقد حظي 

على املستوى املحلي والعاملي، وقد هيمن هذا املفهوم علي مختلف التوجهات 

االستراتيجية وانتقل هذا املفهوم من قطاع اإلدارة واألعمال إلى التعليم وإدارة 

مؤسسا أداء  وتحسين  التطوير  مداخل  كأحد  وخاصةمؤسساته  التعليم    ت 

 [ .8] التعليم الجامعي

الكّتاب     يتفق  ولم  التنافسية,  القدرة  تناولت  التي  التعاريف  تعددت  وقد 

في  ذلك  ويلحظ  التنافسية,  للقدرة   
ً
تماما محدد  تعريف  على  والكتابات 

 التعريفات املتنوعة كما يلي:  

شلبي  و   [10]  ترى  التفرد  عنصري  تحقيق  على  الجامعة  قدرة  في بأنها  التميز 

 تقديم خدماتها ومنتجاتها بشكل يحفظ لها بقائها في مواجهه املنافسين لها.  

يرى   حين  األداء   Bisaria [11]في  في  تتمثل  للجامعات  التنافسية  القدرة  أن 

أو  الكليات  إدارة  تقديم  أيضا  وتعني  لها،  املنافسين  عن  للجامعة  األفضل 

تقد لعمالئها من خالل  أكبر  قيمة  للطالب الجامعات  أكبر  مزايا وخدمات  يم 

 وأولياء األمور.  

أمين يعرفها  حين  الجامعات   [12]  في  من  غيرها  على  الجامعة  "تفوق  بأنها: 

جذب  على  وقدرتها  مختلفة،  موارد  امتالك  على  قدرتها  حيث  من  األخرى 

مع  العمل،  سوق  في  املنافسة  من  تمكنهم  ومزايا  مهارات  وإكسابهم  الطالب، 

عال خدمات  مستوى تقديم  وتحقيق  منافسيها،  من  أقل  وبأسعار  الجودة  ية 

 عاٍل من الرضا لعمالئها مع االستمرار في االحتفاظ بجاذبيتها لعمالئها". 

 [ وأحمد  واملهدي؛  خليل؛  عرفها  إلمكانيات 13فيما  األمثل  "التوظيف  بأنها:   ]

ليه  الجامعة وخبراتها ومواردها املختلفة في إنجاز أنشطتها ببراعة وبأفضل فاع

وأقل تكلفة، وبشكل يحقق منافع متنوعة وقيمة مضافة ملخرجاتها نسبة إلى 

 منافسيها، بما يعكس ثقة املجتمع فيها ويؤدي لتفردها". 

[ العباد  على 1ويرى  الجامعات  "قدره  هي:  للجامعات  التنافسية  القدرة  بأن   ]

وز  الداخلية  كفاءتها  وزيادة  عليها،  والحفاظ  التعليمية  الجودة  يادة تحقيق 

والعاملية   املحلية  أهدافها  يحقق  بما  ومخرجاتها  أدائها  وتحسين  عليها  الطلب 

في  يساعد  الذي  األمر  عاٍل،  بمستوى  خدماتها  تقديم  في  االستمرار  ويضمن 

واملؤسسات  للجامعات  العاملي  الترتيب  في  متقدمة  مراكز  على  حصولها 

 األكاديمية والبحثية".  

 لتنافسية للجامعات بأنها: "املوارد  القدرة ا [9] فيما عّرف الصالح

خدماتها  لتقديم   ،
ً
استراتيجيا الجامعة  تديرها  التي  والقدرات  والكفاءات 

االستجابة  يحقق  وبما  عالية،  بجودة  واملجتمعية  والبحثية  التعليمية 

 للجامعة  
ً
 وتميزا

ً
ملتطلبات املستفيدين، ويمنحهم قيمة مضافة، ويحقق تفوقا

 ".على غيرها من الجامعات

بأنها:      التنافسية لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  ويمكن تعريف القدرة 

وصياغة   الجديدة  الفرص  وتصور  وكفاءاتها,  الجامعة  موارد  استغالل 

االستراتيجيات املستقبلية املناسبة, وذلك للتفوق على املنافسين من مثيالتها 

الرئيسية, وظائفها  في  الخدمات  تقديم  في  الجامعات  املساندة,   من  ونظمها 

وبالتالي اكتساب مخرجاتها املزايا التنافسية التي تمثل القيمة املضافة لجذب 

 العمالء وتحقيق الريادة والتميز. 

 مجاالت تحقيق القدرة التنافسية في الجامعات: 

بمجاالت      العالقة  ذات  واألدبيات  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من 

هناك  أن  الباحث  وجد  للجامعات,  التنافسية  القدرة  تحقيق  ومتطلبات 

وردت  حيث  املسميات  في  واختالف  واملتطلبات,  املجاالت  بين  كبير  تداخل 

 مداخل أو بمسمى متطلبات, وبالتالي يرى الباحث  
ً
أن  بمسمى مجاالت وأحيانا

مجاالت  خالل  من  تحقيقها  يتم  الجامعات  في  التنافسية  القدرة  متطلبات 

تحقيق   في  تنجح  أن  للجامعات  يمكن  ال  أنه  اتضح  حيث  التنافسية.  القدرة 

قدرة تنافسية بدون وجود متطلبات نجاحها، وهذه املتطلبات تأتي من داخل 

 الجامعة وخارجها.

بع    علي  تعتمد  الجامعات  في  التنافسية  القدرة إن  مفهوم  في  أساسيين  دين 

مجاالت  في  التمييز  على  الجامعة  قدرة  األول:  البعد  للجامعات,  التنافسية 

والتعليم،  والتعلم  األكاديمية،  والبرامج  والبشرية،  املادية  كاملوارد  حيوية 

البحثية   واألنشطة  املعلومات،  وتقنيات  التدريس،  هيئه  أعضاء  وخصائص 

واال  الجودة  ونظم  جديدة والخدمية،  وتدريب  تأهيل  برامج  وابتكار  عتماد، 

 تتواكب مع املستجدات البيئية. 

من  الطالب  واستقطاب  جذب  على  الجامعة  قدرة  في  يتمثل  الثاني:  والبعد 

املحلية والخارجية،   السوق  والتمويل من  مناطق ومجتمعات أخرى، والدعم 

  
ً
ووفقا األول.  الشق  في  النجاح  علي  متوقف  الثاني  الشق  لهذين ونجاح 

البعدين، فإنه يمكننا القول بأن أهم املجاالت التي يمكن من خاللها تحقيق 

 القدرة التنافسية في الجامعات ما يلي:

للجامعات,  الرئيسية  الوظائف  في  التنافسية  القدرة  تحقيق  مجاالت   :
ً
أوال

 وتشمل ما يلي:

 املجال األول: التدريس  

عرفة من أهم مراحل التعليم الذي يعتبر التعليم الجامعي في ظل مجتمع امل   

هو  فيه  واالستثمار  واملؤهلة،  املدربة  العلمية  الكوادر  إعداد  على  يعمل 

استثمار في العنصر البشري الذي يمثل أهم ما يملك أي مجتمع يريد النهوض 

والوصول إلى أهدافه وغاياته. ويعد التدريس املهنة املهمة األولى التي يتم من 

امل تحويل  مهنية  خاللها  كوادر  إلى  العاديين  األشخاص  من  البشرية  دخالت 

املجتمع  خدمة  في  دورها  ممارسة  من  يمكنها   
ً
تأهيال ومؤهلة  مدربة  وعلمية 

 [.9] وتنميته

   [ التعليم يعد أحد املجاالت 14وتؤكد رضا هاشم  في هذا االطار أن تعزيز   ]

واالكاديميين  الباحثين  بين  للمناقشات  التي خضعت  املستوى   الرئيسية  على 

العالي   التعليم  في  التميز  أن  التميز. حيث  وأهم مجاالت  كأحد  والدولي  املحلي 

تميزها عن األخرين،  التي  السمات  بارزة ولديها بعض  الجامعة  تكون  أن  يعني 

الطالب   ومن أهمها عمليات التدريس والتعليم التي ينبغي أن تركز على تزويد

والسل واملهارات  املعرفة  من  الخريجين  بمزيج  إعداد  يتيح  بما  وكيات، 

مؤسسات  من  غيرهم  مع  املنافسة  على  والقدرة  العمل،  سوق  الحتياجات 

 التعليم األخرى سواًء املحلية أو الدولية. 
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العاملية كتصنيف جايو تونج شنغهاي, وتصنيف      ملعايير التصنيفات 
ً
ووفقا

التصنيفات من  وغيرها  ي  الويبومتريكس,  العاملية.  مجال جودة  للجامعات  عد 

ألي  يمكن  التي  الهامة  املجاالت  من  التدريس  هيئة  أعضاء  وجودة  التعليم، 

 
ً
 بين الجامعات من خاللها، ويقاس وفقا

ً
 متقدما

ً
 وترتيبا

ً
جامعة أن تحقق تميزا

لهذه املعايير بعدد خريجي الجامعة أو أعضاء هيئة تدريس الجامعة الفائزين 

للرياض فيلد  جوائز  أو  نوبل  الطالببجائزة  عدد  إلى  األساتذة  ونسبة   يات، 

[15 .] 

عبر      التدريس,  مجال  في  التنافسية  قدرتها  من  الجامعة  تعزز  أن  ويمكن 

 [  9مجموعة من املتطلبات, هي:]

 "تبني سياسة قبول تتيح للجامعة الحصول على مدخالت متميزة.  - 

مع   الحرص  - املواءمة  عبر  الجامعة  خريجي  من  العمل  سوق  طلب  على 

 متطلبات سوق العمل في البرامج التي تقدمها الجامعة.

 تبني معايير نوعية في عملية تقويم الطالب تحقق العدالة واملصداقية.  -

قيمة    - الطالب والجامعة  إلى  مما يضيف  متميزين  التدريس  استقطاب هيئه 

 علمية مرتفعة .

 معايير نوعية في عملية تقويم أعضاء هيئة التدريس.تبني  -

توفير    - عبر  التدريس  هيئة  ألعضاء  والشخصية  والبحثية  املهنية  التنمية 

 برامج وتدريب ذات جوده عالية. 

الجامعة،   - توفرها  التي  األكاديمية  البرامج  على  الشاملة  الجودة  تحقيق 

 مج. والحرص على تحقيق االعتماد األكاديمي لتلك البرا

 تعزيز الرقابة املؤسسية علي جودة التعليم.  -

-   
ً
 وفكريا

ً
 علميا

ً
تفعيل برامج اإلرشاد األكاديمي داخل الجامعة بما يحقق نموا

 للطالب". 
ً
 وشخصيا

إلى جانب ذلك يرى الباحث أن مما يعزز قدرة الجامعة التنافسية في مجال    

ية تحتية عالية الجودة، التدريس, الحرص على توفير بيئه تعلم جاذبة ذات بن

الذاتي، باإلضافة   التعلم  للطالب وتساعده على  الفردية  التنمية  تهتم وتدعم 

وتوفر  الطالب،  تصقل شخصية  التي  والترفيه  الترويحية  األنشطة  توفير  إلى 

 له املساحة الكافية لإلبداع وتنمية مهاراته ومواهبة. 

 املجال الثاني: البحث العلمي 

ال    البحث  ومن ُيمثل  للجامعة،  التنافسية  املزايا  تحقيق  مداخل  أهم  علمي 

أهم موارد تمويل الجامعات, ويسهم البحث العلمي بدور محوري في بناء قوة 

وإن   الدول  وتحرص  والقانونية،  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الدول 

كان بنسب متفاوتة على وضع ميزانيات مخصصة من ناتجها القومي ألغراض 

 [.10] العلمي ألهميته وأهمية نتائجه  البحث

عد اململكة املتحدة من الدول التي تستثمر في البحوث على املدى الطويل    
ُ
وت

لتتمكن من املنافسة الدولية، وتعمل على تقييم نوعيه البحوث التي تمت من 

دراسه   وفي  سنوات,  ست  أو  خمس  كل  العالي  التعليم  تمويل  مجالس  قبل 

انس شركه  بها  إلى  قامت  تدفع  التي  العوامل  تحديد  بهدف  االقتصادية  ايت 

شرت نتائجها عام  
ُ
م والتي توصلت إلى  2014التميز البحثي في اململكة املتحدة ن

البحثي  األداء  على  تأثير  لها  التي  العوامل  أهم  من  التدريس  هيئه  أعضاء  أن 

متميزين, باحثين  وجود  هو  البحثي  للتميز  الرئيس ي  املحرك  وأن   للجامعة، 

البحوث،  إلنتاج  للباحثين  املتاح  الوقت  زيادة  األهمية  من  أن  إلى  وأشارت 

العقوبات  أو  املكافاة  نظام  استخدام  العالي  التعليم  ملؤسسات  ويمكن 

بين املؤسسات األكاديمية وقطاع  البحثي  التميز  البحثي، وأن  التميز  لتشجيع 

 [.14] الصناعة أو غيره من املحتمل أن يساهم في التميز البحثي 

إلى أن التمويل املتاح له تأثير كبير على   [ 15]  وفي هذا االطار يشير الصديقي   

على  تأثير   
ً
أيضا لها  املختلفة  التمويل  مصادر  وأن  البحوث،  ونوعية  كمية 

يسمح  كبيرة  مالية  موارد  توافر  أن  إلى  باإلضافة  بالجامعات,  البحثي  التميز 

كبار   باستقطاب  من للجامعات  نوع  وإحداث  املتميزين،  والباحثين  األساتذة 

 املنافسة بين الجامعات داخل البلد الواحد.

التدريس     بجانب  للجامعة  رئيسيه  العلمي أحد ثالث وظائف  البحث  ويعتبر 

في  دورها  من  يعزز  العلمي  والبحث  التدريس  في  التميز  وأن  املجتمع،  وخدمة 

املجتم خدمة  وهي  الثالثة  وظيفتها  في أداء  العلمية  البحوث  إجراء  ويتم  ع. 

العليا،   الدراسات  وطالب  التدريس،  هيئة  أعضاء  قبل  من  الجامعات 

في مراكز البحث املتخصصة أو ضمن كراس ي البحث،  والباحثون املتفرغون 

مؤسسات  أو  بحوث  مراكز  أو  جامعات  مع  مشتركة  بحثية  مشاريع  وفق  أو 

أل  الترقية  أغراض  أو  والخاص،  العام  أو القطاع  التدريس،  هيئه  عضاء 

فعالية   ولتحقيق  العليا.  الدراسات  لطالب  العلمية  الدرجات  على  الحصول 

املتطلبات  من  مجموعة  على  تقوم  تحتية  بنية  توفير  يستلزم  العلمي  البحث 

 [: 9اآلتية ]

 املوارد البشرية املعدة واملؤهلة والقادرة على البحث واالبتكار واإلبداع.  -1

 حث العلمي العامة واملتخصصة. وجود مراكز الب -2

بأحدث   -3 وتجهيزها  العلمي،  البحث  ملراكز  الالزم  املالي  التمويل  توفير 

 التقنيات واملواد. 

4- .
ً
 ودوليا

ً
 إقامة التحالفات والشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث محليا

للبحث   -5 واإلداري  والقانوني  التنظيمي  الدعم  بتوفير  الجامعة  قيادة  التزام 

 لعلمي.ا

 سياسات القبول في الجامعة. -6

 مجال التدريس واستراتيجياته.  -7

 تقويم الطالب وتحسين أدائهم.  -8

 متطلبات التنمية وسوق العمل ومحاولة التوافق بينها.  -9

 التحول إلى املجتمع املعرفي.  -10

 البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية.  -11

 املنهي والشخص ي ملنسوبي الجامعة وتقويم أدائهم.  التطوير -12

 البنية التقنية واستخداماتها داخل الجامعة . -13

 املجال الثالث: خدمه املجتمع:

وتعني     املجتمعية،  التنمية  في  املساهمة  في  للجامعة  الثالثة  الوظيفة  ُتمثل 

خ من  املجتمع  مشكالت  وحل  ملعالجة  الجامعة  وإمكانات  موارد  الل تفعيل 

 التعاون مع املجتمع وابتكار سبل التكامل معها.

احتياجات     ملقابلة  كبيرة  أعباء  عليها  يقع  اجتماعية  مؤسسة  الجامعة 

املواطنين   وتأهيل  وتدريب  تعليم  تشمل  املجاالت  شتى  في  املختلفة  املجتمع 

بناء  على  قادرة  تكون  أن  الجامعة  على   
ً
أصبح الزما فإنه  وبالتالي  واستيعابهم. 

ؤسسة أكاديمية ملقابلة تلك االحتياجات وتوجيهها بما يخدم تنمية املجتمع. م

األمر الذي يشكل أحد التحديات التي تواجهها الجامعة فهي من جهة تحاول 

مخرجات  لتقديم  تسعى  أخرى  جهة  ومن  االجتماعية  االحتياجات  مقابلة 

اال  إذ ستقل قدرتها على  املحلية والدولية,  املنافسة  ستيعاب وهذا تمكنها من 

مع  يتوافق  بما  الجامعة  تنافسية  تعزيز  يدعم  املجتمع  من   
ً
تفهما يتطلب 
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وإدارتها  الجامعة  على  الضغط  يجعل  األمر  وهذا  املعتمدة،  الدولية  املعايير 

 لخلق التوازن اتجاه هذين املطلبين. 
ً
 كبيرا

اع  اتجهت الجامعات في أواخر القرن املاض ي إلى تمكين دور الشراكة مع قط   

تخدم   عالقات  في  معها  واالرتباط  املحلية،  واملجتمعات  والحكومة  الصناعة 

املجتمع مما يساهم بشكل مباشر في النمو والتطور, فبعض الجامعات كما في 

 
ً
هدفا واملجتمع  اإلقليمية  الشراكة  جعلت  املثال  سبيل  على  أستراليا 

إ لالنضمام  استراتيجية  الجامعة  لها، حيث وضعت   
ً
في استراتيجيا املجتمع  لى 

وغيرها  واملساواة،  التعليمية،  والفرص  واإلسكان  كالصحة،  قضاياه  معالجة 

التعلم واالكتشاف واملشاركة املجتمعية, وال  من القضايا، وبالتالي احتضنت 

للمجتمع واملشاركة   تنمية مستدامة  تحقيق  الجامعة فقط على  يقتصر دور 

الع تنعكس هذه  , من في معالجة وحل قضاياه، وإنما 
ً
أيضا الطالب  القة على 

الشخصية   أهدافهم  تحقيق  على  ومساعدتهم  شخصياتهم  دعم  حيث 

املسؤولية   تحمل  على  ومساعدتهم  بأنفسهم،  ثقتهم  وتعزيز  واألكاديمية، 

 . [14] املدنية وتحقيق العدالة االجتماعية

إن تحقيق القدرة التنافسية للجامعة على املستوى املحلي يعتمد على قدرتها    

مكانة ف تحقيق  تستطيع  طريقها  عن  والتي  فعالة،  مجتمعية  شراكة  بناء  ي 

ويمكنها  والدولية،  اإلقليمية  العالي  التعليم  مؤسسات  مستوى  على  تنافسية 

 [: 9تحقيق ذلك عبر االهتمام بمجموعة من املتطلبات، على النحو التالي]

املج  - الشراكة  تقوم على مفهوم  املجتمع  بين  تبني استراتيجية لخدمة  تمعية 

 الجامعة ومجتمعها املحلي والدولي. 

في   - املفاهيم  بعض  بدمج  وذلك  املجتمع،  لتنمية  التدريس  وظيفة  استثمار 

والتعاون،   االجتماعية،  كاملسؤولية  الجامعية  واألنشطة  األكاديمية  املقررات 

التي   املفاهيم  من  وغيرها  الحوار  وآداب  الثقافي،  التنوع  واحترام  واملسالة، 

والتفكير  يمكن   املسؤولية  تحمل  على  بالقدرة  يتصفون  خريجين  تأهيل  معه 

 الناقد وحل املشكالت وبالتالي املساهمة في بناء املجتمع وحل مشكالته.

وحل   - وتنميته  املجتمع  تطوير  نحو  الجامعة  في  العلمي  البحث  توجيه 

 املشكالت التي يواجهها املجتمع.

ا  - وبنيتها  الجامعة  إمكانيات    استثمار 
ً
أفرادا املجتمع  أداء  في  لتحتية 

 ومؤسسات ألنشطتهم وأعمالهم. 

باختالف فئاتهم عبر    التميز في تقديم خدمة التعليم املستمر ألفراد املجتمع  -

 تبّني مبادرات حديثة ومبتكرة. 

تعزيز دور أعضاء هيئة التدريس في القيام بواجبهم تجاه املجتمع، وذلك عبر    -

سات املجتمع، وتقديم االستشارات، واملساهمة في تفعيل دورهم في إدارة مؤس

 التعليم املستمر ألفراد املجتمع. 

 ومؤسسات في  -
ً
تبني مفهوم الشراكة املجتمعية، بحيث يشارك املجتمع أفرادا

عملياتها  على  والرقابة  املتابعة  أدوار  وأداء  وسياساتها،  الجامعة  خطط 

املج يقوم  نفسه  الوقت  وفي  وخدماتها،   وأنشطتها 
ً
ماديا الجامعة  بدعم  تمع 

 من أجل القيام بدورها في التنمية. 
ً
 ومعنويا

أفراد    - قبل  من  الستثمارها  العلمي  البحث  وكراس ي  األوقاف  مبادرات  تبني 

 املجتمع ومؤسساته. 

تستطيع    املجتمعية  الشراكة  أنه من خالل  القول  يمكننا  السياق  ذات   وفي 

للدعم   بديلة  مالية  موارد  في توفير  الجامعات  سعي  ظل  في  خاصه  الحكومي 

عن  الخصخصة,  نحو  والتوجه  االستقاللية  إلى  السعودية  العربية  اململكة 

علمي  دعم  وحدات  وهي  بالجامعة،  األعمال  بحاضنات  يسمى  ما  طريق 

الصناعة   قطاع  إلى  الجامعات  من  البحوث  نتائج  نقل  في  تساهم  وتكنولوجي 

لالست  الجامعات  في  وتقام  وورش والتجارة,  معامل  من  إمكانياتها  من  فادة 

إلى  وتهدف  التخصصات،  جميع  في  ومؤهلة  مدربة  بشرية  وكفاءات  وأجهزة 

تحويل البحوث العلمية واالبتكارات إلى مشروعات ناجحة، مما يدعم مفهوم  

تلبية   في  ويساهم  املجتمع،  ومؤسسات  الجامعات  بين  املجتمعية  الشراكة 

 العمل املحلية والدولية. متطلبات الطبيعة التنافسية لسوق 

بالجامعات,  املساندة  النظم  في  التنافسية  القدرة  تحقيق  مجاالت   :
ً
ثانيا

 وتشمل ما يلي:

 املجال األول: إدارة املوارد

الجامعة      تحتوي  املالية, حيث  واملوارد  البشرية  والكفاءات  املوارد  في  تتمثل 

والخبر  واملهارات  والكفاءات  املوارد  من  العديد  الجامعة  علي  تدعم  التي  ات 

املعرفة،   مجتمع  وخلق  املجتمع،  خدمة  في  بها  املناط  بالدور  تقوم  وتجعلها 

ودور العملية التعليمية والبحثية إال أنه مع ارتفاع حدة املنافسة وندرة املوارد  

أصبح على الجامعة ضرورة املحافظة على ما لديها من كفاءات وموارد بوضع 

املستقبلي دائرة االستراتيجيات  في  البقاء  لها  تضمن  التي  الرؤى  وتكوين  ة 

للموارد   جاذبة  بيئة  تجعلها  التي  التنافسية  املزايا  وامتالك  املنافسة، 

والكفاءات. حيث يعتبر اإلنسان هو املحرك الحقيقي ألي تنظيم، والجامعات 

أن   وفاعلية  بكفاءة  العمل  أجل  من  تحتاج  كبيرة  بدرجة  معرفية  مؤسسات 

الكفاءات   والقدرات تضم  الكفايات  وهذه  املتميزة،  والقدرات  املؤهالت  ذات 

بموارد   يتم دعمها  الجامعات خاصة عندما  بين  والفارق  التميز  يخلق  هي من 

 مالية ومادية وتقنية تسهل عملها وتساعدها على اإلبداع واالبتكار.

عة  وُيعد رفع كفاءه املوارد البشرية بالتأهيل والتدريب من أهم مداخل الجام   

 لتحقيق القدرة التنافسية على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي . 

هاشم]    التنافسية    [14وتشير  للقدرة  الوحيد  املورد  البشرية  املواد  أن  إلى 

مواردها  في  تستثمر  ال  التي  واملؤسسات  البعيد،  املدى  على  للمؤسسات 

املوارد  فامتالك  بوجودها,  بل  فقط  بنجاحها  تخاطر  ال  ال   البشرية  وحده 

من  أفضل  بطريقه  إدارتها  على  القدرة  ولكن  التنافسية،  القدرة  يضمن 

 
ً
وتأسيسا واستدامتها.  التنافسية  القدرة  على  الحفاظ  في  يساهم  املنافسين 

ذات  يجعلها  ما  وهو   ،
ً
استراتيجيا  

ً
أصال تعتبر  البشرية  املوارد  فإن  ذلك  على 

 قيمة أساسية في تحقيق القدرة التنافسية. 

هاشموفي      يشير  اإلطار  األساسية  14]  هذا  املتطلبات  من  مجموعة  إلى   ،]

 إلدارة املوارد البشرية التعليم الجامعي, وهي: 

تطبيق سياسات وأنظمة عمل متكاملة أو متطورة، تغطي مختلف الجوانب   -

وأنظمة   والتنقل،  املنهي،  والتطوير  التوظيف،  عمليات  بإدارة  املتعلقة 

الع من  وغيرها  التدريبية،  التحفيز،  االحتياجات  تحديد  إلى  باإلضافة  مليات، 

 وقياس مدى فاعلية أثر التدريب على األداء والسلوك.

عن   - منتظمة  معلومات  وتوفير  بالجامعة،  البشرية  املوارد  أداء  تقييم 

مستويات األداء واإلنجاز وتحقيق األهداف، وربط التقدم الوظيفي واملكافأت 

 والحوافز بنتائج التقييم.

القصوى   توفير جميع اإلمكانات الالزمة للموارد البشرية لضمان مساهمتهم  -

 في تحقيق األهداف.

 كافاة اإلنجازات الرائدة وخلق التنافس اإليجابي فيما بينهم.تشجيع وم -

 وضع استراتيجية الستقطاب الكفاءات املميزة واملحافظة عليها. -
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املجال الثاني: الثقافة التنافسية, املبنية على قيم التميز، واإلبداع، واالبتكار، 

 واملبادرة، والتمكين اإلداري. 

ه     
ً
أدوارا التنافسية  والتفوق، للثقافة  واالبتكار  األبداع  روح  تنمية  في  امة 

ومنها  املنظمات  داخل  واسع  انتشار  ذات  التميز  ثقافة  أصبحت  ولقد 

على  مستمرة   
ً
ضغوطا تمارس  الثقافة  وهذه  األخيرة,  اآلونة  في  الجامعات 

لتحقيق  وطالب  التدريس  أعضاء  وهيئة  قيادات  من  ومنسوبيها  الجامعة 

 لك التفوق والتميز من مكاسب مادية ومعنوية. التميز والتفوق ملا يمثله ذ

 الرتفاع حدة املنافسة، وما تواجهه الجامعة من تحديات، فإنها مطالبة  
ً
ونظرا

 بإعادة تشكيل قيم ثقافية 

جديدة قادرة على مواجهة تلك التحديات والتكيف معها، والتركيز على تنمية  

إلى يؤدي  الذي  الجاد  والعمل  واالبتكار  األبداع  التنافسية    روح  املزايا  امتالك 

 [.8] والذي يمكنها من التميز والنجاح

 املجال الثالث: اإلدارة والقيادة الجامعية 

على     قادرة  جامعية  قيادة  على  يتوقف  املنافسة  على  الجامعة  قدرة  إن 

مما  واالبتكار  واإلبداع  والتفوق  التميز  يخلق  استراتيجي  وعمل  رؤية  صياغة 

واالس  البقاء  االقتصاد  يمنحها  نحو  بالتحول  لها  ويسمح  والتطور،  تمرار 

فرص  وخلق  فيهم  والتأثير  الجامعات  منسوبي  حفز  على  والقدرة  املعرفي، 

 العمل، واالنتماء والوالء للجامعة. 

والقيادة      اإلدارة  مجال  خالل  من  تنافسية  قدرة  تحقيق  للجامعات  ويمكن 

 [:1] يةالجامعية، عبر تبّني مجموعة من املتطلبات التال

مع   - واملبادرة,  بالكفاءة  خاصة  معايير  وفق  الجامعات  في  املجالس  تشكيل 

التغيير   يقاومون  أفراد  في  يتمثل  ما   
ً
غالبا الذي  األقدمية  معيار  عن  البعد 

 والتجديد. 

قيام املجالس الجامعية برسم وتحديد السياسات العامة واللوائح الخاصة    -

 بالكليات.

معية أعضاء ممثلين عن كافة الكليات والوحدات أن تتضمن املجالس الجا  -

 واملراكز بالجامعة. 

أن يتضمن الهيكل التنظيمي للجامعات لجنة ملتابعة ومراقبة ومحاسبة أداء   -

 قيادات الكليات املختلفة واألقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وتوافق  - بالجامعات  العاملين  املناسبة الحتياجات  التدريبية  البرامج  ها توفير 

 مع مهام وظائفهم. 

البيانات ومصادر املعلومات املتاحة لصنع   - توظف اإلدارة الجامعية قواعد 

 واتخاذ القرار.

 امتالك القيادة الجامعية القدرة على التخطيط االستراتيجي وإدارة التنفيذ.  -

 تحقيق التوازن بين االستقالل الذاتي وإمكانية املساءلة واملحاسبية.  -

األكاديمية    - املجاالت  جميع  في  املسؤوليات  لتوزيع  إجرائية  خطط  وضع 

 واإلدارية.  

 املجال الرابع: البنية التحتية وتقنية املعلومات 

وتوف    الجامعة،  وأنشطة  عمليات  تحتضن  التي  البيئة  تمثل  الجامعة  ر بيئة 

يدعم  املعرفة....(  ومصادر  ومختبرات،  ومعامل،  مباني،  املناسبة)من  البنية 

اإلبداع  نحو  االنصراف  في   
ً
مهما  

ً
تعزيزا ويوفر  واألنشطة،  العمليات  أداء 

 من البحث عن متطلبات العمل األساسية. 
ً
 واالبتكار بدال

ووسائل     والبرمجيات  املادية  املكونات  في  فقط  تتمثل  التقنية  تعد   لم 

 في نظم املعلومات، 
ً
االتصال وبنية قواعد البيانات، بل أصبحت تتمثل أيضا

البيانات  جمع  على  القادرة  والبشرية  املادية  املكونات  من  كل  تضم  التي 

أصبحت   
ً
ودوليا  

ً
وإقليميا  

ً
محليا املنافسة  زيادة حدة  ومع  وتخزينها,  ومعالجتها 

عوامل نجاح الجامعات تكنولوجيا املعلومات ضرورة تنافسية، حيث أن أحد  

 وتميزها قدرتها على تبني تكنولوجيا معلوماتية مناسبة. 

 في الجامعة، بما يسمح    
ً
 استراتيجيا

ً
لقد أصبحت نظم املعلومات تؤدي دورا

عمليات  تدعم  إذ  والبحثية،  واإلدارية  التعليمية  عملياتها  وتطوير  بإدارة  لها 

املنتج  تطوير  في  وتساعد  واالبتكار،  منتجات األبداع  وتقديم  الحالية  ات 

إلى  اليوم  الجامعات  وتسعى  منافسيها’  من   
ً
تميزا أكثر  وجعلها  جديدة، 

املعلومات  تقنيات  على  للحصول  املالية  ميزانيتها  من  كبيٍر  جزٍء  تخصيص 

دعمها،   أو  تجهيزها  أو  املعلوماتية  لنظمها  التحتية  البنى  إلقامة  واالتصاالت 

الجودة مستوى  رفع  إلى  يؤدي  واالرتقاء   مما  التعليمية،  للعملية  النوعية 

باملستوى العلمي واملنهي ألعضاء هيئة التدريس، وتنمية البحث العلمي، وزيادة 

كفاية املهام والوظائف اإلدارية وفعاليتها، وتسهيل عمليات التواصل الفكري 

 [.9] والعلمي بين األكاديميين والباحثين 

وت    بناء  للجامعات  يمكن  فإنه  تقنية  وعليه  خالل  من  تنافسيه  قدرة  حقيق 

 [:9] املعلومات، عبر تبني مجموعة من املتطلبات التالية

 "تبني استراتيجية معلنه لتقنية املعلومات داخل الجامعة بدعم من إدارتها. -

داخل   - العمل  مراحل  كل  في  املعلومات  تقنيه  الستخدام  ثقافيه  قيم  تبني 

ثقافة   لبناء  وذلك  مجتمع الجامعة  لبناء  الجامعة  توجه  تدعم  تنظيمية 

 املعرفة.

التحول املخطط له نحو تطبيقات التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد، بما   -

التعلم  قيم  لتعزيز  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  تفاعلية  بيئة  يضمن 

 الذاتي وبناء الثقة الداخلية لديهم بأنفسهم وقدراتهم. 

لمعلومات ومتابعة تحديثها بشكل مستمر، بما يسمح ل  بناء قواعد ومصادر  -

البحثية والتعليمية واإلدارية داخل الجامعة، ويعزز تواصل   بتطوير العملية 

 أعضاء هيئة التدريس والطالب مع املستجدات العلمية املختلفة.

تطبيقات   - األنترنت، وجعلها متكاملة مع  الجامعة على  ببناء مواقع  االهتمام 

اإل بما اإلدارة  بعد،  عن  والتعلم  اإللكتروني  التعلم  وتطبيقات  لكترونية، 

منسوبي  قبل  من  والخدمات  واألنشطة  بالعمليات  القيام  سهولة  يضمن 

 الجامعة على اختالف مستوياتهم ومهامهم. 

املعلومات   - تقنيه  مجال  في  الحديثة  بالتطبيقات  االهتمام  على  العمل 

الذكية الهواتف  تطبيقات  مثل  االجتماعي واالتصاالت  التواصل  ومواقع   ،

العلمي،   وغيرها، والبحث  والتعليم،  التعلم  عمليات  دعم  في  منها  واإلفادة 

وبين   الجامعة  منسوبي  بين  والتواصل  املهام  وتنفيذ  اإلدارية،  والعمليات 

الجامعة واملؤسسات األخرى في املجتمع". وفي هذا االطار يرى الباحث أن أحد 

ال لتحقيق  املتطلبات  تقنيه  أهم  خالل  من  تنافسية  مزايا  أو  ميزة  جامعة 

للبيانات، واستخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية   بناء قواعد  املعلومات هو 

الجامعة  داخل  والتواصل  االتصال  وتسهيل  األداء  لتحسين  الجامعة  داخل 

 وخارجها، وتحقيق السرعة والدقة في األداء. 

ي    التي  املجاالت  أهم  فإن  عليه  القدرة وبناًء  تحقيق  خاللها  من  مكن 

محورين  إلى  تنقسم  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  جامعة  في  التنافسية 

 أساسيين, هما:  

للجامعة,   الرئيسية  الوظائف  في  التنافسية  القدرة  تحقيق  مجاالت   :
ً
أوال

 وتشمل: التدريس, البحث العلمي, وخدمة املجتمع.
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: مجاالت تحقيق القدرة التنافسية في ا
ً
لنظم املساندة بالجامعة, وتشمل: ثانيا

التحتية   والبنية  الجامعية,  واإلدارة  القيادة  التنافسية,  الثقافة  املوارد,  إدارة 

عدة  على  الفرعية  املجاالت  من  مجال  كل  يشتمل  حيث  املعلومات.  وتقنية 

 متطلبات, وقد تم تصميم أداة الدراسة)االستبانة( وفق هذه املحاور.  

 السابقة  . الدراسات4

سيتم عرض ملخص للدراسات السابقة وفق الترتيب الزمني من األحدث إلى    

 األقدم كالتالي:

شلبي  أماني  لجامعة   [10]  دراسة  التنافسية  امليزة  تحقيق  متطلبات  بعنوان: 

 رؤية تربوية معاصرة.  –املنصورة في ضوء بعض الخبرات العاملية 

االطار     على  التعرف  إلى  الدراسة  في هدفت  التنافسية  للميزة  املفاهيمي 

امليزة  تحقيق  مداخل  على  والتعرف  املستوي،  عاملية  والجامعات  الجامعات 

وأيضا   لتحقيقها،  تتوافر  أن  يجب  التي  واملتطلبات  بالجامعات  التنافسية 

التي   التنافسية  املزايا  تحقيق  من  الجامعة  تحد  التي  املعوقات  على  التعرف 

 إلى وضع تؤكد تفردها وتميزها عن غي
ً
رها على املستوى الوطني والعاملي، ووصال

في  بالجامعة  تنافسية  ميزة  لتحقيق  معاصرة  تربوية  رؤية  وفق  مقترح  تصور 

في ) العاملية. وتمثلت عينتها  الخبرات  ( عضو هيئة  276ضوء وظائفها وبعض 

وفق  البيانات  لجمع  االستبانة  أداة  واستخدمت  املنصورة،  بجامعة  تدريس 

صفي، وكان من أبرز نتائجها: وجود قصور في واقع متطلبات تحقيق املنهج الو 

املنصورة،  جامعه  في  التنافسية  امليزة   امليزة  لتحقيق  املتطلبات  ألهم  والرصد 

وظيفة   العلمي،  )البحث  الثالث  وظائفها  في  املنصورة  بجامعة  التنافسية 

التي   املعوقات  أهم  النتائج  بينت  كما  املجتمع(،  وخدمة  من التدريس،  تحد 

تنظيمية   معوقات  في  تمثلت  املنصورة  لجامعة  التنافسية  امليزة  تحقيق 

مقترح  تصور  وضع  إلى  الدراسة  وانتهت  بشرية،  ومعوقات  مادية  ومعوقات 

وظائفها   في  املنصورة  بجامعة  تنافسية  ميزة  لتحقيق  معاصرة  تربوية  لرؤية 

 الثالث وبعض الخبرات العاملية.

أمين  ب12]  دراسة  بعنوان:  تنافسية  [   ميزة  لتحقيق  املتوازن  األداء  طاقة 

 للجامعات املصرية.

الجامعات،     في  التنافسية  امليزة  أبعاد  تحديد  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

والتعرف على ماهية بطاقة األداء املتوازن وأبعادها املختلفة، وتحديد مبررات 

للجامعات تنافسية  ميزة  لتحقيق  املتوازن  األداء  بطاقة  املصرية،    استخدام 

ميزة  تحقيق  أجل  من  املتوازن  األداء  بطاقة  لتطبيق  مقترح  تصور  ووضع 

لجمع  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  واعتمدت  املصرية.  للجامعات  تنافسية 

التنافسية   امليزة  ووصف  املتوازن  األداء  بطاقة  عن  املعلومات  واستخالص 

واملف النظري  االطار  تحليل  خالل  من  املختلفة،  امليزة وأبعادها  حول  اهيمي 

لجمع  االستبانة  أداة  واستخدمت  املتوازن،  األداء  وبطاقة  التنافسية 

األداء  بطاقه  لتطبيق  مقترح  تصور  نتائجها: صياغة  أبرز  من  وكان  البيانات، 

 من 
ً
املتوازن لتحقيق ميزة تنافسية للجامعات املصرية من خالل تحديد عددا

داخل تنظيمية  ثقافة  نشر  منها:  وتدعم   املتطلبات  التغيير  تقبل  الجامعات 

الدراسية،  والخطط  البرامج  هيكلة  إعادة  املستقبل، عن طريق  نحو  االتجاه 

تحديد  التدريس,  هيئة  وأعضاء  العاملين  وتنمية  التدريب  برامج  وتطوير 

في  الرئيسية  الفعلية وراء استخدام بطاقة األداء املتوازن واملؤشرات  الحاجة 

ترسيخ   البطاقة,  أبعاد  جميع كل  تناسب  معيارية  حلول  وجود  عدم  مبدأ 

عليها.   املؤثرة  والخارجية  الداخلية  البيئة  عوامل  الختالف   
ً
نظرا الجامعات، 

توفير   بفعالية,  للجامعة  اإلدارية  املستويات  كافة  في  العاملين  جميع  مشاركة 

أهداف  مراجعة  لألداء,   
ً
دقيقا  

ً
مؤشرا لتعطى  الضرورية  الكافية  البيانات 

ا للجامعات, ضمان  التعليم  والفريدة  املميزة  السمات  مع  يتالءم  بما  لجامعي 

 ارتباط املؤشرات املالية بجودة األداء. 

[, بعنوان: االستثمار املعرفي وعالقته في بناء امليزة التنافسية  6]  دراسة املطلق

 للجامعات الناشئة في اململكة العربية السعودية.

على      التعرف  إلى  الدراسة  هذه  املقترحة  هدفت  األليات  أهمية  درجة 

الستثمار املعرفة ودرجة أهميتها في بناء امليزة التنافسية في الجامعات الناشئة  

درجة   بين  العالقة  على  والتعرف  األكاديمية،  األقسام  رؤساء  نظر  وجهة  من 

امليزة  بناء  في  أهميتها  ودرجة  املعرفي  لالستثمار  املقترحة  األليات  أهمية 

جامعات الناشئة في اململكة العربية السعودية، وتمثلت عينتها التنافسية في ال

جازان وحائل  من  كل  في  الناشئة  الجامعات  في  األكاديمية  األقسام  رؤساء  في 

الوصفي  املنهج  وفق  البيانات  لجمع  االستبانة  أداة  واستخدمت  والجوف، 

الدرا أفراد  موافقة  نتائجها:  أبرز  من  وكان  العالقات،  بدراسة  سة  املتمثل 

التعليم والتدريب  في مجالي  آليات االستثمار املعرفي  بدرجة عالية على أهمية 

على   
ً
جدا عالية  بدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  وموافقة  الناشئة،  بالجامعات 

واالستشارات  العلمي  البحث  مجاالت  في  املعرفي  االستثمار  آليات  أهمية 

أ موافقة  وكذلك  الناشئة،  بالجامعات  العلمي  بدرجة  واإلنتاج  الدراسة  فراد 

عالية على أهمية آليات االستثمار املعرفي في بناء امليزة التنافسية بالجامعات 

العلمي واالستشارات واإلنتاج  والتدريب والبحث  التعليم  في مجاالت  الناشئة 

درجة  بين  طردية)موجبة(  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  بينت  كما  العلمي، 

لالست املقترحة  األليات  امليزة أهمية  بناء  في  أهميتها  درجة  وبين  املعرفي  ثمار 

واالستشارات  العلمي  والبحث  والتدريب  التعليم  مجاالت  في  التنافسية 

 واإلنتاج العلمي بالجامعات الناشئة.  

بعنوان: نموذج مقترح لرفع القدرة التنافسية لجامعة امللك   [1دراسة العباد ]

 سعود في ضوء معايير التصنيفات العاملية. 

امللك     لجامعة  التنافسية  القدرة  رفع  متطلبات  تحديد  إلى  الدراسة  هدفت 

معوقات  تحديد  إلى  هدفت  كما  العاملية.  التصنيفات  معايير  في ضوء  سعود 

رفع القدرة التنافسية لجامعة امللك سعود, والى صياغة نموذج مقترح لزيادة  

التص معايير  في ضوء  سعود  امللك  لجامعة  التنافسية  العاملية  القدرة  نيفات 

للجامعات. واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي, من خالل تحليل 

السعودية.   الجامعات  بعض  ترتيب  تضمنت  التي  العاملية  التصنيفات  قوائم 

كما اعتمدت على تحليل خبرات وتجارب بعض النماذج الرائدة على مستوى 

ا هارفارد  جامعة  مثل  للجامعات  العاملي  مقدمة التصنيف  تحتل  لتي 

القدرة   لزيادة  مقترح  نموذج  تقديم  تم  الدراسة  نهاية  وفي  التصنيف, 

التنافسية لجامعة امللك سعود في ضوء خبرات وتجارب الدول املتقدمة وذلك 

العربية   الجامعات  تصنيف  قائمة  في  متقدمة  مراكز  على  أجل حصولها  من 

تمثل  
ً
أهدافا املقترح  النموذج  تضمن  وقد  وظيفة  والعاملية,  تطوير  في  ت 

خدمة   وظيفة  وتطوير  العلمي,  البحث  وظيفة  وتطوير  الجامعي,  التدريس 

 املجتمع.

هاشم رضا  ميزة   [ 14]  دراسة  تحقيق  ومتطلبات  استراتيجيات  بعنوان: 

 تنافسية بجامعة الدمام من وجهة نظر القيادات العليا بالجامعة.

تناف    ميزة  تحقيق  مجاالت  تحديد  إلى  الدراسة  الدمام  هدفت  لجامعة  سية 

لجامعة  التنافسية  امليزة  تحقيق  استراتيجيات  وإبراز  مجال,  كل  وأهمية 

الدمام وأهميتها وأولوياتها, كما هدفت إلى الكشف عن متطلبات تحقيق ميزة 
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تنافسية لجامعة الدمام في مجاالت التنافس)التعلم والتعليم, البحث العلمي,  

تدوي  املوارد,  إدارة  املجتمع,  املنهج خدمة  على  الدراسة  واعتمدت  التعليم(.  ل 

التحليلي, وكانت أداتها االستبانة, وطبقت على عينة مقدارها ) ( 123الوصفي 

% من 53.3من قيادات الجامعة اإلدارية. وكان من أبرز نتائجها: اتفاق نسبة  

لتقديم  إمكانياتها  كافة  استثمار  على  الجامعة  قدرة  أن  على  الدراسة  عينة 

زة عن الجامعات األخرى, هو املفهوم الذي يجب أن تتبناه جامعة خدمة متمي

الترتيب  في  والتعليم  التعلم  مجال  جاء  كما  تنافسية,  ميزة  لتحقيق  الدمام 

باقي  ثم  العلمي,  البحث  ثم  للجامعة,  تنافسية  ميزة  تحقيق  ملجاالت  األول 

 املجاالت. 

رضوان  الجا5]  دراسة  في  البحثي  األداء  تطوير  بعنوان:  في [   الناشئة  معات 

 ضوء الشراكة املجتمعية والتشبيك املؤسس ي. 

والجامعة     والتشبيك  كالشراكة  املفاهيم  بيان  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

الجامعة   بين  العالقة  تدعيم  في  تسهم  التي  واألليات  والوظائف  واملجتمع 

ين  واملجتمع، والتعرف على بعض الخبرات العاملية واملحلية في مجال التعاون ب 

اإلمكانيات  عن  والكشف  املجتمع،  وبين  وبينها  البعض،  بعضها  الجامعات 

وإظهار  بالبحث،  االرتقاء  في  منها  اإلفادة  يمكن  التي  املستثمرة  وغير  املتاحة 

املجاالت التي يمكن أن تساعد في توثيق العالقة بين الجامعة واملجتمع، وطرح 

لجامعات بعضها البعض، بعض املقترحات االستشرافية لدعم العالقة بين ا

وبينها وبين املجتمع من ناحية أخرى، وتمثلت عينتها في مسؤولي البحث العلمي  

( جامعة ناشئة، واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات وفق املنهج 16في )

قواعد  مثل  املادية  الجوانب  توفر  نتائجها:  أبرز  من  وكان  التحليلي،  الوصفي 

 من خالل كراس ي البحث في الجامعات   املعلومات واملعامل ودعم
ً
املجتمع ماليا

الباحث  بوجود  البشري سواًء  العنصر  في   
ً
 واضحا

ً
نقصا الناشئة، وأن هناك 

الكفء من حيث إعداده وتدريبه وكذلك في إدارة حركة البحث العلمي في تلك 

الجامعات، كما أوضحت احتياج الجامعات الناشئة ملعظم مقومات الجانب 

الشراكة  التخطيطي   واستثمار  العلمي  البحث  عملية  في  والتطويري 

للعديد من  الناشئة  الجامعات  لدى   
ً
 كبيرا

ً
احتياجا أن هناك  املجتمعية، كما 

 مقومات نجاح البحث العلمي.

العنزي  في 7]  دراسة  التدريس  هيئه  ألعضاء  التدريبية  االحتياجات  بعنوان:   ]

 نظرهم. الجامعات السعودية الناشئة من وجهة 

هيئة      ألعضاء  التدريبية  االحتياجات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 

عينتها  وتمثلت  نظرهم،  من وجهة  الناشئة  السعودية  الجامعات  في  التدريس 

 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الناشئة،  180في )
ً
( عضوا

الوص املنهج  وفق  املعلومات  لجمع  االستبانة  أداة  من واستخدمت  وكان  في، 

اإلنسانية   املهارات  وكفايات  اإللكتروني  التعلم  كفايات  أن  نتائجها:  أبرز 

املهارات  وكفايات  واالتصال  البحث  وكفايات  والتقويم  املتابعة  وكفايات 

التدريسية وإدارة الصف وكفايات التخطيط حظيت بدرجة عالية، وأظهرت 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  
ً
في االحتياجات التدريبية  النتائج أيضا

متغيرات  إلى  تعزى  الناشئة  السعودية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  ألعضاء 

 الجنس والتخصص االكاديمي لعضو هيئة التدريس والرتبة األكاديمية. 

في     الجامعات  الكثير من  توجه  يتضح  الدراسات  لهذه  السابق  العرض  ومن 

األخي الفترة  في  وغيرها  العربية  العاملية,  البلدان  التنافسية  نحو  السعي  إلى  رة 

أمين كدراسة  التنافسية,  القدرة  مداخل  بعض  تبّني  خالل  التي   [12]  من 

املطلق  ودراسة  املتوازن.  األداء  بطاقة  االستثمار 6]  تناولت  تناولت  التي   ,]

[, التي تناولت االستراتيجيات واملتطلبات لتحقيق 14]  املعرفي. ودراسة هاشم 

تنافسية. رضوان   قدرة  وآلياتها [5]  ودراسة  املفاهيم  بعض  تناولت  التي   ,

, التي تناولت االحتياجات [7]  كالشراكة املجتمعية والتشبيك. ودراسة العنزي 

 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس.

وهناك دراسات اقترحت تصورات لتحقيق قدرة تنافسية للجامعات, كدراسة  

لقدرة التنافسية لجامعة امللك سعود.  [, التي اقترحت نموذجا لرفع ا1]  العباد

شلبي  لجامعة  10]  ودراسة  التنافسية  القدرة  لتحقيق   
ً
تصورا اقترحت  التي   ]

 املنصورة. 

االستبانة   بجانب  الوصفي,  املنهج  على  الدراسات  هذه  جميع  اعتمدت  وقد 

[ العباد  دراسة  ماعدا  البيانات  لجمع  استمارة 1كأداة  على  اعتمدت  التي   ,]

قوائم النماذج   لتحليل  بعض  وتجارب  خبرات  وتحليل  العاملية  التصنيفات 

 الرائدة كجامعة هارفارد.

تحديد  على  تركز  كونها  في  الدراسات  هذه  عن  الحالية  الدراسة  وتختلف 

متطلبات تحقيق القدرة التنافسية ألحدى الجامعات السعودية الناشئة, وهي 

ادت الدراسة من هذه جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج. وقد استف

أداة  وتصميم  املناسب,  املنهج  واختيار  النظري,  االطار  بناء  في  الدراسات 

    الدراسة, وفي التأكيد على أهمية القدرة التنافسية للجامعات ومصادرها.

 الطريقة واالجراءات . 5

 منهج الدراسة  أ.

لطبيعة   ملالئمته  الوصفي,  املنهج  الدراسة  هذه  موضوعها, استخدمت 

هما:   أسلوبين  خالل  من  الوصفي  املنهج  تطبيق  وتم  وأهدافها.  وأبعادها, 

من  الدراسة  مجتمع  أراء  لتقص ي  االستبانة  على  املعتمد  امليداني  البحث 

أعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف الدراسة املتمثلة في التعرف على أهم 

لجامعة األمير سطام    املتطلبات التي يجب توافرها لتحسين القدرة التنافسية

ذات  السابقة  النظرية  واملراجع  للدراسات  املكتبي  واملسح  عبدالعزيز,  بن 

التنافسية   القدرة  مفهوم  على  التعرف  في  الدراسة  أهداف  لتحقيق  العالقة 

األمير سطام   لجامعة  التنافسية  القدرة  تحقيق  مجاالت  وتحديد  للجامعات, 

 بن عبدالعزيز.

 ا مجتمع الدراسة وعينته ب.

بن  سطام  األمير  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  مجتمع  تكَون 

 ( عضو هيئة تدريس.1408عبدالعزيز, والبالغ عددهم )

اختيار تم  البسيطة.    وقد  العشوائية  الطريقة  باستخدام   
ً
عشوائيا العينة 

وللتحديد الدقيق لحجم العينة قام الباحث بتحديد حجم العينة عن طريق 

العينة حجم  تحديد  على Sample Size Calculator  حاسبة   ,

تحديد http://www.surveysystem.com/sscalc.htmالرابط: تم  حيث   ,

الكل للعدد   
ً
وفقا العينة  )حجم  الثقة  وبمستوى  املجتمع  إلفراد  %(, 95ي 

ومورقان   كريجس ي  من  كل  أعده  الذي  الجدول  مع  الحاسبة  هذه  وتتوافق 

Krejcie and Morgan( عضو 302. وبذلك يصبح حجم العينة املطلوب هو )

 هيئة تدريس.

لألدبيات  ومكثفة  دقيقة  مراجعة  بعد  االستبانة  اسُتخدمت  الدراسة:  أداة 

السابق على والدراسات  واالعتماد  للجامعات,  التنافسية  القدرة  مجال  في  ة 

( الدراسة شملت  الدراسة, وإجراء دراسة استطالعية على عينة  ( 50أهداف 

وتعميمها   الكتروني  بشكل  تصميمها  تم  وقد  الدراسة,  مجتمع  أفراد  من  فردا 
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في  التنافسية  القدرة  تحقيق  متطلبات  وتتناول  الدراسة.  عينة  أفراد  على 

 ( عبارة.31ألمير سطام بن عبدالعزيز, وتتكّون من)جامعة ا

 الصدق والثبات لألداة 

 مرت عملية الصدق والثبات في هذه الدراسة بعدة مراحل, هي:

: بعد تصميم االستبانة تم عرضها على )
ً
 في عدد من الجامعات 12أوال

ً
( محكما

ال التعليم  مجال  في  والعاملين  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  عالي, السعودية 

 حيث تم إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمين. 

: تم حساب معامل كرونباخ ألفا لألداة, وقد أعطت درجة )
ً
 (. 0.972ثانيا

معامل  باستخدام  العينة  بيانات  على  الداخلي  االتساق  إجراء  تم   :
ً
ثالثا

 ,  Person بيرسون 

 1جدول 

 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور 

 معامل االرتباط املجال العبارة

 املجال بالدرجة الكلية للمحور  باملحور 

 **0.834 **0.590 التدريس والتعليم 1

2 0.658** 

3 0.731** 

4 0.417** 

5 0.695** 

 **0.835 **0.463 العلمي  البحث 6

7 0.573** 

8 0.765** 

9 0.759** 

10 0.744** 

 **0.906 **0.702 خدمة املجتمع  11

12 0.828** 

13 0.809** 

14 0.865** 

 اإلدارة والقيادة الجامعية 15

 

 

0.793** 0.899** 

 

 

16 0.822** 

17 0.745** 

18 0.755** 

 **0.918 **0.839 الثقافة التنظيمية)التنافسية(  19

20 0.822** 

21 0.782** 

22 0.795** 

 

 **0.927 **0.777 املوارد والكفاءات  23

24 0.840** 

25 0.839** 

26 0.804** 

27 0.766** 

 **0.857 **0.792 البنية التحتية وتقنية املعلومات  28

29 0.765** 

30 0.781** 

31 0.776** 

 (0.01)مستوى  عند دال**

( 0.01)  مستوى   عند  دالة  العبارات  جميع  أن ,  السابق  الجدول   من  يتضح     

 إلى  يشير  كما,  الداخلي  االتساق  معامالت  ارتفاع  على  داللة  يعطي  وهذا

.  الحالية  الدراسة  تطبيق  في  بها  الوثوق   يمكن  وكافية  مرتفعة  ثبات  مؤشرات

 من  يزيد  والثبات,  ثابتة  األداة  أن   إلى  يشير  الداخلي  االتساق  فإن   عليه  وبناءً 

 .   األداة صدق
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  نتائجات .6

  التنافسية  القدرة  مفهوم  ما :  نصه  والذي,  األول   بالسؤال  الصلة   ذات  النتائج

 تحقيقها؟  مجاالت أهم وما عبدالعزيز؟ بن سطام األمير لجامعة

 والدراسات   التربوي   األدب  بمراجعة  الباحث  قام,  األول   السؤال  على  لإلجابة     

 خالل  من  استعراضها   تم  والتي   للجامعات،  التنافسية  القدرة  حول   السابقة

 القدرة   مفهوم  بان   القول   يمكن  عليه   ويناءً .  الدراسة  هذه  في   النظري   االطار

  الجامعة  موارد  استغالل:  هو,  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  لجامعة  التنافسية

  املستقبلية  االستراتيجيات  وصياغة  الجديدة   الفرص  وتصور ,  وكفاءاتها

 تقديم   في  الجامعات  من   مثيالتها  من   املنافسين   على  للتفوق   وذلك ,  املناسبة

 مخرجاتها  اكتساب  وبالتالي,  املساندة  ونظمها,  الرئيسية  وظائفها  في  الخدمات

 الريادة  وتحقيق  العمالء  لجذب  املضافة  القيمة  تمثل  التي   التنافسية   املزايا

 . والتميز

 في   التنافسية  القدرة  تحقيق  خاللها  من   يمكن  التي   املجاالت  أهم  وأن     

 :  هما, أساسيين محورين إلى تنقسم العزيز عبد بن سطام األمير جامعة

 
ً
, للجامعات  الرئيسية  الوظائف  في  التنافسية  القدرة  تحقيق  مجاالت:  أوال

 .املجتمع وخدمة, العلمي  البحث, التدريس: وتشمل

 
ً
, بالجامعات  املساندة  النظم  في  التنافسية  القدرة  تحقيق  مجاالت:  ثانيا

 والبنية,  الجامعية  واإلدارة  القيادة,  التنافسية  الثقافة,  املوارد  إدارة:  وتشمل

 .  املعلومات وتقنية  التحتية

 يجب  التي   املتطلبات  أهم  ما:  نصه  والذي,  الثاني  بالسؤال  الصلة  ذات  النتائج

 من  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  لجامعة  التنافسية  القدرة  لتحقيق  توافرها

 التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة

 واالنحرافات   الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم,  السؤال  هذا  على  لإلجابة

 متطلبات   أهمية  على  للتعرف  تسعى  والتي  االستبيان،  لعبارات  املعيارية،

  وجهة  من  عبدالعزيز  بن  سطام   األمير  جامعة  في  التنافسية  القدرة  تحقيق

.  العام  الحسابي  املتوسط   حساب  تم  أيضا,  فيها  التدريس  هيئة   أعضاء  نظر

 : التالي النحو على وذلك

 2جدول 

 .متطلبات القدرة التنافسية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزمجاالت 

 درجة األهمية  املجال رقم املجال

 الترتيب االستجابة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

  0.82 4.51 البنية التحتية وتقنية املعلومات  7
ً
 1 مهمة جدا

  0.87 4.35 املوارد والكفاءات  6
ً
 2 مهمة جدا

  0.88 4.31 خدمة املجتمع  3
ً
 3 مهمة جدا

  0.87 4.30 اإلدارة والقيادة الجامعية 4
ً
 4 مهمة جدا

  0.85 4.24 الثقافة التنظيمية)التنافسية(  5
ً
 5 مهمة جدا

  0.94 4.24 التدريس والتعليم 1
ً
 6 مهمة جدا

 7 مهمة 0.93 4.16 البحث العلمي  2

  0.88 4.30 املتوسط العام  
ً
  مهمة جدا

 :يلي  ما السابق( 2) رقم الجدول  من يتضح

 بن  سطام  األمير  جامعة  في  التنافسية  القدرة  متطلبات  مجاالت  أن .  1

 .عبارة(31) تعكسها أبعاد( 7) من تكونت عبدالعزيز

  لجامعة  التنافسية  القدرة متطلبات مجاالت أهمية  لدرجة العام  املتوسط. 2

 بلغ   الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير

 ضمن  يقع متوسط وهو(, 0.88) بلغ معياري  وبانحراف ،(5.00من4.30)قيمة

   مهمة)الخامسة  الفئة
ً
 على يدل  مما.  الخماس ي   التدرج  مقياس فئات  من(  جدا

  لجامعة  التنافسية  القدرة  متطلبات  مجاالت  أهمية  يرون   الدراسة  أفراد  أن 

 . عبدالعزيز بن سطام األمير

 األمير   لجامعة  التنافسية  القدرة  متطلبات  مجاالت  من  أي  تحقق  لم.  2

 ،( مهمة  غير)أهمية  ودرجة  ،( متوسطة) أهمية  درجة  عبدالعزيز  بن  سطام

  مهمة غير)أهمية ودرجة
ً
 (. جدا

  أهمية   حول   الدراسة  أفراد  الستجابات  الحسابية  املتوسطات   قيم  تتراوح.  3

 ما  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  لجامعة  التنافسية  القدرة  متطلبات  مجاالت

  البنية  وهو (  7)  رقم  للمجال  متوسط   أعلى  كان   حيث(,  4.16-4.51)بين 

 معياري   وانحراف(  ٤.51)قدره  حسابي  بمتوسط,  املعلومات  وتقنية  التحتية

 إلى  توصلت  التي (,  م2018,  العتيبي )دراسة  أكدته  ما  وهذا(,  0.82)  قدره

  وتجهيز  التعلمية،   التعليمية  بالعملية   املرتبطة  التعليم   تقنيات  تأمين   ضرورة

 جاء  فيما.  السعودية  بالجامعات  واالتصاالت  املعلومات  لتقنية   التحتية   الُبنى 

( 4.35)  قدره   حسابي  بمتوسط  الثانية  املرتبة  في  والكفاءات   املوارد  مجال

 األمير  جامعة  بأن   النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن(.  0.87)  قدره  معياري   وانحراف

عاني  عبدالعزيز  بن  سطام
ُ
 الجوانب  وضعف  التحتية  بنيتها  في  قصورٍ   من  ت

 مجال   يكون   بأن   الدراسة  عينة  نظر  وجهة   على  انعكس  مما.  فيها  التقنية

  أنه  كما,  األهمية  حيث  من   األولى  املرتبة  في  املعلومات  وتقنية  التحتية  البنية

 حيث  من  الثانية  املرتبة  على  والكفاءات  املوارد  مجال  حصول   تفسير  يمكن

 وظائفها  جميع   في  الجامعة  تقود   من  هي   والكفاءات  املوارد  أن   إلى  األهمية

  تقوم  الجامعة  تجعل  التي   هي  وكفاءاتها  الجامعة  موارد  وأن ,  املساندة  ونظمها

  العملية  في  ودورها,  املعرفة  مجتمع  وخلق  املجتمع  خدمة  في  بها  املناط  بالدور 

  بين   والفارق   التميز  يخلق  من  هي  والكفاءات  املوارد  وأن,  والبحثية   التعليمية

 فهي   التنافسية  القدرة   تحقيق  تخدم  الجامعة  موارد  كفاءة  وأن .  الجامعات

 واتخاذ   التخطيط   ومصدر  االستراتيجية   الخطط   عليه  ُترسم  الذي  األساس

  بتكلفة  والتميز  الجودة  يحقق  الذي  املتقن  العمل  مصدر  أنها  كما,  القرارات

. املجتمع  تفيد  الذي  والبحوث  املعرفة  وإنتاج,  واالبتكار  اإلبداع  ويحقق  أقل

  بمتوسط  العلمي   البحث  وهو(  2)  رقم  للمجال  متوسط  أقل  كان   حين   في

 (. 0.93) قدره معياري  وانحراف( 4.16) قدره حسابي
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 القدرة   مجاالت  من  مجال  لكل  املعيارية  االنحرافات  قيم  تراوحت.  4

 مما (,  0.93  -0.82)  بين   عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  لجامعة  في  التنافسية

  جامعة  في  التنافسية  القدرة  مجاالت  من  مجال  كل  تشتت  قيم  أن  إلى  يشير

  ضئيلة الحسابي متوسطها عن عبدالعزيز بن سطام األمير
ً
 .جدا

 الثاني   السؤال  حول (,  2)   رقم  الجدول   أوضحها  التي   النتائج  ضوء  وفي     

 سطام   األمير   لجامعة  التنافسية  القدرة  متطلبات   مجاالت  بأهمية   واملتعلقة

  مهمة)  أهمية  بدرجة  كان  الذي  العام  للمتوسط   وبالنظر,  عبدالعزيز  بن

 
ً
 حيث  ذاتها  األهمية  تأخذ  هذا  في  الواردة  السبعة  املجاالت  كل  أن   تبين (,  جدا

   مهمة)الخامسة  الفئة  في  جميعها  وقعت
ً
  العلمي  البحث  مجال  ماعدا(  جدا

   قريبة  وهي(  مهمة)الرابعة  الفئة  في  وقع  الذي
ً
  مهمة )الخامسة  الفئة   من  جدا

 
ً
 تصاعد  إلى  ذلك  الباحث  ويعزو (.  4.16)   الحسابي  متوسطه  بلغ  حيث(,  جدا

 وما,  اآلن   وحتى   م2006  عام  منذ  التنافسية  بأهمية  والدولي   املحلي  االهتمام

 بالجامعات   دفعت  التي   العاملية  التصنيفات  من  عدد  ظهور   من  ذلك  واكب

 على   الحصول   على  والعمل  التصنيفات  تلك   معايير  تحقيق  محاولة  نحو

 إلى  باإلضافة ,  املختلفة  وممارساتها  لبرامجها  واملحلية  العاملية   االعتمادات

 جامعات (5)  دخول   أهدافها  أهم  أحد   كانت   والتي ,  2030  اململكة  رؤية  صدور 

 سيدفع  مما,  م2030  عام  بحلول   عاملية  جامعة(  200)  أفضل  ضمن  سعودية

 املجتمع  وخدمة  العلمي   والبحث  التدريس  مجاالت   في  التميز  نحو   بالجامعات

 تطبيق  نحو  التوجه  وكذلك,  الجامعات  تقييم  في  األساسية  املجاالت  وهي

 جامعات  إلى  الجامعات  تصنيف  على  يقوم  والذي,  الجديد  الجامعات  نظام

 . وتطبيقية  وتعليمية بحثية

  إلى   يهدف  أنه  رغم  العالي  التعليم  في  التنافس  أن  اليه   اإلشارة  تجدر  ومما      

 تحديد  حول   النظر  وجهات  في  وتعدد  انقسام  هناك  أن  إال  مخرجاته  تمّيز

 قدرة   زاوية  من  اليها  ينظر  من  فهناك,  العالي  التعليم  في  التنافسية  مجاالت

  تعليمية  خدمات  تقديم  في  املتمثلة  األساسية  وظائفها  تحقيق  على  الجامعة

   تنعكس  الجودة  عالية  ومجتمعية  وبحثية 
ً
 مما  خريجيها  مستوى   على  إيجابا

 من  اليها  ُينظر  قد  كما,  العمل  أسواق  في  تنافسية  ومزايا  قدرات   يكسبهم

 في  املوظفة  اإلنتاج  لعوامل  األمثل  االستغالل  على  الجامعة  قدرة   خالل

  الجامعة  قدرة  خالل  من  أو,  املال  ورأس  كالتكنولوجيا  اإلنتاجية  العملية

  خريجين   ذلك  عن  وينتج  بالجامعة  املحيطة  الخارجية  للبيئة  العميق   وفهمها

  وقيمة  العاملي  املستوى   على  ومتقدمة  حديثة  علمية   وأبحاث  تنافسيين 

 . واإلقليمي  املحلي الجامعة محيط في مضافة

 جامعة  في  التنافسية  القدرة  تحقيق  متطلبات  بان   القول   يمكَنا  وبالتالي     

   مرتفعة)أهمية  درجة  على  حازت   قد   عبدالعزيز  بن  سطام  األمير
ً
  وكان(,  جدا

 القدرة  متطلبات  مجاالت  من  مجال  لكل  األهمية  في  األولوية  حسب  ترتيبها

 : التالي النحو على عبدالعزيز  بن سطام   األمير جامعة في التنافسية

   مهمة)أهمية  بدرجة,  املعلومات  وتقنية   التحتية  البنية  -
ً
 وبمتوسط(  جدا

 (. 4.51)قدره حسابي

   مهمة)أهمية  بدرجة,  والكفاءات  املوارد  -
ً
 قدره  حسابي  وبمتوسط(  جدا

(4.35.) 

   مهمة)أهمية بدرجة, املجتمع خدمة -
ً
 (. 4.31) قدره حسابي وبمتوسط( جدا

   مهمة)أهمية  بدرجة,  الجامعية  والقيادة  اإلدارة  -
ً
 حسابي  وبمتوسط(  جدا

 (.4.30) قدره

   مهمة)أهمية  بدرجة(,  التنافسية)  التنظيمية  الثقافة  -
ً
 وبمتوسط (  جدا

 (.4.24) قدره حسابي

   مهمة)أهمية  بدرجة,  والتعليم  التدريس  -
ً
 قدره  حسابي  وبمتوسط(  جدا

(4.24.) 

 (.4.16) قدره حسابي وبمتوسط(  مهمة)أهمية بدرجة, العلمي  البحث -

 : التالية الدراسات مع, السؤال هذ نتائج وتتفق     

 في   التنافسية  امليزة  لتحقيق  املتطلبات  أهم  رصدت  التي   [10]  شلبي   دراسة 

, العلمي   البحث,  التدريس)األساسية  وظائفها  في  بمصر  املنصورة  جامعة

 القدرة   رفع  متطلبات  حددت  التي [,  1]  العباد   ودراسة(.املجتمع  وخدمة

   حددت  التي [  12]  أمين  ودراسة.  سعود  امللك  لجامعة   التنافسية
ً
 من  عددا

 هاشم   رضا  ودراسة.  املصرية  للجامعات  تنافسية  ميزة  لتحقيق  املتطلبات

 في  الدمام  لجامعة  تنافسية  ميزة  تحقيق  متطلبات  عن  كشفت  التي [,  14]

 .التنافس مجاالت من العديد

 التوصيات. 7

 والجامعات  عبدالعزيز  بن  سطام  األمير  جامعة  بين   والتعاون   التنسيق.  1

  وتعاون   تواصل  قنوات  فتح  وكذلك,  التنافسية  قدراتها  تحسين   في  السعودية

 . السعودية العربية اململكة في الرائدة والجامعات بينها

,  السعودية  للجامعات  التنافسية  القدرات  لقياس   وطني   مركز  استحداث.  2

 .  لتحسينها وآليات معايير  ووضع

 الوسائل  وفي,  الجامعية  األوساط  في  التنافسية  ثقافة  نشر  على  العمل.  3

 . واملنافسة للتمّيز معلنة واستراتيجية واضح إطار وتوفير اإلعالمية

 الجامعي  بالتعليم  التنافسية  تطوير  في  متخصصة  بحثية  مراكز  إنشاء.  4

 .الوطني  الصعيد على

 مجاالت   وتحديد  ببحث  تقوم   سطام  األمير   جامعة  في  لجان   تشكيل.  5

, املحلي   املجتمع  واحتياجات,  الجامعة  إمكانيات  مع  يتوازن   بما,  تنافسيتها

 . والعاملية املحلية والتوجهات

 متطلبات  مع  يتالءم  بما  الجامعية  القيادات  الختيار   دقيقة  معايير   وضع.  6

 . التنافسية
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ABSTRACT _  This study aimed to determine the most important requirements that must be met to achieve the 

competitiveness of Prince Sattam bin Abdulaziz University. The descriptive approach was used, through a 

questionnaire tested on a sample of (302) faculty members at the university, who were chosen using the simple 

random method. The results of the study are presented to the most important requirements for achieving 

competitiveness in Prince Sattam bin Abdulaziz University, which has obtained a degree of importance (very high) 

across several fields; Its ranking was in order of priority for each field of competitiveness requirements in emerging 

Saudi universities as follows: the field of infrastructure and information technology in the first place, followed by the 

field of resources and competencies in the second place, then the field of community service in the third place, and the 

field of administration and university leadership In the fourth rank, then the field of organizational (competitive) 

culture in the fifth rank, followed by the field of teaching and education in the sixth rank, and in the seventh and last 

rank comes the field of scientific research. 

KEY WORDS: The competitiveness of universities, Prince Sattam bin Abdulaziz University. 

 

 

 

 

 

 

 


