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ABSTRACT_ The study aimed to identify the reality of the role of academic leaders to achieve competitive 

advantage at King Khalid University and try to develop a proposed vision for this role. The study relied on 

the descriptive descriptive method. The questionnaire was used as a research tool. The study sample was 

determined using the Herbert Arken equation. It was identified by (306) members of the teaching staff in 

different faculties of King Khalid University for Boys and Girls in Abha and Khamis Mushait. The study 

resulted in a number of results, " The role of academic leaders in achieving the quality of scientific 

research at the colleges of King Khalid University, and the approval of the members of the sample of the 

study in a "low" The role of academic leaders in achieving human resources management at King Khalid 

University faculties, and the approval of the study sample members to a large extent on all the fourth 

dimension statements (the role of academic leaders in achieving knowledge management and economy at 

King Khalid University) (The role of academic leaders in the achievement of the application of technology 

in the faculties of King Khalid University) and the absence of significant differences at the level of the 

function (0.05 α α) between the average responses of the sample members of the study from the faculty 

members (Theory, and process) about the role of academic leaders in achieving the competitive advantage 

of King Khalid University in its various dimensions (after the quality of educational programs, and after 

the quality of research Scientific, and post-resource management The study recommended a number of 

recommendations, including: Designing and implementing a set of training programs for all faculty 

members aimed at developing awareness of the concept of competitive advantage and its dimensions, and 

establishing a center for educational evaluation in each of the faculties of King Khalid University. Provides 

a team with computer skills and advanced statistical methods in evaluating organizational performance 

including value added. 
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رؤية مقرتحة لدور القيادات األكادميية لتحقيق 

 خالد امليزة التنافسية جبامعة امللك
 *أمل محمد حسن البدوي 

 

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع دور القيادات األكاديمية لتحقيق امليزة التنافسية بجامعة جامعة امللك خالد ومحاولة وضع رؤية  _ امللخص

راسة على املنهج الوصفي املسحي، واستخدمت االستبانة كأداة للبحث وتكون مجتمع الدراسة من جميع مقترحة لهذا الدور، واعتمدت الد

 وتم تحديد عينة الدراسة بتطبيق معادلة هيربرت أركن, وقد تم 1491أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد، والبالغ عددهم )
ً
( عضوا

 من أعضاء هيئة التدريس 306تحديدها بـ)
ً
في مختلف كليات جامعة امللك خالد للبنين والبنات في أبها وخميس مشيط، وأسفرت ( عضوا

الدراسة عن عدد من النتائج، ومنها: موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة موافقة "متوسطة حول جميع عبارات البعد األول )دور القيادات 

امللك خالد(، وجميع عبارات البعد الثاني)دور القيادات األكاديمية في  األكاديمية في تطبيق بعد جودة البرامج التعليمية بكليات جامعة

تحقيق بعد جودة البحوث العلمية بكليات جامعة امللك خالد(، وموافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة "قليلة" حول جميع عبارات البعد 

يات جامعة امللك خالد، وموافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة " الثالث )دور القيادات األكاديمية في تحقيق بعد إدارة املوارد البشرية بكل

أفراد كبيرة" حول جميع عبارات البعد الرابع )دور القيادات األكاديمية في تحقيق بعد إدارة املعرفة واقتصادها بجامعة امللك خالد( وموافقة 

ت األكاديمية في تحقيق بعد تطبيق التقنية بكليات جامعة عينة الدراسة بدرجة" متوسطة، حول جميع عبارات البعد الخامس)دور القيادا

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من ) α ≤0.05) امللك خالد( وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة

 ملتغير الجنس)ذكر، وانثي( والدرجة العلمية
ً
ذ مشارك، وأستاذ مساعد( ومتغير نوع )أستاذ، وأستا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طبقا

برامج الكلية )نظرية، وعملية( حول دور القيادات األكاديمية في تحقيق امليزة التنافسية بجامعة امللك خالد بأبعادها املختلفة )بعد جودة ال

وبعد تطبيق التقنية بالجامعة؛ وأوصت التعليمية، وبعد جودة البحوث العلمية، وبعد إدارة املوارد البشرية، وإدارة املعرفة واقتصادها، 

الدراسة بمجموعة من التوصيات، ومنها: تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لكافة أعضاء هيئة التدريس هدفها تنمية الوعي 

أن يزود بفريق يمتلك مهارات بمفهوم امليزة التنافسية وأبعادها، وإنشاء مركز للتقويم التربوي بكل كلية من كليات جامعة امللك خالد على 

 .التعامل مع الحاسب اآللي واألساليب اإلحصائية املتقدمة في تقييم األداء املؤسس ي ومنها القيمة املضافة

 .: القيادات األكاديمية، وامليزة التنافسية، وجامعة امللك خالدالكلمات املفتاحية
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 خالد امللك بجامعة التنافسية امليزة لتحقيق األكاديمية القيادات لدور  مقترحة رؤية
 قدمة. امل1

يشهد العالم اليوم العديد من التحديات نتيجة لالنفجار املعرفي في      

جميع املجاالت أثرت في الجامعات، ومن ثم أصبحت عملية تطويرها سمة 

هذا العصر، واستحداث آليات لقيادتها لكل الجامعات ضرورة من سمات 

تحقيًقا لتميزها، وتمكيًنا من مواكبة التغيرات املعاصرة واملستقبلية من 

خالل االهتمام باملوارد البشرية التي تتوقف عليها نجاح الجامعة وتطورها 

بما يخدم أهدافها ويسهم في تحقيق امليزة التنافسية للجامعة على 

 .ستوى املحلي والعامليامل

وتسعي الدول ملواكبة التطورات السريعة واملتالحقة, بشتي الطرق من       

 إلى تحقيق التطوير في تقديم 
ً
خالل إدارة األداء في الجامعات سعيا

الخدمات في أفضل صورة بهدف التحسين واالستجابة للقوي الداعمة 

في العمل بالجامعة،  [ والذي يَعد أحد مرتكزات االستقرار1للتميز ]

وعنصر فعال في تنمية الوالء للجامعة، وتقليل حدة الصراعات، ورفع 

كفاءة العمل والعاملين، وتحقيق جودة التسويق في الجامعات من خالل 

نشر ثقافة تسويق البحوث العلمية في الجامعات وتوفير أساليب مختلفة 

ادي الكافي لتسويق للتكنولوجيا ونقلها من الجامعات وتوفير الدعم امل

[ وغيرها من األمور التي تعمل على توافر موارد 2نتائج البحوث العلمية ]

مالية لها, ويؤدي إلى استمرار التواصل مع املجتمع الخارجي, واالستثمار 

األمثل للموارد البشرية واملادية في الجامعة ووجود قيادات داعمة 

 ].3] لتحقيق امليزة التنافسية

الجامعات في جميع الدول على االستفادة من إدارتها، وما وتعمل      

تعتمده من سياسات عامة رشيدة، وما يتوافر منبها من موارد بشرية 

مؤهلة، وما يمتلكه األفراد فيها من مهارات وقدرات وإمكانيات، والسعي إلى 

تجنب اإلهدار في تلك املوارد والكفاءات البشرية، واالستخدام األمثل 

ملواردها البشرية من أجل تحقيق األهداف التي تنشدها  والفعال

الجامعة؛ حيث تعد الجامعات محرك النجاح املعرفي في اقتصاد املعرفة, 

وتنتج رأس املال البشري املتعلم واملدرب, واملختصين في مجال تقنية 

املعلومات, والعلماء واملهندسين, وبراءات االختراع وحقوق امللكية الفكرية, 

 ].4ة األنشطة الريادية واالبتكارية ]وكاف

وتعتبر القيادة جوهر العملية اإلدارية بحيث تعد القيادة إحدى       

املميزات الرئيسة التي يمكن بوساطتها التمييز بين الجامعات الناجحة، 

فالقيادة تقوم بتوجيه العمليات وتنسيقها وفقا للظروف املحيطة، وتعتبر 

عناصر النادرة التي تعاني من نقصها املجتمعات القيادة الفعالة أحد ال

[، وتعتبر القيادات األكاديمية املحرك [5النامية واملتقدمة على السواء 

األساس ي لتنظيم اإلمكانات املادية وتنسيق الجهود، كونهم مركز العمليات 

ومنطلق التوجيهات التي تضمن التطوير ملهام الجامعة املختلفة بأسلوب 

وأساليب حديثة تتسق مع متطلبات النظرة املستقبلية، علمي حديث، 

 من مدخالت العملية اإلدارية في الجامعة ]
ً
 أساسيا

ً
َعد مدخال

ُ
[،كما 6وت

يتوقف ارتقاء الجامعة على قدرة القيادات األكاديمية في التعامل مع 

التحديات، وإيجاد صف ثاني من القيادات األكاديمية التي تعمل على 

داعية للجامعة, وتدعيم مبدأ املشاركة في إدارة الكليات, إيجاد بيئة اب

واألقسام األكاديمية, وصنع القرارات واتخاذها، واألخذ باملبادرة والثقة في 

قراراتها, والقيام بدور قيادي في تطوير الجامعة وصيغ إدارتها من خالل 

بداع اتباع األساليب اإلدارية الحديثة, وترشيد اإلنفاق, والقدرة على اإل 

 
ً
 أو ايجابيا

ً
ملواجهة التحديات, والقيام بأدوار إدارية متعددة تنعكس سلبا

 واضحة 
ً
على العاملين معهم من رؤساء أقسام وعاملين آخرين وتترك آثارا

على سلوكهم، ومدى قدرته على إيجاد جو من الثقة والصراحة بشكل 

طلب عملية [، وتت7يسمح بتبادل اآلراء ومناقشة املوضوعات بكل حرية ]

تطوير الجامعة قيادة أكاديمية تعمل على إخضاع السياسات التعليمية 

, واالهتمام باملهارات التي يتطلبابها سوق 
ً
 عاملا

ً
 جامعيا

ً
بشكل مرن, وأستاذا

[، واالستفادة من 8العمل, والقدرة على تحدي العوملة والتنافسية ]

قلية قادرة على تكنولوجيا املعلومات في تعليم الطالب وتزويدهم بع

 ].9] التعامل معها

وامليزة التنافسية تعمل عن دراسة على أفكار جديدة؛ وتقنيات      

تساعدها على عملية التعلم، وهنا يأتي دور التعلم التنظيمي ملواجهة 

تحديات األلفية الثالثة املتميزة بالتغيرات السريعة واملتراكمة، وبعد أن 

[ التي 10وسائل التكنولوجيا الحديثة ] أصبح العالم قرية صغيرة بفضل

أسهمت في رفع مستوى أداء الجامعات بشرط توافر الظروف والعوامل 

التي تدعم مبادئ املبادأة، واالبتكار كوسائل فعالة في تحقيق أهداف 

الجامعات ومنحها القدرة التنافسية الالزمة للتطور، من خالل دورها في 

عالية األداء, والتأكيد على قيم االبتكار جلب مناخ تنظيمي يسهم في دعم ف

بهدف الحصول على أداء متميز يسهم في تحقيق رغبات واحتياجات 

 ].11املستفيدين من خدمات الجامعة وتحقيق أهداف العاملين ]

وتعتمد التنافسية بالجامعات على شقين أساسيين األول قدرة التميز       

ية مثل البرامج الدراسية على الجامعات املنافسة في مجاالت حيو 

أعضاء هيئة التدريس وتقنيات وأوعية املعلومات والتجهيزات  وخصائص

املادية، ونمط اإلدارة، وابتكار نظم وبرامج تأهيل وتدريب جديدة تتواكب 

مع املستجدات البيئية، والثاني قدرة الجامعة على جذب واستقطاب 

لخارجية، ونجاح الشق الطالب والدعم والتمويل من السوق املحلية وا

[، وتسعي الجامعات في ظل 12الثاني متوقف على النجاح في الشق األول ]

تسارع التغيرات إلى تبني قيادات تؤمن بالتغيير, وتؤمن بمشاركة األفراد في 

ووضع أهداف قابلة للقياس,  قيادة الجامعة, وتقييم ناضج للممارسات,

وتطبيق واضح املعالم لخطة  وتعريف محدد ألدوار ومسؤوليات األفراد,

التحسين املستمر للخدمة املقدمة, ووضع مقاييس ألداء الجامعة لكل 

 ].13] عملية لضمان االستفادة من فرص التحسين واألدوات

ولكي تستطيع الجامعات تحقيق التنافسية يتطلب ذلك قيادات تعمل      

ا, وتدريبها, على استقطاب أفضل الكوادر البشرية, واختيارها, وتعيينه

وتحفيزها وتوفير فرص املشاركة, وتعمل بشكل متكامل ومنسق معها, إذ 

تقوم إدارة املوارد البشرية بدور مهم في تلبية احتياجاتها من العنصر 

[ واالستفادة من املعرفة 14البشري بما يحقق أهدافها اإلستراتيجية ]

فة من انتاج واقتصادها وتوظيفها, وتطبيق اإلبداع في عمليات املعر 

وتخزين واحتفاظ وتوظيف, وتطبيق املعايير واألسس املستندة على 

الجدارة املعرفية, واالستثمار في املوارد البشرية واملادية بما يحقق امليزة 

 ].15التنافسية للجامعة ]
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ومن ثم أصبح انتهاج سبيل التنافسية من أسس الجامعات العاملية من      

ارية، واملنافسة والدراسة عن أسواق جديدة أجل تحقيق هدف االستمر 

يعتمد على مبدأ السرعة والتجديد واملرونة، ولتحقيق ذلك يجب تطبيق 

اإلبداع واملبادرة في تحويل فرص العمل التي تلوح باألفق إلى أفكار قابلة 

[، واكتساب املعرفة واستثمارها 16للتطبيق بهدف تطوير أنماط جديدة ]

خالل التحديث املستمر للبنية التحتية, الذي يشكل  بأبعادها العلمية من

قيمة مضافة لالقتصاد الوطني، والدخول في التقنية العاملية, فتمكنت 

من الوصول إلى اقتصاد املعرفة, والتركيز على صناعات عالية التقنية, مع 

كما أن نجاح الجامعة في  [17] االبتكاروجود رأس مال بشري قادر على 

ا يتحدد من خالل نوعية القيادات األكاديمية، ملا لهم من تحقيق أهدافه

دور أكبر ومسئولية معقدة ومتعددة الجوانب في قيادة العملية 

التعليمية، فهم يشكلون حلقة الوصل بين القيادات األكاديمية العليا 

وأعضاء هيئة التدريس والطالب، ومن ثم يعدون من أهم الدعامات التي 

 [18ات في أداء رسالتها والقيام بوظائفها خير قيام ]ترتكز عليها الجامع

 على ما سبق يمكن القول لكي تحقق الجامعات وظائفها 
ً
وتأسيسا

التعليمية بنجاح, عليها أن تكون قادرة علي االستجابة بفعالية لحاجات 

 من النظم 
ً
العالم املتغيرة لتتالءم مع تلك املتغيرات, وتتبني أساليبا

قدر أكبر من املعرفة, من خالل قادة يعملون على الوظائفية تتسم ب

 .إحداث تغيرات في أنظمتها بما يساير التطورات الحادثة

 مشكلة الدراسة. 2

 كبير في جميع املجاالت      
ً
ة تطورا شهدت اململكة العربية السعوديَّ

العلمية, إال أن هناك بعض الدراسات أشارت إلى وجود بعض املعوقات 

امعات السعودية لتحقيق امليزة التنافسية بين الجامعات التي تواجه الج

املحلية والعاملية؛ حيث أكدت وزارة االقتصاد والتخطيط إلى ضعف 

ِكفاَية القدرات البحثية للجامعات واملختبرات العامة باملَقارنة مع الدوِل 

[، 19املتقدمة, والفجوة الواسعة بين إنتاج املْعرفِة وآليات اسِتثمارها ]

الفتقار إلى وجود عالقات اتصال واضحة بين أفراد الهيكل التنظيمي وا

كثر من 20] ومستوياته
َ
[، واهتمام الجامعات بالجوانب التعليمية أ

كفاء 
َ
دِريس أ

َ
ة ت

َ
اِب أعضاء َهْيئ

َ
اهتمامها بمشكالِت املْجتمع، وِاْسِتْقط

حويل بشكل يفوق ترِكيزها على اْستقطاب خبراء ومستشاِرين قادرين على ت

[, وكثرة املهام 21] البحوث والدراسات النظرية إلى َواِقع تطبيقي

التدريسية واألكاديمية التي يقوم بها األعضاء, وضعف ثقة مؤسسات 

[وضعف قدرة عضو هيئة 22املجتمع باألنشطة اإلنتاجية للجامعة ]

التدريس التواصل مع املجتمع الخارجي، ووجود بعض املشكالت التي 

معات السعودية مثل: قلة وجود رؤية واضحة عند الطالب تواجه الجا

حول التعليم اإللكتروني في إدارة التعليم, وكثرة التكاليف املادّية لالتصال 

[.وغياب األنظمة واللوائح 23باإلنترنت واستخدامه في املكتبات الجامعية ]

املتعلقة باستخدام التكنولوجيا والتعليم االلكتروني في الجامعات 

سعودية, وضعف إعداد وتطوير مهارات هيئة التدريس والطالب في ال

[، 24مجال استخدام التقنية الحديثة ومنها املكتبات اإللكترونية ]

وضعف التكامل والتنسيق بين املهام التسويقية املختلفة, واالفتقار إلى 

وجود الخبرات الجيدة في التسويق, وضعف كفاية وسائل االتصال، 

لفة املالية لتسويق البرامج األكاديمية, وضعف املوارد املالية وارتفاع التك

املخصصة لتسويق البرامج األكاديمية بالجامعات، وقلة مواكبة 

الجامعات السعودية للتحوالت العاملية والتحديات املجتمعية إلى 

سياسات عمل تمكنها من مواجهة متطلبات السوق الضخمة في ظل 

، ووجود مناخات وثقافة تنظيمية غير التنافسية التي تشتد محلي
ً
 وعامليا

ً
ا

محفزة وغير مشجعة لعالقات عمل إيجابية، وتشكل عامل طرد 

للكفاءات في ظل املنافسة على تلك الكفاءات من قبل مؤسسات القطاع 

الخاص في حين تتوجه الجامعات املعاصرة إلى بناء ثقافة تنظيمية محفزة 

 ].25] املستمر على اإلبداع واالبتكار واإلنجاز

[ أن ممارسة جامعة امللك عبد العزيز 20كما أكدت دراسة الصائغ ]     

للتخطيط االستراتيجي حققت امليزة التنافسية بدرجة متوسطة، ووجود 

عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي 

عبد العزيز، كما  ودرجة تحقيق امليزة التنافسية العاملية بجامعة امللك

[ على أن التحوالت األكاديمية املطلوبة في التعليم 26أشارت دراسة ]

الجامعي في ضوء االقتصاد القائم على املعرفة تتمثل في ثالثة تحوالت: 

التحوالت األكاديمية املرتبطة بوظيفة التدريس, ومنها اعتبار مهارات 

رتبطة بالدراسة العلمي اإلنسان رأس مال يمكن استثماره, والتحوالت امل

ومنها: الشراكة املجتمعية لتمويل البحوث وتوجيه األنشطة البحثية 

لخدمة املجتمع, والتوازن بين الدراسة العلمي وباقي وظائف الجامعة, 

ووضع تشريعات للتنسيق والتكامل لخدمة إستراتيجية البحث العلمي بين 

ث واملؤسسات شركات تقنية املعلومات والجامعات ومراكز البحو 

الحكومية وفقا لخطط التنمية، والتحوالت املرتبطة بوظيفة خدمة 

املجتمع، ومنها املواءمة بين مخرجات الجامعات والتنمية املجتمعية 

وتحويل الجامعات إلى حاضنات ومشروعات صناعة املعرفة الصغيرة 

 .واملتوسطة

رؤساء األقسام [على قيام 27وفي السياق ذاته أكدت دراسة الشهري ]      

األكاديمية بأدوار في تطبيق ُبعد جودة التعليم بجامعة امللك خالد جاءت 

بدرجة )متوسطة(، وأن أدوار رؤساء األقسام األكاديمية في ُبعد املوارد 

البشرية جاءت بدرجة )كبيرة(، وأن أدوار رؤساء األقسام األكاديمية في 

 كدت دراسة الشهرانيُبعد التقنية جاءت )بدرجة متوسطة(. وكذلك أ

[ على إلى أن مؤشرات جودة الخدمات الطالبية بجامعة امللك خالد في 28]

مجاالت )خدمات شئون الطالب، واإلسكان، والتغذية، واإلعانات 

املتنوعة، والتوجيه واإلرشاد، واألنشطة املختلفة(، تتوافر بدرجة 

 .جة قليلةمتوسطة، بينما مؤشرات جودة الحقوق الطالبية تتوافر بدر 

 أسئلة الدراسةأ. 

ما دور القيادات األكاديمية لتحقيق امليزة التنافسية بجامعة جامعة امللك 

 خالد؟

 :وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

ما دور القيادات األكاديمية لتحقيق جودة البرامج التعليمية بجامعة  -1

 ؟امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

ما دور القيادات األكاديمية لتحقيق جودة البحوث العلمية بجامعة  -2

 امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

ما دور القيادات األكاديمية لتحقيق إدارة املوارد البشرية بجامعة امللك  -3

 خالد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

دارة املعرفة واقتصادها بجامعة ما دور القيادات األكاديمية لتحقيق إ -4

 امللك خالد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟
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ما دور القيادات األكاديمية لتحقيق بعد تطبيق التقنية بجامعة امللك  -5

 خالد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد  -6

دور القيادات األكاديمية لتحقيق امليزة التنافسية عينة الدراسة حول 

وأبعادها بجامعة امللك خالد)جودة البرامج التعليمية، وجودة البحوث 

العلمية، وإدارة املوارد البشرية، وتطبيق التقنية، إدارة املعرفة 

واقتصادها(, بجامعة امللك خالد تعزى ملتغيرات )الدرجة العلمية, 

 ؟والجنس، ونوع الكلية(

ما الرؤية املقترحة لتطوير دور القيادات األكاديمية لتحقيق امليزة  -7

 التنافسية وأبعادها بجامعة امللك خالد؟

 أهداف الدراسةب. 

هدفت الدراسة تعرف واقع دور القيادات األكاديمية لتحقيق امليزة 

التنافسية بجامعة جامعة امللك خالد في تحقيق جودة البرامج التعليمية، 

ة البحوث العلمية، وإدارة املوارد البشرية، وتطبيق التقنية، إدارة وجود

 .املعرفة واقتصادها، ومحاولة وضع رؤية مقترحة لتطويره

 أهمية الدراسةج. 

 :ترجع أهمية الدراسة إلى

تعتبر القيادات األكاديمية األداة التي يمكن من خاللها تحقيق جودة  -

لجيدة التي تقوم بالعملية اإلدارية؛ الجامعات، فإذا ما توفرت القيادة ا

ٍء، فإن ذلك سيؤدى إلى 
ْ
ف

ُ
من تخطيٍط وتنظيٍم وتوجيٍه ورقابٍة بشكٍل ك

تهيئة املناخ املؤسس ي للطالب واألستاذ والعملية التدريسية بشكل أفضل 

ال  .وفعَّ

اع التجديد، وعلى عاتقهم تقع  - القيادات األكاديمية في الجامعات هم ُصنَّ

اجهة التحديات، وبهم يتأثر من حولهم، لقدرتهم على تنظيم مسؤولية مو 

الجهود واالستفادة من اإلمكانات املادية والبشرية، مما يتيح للجامعة 

 .دخولها مضمار التقدم العلمي، ومنافسة الجامعات في الداخل والخارج

تعد القيادات األكاديمية نقطة الوصل بين القيادات العليا بالجامعات  -

ء هيئة التدريس وقيادات الصف الثاني التي تعمل على تطوير وأعضا

أدوارهم وفًقا لالتجاهات القيادية املعاصرة، فالقائد األكاديمي الناجح 

الذي يعمل على تطوير جميع العاملين معه من خالل التدريب ومتابعة 

 .التطورات العاملية واإلبداع والتفوق العلمي

خالل القيادات العليا بالجامعات السعودية تطبيق امليزة التنافسية من  -

عامة وجامعة امللك خالد خاصة، وهذا يسهم في تجويد وتطوير اإلدارة 

الجامعية بجامعة امللك خالد، ويساعد في تطوير األداء للقيادات 

 .األكاديمية الوسطي بجامعة امللك خالد

 حدود الدراسةد. 

ر القيادات األكاديمية اقتصرت الحدود املوضوعية للدراسة على أدوا

لتحقيق امليزة التنافسية وأبعادها )جودة البرامج التعليمية، وجودة 

البحوث العلمية، وإدارة املوارد البشرية، وتطبيق التقنية، وإدارة املعرفة 

واقتصادها( والحدود املكانية في جامعة امللك خالد، والحدود البشرية 

امللك خالد )بنين وبنات في مدينة  تمثلت في أعضاء هيئة التدريس بجامعة

 (.أبها وخميس مشيط

 

 

 مصطلحات الدراسةه. 

 :القيادات األكاديمية -1

تعرف القيادة األكاديمية بأنها ادارك القائد األكاديمي أنه عضو في      

جماعة يرعي مصالحها, ويهتم بأمورها, ويقدر أفرادها ويسعي إلى تحقيق 

لتعاون املشترك في رسم الخطط وتوزيع أهدافها عن طريق التفكير وا

املهام واملسؤوليات حسب الكفاءات واالستعدادات البشرية واالمكانات 

[ وتعرف كذلك بأنهم" أعضاء هيئة التدريس 29املادية املتاحة بالجامعة ]

املتميزين املعينين بمناصب مدراء الجامعات, ووكالئها, وعمداء الكليات 

أو أنهم  [30ئهم, ورؤساء األقسام التعليمية ]والعمادات واملعاهد ووكال

"مدير الجامعة ونائب املدير, وعمداء الكليات ووكالئهم ورؤساء األقسام 

 ].31في الجامعة" ]

 في هذه الدراسة بأنهم أعضاء      
ً
ويقصد بالقيادات األكاديمية إجرائيا

 من
ً
مدير  هيئة التدريس املكلفين بمهام وأعمال إدارية بالجامعة بدءا

الجامعة, ووكيلها, وعمداء الكليات واملعاهد ووكالئهم, ورؤساء األقسام، 

ومدراء املراكز البحثية والتعليمية, والذين لهم دور فعال في تحقيق امليزة 

 .التنافسية لجامعة امللك خالد بين الجامعات املحلية والعاملية

 :امليزة التنافسية -2

عرف امليزة التنافسية ب      
ُ
أنها: مجموعة الخصائص التي يتصف بها ت

املخرج التي يعطي للمؤسسة بعض التفوق والسمو مقارنة بمنافسيها، 

 عن 
ً
 ايجابيا

ً
وتعرف كذلك بأنها "أي ش يء يميز الجامعة ومنتجاتها تميزا

كما  [32] املستخدمين النهائيين ملنتجاتها"منافسيها من وجهة نظر زبائنها و 

"توصل الجامعة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر يمكن تعريفها على أنها 

فاعلية من تلك املستعملة من قبل املنافسين؛ حيث يكون بمقدورها 

[ 
ً
[، وتعرف كذلك بأنها املجاالت التي 32تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا

يمكن للجامعة أن تنافس غيرها بطريقة أكثر فاعلية، وتمثل نقطة قوة 

ا في أحد أنشطتها اإلنتاجية أو الخدمية أو تتسم بها الجامعة دون منافسيه

 ].33التسويقية، أو فيما يتعلق بمواردها البشرية، أو املوقع الجغرافي لها ]

 على أنها قدرة قيادة الجامعة على االستفادة من      
ً
ويمكن تعريفها إجرائيا

املوارد والكفاءات والقدرات لتقديم خدماتها التعليمية بجودة عالية في 

التها األكاديمية، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع( وبما يحقق مجا

 للجامعة على غيرها 
ً
 وتميزا

ً
االستجابة ملتطلبات املستفيدين، ويحقق تفوقا

 في مجاالت البحث العلمي والتدريس 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
من الجامعات محليا

 .وخدمة املجتمع

 اإلطار النظري . 3

: القيادات األكاديمي 
ً
 :ةأوال

 :مفهوم القيادة( 1

تعرف القيادة بأنها" عملية التأثير على اآلخرين لفهم ما هو مطلوب       

منهم واملوافقة عليه، وإيضاح كيفية إنجازه بفاعلية، وتيسير ذلك لهم، 

[ كما تعرف بأنها "جهود لدفع 34وتوحيد الجهود لتحقيق األهداف ]

[، وأنها" عملية 35] هدف معّيناألفراد والجماعات والتأثير عليهم لتحقيق 

إنسانية اجتماعية تربوية مسؤولة، تتصف باألمان واإلخالص والعدل 

والحزم، تهتم باملعلم والطالب وترتقي بهما، ومتعاونة مع املجتمع املحلي 

[، وتعرف القيادة األكاديمية بأنها" 9لخلق جيل واع مؤمن باهلل ثم بوطنه ]

 
ّ
ن قادة املدارس من تحفيز العاملين في مجموعة من املهارات التي تمك
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الجامعة على العمل واستثارة جهودهم، والتأثير فيهم، ورفع مستويات 

 ].36أدائهم، لتحقيق األهداف التعليمية" ]

 :أهمية القيادة األكاديمية( 2

تكمن أهمية القيادة في االستفادة القصوى من املوارد املتاحة، وأنها       

تتركها تذهب دون أن يستفاد منها, والتنسيق بين تنظم الجهود وال 

[، 3املسؤوليات وربطها بالعمل، وتحّمل املسؤولية عن تحقيق األهداف ]

ومن املقّومات األساسية لنجاح العملية التربوية وجود قيادة تستطيع 

توجيه جهود العاملين بالجامعة لتحقيق األهداف املشتركة, فنجاح 

ها يتوقف على وجود قيادة مؤثرة تدفع اآلخرين الجامعات في أداء رسالت

باحترافية إلى العمل الناجح وتحقيق الغايات املحّددة، ويعتبر قائد 

الجامعة املسؤول عن تنفيذ الخطط وتحقيق األهداف؛ فنجاح أي 

ى قيادتها ونوعية 
ّ
جامعة أو فشلها يتوقف على نوعية القائد الذي يتول

ية القيادة األكاديمية في وجود قائد يخطط [ وبهذا تبرز أهم37ممارساته ]

وينظم العملية التعليمية التفاعلية بين عناصر الجامعة من الطالب 

واملعلمين واملوارد املادية, ويقوم بالتوجيه ثم املتابعة ومشاركة اآلخرين 

[9.[ 

وتنبع أهمية القيادة األكاديمية من إسهامها الكبير في إعداد الفرد       

فهي إحدى القوى العاملة في املجتمع والتي تسعى لنهضة املجتمع  وتربيته،

[ ومن أهم وظائف قائد الجامعة تنمية العالقات مع اآلخرين 38وتطوره ]

املعتمدة على االحترام وبذل الجهد لرفع الروح املعنوية، ومنح الحقوق 

من  [، ولذا تنبثق أهمية القيادة األكاديمية38والتحفيز إلطالق الطاقات ]

أهمية الجامعة ألنها تهتم بإعداد املتعلمين من كافة النواحي ليكونوا 

مجتمع املستقبل املتميز، ويرتبط نجاح الجامعة في قيامها بدورها على 

 .القيادة األكاديمية

كما تكمن أهمية القيادة األكاديمية في أنها تترجم النظريات إلى واقع،         

وتخدم أعضاء هيئة التدريس والطالب  وتسهل نظام العمل بالجامعة،

ليقوموا بتأدية عملهم وتجويد تحصيلهم في جو من التعاون، فهي تحرص 

على االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية املتاحة، وتشبع الحاجات 

والرغبات اإلنسانية داخل الجامعة وخارجها، وتقوم بتنفيذ سياسة 

يم، وتنظم الجهود في الجامعة لتنمية التعليم التي تضعها وزارة التعل

الطلبة تنمية شاملة، ويحتاج عضو هيئة التدريس إليها لتسيير أمورهم، 

ودورها له أهمية ملا تقوم به من تخطيط للعملية التربوية واإلشراف على 

[ والنهوض بالعملية التعليمية، فهي تهتم بكل ما 38تنفيذها وتقويمها ]

في الدراسة أو مشكالت، وتقوم بدور واضح يؤثر على الطالب من ضعف 

إليجاد الحلول التربوية املناسبة، وأنها إحدى العوامل املؤثرة في نجاح 

اإلصالح التعليمي، كما تسعى للتطوير واالبتكار واملبادرة بما يفيد العملية 

 ].36التعليمية ]

ن خطط وتعد القيادة األكاديمية حلقة وصل بين العاملين بالجامعة وبي    

السياسات العليا في التعليم وتصوراتها املستقبلية، وهي البوتقة املشتملة 

على كافة املفاهيم واالستراتيجيات، وتدعم القوى اإليجابية وتعززها 

وتقلص الجوانب السلبية، وتدريب ورعاية األفراد التابعين فهم أهم مورد 

امل مع التابعين للجامعة، كما تكمن أهميتها في قدرة القائد على التع

والزمالء والرؤساء والجمهور على أساس من التقدير املتبادل والتأثير 

واإلقناع وإشباع حاجات ومتطلبات وأهداف الفرد ومواهبه، وتسهم في 

 ].9تحقيق أهداف الجامعة وتحسين األداء ]

كما تقوم القيادات األكاديمية بدور قيادي في الجامعات واالرتقاء بها      

سين جودة التعليم ومن ثم يلزم العمل على تطوير مهارات وقدرات وتح

تلك القيادات من خالل الخدمات والبرامج املتعلقة بالقيادات في 

الجامعات وتحديد املسؤوليات, وتفويض بعض الصالحيات ليتمكنوا من 

القيام بمهامهم دون الرجوع للقيادات األعلى, وتشجعيهم على املبادرة 

[، وتنظيم وإدارة األداء لالرتقاء 39واجهة املواقف املختلفة ]واملخاطرة مل

بمستوى أدائها للوصول إلى مكانة متميزة بين الجامعات األخرى؛ فهي التي 

تحدد املعالم وترسم الطرق لتحقيق األهداف املنشودة من خالل قدرته 

على التأثير في اآلخرين بغية الحصول على أفضل مخرجات لتسهم في 

[ وبتشجيع القيم االجتماعية, وقيم املشاركة, وااللتزام, 40املجتمع ] تطوير

واالنتماء, ألنهم مسؤولون عن جميع جوانب العمليات اليومية 

ملؤسساتهم, وهذا يتطلب منهم القيام بصنع قرارات حاسمة إزاء املواقف, 

 ].41وتزويد الجامعة بمخطط واضح للنتائج ]

كاديمية بالغة األهمية ألي مؤسسة ويتضح مما سبق أن القيادة األ

تعليمية أو غير تعليمية، وأّن تنوع عالقاتها وتأثير مخرجات التعليم على 

صورة املستقبل هي السبب األهم في تلك األهمية، فعالقة السياسات 

التعليمية العليا تكون من خالل القيادات األكاديمية، وترتبط باملنفذين 

 مع محور العملية التعليمية، وال لكل املشاريع التعليمية، وت
ً
لتقي مباشرة

 .تعمل بمعزل عن املجتمع الذي تخدمه

 امليزة التنافسية
ً
 :ثانيا

 مفهوم امليزة التنافسية. 1

 بأنها الصفة التي تميز الش يء عن غيره، كما تعبر      
ً
تعرف "امليزة" لغويا

 عن القدرة على إنتاج سلعة بتكلفة أقل من تكلفة إنت
ً
اجها في بلد لغويا

[، وتعرف بأنها الخاصية التي تتحقق من خالل 24آخر أو في نفس البلد ]

انتهاج الجامعة الستراتيجية مبتكرة للقيمة، وغير معتمدة من طرف أي 

متنافس حالي أو محتمل، وتعرف بأنها استغالل الجامعة لنقاط قوتها 

يستطيع بقية  الداخلية في أداء األنشطة الخاصة بها بحيث تخلق قيمة ال

املنافسين تحقيقها في أدائهم ألنشطة ما, وتعرف كذلك بأنها" استعداد 

الجامعة وقدرتها على مواجهة املنافسة الفعلية واملحتملة من مؤسسات 

أخرى ترتبط بالوضعية السائدة للمؤسسة في األسواق الداخلية 

ات [, وتعرف _ أيًضا _ بأنها "تلك الجهود واإلجراء41والخارجية ]

واالبتكارات والضغوط وك افة الفعاليات اإلدارية والتسويقية واإلنتاجية 

واالبتكارية والتطويرية التي تمارسها الجامعات من أجل الحصول على 

 ].41شريحة أكبر ورقعة أكثر اتساًعا في األسواق التي تهتم بها ]

وفاعلية  وتعرف كذلك بأنها أداء الجامعة ألنشطتها بصورة أكثر كفاءة      

بشكل يجعلها منفردة ومتميزة في إيجاد قيمة ال يستطيع بقية املنافسين 

تحقيقها في أدائهم ألنشطتهم، وتعرف كذلك بأنها القدرة على تحقيق 

الربحية، وصياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل 

 رف بأنها:كما تع [42بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة في نفس املجال ]

"قدرة الجامعة على تصميم وإنتاج وتسويق منتجات متفوقة مقارنة بما 

[وتعرف بأنها "قدرة الجامعة على صياغة وتطبيق 43يقدمه منافسوها ]

االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للجامعات املماثلة 
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جامعات ويمكن تعريف التنافسية في ال [،44والعاملة في نفس النشاط ]

بأنها قدرة الجامعة على تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما 

 على مستوى خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها، األمر 
ً
ينعكس ايجابيا

الذي يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل بمستوياته املختلفة، 

 ].45وزيادة االقبال من الطالب على االلتحاق بالجامعة ]

وتعرف التنافسية في الجامعات أنها" قدرة الجامعة على تقديم خدمة     

 على مستوى خريجيها 
ً
تعليمية وبحثية عالية الجودة؛ مما ينعكس إيجابيا

وأعضاء هيئة التدريس بها، األمر الذي يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية في 

جتمع سوق العمل بمستوياته املختلفة، وفي الوقت نفسه يعكس ثقة امل

فيها، ومن ثم التعاون معها، وزيادة إقبال الطالب على االلتحاق بها، 

وهكذا تتحقق الغاية املنشودة، بحيث تصبح الجامعة في خدمة املجتمع، 

واملجتمع في خدمة الجامعة، وأنها تسابق الجامعات من أجل تحقيق 

 ].46األفضل في وظائفها الثالث ]

 :ة التنافسية بجامعة امللك خالدالعوامل الدافعة لتحقيق امليز . 2

توجد مبررات متعددة دفعت بجامعة امللك خالد إلى االهتمام بامليزة 

 :التنافسية من أهمها

الثورات التي شهدها العالم في اآلونة األخيرة من ثورة معلومات وثورة  -

اتصاالت وثورة تكنولوجيا، وما أفرزه ذلك من تقدم وتفوق للدول يرجع 

قول بشرية مبدعة وقدرات فنية عالية وسمات سلوكية إلى وجود ع

 ].46إيجابية ]

وضع سياسات حديثة واستراتيجيات خاصة الختيار وتعيين وتدريب  -

املوظفين واألفراد والعاملين في الجامعات، وإحداث وإيجاد جو من 

االنسجام بين العاملين والبيئات الخارجية املحيطة للجامعات، وتهيئة 

ريب الكوادر البشرية واملوارد البشرية واإلداريين والعاملين وإعداد وتد

 يواكب التخصصات العلمية والتعقيدات 
ً
 تخصصيا

ً
وتطويرهم تطويرا

 ].47اإلدارية بما يضمن التعمق في الهياكل التنظيمية ]

قناعة اإلدارة العليا بأهمية إدارة املوارد البشرية، واإلمكانيات البشرية  -

الحيات املناسبة، لنجاحها في تحقيق طموحات وتطلعات واملادية، والص

القيادة العليا، لذلك يفترض بأن تكون القيادة مؤهلة في مجال املوارد 

البشرية، مدركة لدورها، تمتاز بقدرة وفعالية في إدارة العاملين أو 

التنسيق بين جهودهم للوصول إلى األهداف املرجوة. وإذا كانت اإلدارة 

 ].48ضعيفة فإنها لن تستطيع تحقيق أهداف الجامعة ] غير مؤهلة أو

أدت العوملة, والخصخصة, والتفجر السكاني, والتحوالت الديموقراطية,  -

[ إلى حدوث 48وثورة املعلومات واالتصاالت إلى ظهور اقتصاد املعرفة ]

تغيرات واسعة في مفاهيم ونظريات التنمية االقتصادية, وتوسع األنشطة 

 ].49القائمة على املعرفة ]االقتصادية 

التطور التقني والتنافس بين الشركات والجامعات, والنمو السريع  -

 ].50للمعرفة, والتغير في بيئة األعمال واإلدارة ]

زيادة االعتماد على القدرات الفكرية أكثر من االعتماد على املدخالت  -

 ].51] املادية أو املوارد الطبيعية

اإلدارية الحديثة كمفهوم التخطيط اإلستراتيجي،  ظهور بعض املفاهيم -

وإعادة الهندسة اإلدارية، وإدارة الجودة الشاملة، واالعتمادية؛ أدى ذلك 

إلى االهتمام بجودة الجامعات سواء من حيث جودة أعضاء هيئة 

التدريس، وجودة املدخالت، وجودة العمليات التعليمية، وجودة 

حاث للوصول إلى جودة أفضل وتحسين املخرجات من حيث الطالب واألب

مستمر وتعليم مرن بحيث يؤدي ذلك إلى السمعة الجيدة وامليزة 

 .التنافسية للجامعة

زيادة حدة املنافسة بين الجامعات سواء على الصعيد املحلي أو اإلقليمي  -

أو الدولي مما يظهر شدة التنافس بين الجامعات الحكومية وبعضها 

ت الخاصة وبعضها البعض، وبين الجامعات البعض، وبين الجامعا

 .الحكومية والخاصة، وبين الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية

الرؤية االقتصادية لدور الجامعات في تكوين رأس املال الفكري، فقد  -

 بالتعليم وآثاره على التنمية االقتصادية 
ً
 خاصا

ً
أولى االقتصاديون اهتماما

 .ة، وفي تكوين رأس املال الفكري بصفة خاصةواالجتماعية بصورة عام

-  
ً
 كبيرا

ً
تزايد اإلنفاق على قطاع التعليم، فقد شهد العالم املعاصر توسعا

في قطاع التربية والتعليم، وتبعه تزايد النفقات التربوية والتعليمية في 

، األمر الذي أدى إلى اهتمام الجامعات 
ً
 كبيرا

ً
مختلف البلدان تزايدا

في الدراسة عن الفائدة االقتصادية واالجتماعية املرجوة من والباحثين 

إنفاق هذه األموال على التربية والتعليم، ومقدار ما يعود منها على 

 .االقتصاد واملجتمع

 :أبعاد امليزة التنافسية في الجامعات. 3

تتحقق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل االستغالل األفضل      

رد الفنية واملالية والتنظيمية والقدرات والكفاءات لإلمكانيات واملوا

املعرفية وغيرها من االمكانات التي تتمتع بها الجامعة وتناولت العديد من 

الدراسات أبعاد امليزة التنافسية، فقد حددها البعض خمسة أبعاد هي: 

الكلفة، والجودة، واملرونة، والوقت، واإلبداع واالبتكار، كما أن امليزة 

افسية تتركز في أي مؤسسة في واحدة أو أكثر من النقاط التالية: التن

التميز، والكلفة، واالبتكار، والنمو، والتحالفات، أو تتمثل في النوعية 

والجودة، واملرونة التنافسية، والسرعة التنافسية، واإلبداع واالبتكار، 

ج التعليمية، وتتعدد أبعاد امليزة التنافسية إلى ستة أبعاد وهي: جودة البرام

والدراسة العلمي، وخدمة املجتمع، واملوارد البشرية، والتقنية، وإنتاج 

[ 12املعرفة وذلك باعتبارها مداخل لبناء امليزة التنافسية في الجامعات ]

 :ويمكن تناول هذه األبعاد بش يء من التفصيل على النحو التالي

 :البُعد األول: جودة البرامج التعليمية. 1

بر الجامعات في ظل مجتمع املعرفة من أهم املراحل التعليمية التي تعت     

تعمل على إعداد الكوادر العلمية املدربة واملؤهلة لقيادة مؤسسات 

املجتمع، وركيزة أساسية لتنمية مجتمعية إنتاجية، واالستثمار فيه هو 

استثمار في العنصر البشري الذي يمثل أهم ما يملك أي مجتمع يطمح في 

صول إلى أهدافه وغاياته، ويمثل التدريس املهمة األولى واألكثر شيوًعا، الو 

إذ يتم من خاللها تحويل املدخالت البشرية من األشخاص العاديين إلى 

كفاءات ذات قدرات معينة يمكنها ممارسة دورها في خدمة املجتمع 

واملساهمة في التنمية الوطنية باختالف أدوارها، ولذلك فينبغي على 

جامعات أن تقوم بخمس مهام أساسية لكي تمارس هذا الدور بنجاح: ال

تزويد الطالب باملعارف في حقل التخصص، وتنمية التفكير العلمي لدى 

الطالب، وإكسابه املهارات األساسية املناسبة في مجال تخصصه، وغرس 

االتجاهات اإليجابية واالهتمامات والقيم، واملبادرة، والتعلم الذاتي، 

 ].12] عتماد على النفسواال 
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وتوجد مجموعة من املعايير تعبر عن الجودة في التعليم، ومنها: مشاركة      

الطالب واآلباء ورجال األعمال املسؤولية بامتالكهم ملهارات الجودة وحل 

املشكالت، واملبادأة، وتشير إلى أن هيئة التدريس واإلداريين يجب أن 

داخل الجامعة، وذلك بالتخلي عن يخلقوا ألنفسهم قيم جودة محددة 

األساليب الروتينية داخل الجامعة، والتطوير املستمر، والعمل على 

تحقيق التوازن واالستغالل األمثل للموارد املتاحة من خالل التخطيط 

والتقويم املستمر، وسرعة رد الفعل ويقصد بها االستجابة السريعة 

ستجابة وما يتطلبه من ملتطلبات املستهلك، من خالل تحسين زمن اال 

مراجعة العمليات واألهداف واألنشطة، من خالل عمليات القياس 

املستمر الذي يؤدي إلى تحسين الجودة، إذ تمثل عملية رد الفعل أهمية 

كبيرة في تحقيق رضا العميل، والرؤية االستراتيجية لدى كل من الطالب 

ال تقتصر على فئة  واملعلمين واآلباء وترجمتها إلى خطط مستقبلية، إذ

معينة في الجامعة، بل تشمل جميع أعضاء الجامعة، أي أن كل شخص 

واملنفعة والتعاون مع سائر الجامعات اإلنتاجية  بمثابة رائد جودة،

 ].52ومؤسسات املجتمع املدني ]

 :الُبعد الثاني: جودة البحوث العلمية. 2

 واسعة  يعد البحث العلمي من أحد املهارات املستقبلية     
ً
التي تفتح آفاقا

الكتساب املعرفة واكتشاف بدائل مستقبلية تضيف للبناء العلمي 

والفكري ملختلف التخصصات الجامعية, وأحد الكفايات األساسية في 

بناء القدرات البشرية وتأهيلها وإعدادها ملتطلبات اقتصاد املعرفة، ويعد 

الجامعات في تطوير ذاتها  البحث العلمي أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها

وإثراء املعرفة العلمية ملنسوبيها وتقديم كل ما من شأنه االرتقاء 

باملجتمعات, فهو أحد مؤشرات تقدم املجتمع, كما أن التسليم بأهميته في 

تطوير املجتمعات وتقدمها يقتض ي التسليم بأهمية الباحث, وبأهمية 

ذلك ألن البحث هو األداة االهتمام بحسن اختياره وإعداده وتدريبه؛ و 

املنفذة لخطط الدراسة واستراتيجياته وبرامجه, كما أنه املدرك ملشكالت 

واحتياجات مجتمعه, ويعد طالب الدراسات العليا, واإلعداد الجيد لهذا 

 في مجتمعه ]
ً
 صالحا

ً
 ].53الطالب هو الذي يجعل منه إنسانا

دم األمم ورقيها، ويسهم ويمثل البحث العلمي أحد أهم األدوات في تق     

بدور محوري في بناء قوة الدول االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

والقانونية، وتحرص كافة الدول وإن كان بنسب متفاوتة على توجيه جزء 

من ناتجها القومي ألغراض البحث العلمي إليمانها بأهميته وأهمية 

يد من القنوات نتائجه، ويتم إجراء البحوث في أي مجتمع عبر العد

وأهمها: مراكز البحوث العامة واملتخصصة التي تقوم بنشأتها الدولة، 

ومراكز البحوث املتخصصة التي تقوم بنشأتها الوزارات أو الهيئات 

الحكومية في تخصصاتها، والجامعات، والجمعيات العلمية املهنية، 

العلمي في والشركات الصناعية والتجارية والخدمية، وفيما يتعلق بالبحث 

الجامعات، فإنه يمثل أحد ثالث وظائف رئيسية للجامعة بجانب 

التدريس، وخدمة املجتمع، وقدرة الجامعة على أداء وظيفتي التدريس 

والبحث العلمي بفعالية تعزز من دورها لتقديم الوظيفة الثالثة وهي 

خدمة املجتمع، وهناك فئات معينة تقوم بالبحث العلمي في الجامعات 

: أعضاء هيئة التدريس، وطالب الدراسات العليا، والباحثون وهم

اسعة للملكة العربية  نمية التَّ ة التَّ
َّ
املتفرغون، وجاء في سياسات خط

ع  ة والتوسُّ ة عامليَّ السعودية تشجيع نشر األبحاث املتميزة في مجالت علميَّ

ة نو  ة في دعم البحث العلمي في الجامعات من خالل إنشاء مراكز بحثيَّ عيَّ

صة في املجاالت الحديثة, مثل: أبحاث تقنية النانو, واألبحاث  ومتخّصِ

ة في ضوء  ة, وإنشاء معايير ومؤشرات لجودة البحوث العلميَّ الحيويَّ

االتجاهات العلمية, وتفعيل الشراكة بين مراكز البحث العلمي 

 ].19بالجامعات والقطاع الخاص ومؤسساته ]

ة وقوية بين البحث العلمي ممثلة في األبحاث كما أن هناك عالقة وطيد    

والرسائل العلمية بأشكالها املختلفة وبين امليزة التنافسية من جهة أخرى؛ 

حيث يعد البحث املحرك األساس ي للنشاط والنمو االقتصادي، ويعد 

أيًضا املوجه األساس ي لرفاهية املجتمع واملواطن من خالل تقديم األبحاث 

للقطاع العام والخاص، لذا تعد الجامعات الحاضن والرسائل العلمية 

األساس ي للبحث العلمي من خالل السياسات العامة للدولة، وتمويل 

البحوث االستراتيجية املرتبطة بخطط التنمية فالجميع يدرك أهمية 

البحث العلمي في عملية التنمية االقتصادية للوصول للميزة التنافسية 

[54.[ 

حوث العلمية من السلع املعرفية املهمة التي تتنافس وقد أصبحت الب      

الدول في اإلنفاق عليها؛ حيث تسهم في تحقيق التنمية الشاملة 

واملستدامة للمجتمعات, إذا تم تحويل نتائج البحوث إلى سلعة إنتاجية 

يمكن تسويقها واستثمارها, من خالل تطوير حاضنات التقنية وحاضنات 

ويل األفكار إلى منتجات يتم تسويقها واستثمارها األعمال, التي تقوم بتح

حيث توفر الحاضنات بيئة لتوليد األفكار واإلبداعات املعرفية,  [؛22]

بتوفير التسهيالت والخدمات املساندة واالستشارات للقيام باألبحاث 

العلمية, وتحويلها إلى منتجات بأسلوب علمي يضمن لها االستمرارية, كما 

العالقات مع مؤسسات املجتمع، وتكون الحاضنات تعمل على تطوير 

 من مراكز البحوث والتطوير التابعة لها، 
ً
داخل الجامعة, أو مركزا

وتصنف الحاضنات طبقا للوظيفة إلى حاضنات حكومية تمولها الحكومة 

والجامعات وتهدف إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحاضنات 

هدف االستثمار وتحقيق الربح، خاصة تمولها جامعات استثمارية ب

وحاضنات أكاديمية أنشأتها الجامعات وتمولها, بهدف تطوير الكليات من 

العائد االقتصادي لألبحاث التي تقوم بها، وحاضنات مشتركة تمول من 

الحكومة والوكاالت والجامعات الخاصة غير الربحية, تهتم بتقديم 

 ].51املشورة للقطاع الخاص ]

لجامعات في مختلف الدول إلى تحسين أدائها بصورٍة مستمرٍة وتسعى ا      

وأن يتصدر اسمها قوائم تصنيف الجامعات على املستوى العاملي, لذا 

نجد أنه يوجد معايير في كّلٍ من التصنيف واالعتماد األكاديمي معيار 

[، ويقاس دور أي جامعة في دعم البحث 51خاص بالدراسة العلمي ]

ة, لذا فإنَّ العلمي األبحاث ا ة العامليَّ لعلمية ألساتذتها في املجاالت العلميَّ

ترتيب الجامعات بناًء على األبحاث املنشورة في الدوريات املفهرسة 

 
 
ه من بين )  SCOPUS-ELSEVIEعامليا  ومركز أبحاث  (2142يظهر أنَّ

ً
جامعة

عة على جميع أنحاء العالم ال يوجد سوى ) ة فقط23موزَّ  ( جامعة عربيَّ

ة, وجامعتان في كل من 4( في مصر و)11) , منها%1أي حوالي  ( في السعوديَّ

الكويت ولبنان وسلطنة عمان والسودان، َومْن ناحية املكانة البحثية 

ة ففي تصنيف جامعة شنغهاي  م، وسجلت 2010للجامعات العربيَّ

 لقائمة أفضل جامعات العالم 
 
 مميزا

ً
جامعتان عربيتان فقط اختراقا

جامعة, بينما  400-301جامعة امللك سعود من ضمن مجموعة  فوردت
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 500-401وردت جامعة امللك فهد للبترول واملعادن من ضمن مجموعة 

ا في تصنيف مجلة " تايمز"  جامعة شملها مؤشر شنغهاي العاملي. أمَّ

ة في املرتبة ( من بين مائتي 149) البريطانية فقد جاءت جامعة االسكندريَّ

 ].55] جامعة

ويؤدي تحسين جودة البحوث العلمية لزيادة فرص االستفادة من       

نتائجه من قبل الباحثين وصانعي القرار واملعلمين والطالب وأولياء 

أمورهم وغيرهم, وبالتالي يساعد في إيجاد آليات حديثة يسير عليها 

الباحثون تجعل نتائج الدراسة ذات فاعلية أكبر ويسهل الوصول إليها, 

د جودة البحث بدرجة كبيرة على جودة اإلطار النظري وبناء وتعتم

األهداف بشكل صحيح, وجودة األدوات املستخدمة، ولتحقيق جودة 

البحوث يجب اتباع بعض اآلليات منها: قيام الجامعة ومراكز البحوث 

بوضع معايير لجودة البحوث من أجل تحسين مخرجاتها, ورفع مستوى 

ئة التدريس من خالل عقد الدورات املهارات البحثية لعضو هي

املتخصصة والتي تركز على كل ما يخص الدراسة بداًء من اختيار 

 بكيفية إعداد الخطة، وجمع املعلومات والتحليل 
ً
املوضوع ومرورا

واالستدالل وحل املشكالت والتفكير الناقد وانتهاًء بنشر الدراسة 

البحوث العربية وتسويقه, وتوفير قاعدة معلوماتية من الدراسات و 

واألجنبية وفهرستها بطريقة مبسطة وتحديثها باستمرار ليستفيد منها 

الباحثون في بحوثهم املستقبلية, وتشجيع أعضاء هيئة التدريس 

والباحثين على إجراء البحوث وتقديم الدعم والحوافز لهم, ووضع 

ضوابط أخالقية تحمي البحوث والدراسات العلمية وتصون حرية 

 ].56] الدراسة

وتتيح الشراكة البحثية بين مراكز البحث العلمي واملجتمع الفرصة      

للتغيير والتطوير من برامجه ومشاريعه وفي ضوء هذا التعاون الذي شأنه 

شأنها تعزيز وتقوية دخل الجامعة ووظيفتها وانفتاحها على قضايا املجتمع 

ة، وذلك بتوضي ة واالقتصاديَّ ح أهداف وسياسة وبناء الروابط العلميَّ

البحث العلمي والتعاون املستمر بين مراكز البحوث األكاديمية من أجل 

 ].57تحقيق تنمية املجتمع ]

 :الُبعد الرابع: إدارة املوارد البشرية. 3

يستثمر اقتصاد املعرفة في املوارد البشرية, بوصفه رأس املال الفكري      

[، وتعرف 40دربة واملتخصصة ]واملعرفي, ويعتمد على القوى املؤهلة وامل

إدارة املوارد البشرية بأنها تخطيط, وتنظيم, وتوجيه, ورقابة األنشطة 

املتعلقة باختيار, وتعيين, وتدريب, وتنمية, ومكافأة, ورعاية األفراد, 

[ 58والحفاظ عليهم بغرض اإلسهام في تحقيق األهداف التنظيمية ]

ميًزا إلدارة العاملين حيث تهدف إلى وتعتبر إدارة املوارد البشرية بعًدا مت

الحصول على مزايا تنافسية من خالل االستخدام االستراتيجي لقوة عمل 

ماهرة وذات التزام ووالء كبير، وذلك باستخدام مجموعة من األساليب 

املرتبطة بالنواحي الهيكلية وباألفراد أنفسهم لذلك تعد املوارد البشرية من 

ها أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة، أن أهم املوارد التي تمتلك

املوارد البشرية هي املورد الوحيد الحقيقي؛ حيث يقول أن أي مؤسسة لها 

مورد حقيقي وهو اإلنسان، كذلك يشير كثير من العلماء إلى أن املوارد 

البشرية هي مصدر كل نجاح إذا تم إدارتها بصورة جيدة وفي نفس الوقت 

ساءت إدارتها، ويعد االهتمام باملوارد البشرية هي مصدر كل فشل إذا 

وحسن االختيار والتدريب والتطوير والتنمية هو املورد األكثر أهمية، 

وأنها قد تعوض النقص في بعض املوارد األخرى وتعتبر من األمور الرئيسة 

 ].59التي تساعد أي مؤسسة في تحقيق أهدافها بكفاءة كبيرة ]

عطي أهمية كبيرة للموارد  لذلك فإن الجامعات      
ُ
السعودية بحاجة ألن ت

البشرية باعتبارها املورد الدائم واملتجدد إليجاد كل ميزة تنافسية 

وتحقيق معايير الجودة العاملية, ويتطلب ذلك استيعاب التطورات 

املعرفية املتسارعة لعصر املعرفة وتوظيفها لصالح نموها وتطورها 

امعات قادرة على استثمار تلك املوارد فهي [ ولكي تكون الج60وتميزها ]

بحاجة إلى وضع أفضل ممارسات إلدارة املوارد البشرية بما يتالءم مع تلك 

التغييرات بسبب تغير النظرة إلى إدارة املوارد البشرية من كونها مجموعة 

أعمال إجرائية تتعلق بتنفيذ سياسات, ونظم العاملين إلى اعتبارها وظيفة 

تتكامل مع أهم موارد الجامعة وأصبح املورد البشري جزء ال إستراتيجية 

 ].61يتجزأ من إستراتيجية الجامعة ]

وتشمل إدارة املوارد البشرية عدد من املمارسات والتي تتمثل في:      

االختيار والتعيين, والتدريب املكثف, واملكافآت والحوافز, والترقية, 

فرق العمل, وتأثير ممارسات إدارة واملشاركة في عمليات صنع القرارات, و 

املوارد البشرية على أداء املوظفين في الجامعات املختلفة، وتمثل املوارد 

البشرية أهمية كبرى، لذلك تطالب إدارة الجامعات بتفعيل مواردها 

وكفاءتها البشرية باعتبارها املستودع الدائم لرأسمال املال البشري، 

يزة التنافسية واملحافظة عليها، فإن واملدخل األساس للحصول على امل

العامل الحاسم في تحقيق امليزة التنافسية هو العامل البشري الذي 

يمتلك املهارات والكفاءات، ففي ظل التحوالت التي تشهدها البيئة 

التنافسية زادت أهمية املوارد البشرية بحيث انتقل العالم من اقتصاد 

 ].54املعلومات إلى اقتصاد املعرفة ]

 :الُبعد الخامس: تطبيق التقنية بالجامعات. 4

 في تقديم آليات قامت بأدوار      
ً
 واضحا

ً
أحدثت التكنولوجيا الحديثة دورا

مهمة في إيجاد أساليب فريدة وحديثة للتعليم خالل العقود األخيرة 

املاضية، والتي كان من شأنها توفير املناخ التعليمي, واإلشرافي, والتوجيهي 

, وذلك من خالل جذب اهتمام الطالب وانتباههم وتشجيعهم الكفء

 نحو تخطي عقبة الفروقات الفردية فيما بينهم، ولعل أهم 
ً
للسير قدوما

ما احدثته هذه التطورات التكنولوجية والثورة العلمية، والذي عمل على 

إحداث نقلة نوعية تحدت ما سبقها من اختراعات حديثة؛ حيث غزا هذا 

 ].61تلف مجاالت الحياة اليومية وعلى شتى األصعدة ]االبتكار مخ

وإن نظام التعليم االلكتروني يؤدي دوًرا مميًزا في حياتنا التعليمية      

الذي يتميز بسرعة التغيير ومع هذا الدور املميز فإن التعليم التكنولوجي 

يواجه تحديات جديدة فرضها االقتصاد الرقمي العاملي ومنها )الدراسة 

مصادر متجددة لتمويل التعليم االلكتروني، الثورة التكنولوجية عن 

واملعلوماتية(، ولكي تحافظ الجامعات على قدرتها على التنافس والنمو 

والتميز، فعليها الدراسة عن بدائل أصيلة لتفعيل التقنية في التعليم 

بطرائق إبداعية وجديدة، ولكي تعزز الجامعات من قدرتها على بناء ميزة 

نافسية عبر تقنية املعلومات يجب تبني العديد من املبادرات التقنية ت

ومنها: تبني استراتيجية معلنة لتقنية املعلومات داخل الجامعة، وتحظى 

بدعم مستمر من قبل إدارة الجامعة، وتبني قيم ثقافية تعزز من اإليمان 

اخل بأهمية استخدام املكون واملنتج املعلوماتي في كل مراحل العمل د

الجامعة، والتحول املخطط له نحو تطبيقات التعلم اإللكتروني والتعليم 
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عن ُبعد، بما يضمن بناء بيئة تفاعلية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

والتي تسمح بتعزيز قيم التعلم الذاتي، والعمل على تبني تطبيقات اإلدارة 

ين عملياتها، الحكومية داخل الجامعة بما يسمح للجامعة بتطوير وتحس

بناء قواعد ومصادر للمعلومات ومتابعة تحديثها بشكل مستمر، بما 

يسمح بتطوير العملية البحثية والتعليمية واإلدارية داخل الجامعة، 

واالهتمام وبناء بوابة الجامعة على شبكة املعلومات الدولية وجعلها 

إللكتروني متكاملة مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وتطبيقات التعلم ا

والتعليم عن ُبعد، والعمل على االهتمام بالتطبيقات الحديثة في مجال 

تقنية املعلومات واالتصاالت مثل تطبيقات الهواتف الذكية، ومواقع 

التواصل االجتماعي وغيرها واإلفادة منها في دعم عمليات التعليم والتعلم 

 ].33والدراسة العلمي والعمليات اإلدارية ]

الفصول االفتراضية بالجامعة أحد البرامج التي تأتي في صورة  وتعد     

نظام متكامل، أو نظام فرعي لنظام آخر متكامل، ويستلزم بالضرورة 

سلوكيات غير مألوفة وغير منتشرة من حيث املستفيدين من هذه الفكرة 

أو مجموعة من الحلول االبتكارية  [39أو هذا املنتج أو من هذا البرنامج ]

دعة لحل مشكالت العملية التعليمية بهدف توسيع الفرص، ورفع واملب

الكفاءة، وتخفيض التكلفة، وزيادة الفعالية بما يتالءم مع معطيات 

العصر املعلوماتي وطبيعته، وهذه الحلول قد تكون ضمن إحدى ثالثة 

محاور: أوال مادية وتتضمن املعدات واألدوات واألجهزة مثل الحاسوب 

نظمة وأجهزة العرض واإلنتاج، ثانيا فكرية وتؤخذ من والبرمجيات واأل 

علوم االتصال واملكتبات ونظم املعلومات واألسس املرتبطة بنظريات 

 تصميمية وهذا النوع ينتج حسب طبيعة العملية 
ً
التعليم والتعلم، وثالثا

 ].92التعليمية؛ مما يؤدي لتميزها بالفاعلية والتنوع والتكاملية والفردية ]

وتعد الفصول االفتراضية أحد صور تسمح بالتعليم اإللكتروني       

امليسر واملوجه باملعلم، وتجمع بين قدرات إدارة التعليم، وإدارة 

املحتويات, وتميل إلى أن تكون موجهة إلى املقرر في حين أن أدوات 

اللقاءات اإللكترونية تميل إلى أن تكون مجموعة من أدوات التعاون 

م اإللكتروني، على الرغم من أن نظم الفصول االفتراضية املعزز للتعلي

إدارة تعلم مفتوح  (Moodle) [ اما أن نظام90يمكنها إجراء لقاءات حية. ]

املصدر صمم على أسس تعليمية، ليساعد املدربين على توفير بيئة 

تعليمية إلكترونية ومن املمكن استخدامه بشكل شخص ي على مستوى 

( ألف متدرب, كما أن 40000خدم جامعة تضم )الفرد كما يمكن أن ي

( لغة 70( مستخدم مسجل، يتكلمون )75000) موقع النظام يضم

النظام صمم فإن ( دولة, أما من ناحية التقنية 138مختلفة من )

، وهو اختصار (MySQL) ونظام قواعد البيانات (PHP) باستخدام لغة

 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment):إلى

أي: يتم تحميله على خادم شبكة  (Server) ويعمل النظام من خالل خادم

 لصالحية كل 
ً
ويمكن للمستخدمين الدخول إليه واالستفادة منه وفقا

مستخدم والتي يتم تحديدها من قبل مدير النظام الذي يمنح كل 

؛ للتعامل (User name, Password)مستخدم, اسم مستخدم وكلمة مرور

 ].11مع النظام ]

إلدارة التعلم اإللكتروني  BlackBoard وكذلك تطبيق نظام بالك بورد     

نظام إلدارة تعلم تجاري يستخدم من قبل العديد من الجامعات 

التعليمية املهتمة بالتعليم اإللكتروني حيث يقدم هذا النظام بيئة 

 باألدوات من بداية إعداد ا
ً
ملقرر لتركيبه تعليمية إلكترونية خصبة جدا

على النظام وحتى أثناء فترة التعلم، وهذا يدل على سهولة استخدامه من 

قبل املدرب واملتدرب، كما أن هناك آالف املعاهد في أكثر من سبعين دولة 

يستخدمون هذا النظام، ونظام إدارة تعلم تجاري من شركة بالك بورد 

ا النظام فرص يتميز بالقوة بالنسبة لألنظمة األخرى حيث قدم هذ

تعليمية متنوعة من خالل كسر جميع الحواجز والعوائق التي تواجه 

الجامعات التعليمية واملتعلمين. كما أن هذا النظام ساعد كثير من 

الجامعات التعليمية في نشر التعليم بقوة عن طريق اإلنترنت, كما يمتاز 

زية والعربية باملرونة وقابليته للتطوير والتوسع، ويدعم اللغة اإلنجلي

 ].19واإلسبانية واإليطالية والفرنسية ]

 :الُبعد السادس: تطبيق إدارة املعرفة واقتصادها. 5

      
ً
 واضحا

ً
 واقتصاديا

ً
 اجتماعيا

ً
شهدت معظم دول العالم مؤخرا تحوال

نحو مجتمع املعرفة حيث يولد هذا املجتمع املعرفة وينشرها ويستثمرها 

عية الحياة ملواطنيه، وينطوي هذا التحول لتحسين مستوى املعيشة ونو 

على أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، ويعد استثمار املعرفة في 

 للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع 
ً
جميع قطاعات االقتصاد مفتاحا

االقتصادي، وقد صاحب هذا التحول تغيير في بعض السياسات 

االبتكار واستثماره في جميع  االقتصادية, التي تعكس توجيه أكبر لكل من

القطاعات وتعظيم دور التقنية, وتنمية نشاط ريادة األعمال, وتطوير 

التعليم, وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة, وبناء مهارات القوى العاملة 

على أسس حديثة, وانتقال اإلدارة من الهياكل الهرمية إلى األفقية 

 ].19السريعة التفاعل ]

رة املعرفة من أحدث املفاهيم اإلدارية التي حظيت باهتمام وتعد إدا     

متزايد من قبل مؤسسات األعمال منذ بداية القرن الحادي والعشرين، إذ 

دعت إلى تبنيه كوسيلة ملساعدتها على مواجهة تحديات االقتصاد املبني 

على املعرفة ومجتمع املعرفة ومتطلباتهما التنافسية واإلبداعية، فقد 

هذه الجامعات أن املعرفة هي املوجود االستراتيجي األكثر أهمية، أدركت 

 أمثل في تحسين املنتجات والخدمات 
ً
ومن أجل استثمارها استثمارا

وتطوير منتجات جديدة وابتكارها، فالبد من إدارتها إدارة فاعلة، إذ من 

املعلوم أن جميع الجامعات تمتلك املعرفة، لكن هذه املعرفة لم تستخدم 

استخدمت بطريقة غير مالئمة، أو أن العاملين فيها ال يستطيعون  أو

اكتشافها والوصول إليها واسترجاعها وال تطبيقها ألنها غير مؤسسة أو 

ألنهم ال يعرفون الوسائل املالئمة لذلك، لذا سعت هذه الجامعات إلى 

 ].86إدارة هذا املوجود بغرض تحقيق أهدافها االستراتيجية ]

تعاريف إدارة املعرفة باختالف املداخل التي تناولها الباحثون,  وتتعدد     

وتبعا الختالف تخصصاتهم وخلفياتهم العلمية والعملية. ومن هذه 

املداخل: الوثائقي, والتقني واإلداري واالجتماعي واالقتصادي، واملدخل 

اإلداري الذي ينظر إلى املعرفة "كمجموعة عمليات تعمل على تحقيق 

[ وتعرف أيضا بأنها " 69جامعة وتؤدي إلى إيجاد قيمة مضافة ]أهداف ال

الجهد املنظم من قبل الجامعة؛ من أجل حصر كافة أنواع املعرفة ذات 

 ].85العالقة بنشاطها, وجعلها جاهزة للتداول واملشاركة ]

وتعد إدارة املعرفة من املفاهيم التي أصبحت تؤكد أن مصدر الثروة       

فاملعرفة تمكن الجامعات من إعادة تحديد أهدافها  ليس رأس املال،

وسياستها وهندسة عملياتها وتحقيق امليزة التنافسية فيها؛ األمر الذي 
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أدى إلى تزايد االعتراف بها مما وضع أمام الجامعات تحديات للبحث في 

أفضل السبل إلدارتها من أجل تشجيع عمليات إيجاد املعرفة وتبادلها 

والتي تؤثر إيجاًبا في تحسين اإلنتاجية والتجديد  ونشرها وتطبيقها

واالبتكار، وإن الجامعات معنية بتقديم املتطلبات األساسية إلدارة 

ا رئيًسا يحدد معايير تقدم 
ً
املعرفة بطريقة فاعلة باعتبارها محك

الجامعات، وفي هذا السياق أكدت مؤسسة اليونسكو على تعهد 

 ].72ملا تحققه من ميزة تنافسية ]الجامعات بتطبيق إدارة املعرفة 

وإن تطبيق إدارة املعرفة في الجامعات يحقق مزايا عديدة، منها      

الوصول إلى أفكار ومشاركات إبداعية في مختلف املستويات اإلدارية، 

والسرعة في عالج املشاكل وحلها، وزيادة مستوى أداء العاملين، وزيادة 

يمية، وزيادة كفاءة وفاعلية التنظيم التنسيق بين مختلف الدوائر التنظ

ألنها تؤدي إلى رفع مستوى األداء وتساعد في تخفيض تكاليف وسائل 

االتصال، وتقليل األعمال الورقية فاملعرفة هي الثروة الحقيقية 

للجامعات، وهي بالتالي أداتها الحيوية في القيام بوظائفها ومباشرة 

دت من أجلها وفي الحقيقة فإن أنشطتها من أجل تحقيق أغراضها التي وج

قدرة الجامعات على التعامل مع التحديات التي تواجهها يتوقف بدرجة 

كاملة على ما يتاح لها من معرفة يوظفها املديرون في مختلف األنشطة 

 ].14التي يباشرونها ]

 للمعرفة      
ً
ولتطبيق إدارة املعرفة على الجامعات يجب أن تعين قائدا

ث على التطبيق الجيد لها، ويعمل كعنصر مكرس يتولى أمر الح

للتطبيقات الخاصة بمشاركة املعرفة، واالستخدام وإعادة االستخدام 

باللجوء إلى االتصاالت غير الرسمية والتقارير والقصص الناجحة، 

والعرض وجلسات التدريب، والنقاشات، ولقد وفرت التقنية الحديثة 

، وإعادة استخدامها في أماكن بعيدة املزيد من الفرص الستخدام املعرفة

عن منشئها، إن تطبيق املعرفة يسمح بعمليات التعليم الفردي والجماعي 

الجديدة والتي تقود إلى معرفة جديدة، ويجب توظيف املعرفة في حل 

املشكالت التي تواجهها الجامعة وأن تتالءم معها، كما يجب أن يهدف 

لتي ترمي إلى النمو والتكيف، ولذلك تطبيق املعرفة إلى تحقيق األهداف ا

يجب ربط استراتيجية إدارة املعرفة مع االستراتيجية الرئيسية للمؤسسة 

أو الجامعة كما يجب أن يكون لتطبيق املعرفة قيمة كبيرة ملصلحة 

العمل، وتتلخص فوائد إدارة املعرفة في الفهم الكامل لآلثار املمكنة 

ديد الفرص اإلدارية الجديدة املتاحة للمعرفة على األداء الطبيعي، وتح

من خالل إدارة املعرفة، وتقليل الجهود والفقد في املعرفة بعد إعادة 

هيكلة الجامعة، وفهم كيفية استثمار املعرفة التنظيمية املتاحة، ووضع 

رؤية وإطار للعمل داخل الجامعة، وتدعيم املمارسات اإلدارية املتمركزة 

رات التي يتطلبها التقييم التنظيمي، وتحسين حول املعرفة، ووضوح القد

التوافق بين االستراتيجيات التنظيمية وأساليب التقنية في إدارة املعرفة 

[8.[ 

كما يركز اقتصاد املعرفة على إنتاجها سواء من خالل الدراسة عنها, أو       

إيجادها, مع تفعيل هذا اإلنتاج ليصبح مدخالت إلنتاج معرفي جديد, 

منتجات املعرفة وترويجها وتوزيعها وتسعيرها وتفعيلها وجني  وتسويق

الفوائد منها من خالل نظام تسويقي متكامل, وتمويل املعرفة وتطويرها 

بشكل دائم ومستمر, وإدارة املعرفة وتنظيمها, وإعداد الكوادر البشرية 

التي تتولى إنتاج املعرفة وتسويقها وتمويلها وتطويرها وابتكارها, كذلك 

يتطلب تطوير مجتمع املعرفة, واالهتمام بالدراسة والتطوير, مع زيادة 

اإلنفاق على تطوير التعليم والتدريب والدراسة من الناتج املحلي, بنسبة 

توازي أو تفوق تلك التي تنفقها الدول املتقدمة، وتوافر بيئة قانونية 

ال وتشريعية ومناخ عام يضمن حرية وشفافية في تداول املعلومات ب

عوائق, ووجود إدارة تتسم باملرونة, مع انفتاح كامل على أدوات التعامل 

)االنترنت, واألعمال االلكترونية, ونظم املعلومات  مع تقنية املعلومات

 ].78املختلفة( ]

الجودة وتتعلق  ويوجد تصنيف أخر ألبعاد للميزة التنافسية ومنها:       

فيذ وتقديم مخرجات ذات بجودة الخدمات من خالل التصميم والتن

مواصفات عالية وتفي بمتطلبات واحتياجات العمالء، وبعد املرونة وتعني 

قدرة الجامعة على التعامل بسرعة مع املتغيرات املحيطة وتقديم 

الخدمات للعمالء في الوقت املناسب، وبعد االبداع ويعني تقديم خدمات 

فسين استخدامها، بطرق جديدة ومبتكرة وغير مألوفة لم يسبق للمنا

وبعد التسليم ويعني سرعة إدارة العمليات بالجامعة وتخفيض وقت 

االنجاز والتسليم السريع للخدمات املقدمة وتخفيض تكاليف الخدمات 

 ].7املقدمة من الجامعة ]

كما يوجد تقسيم آخر ألبعاد امليزة التنافسية وهو أن للميزة التنافسية      

ة التنافسية الخارجية، ويعني بمنح قيمة بعدين فقط هما بعد امليز 

مضافة للمتعاملين مع الجامعة من خالل جودة املخرج، وهذا راجع إلى 

التوظيف التكنولوجي والتقنيات الحديثة في التنفيذ، وبعد امليزة 

التنافسية الداخلية، وتركز الجامعة في التحكم في التقنيات وطرق العمل 

الجودة والتكلفة والزمن، وترشيد مما يتيح للمؤسسة التحكم في 

 ].58القرارات، ومن ثم تحسين األداء ]

 الدراسات السابقة. 4

تم حصر عدد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع 

الدراسة في جانب أو أكثر من جوانبه، ويتم عرض هذه الدراسات في 

اتها األكاديمية، محورين هما: دراسات ركزت اهتمامها على الجامعة وقياد

 من 
ً
 زمنيا

ً
ودراسات ركزت اهتمامها على امليزة التنافسية مرتبة ترتيبا

 :األحدث إلى األقدم على النحو التالي

 :البعد األول: دراسات ركزت اهتمامها على القيادات األكاديمية بالجامعات

تعرف أهمية تطبيق إدارة املعرفة  [29] هدفت دراسة الشريف      

ت تطبيقها ودرجة تطبيقها في الجامعات السعودية, ووضع تصور ومتطلبا

مقترح لتطبيقها في الجامعات السعودية في ضوء التحوالت املعاصرة, 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي, واستخدمت االستبانة، وطبقت على 

، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة أهمية 224عينة عشوائية بلغت )
ً
( فردا

, وعلى معوقات تطبيقها تراوحت بين تطبيق إدارة امل
ً
عرفة عالية جدا

موافق بشدة وموافق, وقدمت الدراسة تصور مقترح لتطبيق إدارة املعرفة 

في الجامعات السعودية في ضوء التحوالت املعاصرة باستخدام مدخل 

النظم الذي يساعدها على تحسين األداء في الوظائف املختلفة، وأوصت 

ة تطبيق إدارة املعرفة لدى القيادات األكاديمية في بالعمل على نشر ثقاف

 .الجامعات السعودية

تعرف مدى امتالك القيادات األكاديمية  [37] وهدفت دراسة العتيبي     

واإلدارية في جامعة نجران لبعض مفاهيم إدارة املعرفة, واستخدمت 

( من 113) املنهج الوصفي, واالستبانة وتم تطبيقها على عينة بلغت
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القيادات األكاديمية واإلدارية, وأسفرت عن أن عمداء الكليات ووكالئهم 

يمتلكون مفاهيم إدارة املعرفة بدرجة كبيرة, في حين أن رؤساء األقسام 

األكاديمية ومديري اإلدارات يمتلكون مفاهيم إدارة املعرفة بدرجة 

متوسطة, وأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في بعض مفاهيم إدارة 

املعرفة لصالح العمداء ووكالئهم ولصالح حملة مؤهل الدكتوراه, 

وأوصت الدراسة بضرورة أن تضع جامعة نجران خطة توعوية لتثقيف 

وتدريب منسوبيها في مجال إدارة املعرفة وكذلك تشجيع عمليات توليد 

 .املعرفة واكتسابها واستثمارها

عرفة في الجامعات تطوير اقتصاد امل [91وتناولت دراسة العنزي ]     

السعودية في ضوء بعض الخبرات العاملية واستخدمت املنهج الوصفي، 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع الجامعات السعودية والبالغ عددها 

( جامعة, وتوصلت الدراسة من خالل قراءة واقع الجامعات 35)

السعودية من حيث عدد الطالب املنتظمين والخريجين وأعضاء هيئة 

دريس إلى صدور قرار سياس ي من جهات عليا إلحداث نقلة نوعيه تجاه الت

اقتصاد املعرفة في التعليم العالي, وبناء العديد من الجامعات التي تهدف 

إلى رعاية االنتاج املعرفي في الجامعات السعودية, ورسم السياسات 

الفكرية ودمج الجامعات في حقل اقتصاد املعرفة من خالل الهيئات 

امعات القيادية, وأن الجامعات السعودية تعزز من إمكاناتها البحثية والج

على املستويين املحلي والدولي من خالل تطوير شراكات مع جامعات عاملية 

 .لتحسين اقتصاد املعرفة لديها

معرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  [21وهدفت دراسة الخليفة ]     

لتفعيل الشراكة املجتمعية في ضوء حول أهمية تطبيق الصيغة املقترحة 

فلسفة الجامعة املنتجة, وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, واتبعت املنهج 

، وأسفرت 337الوصفي، واستخدمت االستبانة طبقت على عينة )
ً
( عضوا

قترحة افتقار الجامعة الدراسة إلى أن أبرز املعوقات لتطبيق الصيغة امل

لقاعدة بيانات للباحثين, ومحدودية امليزانيات املخصصة لألنشطة 

اإلنتاجية, وعدم وجود إدارة مستقلة تهتم بتسويق املشاريع واألنشطة 

اإلنتاجية ألعضاء هيئة التدريس, وكثرة املهام التدريسية واألكاديمية التي 

املعنوية, وضعف ثقة يقوم بها األعضاء, ونقص الحوافز املادية و 

مؤسسات املجتمع باألنشطة اإلنتاجية للجامعة, وضعف قدرة عضو 

 .هيئة التدريس بالتواصل مع املجتمع الخارجي

تعرف واقع تسويق الخدمات الجامعية  [36وهدفت دراسة العتيبي ]     

التعليمية والبحثية واملجتمعية في جامعتي أم القرى وامللك عبد العزيز، 

( 308ت املنهج الوصفي، واالستبانة طبقت على عينة بلغت )واستخدم

، وتوصلت الدراسة إلى أن في مجال الخدمات الجامعية البحثية 
ً
عضوا

يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس الحماس للتجديد, وتوفر الجامعة 

قاعدة بيانات عريضة للباحثين, ووجود دعم من الجامعة إلجراء أعمالهم 

صور في التنسيق مع الشركات والقطاع الخاص في البحثية, ووجود ق

تسويق الخدمات املجتمعية, وال توجد فروق بين استجابات العينة حول 

تسويق الخدمات الجامعية ومؤشرات القدرة التنافسية تعزى إلى متغير 

الجامعة, ويوجد فروق تعزى إلى متغير نوع الكلية لصالح الكليات العلمية, 

صالح أستاذ مساعد وأستاذ مشارك, وإلى متغير العمر وإلى تغير الرتبة ل

 .( سنة50( و)40لصالح األقل من )

تعرف واقع تسويق بحوث الجامعات  [43وحاولت دراسة القحطاني ]     

السعودية واملعوقات التي تواجهها, واملتطلبات املادية والتنظيمية 

لوصفي والبشرية الالزمة لتسويقها، واستخدمت الدراسة املنهج ا

واالستبانة كاداه للبحث طبقت على عينة من قيادات الدراسة العلمي 

وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا من جامعة امللك سعود 

وجامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن, وبلغت 

 من قيادات الدراسة العلمي, و)7العينة)
ً
 من أع347( قائدا

ً
ضاء ( عضوا

 من طلبة الدراسات العليا، وتوصلت 686هيئة التدريس, و)
ً
( طالبا

الدراسة إلى أن الجامعة تهتم بالتغطية اإلخبارية عن خدماتها البحثية, 

وضعف اإلرشادات التي تقدمها الجامعة للباحثين حول كيفية إجراء 

ين التعاقدات البحثية, وقصور في نظام الحوافز واملكافآت املقدمة للباحث

املتميزين, وكثرة األعباء التدريسية الضاغطة على أعضاء هيئة التدريس, 

وضعف دور البرامج البحثية في الجامعة كبرامج)االبتكار ونقل التقنية, 

وريادة األعمال, والحاضنات(, وال توجد فروق بين استجابات أفراد العينة 

والجامعة, في واقع تسويق البحوث العلمية تعزى إلى متغير الوظيفة 

 .وتوجد فروق تعزى إلى متغير التخصص لصالح التخصص العلمي

تعرف معوقات تطبيق  [18وهدفت دراسة الحمالي, والعربي ]      

التخطيط االستراتيجي في جامعة حائل من وجهة نظر القيادات األكاديمية 

واإلدارية,, واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي, واالستبانة كاداه للبحث 

 من أعضاء هيئة التدريس, وقد 81طبقت على عينة بلغت )و 
ً
( عضوا

أسفرت الدراسة عن وجود معوقات لتطبيق التخطيط االستراتيجي في 

جامعة حائل بدرجة متوسطة, وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في معوقات تطبيق 

عة حائل, ووجدت فروق لصالح سنوات التخطيط االستراتيجي في جام

الخبرة األعلى, وأوصت الدراسة باعتماد معايير التميز والكفاءة في اختيار 

القادة األكاديميين في الجامعة, وعقد دورات تدريبية للقادة األكاديميين 

حول التخطيط اإلستراتيجي, ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية 

 .التخطيط اإلستراتيجي

تعرف معوقات تسويق  [107وهدفت دراسة فاندرفورد وويس ]      

البحوث العلمية في جامعة كنتاكي في الواليات املتحدة االمريكية، 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة، وطبقت 

 من أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات 76على عينة بلغت )
ً
( عضوا

ريكية, وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق في جامعة كنتاكي األم

معوقات تسويق البحوث العلمية في جامعة كنتاكي في الواليات املتحدة 

االمريكية, ووجود العديد من املعوقات التي تعيق عملية تسويق البحوث 

كاملخصصات املالية, والبنية التحتية, وضعف الشراكة الصناعية, 

وإجراءاتها فيما يخص تسويق البحوث  ومراجعة سياسات الجامعة

األكاديمية, والدعم املادي, وتطوير البنية التحتية, والسماح بإجراء عقود 

شراكة صناعية, وتخفيف املخاطر التي قد تواجه الباحثين, والتأكيد على 

 .تسويق البحوث من خالل توفير معلومات حول كيفية تسويقها

شخيص واقع ممارسة عمليات إدارة ت [10وهدفت دراسة آل زاهر ]      

املعرفة بكليات جامعة امللك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

)ذكور واناث( في خمسة أبعاد هي: تحديد املعرفة وتشخيصها, واكتساب 

املعرفة وانتاجها, وتجميع املعرفة وتخزينها, واسترجاع املعرفة ونشرها, 
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وقد أسفرت الدراسة إلى أن ممارسة وتطبيق املعرفة واالستفادة منها, 

عمليات إدارة املعرفة بكليات جامعة امللك خالد يقع في املدى الضعيف, 

 
ً
 إلدارة املعرفة بالجامعات السعودية عموما

ً
وقدم الدراسة نموذجا

 من حيث األسس النظرية وامليدانية, 
ً
ولجامعة امللك خالد خصوصا

نظمة املختلفة وإدارة عمليات واملتغيرات الرئيسة سواء ما يتعلق باأل 

املعرفة بالجامعة واآلليات التطبيقية لكل عملية وشروط النجاح 

 .والهياكل املناسبة

[ تعرف التحديات التي تواجه القيادات 3وحاولت دراسة أبو خضير ]      

األكاديمية النسائية في مؤسسات التعليم العالي في اململكة العربية, ودرجة 

التطبيقية املقدمة في معهد اإلدارة في تزويد القيادات  إسهام الحلقات

األكاديمية باملعارف واملهارات التي تمكنيهن من مواجهة التحديات والقيام 

بالدور القيادي بكفاءة وفعالية, وأسفرت على أن أهم التحديات التي 

تواجه القيادات األكاديمية النسائية هي التحديات التنظيمية, واملادية 

تقنية, ونقص التمكين, والشفافية, وأن الحلقات التطبيقية املقدمة وال

لهن في معهد اإلدارة أسهمت في تزويدهن باملعارف واملهارات الضرورية 

ملمارسة الدور القيادي بدرجة كبيرة, واالسهام في تمكين القيادات 

النسائية من مواجهة تحديات الدور القيادي بفعالية, وأوصت الدراسة 

دة هيكلة الجامعات األكاديمية التي تتضمن أقسام نسائية ورجالية بإعا

بما يضمن منح استقاللية إدارية لألقسام النسائية, ومنح القيادات 

األكاديمية النسائية الصالحيات الالزمة والضرورية لتحقيق األهداف 

املناط بها تحقيقها, وإعداد أدلة تنظيمية تحدد وتوضح الوصف الوظيفي 

 .الوظائف في الجامعة لكافة

تعرف العالقة بين التمكين الوظيفي  [38وهدفت دراسة العمري ]      

وااللتزام التنظيمي لدى القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود, 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي, واالستبانة كاداه وطبقت على جميع 

يس, وتوصلت الدراسة ( عضو هيئة تدر 230القيادات األكاديمية وبلغت )

إلى أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو كل من التمكين الوظيفي 

وااللتزام التنظيمي كانت بدرجة جيدة, وأسفرت الدراسة عن وجود عالقة 

موجبة بين املجاالت الفرعية ملقياس التمكين الوظيفي وبين الدرجة 

درجة الكلية ملقياس الكلية لاللتزام التنظيمي, ووجود عالقة موجبة بين ال

التمكين الوظيفي, وبين الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي, وبالنسبة 

للتمكين الوظيفي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو التمكين الوظيفي في مجال التأثير 

العمر, وفي باختالف املنصب اإلداري وفي مجال معنى العمل باختالف 

مجال الفعالية الذاتية باختالف عدد سنوات الخبرة في املنصب الحالي, 

وبالنسبة لاللتزام التنظيمي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .تعزى للعوامل الشخصية والوظيفية

[ واقع ممارسة إدارة األداء لدى القيادات 60] وتناولت دراسة حمرون     

بوك ألسلوب إدارة األداء, والتوصل إلى برنامج مقترح األكاديمية بجامعة ت

لتطوير القيادات األكاديمية, وتم تطبيق استبانة تقيس ممارسة القيادات 

األكاديمية ألسلوب إدارة األداء, وأسفرت الدراسة عن أن ممارسة 

القيادات األكاديمية بجامعة تبوك ألسلوب إدارة األداء جاء بدرجة 

بأهداف إدارة األداء, وتخطيطها, وتوجيه الظروف  متوسطة فيما يتعلق

 .إلمكانية إدارة األداء

 :البعد الثاني: ركزت اهتمامها على امليزة التنافسية بالجامعات

[ تعرف دور رؤساء األقسام األكاديمية 47سعت دراسة القحطاني ]       

 في تطبيق التعلم التنظيمي كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملؤسسات

التعليم العالي, ومحاولة وضع نموذج مقترح لعملية التطبيق, واستخدمت 

الدراسة املنهج الوصفي واالستبانة كاداه للبحث تم تطبيقها على عينة من 

رؤساء األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد 

، بواقع )519بلغت )
ً
 من الكليات العملية،193( فردا

ً
 236و) ( فردا

ً
( فردا

من الكليات األدبية، وتوصلت إلى وضع نموذج مقترح لدور رؤساء األقسام 

األكاديمية في تطبيق التعلم التنظيمي كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية 

ملؤسسات التعليم العالي تكون من: أهداف النموذج, ومرتكزاته 

لباته, واإلجراءات التنفيذية للنموذج املقترح, وآليات تطبيقه, ومتط

والصعوبات التي تواجه تطبيقه، وأوصت بتفويض الصالحيات لرؤساء 

األقسام األكاديمية ليتمكنوا من القيام بمهامهم دون الرجوع إلى 

رؤسائهم, وتأسيس قاعدة للتطوير في الجامعة وتحديد العناصر املرتبطة 

ر بالتطوير واستعراض أنواع ومراحل التغيير وكيفية التعامل معه, وتطوي

الهياكل التنظيمية التقليدية واستخدام الهياكل التنظيمية املسطحة 

واملرنة املدعمة بالنظم والقواعد واإلجراءات، واملوضحة لنطاق السلطات 

واملسؤوليات، واملحددة لقدرات ومهارات املوارد البشرية الالزمة ألداء 

محددة  املهام املوصفة بشكل واضح ييسر توجيه األداء من واقع معايير

 .معروفه لجميع األطراف

وضع تصور مقترح لتفعيل امليزة  [6وحاولت دراسة أحمد، وسعيد ]     

التنافسية لكلية التربية بالوادي الجديد، واستخدمت الدراسة املنهج 

 من 30الوصفي، واالستبانة كاداه للبحث طبقت على عينة بلغت )
ً
( عضوا

وادي الجديد، وتوصلت الدراسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بال

إلى وضع تصور مقترح لتفعيل امليزة التنافسية لكلية التربية بالوادي 

الجديد وتكون من مجموعة من العناصر هي املنطلقات، واألسس، 

 .وضمانات نجاحه

م( متطلبات تطبيق ستة سيجما 2015)أحمد، وتناولت دراسة       

الجامعات، والعالقة بين توافر لتحقيق امليزة التنافسية وأبعادها ب

متطلبات تطبيق ستة سيجما وتحقيق امليزة التنافسية، واستخدمت 

 الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة طبقت على عينة بلغت

 من أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة جنوب 275)
ً
( عضوا

بات تطبيق الوادي، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين توافر متطل

ستة سيجما وتحقيق امليزة التنافسية بالكليات، ووجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين استجابات العينة طبقا للمستوي الوظيفي وطبقا للكلية 

حول متطلبات تطبيق امليزة التنافسية، وال توجد فروق ذات داللة 

راسة إحصائية بين استجابات العينة طبقا ملتغيرات الخبرة، وأوصت الد

بربط كافة إدارات الجامعة بشبكة اتصاالت عالية الجودة ليتمكن جميع 

 .العاملين من القيام باألعمال دون التقيد بالزمان واملكان

دور إدارة فرق العمل االفتراضية كآلية  [80] وتناولت دراسة عيداروس      

دمت استراتيجية لتحقيق امليزة التنافسية في الجامعات املصرية، واستخ

الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى أن فرق العمل االفتراضية 

من أهم املقومات التقنية والتنظيمية الداعمة لتمكين الجامعات من 

التنافسية الوطنية واإلقليمية والدولية، وتواجه قيادات وأعضاء العمل 
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، والتقنية االفتراضية العديد من التحديات، ومنها: تحديات الثقة املهنية

والتماسك التنظيمي للفريق، واقترحت الدراسة إنشاء مراكز أو وحدات 

ذات طابع خاص على مستوى الكليات والجامعة تختص بإرساء الثقافة 

االلكترونية واالفتراضية بين كافة الهيئات التدريسية والطالبية واإلدارية 

ة ذات العالقة والقيادية، وتوفير البني األساسية من التقنيات الحديث

بتجويد أداء الفرق االفتراضية بكل قسم أكاديمي ووحدة إدارية بالكليات 

  .والجامعات املصرية

تحقيق امليزة التنافسية للجامعات املصرية  [61وتناولت دراسة خاطر ]      

في ضوء تدويل التعليم ولتحقيق الهدف استخدمت الدراسة املنهج 

العاملية في تدويل التعليم، وتوصلت الدراسة املقارن، وتعرف أهم النماذج 

إلى أن تدويل التعليم الجامعي يعد عملية يتم من خاللها تقوية وتشجيع 

الهوية القومية، وتتعدد املستويات التي يمكن من خاللها التخطيط 

والتنفيذ لتدويل التعليم الجامعي لتشمل مستوى الجامعة، ومستوى 

دولي، وأهمية تضمين البعد الدولي في املناهج واملستوى ال الدول املجاورة،

والبرامج الدراسية والبحثية والخدمية، وإنشاء وحدة دولية على مستوى 

الجامعة تتولي استقطاب الطالب وفتح قنوات االتصال بين األفراد 

 .والجامعات األجنبية

[ تعرف العالقة بين املوهبة وااللتزام 100] وتناولت دراسة جون       

نظيمي لدى رؤساء األقسام األكاديمية، وقد استخدمت أداتين عبارة الت

( رئيًسا 116عن استبانتين لقياس املوهبة وااللتزام التنظيمي لدى )

أكاديمًيا لألقسام في جامعة جنوب إفريقيا، وأظهرت النتائج وجود عالقة 

إيجابية بين االلتزام التنظيمي واملوهبة ودورها في جذب أعضاء هيئة 

لتدريس وبقاءهم، وأوصت الدراسة بأن تكون صالحيات رؤساء األقسام ا

في موقف أقوى لتنفيذ نموذج إدارة املواهب، وتعزيز املواهب لدى رؤساء 

األقسام األكاديمية من خالل االستفادة من التقنيات املتاحة لزيادة 

 .االلتزام التنظيمي

ألقسام األكاديمية في [ تفعيل دور رؤساء ا32] وهدفت دراسة الشهري      

تطبيق أبعاد امليزة التنافسية بجامعة امللك خالد، واعتمدت على املنهج 

( عضًوا، 237الوصفي االستبانة كاداه للبحث وطبقت على عينة بلغت)

وأسفرت الدراسة عن أدوار رؤساء األقسام األكاديمية في تطبيق ُبعد 

توسطة(، وأن أدوار جودة التعليم بجامعة امللك خالد جاءت بدرجة )م

رؤساء األقسام األكاديمية في ُبعد املوارد البشرية جاءت بدرجة )كبيرة(، 

وأن أدوار رؤساء األقسام األكاديمية في ُبعد التقنية جاءت )بدرجة 

متوسطة(، وأوصت الدراسة بمنح مجموعة من الصالحيات لرؤساء 

ملشاركة في األقسام األكاديمية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على ا

 .برامج الجودة على املستوى الدولي

تعرف واقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق  [75] وتناولت دراسة عساف     

امليزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي، واستخدمت املنهج الوصفي 

( من العاملين في 154االستبانة كاداه للدراسة وطبقت على عينة بلغت )

العالي، وقد أسفرت الدراسة عن أن هناك فروق ذات  مؤسسات التعاليم

داللة إحصائية لواقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية 

تعزى للمؤهل العلمي والجنس وسنوات الخدمة، وقد قدمت الدارسة 

 لوضع إستراتيجية إلدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية 
ً
مقترحا

 .العاليفي مؤسسات التعليم 

[درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في 34وتناولت دراسة الصائغ، ]     

جامعة امللك عبد العزيز وتحقيق وامليزة التنافسية العاملية بجامعة امللك 

عبد العزيز، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واالستبانة كاداه 

قسام ( مشرفة من مشرفات األ60للدراسة وطبقت على عينة بلغت )

األكاديمية بجامعة امللك عبد العزيز، وأسفرت الدراسة أن ممارسة 

جامعة امللك عبد العزيز للتخطيط االستراتيجي تحققت بدرجة كبيرة، 

وتحققت امليزة التنافسية بدرجة متوسطة، ووجود عالقة ارتباطية 

إيجابية قوية بين درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي ودرجة تحقيق 

 .لتنافسية العاملية بجامعة امللك عبد العزيزامليزة ا

[ تعرف األسباب التي تدعو مؤسسات 95وهدفت دراسة بيساريا ]    

التعليم إلى تحقيق ميزة تنافسية بينها، وتعرف األنواع املختلفة للميزة 

التنافسية التي من املمكن أن تتحقق في مجاالت التعليم، واستخدمت 

االستبانة كاداه للدراسة وطبقت على عينة الدراسة املنهج الوصفي، و 

 موزعين على مدراء الجامعات وعمداء الكليات بمحافظة 50بلغت)
ً
( فردا

بريديش بالهند، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تحقيق امليزة التنافسية هو 

أمر يجب أن يكون قانوني وأخالقي تلتزم به مؤسسات التعليم في منهج 

 .دارية الحالية واملستقبليةحياتها األكاديمية واإل 

ر مستقبلي لِتخطيط وتنمية  [42وحاولت دراسة الغامدي ]       وضع تصوُّ

املسار الوظيفي لتحقيق امليزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي 

السعودي من خالل تحديد واقع تخطيط املسار الوظيفي، وتحديد درجة 

ف إدارته وتنميته في جامعة أم القرى وجامع ة امللك عبدالعزيز، وتعرُّ

ر ووضع اآلليات  مَّ صياغة التصوُّ
َ
درجة تحقيق امليزة التنافسية، ومن ث

املقترحة لتنفيذه، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت 

قت على عينة )أم القرى وعبدالعزيز( بلغت  ّبِ
ُ
االستبانة كاداه للدراسة وط

، واملقابلة على عينة 625)
ً
قصدية من أعضاء هيئة التدريس بلغ ( موظفا

، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تخطيط املسار 45عددهم )
ً
( عضوا

الوظيفي في جامعة أم القرى وجامعة عبدالعزيز كأنموذج ملؤسسات 

التعليم العالي السعودي كانت متوسطة، ودرجة إدارته وتنمية املسار 

باطية موجبة وقوية الوظيفي في الجامعتين متوسطة، ووجود عالقة ارت

بين تخطيط املسار الوظيفي وإدارة وتنمية املسار الوظيفي من جهة، 

 .وتحقيق امليزة التنافسية من جهة أخرى 

تحليل العناصر التي تمتلكها  [98وهدفت دراسة جرسوا وآخرون ]      

بإيطاليا( والتي تستطيع من  university of casino الجامعة )جامعة

يزة تنافسية على نظيرتها من الجامعات، وذلك من خالل خاللها تحقيق م

تحليل بعض عناصر رأس املال الفكري التي تمتلكها الجامعة، 

واستخدمت الدارسة تحليل البيانات من خالل إجراء مجموعة من 

املقابالت مع ممثلين للجامعة والهيكل اإلداري لها، مثل )الرئيس 

ستفيدون من التعامل مع التنفيذي، وأعضاء هيئة التدريس، وامل

الجامعة، وأسفرت الدراسة عن تحديد إطار يسهم في إيجاد ميزة تنافسية 

في الجامعة من خالل االستفادة القصوى من ميزات رأس املال الفكري 

التي تمتلكها الجامعة، وأن هذا اإلطار ساهم بشكل فاعل في تطوير العمل 

ستفيدين من الجامعة داخل الجامعة وتحسين آلية التعامل مع امل

 آللية التعامل 
ً
الخارجيين والداخليين، وقدمت الدارسة مقترحا



 

138 

واالستفادة من إمكانات املوارد البشرية وكيفية إدارة العالقات مع 

 .العمالء

[ تعرف دور الكفاءات البشرية في تحقيق 54وهدفت دراسة املقادمة ]     

ة، وكذلك تعرف مستوى امليزة امليزة التنافسية في الجامعة اإلسالمية بغز 

التنافسية للجامعة اإلسالمية، وقد اعتمدت الدراسة أسلوب الحصر 

 إلى رؤساء األقسام بالجامعة 
ً
الشامل للعاملين باإلدارة العليا وصوال

، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة 172والبالغ عددهم )
ً
( فردا

مليزة التنافسية، وأن نسبة ارتباطية بين توفر الكفاءات البشرية وتحقيق ا

تحقيق امليزة التنافسية في الجامعة اإلسالمية متوفر، وأن هناك عالقة 

ارتباطية بين مدى توفر املعرفة والقدرات املوجودة ومدى قدرة الجامعة 

 .على تحقيق ميزة تنافسية

تعرف مؤشرات جودة الخدمات  [31وهدفت دراسة الشهراني ]      

مللك خالد في مجاالت)خدمات شئون الطالب، الطالبية بجامعة ا

واإلسكان، والتغذية، واإلعانات املتنوعة، واألنشطة املختلفة، والتوجيه 

واإلرشاد، والحقوق الطالبية(، واملتطلبات الالزمة لتطبيق مؤشرات جودة 

الخدمات الطالبية، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واالستبانة كاداه 

ى عينة عشوائية بكليات مقر املدينة الجامعية للدراسة وطبقت عل

، وأسفرت الدراسة 464لجامعة امللك خالد بالقريقر بأبها وبلغت )
ً
( طالبا

عن أن مؤشرات جودة الخدمات الطالبية بجامعة امللك خالد في 

مجاالت)خدمات شئون الطالب، واإلسكان، والتغذية، واإلعانات 

نشطة املختلفة(، تتوافر بدرجة املتنوعة، والتوجيه واإلرشاد، واأل

متوسطة، بينما مؤشرات جودة الحقوق الطالبية تتوافر بدرجة قليلة، 

حيث جاءت مؤشرات جودة األنشطة املختلفة كأعلى درجة توافر من بين 

مؤشرات جودة املجاالت األخرى، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ؤشرات جودة الخدمات متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على م

الطالبية في مجاالت )خدمات شئون الطالب، والتغذية، واإلعانات 

املتنوعة، والتوجيه واإلرشاد، واألنشطة املختلفة، والحقوق الطالبية( 

عزى الختالف متغير الكلية، لصالح متغير الكليات العلمية
ُ
 .ت

ي وعملي عن بناء إطار نظر  [35والسبعاوي ] وحاولت دراسة الطائي،      

إدارة الجودة والتغيير التنظيمي ودورهما في تحقيق امليزة التنافسية 

للكلية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واالستبانة كاداه للدراسة 

وطبقت على عينة من كلية الحدباء بمحافظة نينوى، وأوصت الدراسة 

ستمر بتبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة واعتماد منهج التحسين امل

لآلليات والتدريس في الكلية بما يضمن إيجاد مناخ مناسب للتعليم، 

وتشجيع الطلبة على التفوق في التعليم، والعمل عل نشر ثقافة الجودة 

 .بين أعضاء التدريس والطلبة بالكلية، و نشر ثقافة التغيير

[ أثر صنع القرار بين رؤساء أقسام 101] وتناولت دراسة كامبمان     

معة واالنضباط األكاديمي ومدى قدرة رؤساء األقسام بالجامعة على الجا

عمليات صنع القرارات واتخاذها بالجامعة، وصممت استبانة االندماج في 

لجمع البيانات من عينة قصدية متمثلة في سبعة من رؤساء األقسام 

بالجامعة بالغرب األوسط، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عوامل تؤثر في 

صنع القرار لدى رؤساء أقسام الجامعة مثل حساسية املعلومات 

قرار، وقدرة رئيس القسم على دمج أعضاء هيئة املطلوبة من أجل صنع ال

 .التدريس في صنع القرارات واتخاذها

تعرف عمليات إدارة الوقت لدى رؤساء  [97وهدفت دراسة العبار ]      

األقسام في الجامعات الليبية من خالل التركيز على املدى الذي يمارس 

محددة التنظيم،  فيه رؤساء األقسام في الجامعات الليبية وفًقا ملجاالت

والتخطيط، والتحكم في الوقت، وأسس إدارته األكثر استخداًما من قبل 

رؤساء األقسام، والعوامل التي تتأثر بإدارة الوقت، وهل هناك فروق 

مهمة وفًقا الختالف الخبرة اإلدارية، والتخصص، وسنوات الخبرة. وتم 

الدراسة إلى أن جمع البيانات من خالل املقابلة واالستبانة، وتوصلت 

عمليات إدارة الوقت ال تمارس بشكل جيد من قبل رؤساء األقسام 

 .بالجامعات الليبية

[ تعرف مدى تأثير 102وحاولت دراسة كاميوكاما أهياوزو ونتاي ]     

تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة في العالقة ما بين رأس املال الفكري 

هذه الدراسة على مؤسسات  وتحسين األداء املالي فيها، وقد طبقت

 Med Graph Excel) التمويل الصغيرة في أوغندا، وتم استخدام برنامج

version)  في تحليل النتائج، وتوصلت الدراسة إلى أن تحقيق امليزة

 بين رأس املال الفكري 
ً
 مميزا

ً
التنافسية للمؤسسة يجعل منها وسيطا

عالقة ما بين رأس املال الفكري وتحسين األداء، كما أن لها األثر املميز في ال

 .وتحسين األداء املالي للمؤسسة

عمل دراسة تحليلية ألثر التحول  [68] وحاولت دراسة سليم وآخران      

إلى مجتمع املعرفة في دعم امليزة التنافسية ملؤسسات التعليم العالي 

باململكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

 من أعضاء 43انة كاداه للدراسة وطبقت على عينة بلغت )واالستب
ً
( عضوا

هيئة التدريس من جامعة الطائف، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

منها تمثل التنافسية حجر الزاوية لتطوير نظم التعليم العالي في اململكة 

مثال في العربية السعودية، ويعتبر بناء وتهيئة املجتمع للتحول إلى املعرفة م

املمارسات السلوكية لألفراد والقيم والعادات السائدة من مقومات 

 .تحقيق امليزة التنافسية في التعليم العالي

[ تعرف تطوير القدرة التنافسية للجامعات 64وهدفت دراسة دياب ]     

املصرية في ضوء خبرة وتجارب بعض الدول املتقدمة، وقد استخدمت 

واملنهج املقارن؛ وأوصت الدراسة باالهتمام الدراسة املنهج الوصفي 

بتطوير سياسات القبول بها الخطط الدراسية وتطوير كفاءات أعضاء 

هيئة التدريس، واالهتمام بجودة مخرجاتها مع تقويم األداء الجامعي 

لكافة عناصر املنظومة التعليمية في ضوء معايير األداء املحلية 

 .واإلقليمية والعاملية

 :ى الدراسات السابقةالتعقيب عل

 :يتضح من العرض السابق ما يلي

اتفقت الدراسة مع عدد من الحوث السابقة في هدف مشترك وهو  -

تحقيق امليزة التنافسية بالجامعات عامة، واملنهج املستخدم وهو املنهج 

الوصفي، واألداة وهي االستبانة مثل: دراسة الصائغ، ودراسة عساف، 

 .من الدراسات السابقةودراسة الشهري وغيرها 

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في التركيز على دور  -

القيادات األكاديمية في تحقيق أبعاد امليزة التنافسية للجامعات من جانب 

 .السابقةومن جانب أخر تحدد عدد من األبعاد لم تتعرض لها الدراسات 

امليزة التنافسية في نطاقها املكاني تباينت الدراسات السابقة التي تناولت  -

سواء في الدراسات العربية واألجنبية بينما كانت التطبيق املكاني للدراسة 
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الحالية على عينة من كليات جامعة امللك خالد بمدينة أبها وخميس 

 .مشيط باململكة العربية السعودية

ختيار استفادة الدارسة الحالية في تحديد االطار النظري للبحث، وا -

منهج الدراسة وبناء أداة الدراسة امليدانية، واستخدام األساليب 

اإلحصائية املناسبة وتفسير النتائج، وكذلك وضع الرؤية املقترحة ألدوار 

 .القيادات األكاديمية بجامعة امللك خالد لتحقيق امليزة التنافسية

كل ما أكدت معظم الدارسات على أهمية القيادات األكاديمية وتوفير  -

شأنه مساندتهم في الجامعة ملا لها من تأثير مهم في تحقيق تحسين جودة 

 .العمل املؤسس ي وتحقيق امليزة التنافسية

 . الطريقة واالجراءات5

 :مرت منهجية الدراسة امليدانية بعدد من الخطوات، وهي 

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي، من : منهج الدراسةأ. 

تحليل واقع دور القيادات األكاديمية لتحقيق امليزة خالل رصد و 

التنافسية بجامعة امللك خالد هذا في ضوء أبعاد امليزة التنافسية من 

 .خالل وضع رؤية مقترحة لهذا الدور 

 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك       

في مدينة أبها وخميس مشيط، والبالغ خالد بكليات البنين والبنات 

 هيئة تدريس حسب إحصائيات جامعة امللك  (1491عددهم )
ً
عضوا

ـــــ1436خالد للعام الجامعي  ـــ ـــ  (.2017)جامعة امللك خالد،  ه1437ـ

 عينة الدراسةج. 

تم تحديد أعداد عينة الدراسة املطلوبة بتطبيق معادلة هيربرت أركن,     

كثر استخداما في بحوث الدراسات العليا, وتخص نسبة وهي من الصيغ األ

 .املجتمع, وتتغير بتغير حجم املجتمع

 معادلة هيربرت اركن املستخدمة لحساب حجم العينة 1 جدول 

 N 1491حجم املجتمع 

 305.751 حجم العينة

0.025510204 1.96 0.05 

0.000650771 0.05 ----- 

 p(1-p) معادلة هيربرت اركن

n = (SE\T)+ P(1-P)\N 

 T 1.96وتساوي  0.95الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة 

 SE 0.05نسبة الخطأ وتساوي 

 P 0.5نسبة توفر الخاصية واملحايدة = 

 في التدريس هيئة أعضاء من عضو( 306)بـ الدراسة عينة تحديد تم وقد

 مشيط، وخميس بهاأ في والبنات للبنين خالد امللك جامعة كليات مختلف

 .العينة أفراد جميع على األداة تطبيق وبعد

 الدراسة أداةد. 

 االستبانة استخدام تم الدراسة إليها سعت التي األهداف ضوء في       

 في األكاديمية القيادات لدور  محاور  عدة على واشتملت الدراسة كأداة

 وجودة مية،التعلي البرامج جودة) وهي التنافسية امليزة أبعاد تحقيق

 وبعد واقتصادها، املعرفة وإدارة البشرية، املوارد وإدارة العلمية، البحوث

 .خالد امللك جامعة بكليات( التقنية تطبيق

 :الدراسة أداة بناء خطوات( 5

 :يلي ما على االستبانة بناء في الدراسة اعتمدت

 التدريس هيئة وعضوات أعضاء بعض مع الشخصية املقابالت -

 .خالد امللك جامعة التربية بكليات األكاديمية توالقيادا

 وامليزة جانب، من األكاديمية بالقيادات املتعلق للدراسة النظري  اإلطار -

 .أخر جانب من التنافسية

 املتعلقة املباشرة وغير املباشرة الدراسة تناولت التي السابقة الدراسات -

 .الدراسة بموضوع

 :الدراسة أداة تصميم( 6

 لعينة األولية البيانات: األول  الجزء: جزئيين من الستبانةا تكونت

( 44) من االستبانة وتكونت االستبانة محاور : الثاني والجزء الدراسة،

 املستفتاة العينة أفراد عنها يجيب: أبعاد خمس في صياغاتها تم عبارة،

 موافق درجات الخماس ي ذى مقياس على عبارة كل أمام عالمة بوضع

، كبيرة بدرجة)
ً
 بدرجة موافق وغير متوسطة، بدرجة كبيرة، بدرجة جدا

  كبيرة موافق وغير كبيرة،
ً
 :التالي الجدول  يوضحها(. جدا

 2 جدول 

 (األقص ى الحد - األدنى الحد) العبارات تقدير  فترات

 الحد األقص ى للفترة الحد األدنى للفترة درجة التحقق

 
ً
 1,79 1 غير متحقق بدرجة كبيرة جدا

 2,59 1,80 متحقق بدرجة كبيرةغير 

 3,39 2,60 متوسطة

 4,19 3,40 متحقق بدرجة كبيرة

 
ً
 5 4,20 متحقق بدرجة كبيرة جدا
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 :الدراسة أداة صدق(. 7

 :الظاهري  الصدق -أ

 الدراسة أداة عرضت حيث الظاهري؛ الصدق على الدراسة اعتمدت      

 والتربية التربوية اإلدارة أساتذة من املحكمين من مجموعة على امليدانية

 وجهات إلبداء والسعودية املصرية الجامعات بعض في النفس وعلم

 إليه، تنتمي الذي البعد عبارات من عبارة كل مالئمة مدى حول  نظرهم

 إضافة املحكمين بعض اقترح وقد اللغوية، الناحية من وضوحها ومدى

 لها، مالئمة أكثر أخرى  مجاالت إلى العبارات بعض ونقل جديدة، عبارات

 العبارات بعض ودمج أخرى، عبارات مع لتشابهها العبارات بعض وحذف

 تم مالحظات من املحكمون  السادة أبداه ما ضوء وفي واحدة، عبارة في

 أداة وتضمنت لالستبانة، النهائية الصورة صياغة عند االعتبار في أخذها

 الدراسة أداة صدق حساب وتم عبارة،،( 44) النهائية صورتها في الدراسة

 بين الداخلي واالتساق الظاهري، الصدق: هما بطريقتين( االستبانة)

 عبارة كل درجة بين االرتباط معامل حساب خالل من االستبانة عبارات

 .إليه تنتمي الذي البعد ودرجة

 :الداخلي االتساق -ب

 مع االستبانة عبارات من عبارة كل اتساق مدى الداخلي باالتساق يقصد

 من لالستبانة الداخلي االتساق حساب تم وقد إليه، تنتمي الذي البعد

 درجة بين (Pearson Correlation) بيرسون  االرتباط معامل حساب خالل

 :التالي النحو على النتائج وكانت إليه، تنتمي الذي البعد ودرجة عبارة كل

 3 جدول 

 نفسه للبعد الكلية والدرجة االستبانة أبعاد عبارات من عبارة كل بين( Pearson) بيرسون  االرتباط معامالت

 البعد الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0,758** 1 0,759** 1 0,797** 1 0,832** 1 0,787** 

2 0,847** 2 0,749** 2 0,853** 2 0,757** 2 0,812** 

3 0,801** 3 0,752** 3 0,800** 3 0,812** 3 0,912** 

4 0,801** 4 0,769** 4 0,704** 4 0,841** 4 0,851** 

5 0,797** 5 0,778** 5 0,0816** 5 0,853** 5 0,812** 

6 0,758** 6 0,855** 6 0,806** 6 0,865** 6 0,912** 

7 0,767** 7 0,818** 7 0,819** 7 0,843** 7 0,851** 

8 0,753** 8 0,800** 8 0,844** 8 0,823** 8 0,812** 

  9 0,739** 9 0,873**   9 0,912** 

        10 0,851** 

 0,897 االستبانة ككل

 0,05 عند دال **

 محاور  من محور  كل عبارات جميع أن( 2) الجدول  من لنا يتضح     

 بمعامل إليه تنتمي الذي للمحور  الكلية بالدرجة ارتبطت االستبانة

 جميع أن يعني مما ،(0,05) الداللة مستوى  عند إحصائًيا دال االرتباط

 االرتباط قوة ويؤكد مرتفعة، صدق بدرجة تتمتع االستبانة عبارات

 توضح النتيجة هذه فإن وعليه ،االستبانة عبارات جميع بين الداخلي

 أعدت التي الجوانب تقيس وأنها الدراسة أداة ومحاور  عبارات صدق

 .لقياسها

 :الدراسة أداة ثبات( 8

 "كرونباخ ألفا" معامل استخدم تم الدراسة أداة ثبات من وللتحقق 

(Alpha Cronbach) الدراسة أداة ثبات على كمؤشر الدراسة؛ محاور  على 

 (.4) جدول  في مدونة هي كما ئجالنتا وكانت

 4 جدول 

 االستبانة ملحاور  الثبات معامل

 معامل الثبات عدد العبارات األبعاد م

 0,819 8 دور القيادات األكاديمية لتحقيق بعد جودة البرامج التعليمية للميزة التنافسية. 1

 0,841 9 لتنافسية.دور القيادات األكاديمية لتحقيق بعد جودة البحوث العلمية للميزة ا 2

 0,789 9 للميزة التنافسية. دور القيادات األكاديمية لتحقيق بعد إدارة املوارد البشرية 3

 0,951 8 للميزة التنافسية. إدارة املعرفة واقتصادها 4

 0,712 10 دور القيادات األكاديمية لتحقيق بعد تطبيق التقنية للميزة التنافسية بكليات جامعة امللك خالد. 5

 0,822 44 االستبانة ككل

 ثباتها بلغ حيث الدراسة؛ أداة عبارات لجميع ألفا معامل حساب وتم     

 الذي والصدق الثبات من عالية درجة تحمل أنها يؤكد ما وهو( 0,822)

 .للتطبيق صالحة يجعلها

 
ً
 :الدراسة إجراءات رابعا

 غير االستبانات اداستبع تم وجمعها الدراسة أداة تطبيق من االنتهاء بعد

 باستخدام وتبويبها البيانات تفريغ وتم اإلحصائي للتحليل الصالحة

 :املناسبة اإلحصائية األساليب

 :األول  السؤال نتائج
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 في األكاديمية القيادات دور  ما" على نص الذى األول  السؤال عن لإلجابة

 نظر وجهة من خالد امللك جامعة بكليات التعليمية البرامج جودة تطبيق

 واالنحرافات واملتوسطات التكرارات، استخدام تم الدراسة؟ عينة أفراد

 :التالي النحو على النتائج جاءت وقد املعيارية،

 5 جدول 

 خالد امللك جامعة بكليات ةالتعليمي البرامج جودة بعد تطبيق في األكاديمية القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات م

 1 1,157 3,156 استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في عمليات تحديث البرامج التعليمية بالجامعة.  .1

 3 1,382 2,934 تطبيق نماذج االستقطاب الحديثة في اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.  .2

 8 1,533 2,601 تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح حول تقييم البرامج التي تقدمها الجامعة.  .3

 2 1,621 3,091 تطبيق املعايير الدولية لتقييم ضمان الجودة في مجال البرامج املقدمة.  .4

 5 1,631 2,820 توفير الدعم املادي والتقني لألفكار اإلبداعية املتميزة املقدمة من أعضاء هيئة التدريس.  .5

 4 1,508 2,826 إنشاء حاضنات تعلمية ببين الجامعة والجامعات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.  .6

 7 1,609 2,660 وضع خطة استراتيجية لعمليات املراجعة الداخلية للبرامج املقدمة بكليات الجامعة.  .7

 6 1,394 2,683 ي مجال تحديث البرامج.مشاركة أعضاء هيئة التدريس عمليات صنع القرارات واتخاذها ف  .8

 - 0,546 2,852 الدرجة الكلية للمحور 

 :التالية النتائج( 5) الجدول  من يتضح

 دور ) األول  البعد عبارات جميع حول  الدراسة عينة أفراد موافقة -

 جامعة بكليات التعليمية البرامج جودة بعد تطبيق في األكاديمية القيادات

 ،(2,852) بلغ حسابي وبمتوسط متوسطة،" موافقة جةوبدر ( خالد امللك

 (.0,546) معياري  وانحراف

 جودة بعد تطبيق تقوم األكاديمية القيادات أن إلى النتائج هذه تشير وقد

 يرجع وقد متوسطة، بدرجة خالد امللك جامعة بكليات التعليمية البرامج

 أن روني التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد لقناعة ذلك

 الجدول  في الواردة العبارات تطبيق على تعمل األكاديمية القيادات

 :يلي ما( 5) الجدول  من يتضح كما متوسطة، بدرجة السابقة

 الحديثة والبرامج التقنيات استخدام" على نصت التي( 1) الفقرة جاءت -

 بمتوسط األولى املرتبة في" بالجامعة التعليمية البرامج تحديث عمليات في

 موافقة بدرجة ،(1,157) بلغ معياري  وانحراف( 3,156) بلغ حسابي

 .متوسطة

 ضمان لتقييم الدولية املعايير تطبيق" على نصت التي( 4) الفقرة جاءت -

 بلغ حسابي بمتوسط الثانية املرتبة في" املقدمة البرامج مجال في الجودة

 .ةمتوسط موافقة بدرجة (1,621) بلغ معياري  وانحراف( 3,091)

 في الحديثة االستقطاب نماذج تطبيق" على نصت التي( 2) الفقرة جاءت -

 بمتوسط الثالثة املرتبة في" بالجامعة التدريس هيئة أعضاء اختيار

 موافقة بدرجة(, 1,382) بلغ معياري  وانحراف( 2,934) بلغ حسابي

 .متوسطة

 لعمليات استراتيجية خطة وضع" على نصت التي( 7) الفقرة جاءت -

 األخيرة قبل املرتبة في" الجامعة بكليات املقدمة للبرامج الداخلية املراجعة

 بدرجة أي(, 1,609) بلغ معياري  وانحراف( 2,660) بلغ حسابي بمتوسط

 .متوسطة موافقة

 الشفافية مبدأ تطبيق" على نصت التي( 3) الفقرة األخيرة املرتبة في جاء -

 بلغ حسابي بمتوسط" الجامعة اتقدمه التي البرامج تقييم حول  والوضوح

 (.1,533) بلغ معياري  وانحراف( 2,601)

 جودة بعد بتطبيق تقوم األكاديمية القيادات أن إلى النتائج هذه وتشير      

 ذلك يرجع وقد ،"متوسطة بدرجة خالد امللك بجامعة التعليمية البرامج

 تقييم ل حو  الشفافية مبدأ بتطبيق األكاديمية القيادات قيام ضعف إلى

 ضمان لتقييم الدولية املعايير تطبيق وأن الجامعة، تقدمها التي البرامج

 وقلة صوري، بشكل يتم املقدمة العليا الدراسات برامج مجال في الجودة

 أعضاء من املقدمة املتميزة اإلبداعية لألفكار والتقني املادي الدعم توفير

 والجامعات الجامعة بين تعليمية حاضنات إنشاء وضعف التدريس، هيئة

 االستراتيجية الخطط وضع وقلة الحكومية، وغير الحكومية التعليمية

 وجود وقلة الجامعة، بكليات املقدمة للبرامج الداخلية املراجعة لعمليات

 املناسبة األكاديمية الحرية توافر وقلة املعرفة، بأولويات محددة خريطة

 توافر وقلة املبدعة، اراألفك والتجريب للبحث التدريس هيئة ألعضاء

 يعود وقد للبرامج، والتحديث التطوير مشاريع لدعم مناسبة ميزانية

 املستفيدة والجهات القادة بين والتنسيق االتصال في قصور  إلى السبب

 البرامج تطوير في للمشاركة أخر جانب من والقيادات والطالب جانب، من

 بين املنافسة اتعملي ضعف إلى يؤدى قد الذي األمر التعليمية،

 في كبير بدور  تقوم التي األبعاد من البعد هذا يعد حيث الجامعات؛

 القيادات من يتطلب الذي األمر للجامعة؛ التنافسية امليزة تحقيق

 عمل خالل من البرامج جودة معايير تحقيق على العمل األكاديمية

 هذه اقتراب مدى وتعرف البرامج لتلك والخارجية الداخلية املراجعات

 .البرامج وتميز جودة على الحكم في العاملية املعايير من البرامج

  [34]وبادخن الصائغ، دراسة نتائج مع منها جزء في النتائج هذه وتتفق     

 االستراتيجي للتخطيط العزيز عبد امللك جامعة ممارسة أن أشارت التي

 ووجود ،متوسطة بدرجة التنافسية امليزة وتحققت كبيرة، بدرجة تحققت

 االستراتيجي التخطيط ممارسة درجة بين قوية إيجابية ارتباطية عالقة

 وكذلك العزيز، عبد امللك بجامعة العاملية التنافسية امليزة تحقيق ودرجة

 إدارة مفهوم تبني إلى أشارت التي  [35]السبعاوي  الطائي دراسة نتائج

 في التدريس آلليات املستمر التحسين منهج واعتماد الشاملة الجودة

 على الطلبة وتشجيع للتعليم، مناسب مناخ إيجاد يضمن بما الكلية

 التدريس أعضاء بين الجودة ثقافة نشر عل والعمل التعليم، في التفوق 

 .بالكلية والطلبة
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 القيادات دور  ما: على نص والذي الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

 امللك جامعة بكليات يةالعلم البحوث جودة بعد تحقيق في األكاديمية

 الدراسة؟ عينة أفراد نظر وجهة من خالد

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم الثاني السؤال عن لإلجابة

 القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد استجابات لتحليل املعيارية

 امللك جامعة بكليات العلمية البحوث جودة بعد تحقيق في األكاديمية

 :التالي الجدول  في كما االستجابات اءتوج خالد،

 6 جدول 

 جامعة بكليات العلمية البحوث جودة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 خالد امللك

 الفقرات م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

 7 1,463 2,601 دار لوائح تنظيمية إلعداد البحوث العلمية على ضوء معايير إعداد البحوث في املجالت العاملية.إص  .1

 3 1,479 2,836 تخصيص ميزانية مستقلة لنشر البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.  .2

 4 1,443 2,797 ع مؤسسات املجتمع املختلفة.منح عمادة الدراسة العلمي االستقاللية اإلدارية واملالية لالتصال م  .3

 2 1,882 2,897 عقد شراكات مع مؤسسات املجتمع لتسويق بحوث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.  .4

 6 1,523 2,624 إعداد استراتيجية للبحوث العلمية بالجامعة في أهداف املجتمع املستقبلية والتغيرات العاملية.  .5

6.  
عضاء هيئة التدريس للتعاقد الفردي مع الجامعات املجتمعية لعمل البحوث العلمية إتاحة الحرية الكاملة أل 

 التطبيقية.
2,941 2,689 1 

 5 1,441 2,683 ربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بنشر بحوث في أوعية عاملية.  .7

8.  
إلنتاج وتقديم  توفير البنية التحتية والتجهيزات الالزمة من)معامل, ومختبرات( ألعضاء هيئة التدريس؛

 البحوث املبتكرة للمجتمع.
2,502 1,430 9 

 8 1,475 2,509 عقد لقاءات تعريفية مع الجامعات العامة والخاصة حول نوعية البحوث العلمية التي تحتاجها من بالجامعة.  .9

 - 0,537 2,846 الدرجة الكلية للمحور 

 :التالي النتائج( 6) الجدول  من يتضح

 دور ) الثاني البعد عبارات جميع حول  الدراسة ينةع أفراد موافقة -

 جامعة بكليات العلمية البحوث جودة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات

 بلغ حسابي وبمتوسط ،"متوسطة" موافقة بدرجة جاءت( خالد امللك

 (.0,537) معياري  وانحراف ،(2,846)

 :يلي ما( 6) الجدول  من يتضح كما

 هيئة ألعضاء الكاملة الحرية إتاحة" على نصت يالت( 14) الفقرة جاءت -

 العلمية البحوث لعمل املجتمعية الجامعات مع الفردي للتعاقد التدريس

 وانحراف( 2,941) بلغ حسابي بمتوسط األولى املرتبة في" التطبيقية

 .متوسطة موافقة بدرجة ،(2,689) بلغ معياري 

 املجتمع مؤسسات مع شراكات عقد" على نصت التي( 12) الفقرة جاءت -

 الثانية املرتبة في" بالجامعة التدريس هيئة أعضاء بحوث لتسويق

 بدرجة(, 1,882)بلغ  معياري  وانحراف( 2,897) بلغ حسابي بمتوسط

 .متوسطة موافقة

 لنشر مستقلة ميزانية تخصيص" على نصت التي( 10) الفقرة جاءت -

 الثالثة املرتبة يف" بالجامعة التدريس هيئة ألعضاء العلمية البحوث

 وبدرجة(, 1,479) بلغ معياري  وانحراف( 2,836) بلغ حسابي بمتوسط

 .متوسطة موافقة بدرجة أي" محايد" موافقة

 لقاءات عقد" على نصت التي( 17) الفقرة األخيرة قبل املرتبة في جاء -

 التي العلمية البحوث نوعية حول  والخاصة العامة الجامعات مع تعريفية

 معياري  وانحراف( 2,509) بلغ حسابي بمتوسط" بالجامعة من تحتاجها

 .متوسطة موافقة بدرجة ،(1,475) بلغ

 التحتية الالزمة البنية توفير" على نصت التي( 16) الفقرة جاءت -

 وتقديم إلنتاج التدريس؛ هيئة ألعضاء( ومختبرات, معامل)من والتجهيزات

 بلغ حسابي بمتوسط رةاألخي املرتبة في" للمجتمع املبتكرة البحوث

 .متوسطة موافقة بدرجة(, 1,430) بلغ معياري  وانحراف( 2,502)

 جودة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  أن إلى النتائج وتشير      

 وقد متوسطة، بدرجة جاء خالد امللك جامعة بكليات العلمية البحوث

 أن يرون ريسالتد هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد أن إلى يرجع

 البحوث جودة معايير تطبيق على تعمل بالجامعة األكاديمية القيادات

  إلكتروني موقع وجود وقلة متوسطة، بدرجة ولكن العلمية
ً
 لنشر متطورا

 من العديد الجامعة وفرض بالجامعة، التدريس هيئة أعضاء أبحاث

 السعوديين التدريس هيئة أعضاء لترقية للتقدم الصعبة الشروط

 ألعضاء العلمية الدوريات في العلمي اإلنتاج نشر أوعية وقلة ملتعاقدين،وا

 واملعرفي العلمي الدراسة لتوزيع محددة آليات وجود وقلة التدريس، هيئة

 ذات العامة الجامعات مع املعرفي اإلنتاج تبادل وجود وقلة وتوظيفه،

 على بالجامعة األكاديمية القيادات تعمل ذلك من وبالرغم العالقة،

 من بالجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى البحثية القدرات من االستفادة

 العلمية البحوث من عدد وتقديم بالجامعة العلمي الدراسة عمادة خالل

 املجاالت جميع في العلمية البحوث من كبير عدد تقديم في تسهم قد التي

 بحثيةال العلمية املعارف من كبير عدد تكوين في العلمية والتخصصات

 الدراسة مستوى  على للجامعة تنافسية قدرة ايجاد على تعمل قد التي

 .العلمي

 إلى أشارت التي  [43]القحطاني دراسة نتائج مع النتائج هذه وتتفق     

 إجراء كيفية حول  للباحثين الجامعة تقدمها التي اإلرشادات ضعف

 للباحثين قدمةامل واملكافآت الحوافز نظام في وقصور , البحثية التعاقدات

, التدريس هيئة أعضاء على الضاغطة التدريسية األعباء وكثرة, املميزين
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, التقنية ونقل االبتكار) كبرامج الجامعة في البحثية البرامج دور  وضعف

 (.والحاضنات, األعمال وريادة

 القيادات دور  ما: على نص والذي الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

 خالد امللك جامعة بكليات البشرية املوارد إدارة بعد تحقيق في األكاديمية

  الدراسة؟ عينة أفراد نظر وجهة من

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم الثالث السؤال عن لإلجابة

 القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد استجابات لتحليل املعيارية

 خالد امللك جامعة بكليات البشرية املوارد إدارة بعد تحقيق في األكاديمية

 الجدول  في كما االستجابات وجاءت الدراسة، عينة أفراد نظر وجهة من

 .التالي

 7 جدول 

 الدخ امللك جامعة بكليات البشرية املوارد إدارة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات م

 3 1,443 2,814 تطبيق جميع القرارات دون تفرقة بين األعضاء وفي ضوء معايير واضحة ومحددة للجميع.  .1

 ملعايير دقيقة وواضحة.  .2
ً
 9 1,473 2,545 يتم تعيين األفراد بالجامعة وفقا

 1 1,573 2,869 جميع اإلجراءات اإلدارية والتعليمية بالجامعة. تشجيع العمل الجماعي وفرق العمل في  .3

 8 1,507 2,655 اتسام اإلجراءات التنفيذية لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالوضوح والدقة.  .4

 2 1,475 2,817 تعيين القدرات األكاديمية واإلدارية في ضوء معايير الكفاءات العالية.  .5

. استقطاب عدد كاٍف من املوارد  .6
ً
 6 1,484 2,732 البشرية املؤهلة بما يلبي احتياجات الكليات بالجامعة سنويا

 7 1,458 2,647 تقديم الدعم الكاف لجميع قيادات الصف الثاني في ضوء معايير علمية مقننة.  .7

 4 1,012 2,813 إيجاد معايير املحددة ووضحة الختيار املتقدمين للجامعة في ضوء املعايير العاملية.  .8

 5 1,788 2,767 إدارة املوارد البشرية بالجامعة بما يحقق السمعة التنظيمية العاملية.  .9

 - 0,0631 2,431 الدرجة الكلية للمحور 

 :التالي النتائج( 7) الجدول  من يتضح

 دور ) الثالث البعد عبارات جميع حول  الدراسة عينة أفراد موافقة -

 جامعة بكليات البشرية املوارد إدارة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات

 ،(2,431) بلغ حسابي وبمتوسط ،"قليلة" موافقة بدرجة خالد، امللك

 :يلي ما( 7) الجدول  من يتضح كما (.0,0631) معياري  وانحراف

 العمل وفرق  الجماعي العمل تشجيع" على نصت التي( 20) الفقرة جاءت -

 األولى املرتبة في" ةبالجامع والتعليمية اإلدارية اإلجراءات جميع في

 بدرجة ،(1,573) بلغ معياري  وانحراف( 2,869) بلغ حسابي بمتوسط

 .متوسطة موافقة

 واإلدارية األكاديمية القدرات تعيين" على نصت التي (22) الفقرة جاءت -

 بلغ حسابي بمتوسط الثانية املرتبة في" العالية الكفاءات معايير ضوء في

 .متوسطة موافقة بدرجة وبدرجة(, 1,475) غبل معياري  وانحراف( 2,817)

 تفرقة دون  القرارات جميع تطبيق" على نصت التي( 18) الفقرة جاءت -

 الثالثة املرتبة في" للجميع ومحددة واضحة معايير ضوء وفي األعضاء بين

 بدرجة (1,443) بلغ معياري  وانحراف( 2,814) بلغ حسابي بمتوسط

 .متوسطة موافقة

 قيادات لجميع الكاف الدعم تقديم" على نصت التي( 24) الفقرة جاءت -

 بمتوسط السابعة املرتبة في" مقننة علمية معايير ضوء في الثاني الصف

 موافقة بدرجة(, 1,458) بلغ معياري  وانحراف( 2,647) بلغ حسابي

 .متوسطة

 لتعيين التنفيذية اإلجراءات اتسام" على نصت التي( 21) الفقرة جاءت -

 بمتوسط األخيرة قبل املرتبة في" والدقة بالوضوح التدريس ئةهي أعضاء

 موافقة بدرجة(, 1,507) بلغ معياري  وانحراف( 2,655) بلغ حسابي

 .متوسطة

 األفراد تعيين يتم" على نصت التي( 19) الفقرة األخيرة املرتبة في جاء -

  بالجامعة
ً
( 2,545) بلغ حسابي بمتوسط" وواضحة دقيقة ملعايير وفقا

 .متوسطة موافقة بدرجة ،(1,473) بلغ معياري  انحرافو 

 إدارة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  أن إلى النتائج هذه وتشير      

 يرجع وقد قليلة بدرجة جاء خالد امللك جامعة بكليات البشرية املوارد

 أعضاء من البشرية املوارد من األكاديمية القيادات استفادة قلة إلى ذلك

 عملية من بداية ذلك كان سواء بالجامعة العمل تطوير في التدريس يئةه

 حيث التدريس؛ هيئة أعضاء من املتميزة للنوعية والتعيين االستقطاب

 هيئة أعضاء امكانات من االستفادة على تعمل ال الجامعة أن نجد

 مكانة احتالل في القدرات هذه توظيف خالل من العلمية التدريس

 يرون الدراسة عينة أفراد أن على يدل الذي األمر لجامعات؛ا بين متقدمة

 سوف األكاديمية القيادات قبل من األدوار تلك تطبيق على العمل أن

 لديها يكون  وأن للجامعة التنافسية امليزة تحقيق في جوهري  بشكل يسهم

 هيئة ألعضاء واإلدارية والبحثية العلمية القدرات توظيف على القدرة

 الدولي، التدريس في منها االستفادة وفي املجاالت شتي في التدريس

 والجامعات الجامعة بين متميزة شراكة وعقد بعد، عن والتدريب

 .والعاملية والعربية املحلية الصناعية

 أن إلى توصلت التي [42] الغامدي دراسة نتائج مع النتائج هذه وتتفق     

 عبدالعزيز وجامعة رى الق أم جامعة في الوظيفي املسار تخطيط درجة

 إدارة ودرجة متوسطة، كانت السعودي العالي التعليم ملؤسسات كأنموذج

 املقادمة دراسة ونتائج متوسطة، الجامعتين في الوظيفي املسار وتنمية

 الكفاءات توفر بين ارتباطية عالقة هناك أن إلى توصلت التي [54]

 في التنافسية امليزة قتحقي نسبة وأن التنافسية، امليزة وتحقيق البشرية

 توفر مدى بين ارتباطية عالقة هناك وأن متوفرة، اإلسالمية الجامعة

 ميزة تحقيق على الجامعة قدرة ومدى املوجودة والقدرات املعرفة

 .تنافسية
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 القيادات دور  ما: على نص والذي الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج

 من خالد امللك جامعة تصادهاواق املعرفة إدارة بعد تحقيق في األكاديمية

 الدراسة؟ عينة أفراد نظر وجهة

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم الرابع السؤال عن لإلجابة

 القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد استجابات لتحليل املعيارية

 خالد، امللك جامعة واقتصادها املعرفة إدارة بعد تحقيق في األكاديمية

 :التالي الجدول  في كما ستجاباتاال  وجاءت

 8 جدول 

 خالد امللك جامعة واقتصادها املعرفة إدارة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

املتوسط  الفقرات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 على موقع الجامعة بشفافية للمستفيدين. إتاحة تداول   .1
ً
 8 1,487 2,578 املعلومات البحثية إلكترونيا

 2 1,487 3,274 )أعضاء هيئة التدريس( لدى الجهات املستفيدة. إنشاء قاعدة بيانات إليكترونية للتعريف بالباحثين  .2

3.  
املركزية والالمركزية بوحدات معرفية إنشاء هياكل تنظيمية مرنة بعمادة الدراسات العليا، واستبدال الوحدات 

 3 1,507 3,261 مرنة ومتصلة.

4.  .
ً
 1 1,462 3,366 نشر البيانات املتوفرة لدى الجامعة حول نتائج األبحاث العلمية إلكترونيا

 5 1,464 2,862 تفعيل املوقع االلكتروني بالجامعة واعادة امداده باملعلومات والبيانات املحدثة للمستفيدين  .5

6.  
نشاء وحدات إدارية بكل قسم أكاديمي لتوظيف املعرفة من خالل عقد شراكات بين مؤسسات املجتمع املحلي إ

 والعاملي.
2,757 1,428 6 

 4 1,419 2,962 .إنشاء إدارات لبيوت املعرفة بكليات الجامعة واستخدامها في نشر املعرفة وتوظيفها  .7

 7 1,433 2,738 واتاحتها ملؤسسات املجتمع املختلفة. إنشاء قاعدة بيانات إليكترونية لحفظ املعرفة  .8

 - 0,616 3,558 الدرجة الكلية للمحور 

 :التالية النتائج( 8) الجدول  من يتضح

 دور ) الرابع البعد عبارات جميع حول  الدراسة عينة أفراد موافقة -

 بجامعة واقتصادها املعرفة إدارة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات

 ،(3,558) بلغ حسابي وبمتوسط ،"كبيرة" موافقة بدرجة( خالد امللك

 :يلي ما( 8) الجدول  من يتضح كما ،(0,616) معياري  وانحراف

 الجامعة لدى املتوفرة البيانات نشر" على نصت التي( 30) الفقرة جاءت -

  العلمية األبحاث نتائج حول 
ً
 حسابي بمتوسط األولى املرتبة في" إلكترونيا

  .متوسطة موافقة بدرجة أي ،(1,462) بلغ معياري  وانحراف( 3,366) بلغ

 إليكترونية بيانات قاعدة إنشاء" على نصت التي( 28) الفقرة جاءت -

 في" املستفيدة الجهات لدى( التدريس هيئة أعضاء) بالباحثين للتعريف

 بلغ معياري  وانحراف( 3,274) بلغ حسابي بمتوسط الثانية املرتبة

  .متوسطة موافقة بدرجة(, 1,487)

 بعمادة مرنة تنظيمية هياكل إنشاء" على نصت التي( 29) الفقرة جاءت -

 بوحدات والالمركزية املركزية الوحدات واستبدال العليا، الدراسات

( 3,261) بلغ حسابي بمتوسط الثالثة املرتبة" ومتصلة مرنة معرفية

 .متوسطة موافقة بدرجة(, 1,507) بلغ معياري  وانحراف

 قسم بكل إدارية وحدات إنشاء" على نصت التي( 32) الفقرة جاءت -

 املجتمع مؤسسات بين شراكات عقد خالل من املعرفة لتوظيف أكاديمي

 وانحراف( 2,757) بلغ حسابي بمتوسط السادسة املرتبة" والعاملي املحلي

 .متوسطة موافقة بدرجة (,1,428) بلغ معياري 

 إليكترونية بيانات قاعدة إنشاء" ىعل نصت التي( 34) الفقرة جاءت -

 األخيرة قبل املرتبة في" املختلفة املجتمع ملؤسسات واتاحتها املعرفة لحفظ

 بدرجة(, 1,433) بلغ معياري  وانحراف( 2,738) بلغ حسابي بمتوسط

  .متوسطة موافقة

 تداول  إتاحة" على نصت التي( 27) الفقرة األخيرة املرتبة في جاء -

  ثيةالبح املعلومات
ً
" للمستفيدين بشفافية الجامعة موقع على إلكترونيا

 بدرجة ،(1,487) بلغ معياري  وانحراف( 2,578) بلغ حسابي بمتوسط

 .متوسطة موافقة

 إدارة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  أن إلى النتائج هذه وتشير      

 ذلك رجعي وقد كبيرة بدرجة جاء خالد امللك جامعة واقتصادها املعرفة

 املجاالت جميع في املعرفة تطبيق على تعمل األكاديمية القيادات أن إلى

 هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد أن نجد حيث بالجامعة؛ والعلميات

 وخاصة املعرفة نقل في الحديثة التقنية مع يومي بشكل تتعامل التدريس

 أنظمة استخدام خالل من الطلبة مع والتواصل التدريس عمليات في

 أن إلى االمر نهاية في يؤدي الذي األمر املختلفة، االلكتروني التعلم

 األمر نهاية في يؤدي مما كبير بشكل البعد هذا تطبيق على تعمل الجامعة

 الجامعات بين التنافسية والقدرة الجامعات، بين متميزة مكانة احتالل إلى

 تعمل التي األبعاد من يعد خاصة البعد وهذا واألجنبية، والعربية املحلية

 التنافسية تحقيق على القدرة أجل من فيه ما كل استغالل على الجامعة

 .الجامعات بين

  [10]زاهر آل دراسة إليها توصلت التي النتائج مع النتائج هذه وتختلف     

 امللك جامعة بكليات املعرفة إدارة عمليات ممارسة أن عن أسفرت التي

  الدراسة وقدم, عيفالض املدى في يقع خالد
ً
 املعرفة إلدارة نموذجا

  السعودية بالجامعات
ً
  خالد امللك ولجامعة عموما

ً
 حيث من خصوصا

 باألنظمة يتعلق ما سواء الرئيسة واملتغيرات, وامليدانية النظرية األسس

 عملية لكل التطبيقية واآلليات بالجامعة املعرفة عمليات وإدارة املختلفة

 .املناسبة كلوالهيا النجاح وشروط

 القيادات دور  ما: على نص والذي الخامس بالسؤال املتعلقة النتائج

 من خالد امللك جامعة بكليات التقنية تطبيق بعد تحقيق في األكاديمية

 الدراسة؟ عينة أفراد نظر وجهة

 الحسابية املتوسطات حساب تم الخامس السؤال عن لإلجابة

 دور  حول  الدراسة عينة أفراد اتاستجاب لتحليل املعيارية واالنحرافات
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 .التالي الجدول  في كما االستجابات وجاءت خالد، امللك جامعة بكليات التقنية تطبيق بعد تحقيق في األكاديمية القيادات

 9 جدول 

 خالد امللك جامعة بكليات التقنية تطبيق بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

املتوسط  الفقرات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

إصدار قرارات إدارية تلزم أعضاء هيئة التدريس باستخدام أساليب التعلم التقني في ضوء معايير الجودة   .1

 واالعتماد األكاديمي.

2,768 1,473 8 

 1 1,484 3,094 حديثة للطالب وأعضاء هيئة التدريس.توفير األجهزة اإللكترونية ال  .2

 5 1,555 2,836 إقامة الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين في مجال التقنية الحديثة.  .3

 4 1,432 2,905 وجود رؤية واضحة ومكتوبة لتطبيق التعليم اإللكتروني وتقنياته في العملية التعليمية بالجامعة.  .4

 9 1,470 2,748 تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالتدريس الدولي من خالل تقديم مادية ومعنوية.  .5

 2 1,479 2,954 تحديث الشبكة الداخلية للخدمات التقنية واالنترنت وبرامجها بصفة دورية.  .6

 6 1,479 2,784 تهم.إشراك أعضاء هيئة التدريس والطالب في تصميم البرامج التدريبية عن بعد في ضوء احتياجا  .7

 7 1,435 2,777 عقد شراكات مع الشركات املحلية والدولية بهدف تقديم الخدمات االلكترونية بالجامعة.  .8

 3 1,635 2,915 تطبيق املعايير العاملية الستخدام التقنية في التعليم مثل كواليتي ماتر في بشكل موضوعي بالجامعة.  .9

 10 1,312 2,598 بجامعات متقدمة في هذا املجال.االلكتروني استخدام التعلم  مرجعية في مجالإجراء مقارنات   .10

  0,437 2,364 الدرجة الكلية للمحور 

 :التالية النتائج( 9) الجدول  من يتضح

 دور )الخامس  البعد عبارات جميع حول  الدراسة عينة أفراد موافقة -

 امللك جامعة كلياتب التقنية تطبيق بعد تحقيق في األكاديمية القيادات

 ،(2,364) بلغ حسابي وبمتوسط ،"متوسطة" موافقة بدرجة( خالد

 :يلي ما( 9) الجدول  من يتضح كما ،(0,437) معياري  وانحراف

 الحديثة اإللكترونية األجهزة توفير" على نصت التي( 36) الفقرة جاءت -

 لغب حسابي بمتوسط األولى املرتبة في" التدريس هيئة وأعضاء للطالب

  .متوسطة موافقة بدرجة ، (1,484) بلغ معياري  وانحراف( 3,094)

 للخدمات الداخلية الشبكة تحديث" على نصت التي( 40) الفقرة جاءت -

 بمتوسط الثانية املرتبة في" دورية بصفة وبرامجها واالنترنت التقنية

 موافقة وبدرجة(, 1,479) بلغ معياري  وانحراف( 2,954) بلغ حسابي

 .متوسطة موافقة بدرجة أي "محايد"

 الستخدام العاملية املعايير تطبيق" على نصت التي( 43) الفقرة جاءت -

 في" بالجامعة موضوعي بشكل في ماتر كواليتي مثل التعليم في التقنية

 بلغ معياري  وانحراف( 2,915) بلغ حسابي بمتوسط الثالثة املرتبة

 .متوسطة موافقة بدرجة(, 1,635)

 أعضاء تلزم إدارية قرارات إصدار" على نصت التي( 35) رةالفق جاءت -

 الجودة معايير ضوء في التقني التعلم أساليب باستخدام التدريس هيئة

( 2,768) بلغ حسابي بمتوسط الثامنة املرتبة" األكاديمي واالعتماد

 .متوسطة موافقة بدرجة(, 1,473) بلغ معياري  وانحراف

 املحلية الشركات مع شراكات عقد" على نصت التي( 42) الفقرة جاءت -

 السابعة املرتبة في" بالجامعة االلكترونية الخدمات تقديم بهدف والدولية

 وبدرجة(, 1,435) بلغ معياري  وانحراف( 2,777) بلغ حسابي بمتوسط

 .متوسطة موافقة بدرجة أي" محايد" موافقة

 مقارنات راءإج" على نصت التي( 44) الفقرة األخيرة املرتبة في جاء -

 هذا في متقدمة بجامعات االلكتروني التعلم استخدام مجال في مرجعية

 أي ،(1,312) بلغ معياري  وانحراف( 2,598) بلغ حسابي بمتوسط" املجال

 .متوسطة موافقة بدرجة

 بعد تحقيق في األكاديمية القيادات دور  أن إلى النتائج هذه وتشير       

 وقد متوسطة، بدرجة كان خالد امللك عةجام بكليات التقنية تطبيق

 التفاعلية التقنية أنظمة تطبيق عملية من االستفادة قلة إلى ذلك يرجع

 برامج وتقديم النشر في التقنيات استغالل وضعف التطوير، عمليات في

 استخدام على والتركيز بالجامعة وأجنبية وعربيا محليا بعد عن تعليمية

 عمادة ووجود االلكتروني التعليم خالل من التدريس عمليات في التقنية

 القيادات دور  أن يرون الدراسة عينة أفراد أن اال االلكتروني للتعلم

 امليزة تحقيق في التقنية تطبيقات من االستفادة في بالجامعة األكاديمية

 في منها املزيد العينة وترغب املطلوب، باملستوى  ليس بالجامعة التنافسية

 توفير خالل من وذلك الجامعات بين متميزة مكانة إيجاد في التقنية تفعيل

 وإقامة التدريس، هيئة وأعضاء للطالب الحديثة اإللكترونية األجهزة

 مجال في واإلداريين والطالب التدريس هيئة ألعضاء التدريبية الدورات

 التعليم لتطبيق ومكتوبة واضحة رؤية ووجود الحديثة، التقنية

 أعضاء وتشجيع بالجامعة، التعليمية العملية في تهوتقنيا اإللكتروني

 ومعنوية، مادية حوافز تقديم خالل من الدولي بالتدريس التدريس هيئة

 بصفة وبرامجها واألنترنت التقنية للخدمات الداخلية الشبكة وتحديث

 خالل من للجامعة العاملي البعد تطبيق في التقنية من واالستفادة دورية،

 تحديد في الطالب ومشاركة االلكتروني، والتدريب الدولي التدريس

 على والعمل متميز بشكل االلكتروني التعليم لتطبيق الفعلية االحتياجات

 في التدريس هيئة وأعضاء الطالب تواجه التي الفورية الحلول  تقديم

 بعد لتحقيق األمر نهاية في يعمل الذي األمر. التقنية استخدام عمليات

 املجاالت جميع في للجامعة التنافسية امليزة لتحقيق التقنية

 .منها النظرية العليمة والتخصصات

 أن إلى أشارت التي  [80]عيداروس دراسة نتائج مع النتائج هذه وتتفق     

 الداعمة والتنظيمية التقنية املقومات أهم من االفتراضية العمل فرق 

 وإنشاء الدولية،و  واإلقليمية الوطنية التنافسية من الجامعات لتمكين

 تختص والجامعة الكليات مستوى  على خاص طابع ذات وحدات أو مراكز

 التدريسية الهيئات كافة بين واالفتراضية االلكترونية الثقافة بإرساء
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 التقنيات من األساسية البني وتوفير والقيادية، واإلدارية والطالبية

 أكاديمي قسم بكل االفتراضية الفرق  أداء بتجويد العالقة ذات الحديثة

 .املصرية والجامعات بالكليات إدارية ووحدة

 ذات فروق توجد هل: على نص والذي السادس بالسؤال املتعلقة النتائج

 دور  حول  الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين إحصائية داللة

 جامعة بكليات وأبعادها التنافسية امليزة تحقيق في األكاديمية القيادات

 وإدارة العلمية، البحوث وجودة التعليمية، البرامج جودة)خالد امللك

 بكليات(, التقنية وتطبيق واقتصادها، املعرفة وإدارة البشرية، املوارد

 ؟(النوع, الكلية ونوع, العلمية الدرجة) ملتغيرات تعزى  خالد امللك جامعة

 وجاءت التباين وتحليل( ت)اختبار استخدام تم السادس عن لإلجابة

 :التالي النحو على ستجاباتاال 

  املتوسطات بين الفروق: أوال
ً
 :الجنس ملتغير تبعا

 أفراد استجابات متوسطات بين للفروق اإلحصائية الداللة عن للكشف

  الدراسة عينة
ً
 اختبار استخدام تم فقد ،(وانثي ذكر،) الجنس ملتغير طبقا

 :التالي جدول ال يبين كما مستقلين متوسطين بين للمقارنة "t.test" ت((

 10 جدول 

  االستبانة محاور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات( ت)اختبار
 
 الجنس ملتغير  طبقا

 قيمة ت مستوى الداللة
  (233 ذكر )ن = (73=  انثي )ن

 املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املحاور 

 البعد األول: جودة البرامج التعليمية 22,755 4,304 22,835 4,310 0,015 0,904

 البعد الثاني: جودة البحوث العلمية 21,927 4,964 21,753 7,262 1,374 0,242

 البعد الثالث: إدارة املوارد البشرية 24,776 5,025 23,493 4,528 0,035 0,271

 املعرفة واقتصادهاالبعد الرابع: إدارة  23,459 4,490 24,219 3,845 1,284 0,771

 البعد الخامس: تطبيق التقنية بالجامعة 28,034 5,902 29,493 6,061 1,284 0,214

 )α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند دالة*

 :التالية النتائج( 10) الجدول  من يتضح 

 )α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة ادأفر  استجابات متوسطات بين

  بالجامعة
ً
 األكاديمية القيادات دور  حول ( وانثي ذكر،)الجنس ملتغير طبقا

 بعد) املختلفة بأبعادها خالد امللك بجامعة التنافسية امليزة تحقيق في

 املوارد إدارة وبعد العلمية، البحوث جودة وبعد التعليمية، البرامج جودة

 وقد ،(بالجامعة التقنية تطبيق وبعد واقتصادها، املعرفة ةوإدار  البشرية،

 من التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد قناعة إلى ذلك يرجع

 خالل من للجامعة التنافسية امليزة تحقيق في األساس أنهم واالناث الذكور 

 أهمية على الدراسة عينة أفراد اتفاق شبه وجود على يدل وهذا أبعادها،

 .التنافسية يزةامل

 أعضاء من الدراسة عينة أفراد بأن السابقة النتائج تفسير ويمكن      

 أبعاد تطبيق على العمل أهمية يرون واإلناث الذكو من التدريس هيئة

 على العمل وأهمية السابقة، بالجداول  الذكر السالفة التنافسية امليزة

 خالل من وذلك ألبعادا تلك تحقيق في األكاديمية القيادات أدوار تطوير

 تدريبية دورات وعقد التنافسية امليزة أهمية حول  علمية لقاءات عقد

 الجامعات في األبعاد تلك تطبيق أساليب حول  األكاديمية للقيادات

 للموارد األمثل واالستخدام التطبيق، لعملية خطة وضع أو, األجنبية

 وأعضاء القيادات نبي التعاون  روح توافر على والعمل, واملادية البشرية

 .التدريس هيئة

 :العلمية الدرجة ملتغير تبعا املتوسطات بين الفروق: ثانيا

 عينة أفراد تقدير متوسطات بين للفروق اإلحصائية الداللة عن للكشف 

 الحسابية املتوسطات استخدام تم( العلمية الدرجة)ملتغير تبعا الدراسة

 في كما الحسابية املتوسطات في الفروق ملعرفة املعيارية واالنحرافات

 :التالي الجدول 

 11 جدول 

 العلمية الدرجة ملتغير  وفقا الدراسة أداة ملجاالت املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 املحاور 

 الفئات

البعد األول: جودة 

 البرامج التعليمية

البعد الثاني: جودة 

 البحوث العلمية

البعد الثالث: إدارة 

 شريةاملوارد الب

البعد الرابع: إدارة 

 املعرفة واقتصادها

الخامس: تطبيق التقنية 

 بالجامعة

 ةلدرجا

 العلمية

ملتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 4,350 28,507 4,418 23,507 5,153 23,869 4,753 21,391 4,760 23,318 استاذ

استاذ 

 مشارك

22,950 4,125 22,012 5,192 24,580 4,931 24,719 4,350 28,802 4,193 

استاذ 

 مساعد

22,438 4,074 22,083 6,111 24,696 4,851 22,896 4,193 28,051 5,304 

 :يلي ما( 11) الجدول  من يتبين

 أداة محاور  جميع في الحسابية املتوسطات في ظاهرية فروق وجود -

 واستاذ مشارك، واستاذ استاذ،)العلمية  الدرجة ملتغير تبعا الدراسة

 ذات الحسابية املتوسطات بين الفروق كانت إذا فيما د( ولتحديمساعد

 األحادي، التباين تحليل تطبيق تم الداللة مستوى  عند إحصائية داللة

 :التالي الجدول  في ماك نتائجه وجاءت
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 12 جدول 

 العلمية الدرجة ملتغير  تبعا الدراسة عينة أفراد الستجابات األحادي التباين تحليل

متوسط  قيمة ف مستوى الداللة

 املربعات

درجات 

 الحرية

 املحاور  مصدر التباين مجموع املربعات

برامج البعد األول: جودة ال بين املجموعات 40,485 3 13,495 0,728 0,536

 داخل املجموعات 5596,905 302 18,533 التعليمية

 املجموع 5637,441 305 

البعد الثاني: جودة البحوث  بين املجموعات 71,665 3 23,888 0,769 0,515

 داخل املجموعات 9445,33 302 31,276 العلمية

 املجموع 9516,99 305 

البعد الثالث: إدارة املوارد  جموعاتبين امل 39,932 3 13,311 0,545 0,652

 داخل املجموعات 7376,303 302 24,425 البشرية

 املجموع 7416,235 305 

البعد الرابع: إدارة املعرفة  بين املجموعات 239,872 3 79,957 1,450 0,350

 داخل املجموعات 5550,58 302 18,379 واقتصادها

 املجموع 5790,45 305 

البعد الخامس: تطبيق التقنية  بين املجموعات 106,592 3 35,531 0,999 0,393

 داخل املجموعات 10737,67 302 35,555 بالجامعة

 املجموع 10844,26 305 

 )α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند دالة*

 :التالية النتائج( 12) الجدول  في النتائج تشير

 )α ≤ 0.05) الداللة مستوى  عند ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود عدم -

 التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين

  بالجامعة
ً
 واستاذ مشارك، واستاذ استاذ،)العلمية الدرجة ملتغير طبقا

 التنافسية امليزة تحقيق في األكاديمية القيادات دور  حول ( مساعد

 وجودة التعليمية، البرامج جودة) املختلفة بأبعادها خالد امللك بجامعة

 واقتصادها، املعرفة وإدارة البشرية، املوارد وإدارة العلمية، البحوث

 الدراسة عينة أفراد قناعة إلى ذلك يرجع وقد بالجامعة، التقنية وتطبيق

 امليزة لتحقيق األبعاد تلك تطبيق بأهمية التدريس هيئة أعضاء من

 عينة أفراد بأن السابقة النتائج رتفسي ويمكن. بالجامعة التنافسية

 أهمية يرون( مساعد واستاذ مشارك، واستاذ استاذ،) من الدراسة

 البشرية والكفاءات بالخبرات تنظيمية أدلة األكاديمية القيادات امتالك

 والقدرة التميز تحقيق على تعمل بيئة إيجاد في منها لالستفادة بالجامعات

 من وذلك البحوث جودة معايير تحقيق على العمل وكذلك, املنافسة على

 وتطوير, التطبيق لعملية مستقبلية استراتيجية خطط وضع خالل

 .التعليمية البرامج

 
ً
 :الكلية نوع ملتغير تبعا املتوسطات بين الفروق: ثالثا

 أفراد استجابات متوسطات بين للفروق اإلحصائية الداللة عن للكشف

  الدراسة عينة
ً
 استخدام تم فقد ،(علمية نظرية،) ليةالك نوع ملتغير طبقا

 الجدول  يبين كما مستقلين متوسطين بين للمقارنة "t.test" ت() اختبار

 :التالي

 13 جدول 

  االستبانة محاور  حول  الدراسة عينة أفراد الستجابات( ت)اختبار
 
 الكلية نوع ملتغير  طبقا

 (201نظرية )ن = 105علمية )ن=  قيمة ت مستوى الداللة
 ر املحاو 

 املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري   

 البعد األول: جودة البرامج التعليمية 22,840 4,368 22,647 4,180 0,022 0,881

 البعد الثاني: جودة البحوث العلمية 21,791 5,911 22,066 4,924 0,451 0,502

 البعد الثالث: إدارة املوارد البشرية 24,283 4,648 24,828 5,437 4,199 0,641

 البعد الرابع: إدارة املعرفة واقتصادها 23,661 4,436 23,600 4,221 1,284 0,550

 البعد الخامس: تطبيق التقنية بالجامعة 28,706 6,184 27,761 5,488 1,284 0,941

 ( α≤0.05 ) الداللة مستوى  عند دالة*

 :التالية ائجالنت( 13) الجدول  من يتضح 

 (α≤ 0.05) الدالة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين

  بالجامعة
ً
 القيادات دور  حول ( وعملية نظرية،) الكلية نوع ملتغير طبقا

 بأبعادها خالد امللك بجامعة التنافسية امليزة تحقيق في األكاديمية

 العلمية، البحوث جودة وبعد التعليمية، البرامج جودة بعد) املختلفة

 تطبيق وبعد واقتصادها، املعرفة وإدارة البشرية، املوارد إدارة وبعد

 من الدراسة عينة أفراد قناعة إلى ذلك يرجع وقد بالجامعة، التقنية

 قيام ميةأه يرون والعلمية النظرية الكليات من التدريس هيئة أعضاء

 من وذلك التنافسية امليزة أبعاد تطبيق على بالعمل األكاديمية القيادات

 .الدراسة أداه في الواردة العبارات تطبيق خالل
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 األكاديمية القيادات دور  لتطوير املقترحة الرؤية ما: السابع السؤال إجابة

 خالد؟ امللك بجامعة وأبعادها التنافسية امليزة لتحقيق

 يمكن امليدانية، والدراسة للبحث النظري  اإلطار في عرضه مت ما ضوء في

 امليزة تحقيق في األكاديمية القيادات دور  لتطوير مقترحة رؤية وضع

 العناصر من بعدد تمر والتي خالد امللك بجامعة وأبعادها التنافسية

 :التالي النحو على تناولها يمكن

 : الرؤية أهداف -1

 :ومنها األهداف، من عدد حقيقت إلى املقترحة الرؤية تسعى

  تشكل أن يمكن والتنظيمية اإلجرائية الخطوات من عدد وضع -
ً
 إطارا

 .خالد امللك جامعة بجامعة التنافسية امليزة لتحقيق

 واملستقبلية الحالية املتغيرات ضوء في األكاديمية القيادات أدوار تعرف -

 .خالد مللكا جامعة بجامعة التنافسية امليزة بتحقيق وعالقتها

 في اإلدارية العمليات تطوير في تسهم أن يمكن مقترحة رؤية وضع -

 اإلجراءات وتبسيط السعودية، الجامعات في اإلدارية املستويات مختلف

 امليزة تحقيق في يسهم بما اإلدارية املنظومة تطوير إلى تؤدي التي

 .خالد امللك لجامعة التنافسية

 بالجامعة، األكاديمية القيادات لجميع إلداريةوا القيادية املهارات تطوير -

 .للجامعة التنافسية والقدرة اإلدارية العمليات جميع تطوير في يسهم بما

 :الرؤية مرتكزات -2

 املجاالت جميع في وتأثيرها واالقتصادية والتكنولوجية العاملية التحديات -

 على لمون يع قادة وتتطلب العاملية التنافسية من بيئة وجود إلى أدت

  الجامعات من مخرجات إعداد في املساهمة
ً
 األمر العاملية للمعايير وفقا

  ايجاد في يسهم الذي
ً
 املجاالت جميع في املنافسة على القدرة من نوعا

 .املتقدمة للدول  العلمي التقدم ومواكبة

 العمل تسيير في والفاعلة الرئيسة العناصر هي األكاديمية القيادات -

 املهارات توافر على قدراتهم مدى يتطلب وهذا أهدافها حقيقوت بالجامعة،

 .والجامعة بالكليات التعليمية العملية تطوير بهدف املستقبلية واألدوار

 املختلفة الجامعات بين املعلومات تبادل سهولة عن الناجمة الضغوط -

 يةاملعلومات وتطبيقاتها الحديثة االتصال لتقنيات نتيجة والعاملية، املحلية

 مع التعامل على تساعدهم مهارات لديهم قادة يتطلب وهذا املتجددة

 في املحلية الجامعات تطوير ثم ومن التخصصات جميع في املعرفي السيل

 .ملواجهتها القادة وإعداد ضوئها

 بالجامعات التعليم برامج لجميع األكاديمي واالعتماد بالجودة االهتمام -

 .السعودية العربية اململكة ومنها بية،والعر  األجنبية الدول  جميع في

 التدريس هيئة وأعضاء طالب من بالجامعة العاملين جميع أداء تقييم -

 دورية بصفة بها األداء جودة تحسين على تعمل التي العوامل من يعد

  تحقيق على ويعمل
ً
 .بها التميز من نوعا

 ينونةك عن املعبرة الحقائق من العديد العاملية التحوالت أفرزت -

 الهياكل كون  استوجب الذي األمر, الجامعات بكافة التنظيمية التغييرات

 العاملية املتغيرات مع تتوافق حديثة إدارية مداخل لتبني حاجة في اإلدارية

 داخل التنظيمية للعالقات التفاعلية الطبيعة يعكس بما واإلقليمية

 .الجامعات

 وقياس الطالب نمو متابعة في التقليدية باآلليات يحيط الذي القصور  -

 العامة املئوية النسب على القياس في واالعتماد التعليمية الجامعة فعالية

 على أو الدراس ي املقرر  مستوى  على سواء الدراس ي العام نهاية في للنجاح

 من العديد إليه أشارت الذي الدراسية املقررات جميع مستوى 

 .الدراسات

 وجامعة عامة السعودية الجامعات يرتطو  في الحديثة األساليب تبني -

 املداخل من تعد والتي املتميزة الجامعة مؤشرات مثل خاصة خالد امللك

 العصر في بمستواه واالرتقاء الجامعي التعليم نوعية تحسين في تسهم التي

 .األداء تقييم في املستخدمة األساليب نوعية على وتتوقف الحاضر

 : املقترحة الرؤية تطبيق آليات -3

 األكاديمية للقيادات ألدوار املقترحة للرؤية اآلليات من مجموعة توجد

 على تناولها يمكن خالد، امللك جامعة بجامعة التنافسية امليزة لتحقيق

 : التالي النحو

 البرامج جودة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات بدور  تتعلق آليات (1

 :خالد امللك بجامعة التعليمية

 تحقيق في والرغبة التنسيق على املقدرة لديه يتوافر عمل قفري تشكيل -

 .املستفيد رضا إلى للوصول  املشترك والعمل املتميز األداء

 ضوء في العلمي الدراسة بجودة لالرتقاء سنوية تطويرية خطة وضع -

 .املستفيدين تقييم نتائج

 على حثيةالب املهارات تطوير سبل حول  للباحثين تدريبية دورات تقديم -

 .تطبيقي نحو

 ومؤسسات الجامعات أساتذة بين متبادلة وزيارات دورية لقاءات عقد -

 .العلمية البحوث بخدمات للتعريف املختلفة املجتمع

 إنتاج عملية ييسر بما الجامعة في الباحثين ملساعدة فنية كفاءات توافر -

 .وتسويقها العلمية البحوث

 براءة طلبات إلى التدريس هيئة عضاءأل  العلمية البحوث نتائج تحويل -

 .اختراع

 االستشارية والخدمات العلمية للبحوث املخصصة الساعات عدد زيادة -

 .املميزين التدريس هيئة ألعضاء

 هيئة أعضاء من املتميزين للباحثين مجزية وأجور  مكافآت توفير -

 .التدريس

 .منه دةواالستفا تسويقه تم علمي بحث ألفضل سنوية جائزة رصد -

 هيئة ألعضاء البحثية اإلنجازات لحفظ إلكترونية بيانات قاعدة إنشاء -

 .املختلفة املجتمع ملؤسسات متاحة التدريس

 العلمية البحوث حول  للمستفيدين بعد عن تعريفية لقاءات عقد -

 .بالجامعة املقدمة

 بمؤسسات االتصال عند التدريس هيئة ألعضاء فخرية أوسمة منح -

 .البحثي إنتاجهم وتسويق املجتمع

 البحوث جودة بعد تحقيق في األكاديمية القيادات بدور  تتعلق آليات (2

 .خالد امللك بجامعة العلمية

 .بالجامعة العلمية البحوث وتسويق لدعم واضحة استراتيجية إعداد -

 التنظيمي الهيكل في العلمية البحوث لتسويق مستقلة إدارة استحداث -

 .للجامعة

 لالتصال واملالية اإلدارية االستقاللية العلمية البحوث تسويق إدارة منح -

 .املختلفة املجتمع مؤسسات مع
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 قانونية ينظم نحو على العلمية البحوث لتسويق تنظيمية لوائح إصدار -

 .البحثية التعاقدات

 .العلمية البحوث خدمات لتسعير متخصصة لجان تشكيل -

 املوارد إدارة بعد تحقيق في ألكاديميةا القيادات بدور  تتعلق آليات (3

 خالد؟ امللك بجامعة البشرية

 .بالجامعة للتعيين املتقدمين عن املعلومات جمع -

 الشاغرة للوظائف املتقدمين التدريس هيئة أعضاء مع مقابالت إجراء -

 .بالجامعة

 .التدريس هيئة أعضاء اختيار في محددة معايير على الجامعة وضع -

 تقل ال تجربة لفترة اختيارهم تم الذين التدريس هيئة اءأعض خضوع -

 .التثبيت قبل واحد عام عن

 الجدد التدريس هيئة أعضاء وتطوير لتدريب منتظمة برامج عقد -

 .الالزمة املهارات إلكسابهم

 البرامج من التدريس هيئة ألعضاء الفعلية االحتياجات واقع تحديد -

 .الجامعة من املعتمدة التدريبية

 والندوات املؤتمرات في املشاركة حق التدريس هيئة أعضاء إعطاء -

 .العلمية

 املعرفة إدارة تحقيق بعد في األكاديمية القيادات بدور  تتعلق آليات (4

 .خالد امللك بجامعة واقتصادها

 باملعرفة صلة ماله كل بنشر تعني إلكترونية معلوماتية شبكة إنشاء -

 أي على الجامعة مدير وحصول  تسجيل اخالله من ويمكن, واقتصادها

 .العمل أساليب بتفعيل تتعلق معلومات

 وتتلخص التنظيمي، الهيكل في تتدرج املعرفة؛ إدارة لشئون  وحدة إنشاء -

 املعرفة إدارة مبادرات بإطالق املتعلقة العامة السياسات رسم في مهمتها

 الوحدة لهذه يرويص. ذلك ومراقبة تنفيذها، و العامة، الدوائر مختلف في

 الجامعة، كليات إلى والخبرة املشورة، تقديمها في يتمثل استشاري  دور 

 
ً
 علما املعرفة؛ بإدارة الخاصة القرارات اتخاذ في يتمثل تنفيذي دور  وأيضا

 وأنشئت بل األخرى، الدول  من عدد في أنشئت قد الهيئة هذه مثل بأن

 . بها خاصة وزارة

 .العمل تطوير في منها لالستفادة كتب أو تدريبية دورات عقد -

 املعرفة إدارة لتطبيق الكليات احتياجات لتحديد مختصة لجان تشكيل -

 . واقتصادها

 إدارة تطبيق في ومؤتمرات، وندوات تدريبية، ودورات عمل، ورش عقد -

 .واقتصادها املعرفة

 لالستفادة الجامعات مختلف من والعلماء الخبراء واستقطاب جذب -

 .واقتصادها املعرفة إدارة تطبيق على العاملين تدريب في منها

 اإلدارية املستويات من الدعم وتقديم والتشريعات القوانين اصدار -

 . واقتصادها املعرفة إدارة لتطبيق العليا

 بجامعة التقنية بعد تحقيق في األكاديمية القيادات بدور  تتعلق آليات (5

 .خالد امللك

 واملبتكرة، الجديدة، واألفكار، واملبادرات، املعارف، كافة توثيق -

 .اختراع براءات على والحاصلين العاملين، إنجازات: ذلك في بما وتعميمها؛

 تدريب مسئوليته يكون  التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية مركز إنشاء -

 .املعلومات تقنية تطبيق على الجامعة في القيادات

 الجامعية اإلدارات من واالبتكار اع،اإلبد وحفز الجماعي، العمل تشجيع -

 تطبيق في األفراد مهارات مناسبة آليات توفير على والعمل العليا،

 . القنية التقنيات

 األبحاث نتائج حول  إلكترونيا الجامعة لدى املتوفرة البيانات نشر -

 .العلمية

 .للمستفيدين وشفافية بحرية إلكترونيا البحثية املعلومات تداول  إتاحة -

 هيئة أعضاء)بالباحثين للتعريف إلكترونية بيانات قاعدة إنشاء -

 .املستفيدة الجهات لدى( التدريس

 امليزة لتحقيق األكاديمية القيادات أدوار لتطبيق الالزمة املتطلبات -4

 :التالية الخطوات اتباع خالل من خالد امللك بجامعة التنافسية

 وزارة في العليا القيادات لقب من األجل طويلة استراتيجية خطة وضع -

 لجميع والعلمية التقنية املهارات تطوير آليات وضع بهدف التعليم

 باألدوار قيامهم في تسهم األكاديمية املستويات جميع في القيادات

 .املستقبلية

 جميع على القيادات لجميع الشاملة والتنمية التدريب ثقافة نشر -

 وخاصة خاصة، والتعليمية عامة اإلدارة مجال في الحديثة املتغيرات

 جانب من املتغيرات ومع جانب من األفراد مع بالتعامل املتعلقة املتغيرات

 الحديثة اإلدارية األساليب لتطبيق الداعمة البيئة تهيئة على والعمل أخر

 . القيادات تدريب في

 على الحصول  خاصة القيادات مهام لتولى الالزمة التشريعات وضع -

 .العصر هذا في ظهرت التي الحديثة االتجاهات جميع في ريبيةتد دوارات

 في املجاالت جميع في التغيير بأن تؤمن مؤسسية ثقافة الجامعة اعتماد -

 .للجامعة التنافسية امليزة تحقيق

 تطبيق ضوء في املبدعة األكاديمية القيادات الستقطاب برامج وضع -

 .وخارجها الجامعة داخل من االختيار عملية عند ومقننة واضحة معايير

 املعلومات بجميع املتعلقة البيانات ملعالجة إلكتروني نظام وضع -

 عمليات في الستخدامها الالزمة التقارير واستخراج بالجامعة الخاصة

 .واتخاذها القرارات صنع

 في واإلداريين األكاديمية للقيادات عمل وورش تدريبية دورات إقامة -

 .والتقنية االنسانية عالقاتوال التمكين مجاالت

 قادر بمناخ يتمتع جديد تنظيم إلى للوصول  الالزمة املالية املوارد توفير -

 .التقنية استخدام إلى العاملين دفع على

 توصيات. ال6

 تقدمها التي البرامج تقييم حول  والوضوح الشفافية مبدأ تطبيق -

 الجامعة

 ألعضاء( ومختبرات, معامل)من توالتجهيزا التحتية الالزمة البنية توفير -

 .للمجتمع املبتكرة البحوث وتقديم إلنتاج التدريس؛ هيئة

  بالجامعة األفراد تعيين -
ً
 تداول  إتاحة" وواضحة دقيقة ملعايير وفقا

  البحثية املعلومات
ً
 .للمستفيدين بشفافية الجامعة موقع على إلكترونيا

 بجامعات االلكتروني علمالت استخدام مجال في مرجعية مقارنات إجراء -

 .املجال هذا في متقدمة

 هيئة أعضاء لكافة التدريبية البرامج من مجموعة وتنفيذ تصميم -

 في وتسهم وأبعادها التنافسية امليزة بمفهوم الوعي تنمية هدفها التدريس
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 أهداف تحقيق في يسهم الذي بالشكل التطوعية األعمال من املزيد بذل

 .والكلية األكاديمية األقسام

 على خالد امللك جامعة كليات من كلية بكل التربوي  للتقويم مركز إنشاء -

 واألساليب اآللي الحاسب مع التعامل مهارات يمتلك بفريق يزود أن

 االتجاهات لتطبيق البيانات تحليل عمليات في املتقدمة اإلحصائية

 .ةاملضاف القيمة ومنها املؤسس ي األداء تقييم مجال في الحديثة

 اإلدارية الفعاليات وكافة واالبتكارات واإلجراءات الجهود تحديد -

 على الحصول  أجل من الجامعات تمارسها التي والتطويرية واالبتكارية

 .التنافسية امليزة تحقيق

 :مقترحة مستقبلية ودراسات بحوث -ج

 امليزة أبعاد تطبيق عملية في املرجعية املقارنات دور  حول  دراسة -

 .األجنبية بالجامعات سيةالتناف

 لتحقيق السعودية للجامعات التنظيمية الهياكل تطوير حول  دراسة -

 .التنافسية امليزة أبعاد

 السعودية بالجامعات الداخلية املراجعة معايير تطبيق دور  حول  دراسة -

 .التنافسية امليزة تحقيق في

 املراجع

 أ.  املراجع العربية

 و اإلدارة في ورؤى  مفاهيم(. 2013) سنيح محمد ليلى العال، أبو[1] 

 يافا دار: األردن عمان،. والحداثة األصالة بين التربوية القيادة

 . والتوزيع للنشر العلمية

 مجال في الشاملة الجودة إدارة(. 2009) محمد مدحت, النصر أبو [2]

 مجموعة, القاهرة, الصحية, التعليمية, االجتماعية الخدمات

 .العربية النيل

 تواجه التي التحديات(. 2012) سعود بنت إيمان خضير، أبو[3] 

 في العالي التعليم مؤسسات في النسائية األكاديمية القيادات

 العالي، للتعليم السعودية املجلة, السعودية العربية اململكة

 87 ص ص. 7 ع,  السعودية

 نتاجوإ تصميم في الجودة معايير(. 2009) هللا عبد شادي عزيز، أبو[4] 

 رسالة بغزة، اإلنتاج بمراكز التعليم في والتكنولوجيا الوسائل

 .اإلسالميـة الجامعة: غزة. منشورة ماجستير

 عوامل دور (. 2013) علي فاطمة الربايعة،; رسمي غازي  قاعود، أبو[5] 

 شركات في التنظيمي التميز تحقيق في CSFs الحرجة النجاح

 وجهة من األردنية ألدويةا شركات على ميدانية دراسة: األعمال

 مج(, اإلدارية العلوم) سعود امللك جامعة مجلة. العليا اإلدارة نظر

 .38 ص, 1 ع, 25

(. 2015) موس ي منال سعيد عثمان، العابدين زين أسامة أحمد،[6] 

 الجديد بالوادي التربية لكلية التنافسية امليزة لتفعيل مقترح تصور 

 ،39 املجلد اسيوط، جامعة يةالترب كلية مجلة ميدانية، دراسة

 .أبريل ثاني، جزء الثالثـ العدد

 سيجميا ستة تطبيق متطلبات(. 2015) حسين جاد محمد أحمد،[7] 

six sigma تطبيقية دراسة بالجامعات التنافسية امليزة لتحقيق 

 التربية، كلية مجلة الوادي، جنوب جامعة كليات بعض على

 الجزء والثالثون  التاسع عددال ،(101) املجلد شمس، عين جامعة

 .الثالث

 املفاهيم الحديثة اإلدارة مبادئ(. 2013) عبدهللا جعفر إدريس،[8] 

 .والتوزيع للنشر العلمية خوارزم: جدة. والوظائف النظريات

 ،1ط وأدواته، اإللكتروني التعليم نظم(. 2010) جميل إطميزي،[9] 

 .للنشر فيليبس مؤسسة فلسطين،

 تطوير(. 2009) عوض منصور  والقحطاني، ناصر، علي زاهر، آل[10] 

 مؤسسات في األكاديمية األقسام لرؤساء القيادية املمارسات

 .والنفسية التربوية البحوث سلسلة ،(1 املجلد) العالي التعليم

 األداء تطوير(. 2009) مجدي وعقل، ؛ الكريم عبد األشقر،[11] 

 الجامعة في( Moodle) التعليمي املحتوى  إدارة لبرنامج التكيفي

 .150-123 ،(2,)17, اإلسالمية الجامعة مجلة بغزة، اإلسالمية

 إلدارة الالزمة الكفايات (.2008) هللا عبد أحمد خلود, األنصاري [12] 

 األكاديمية القيادات لدى االستراتيجي التخطيط عمليات

, التربية كلية, منشورة غير ماجستير رسالة السعودية، بالجامعات

 .السعودية, املكرمة مكة القرى  أم معةجا

 األقسام رؤساء ممارسة درجة(. 2013) عثمان محمد ,الثبيتي[13] 

 هيئة أعضاء نظر وجهة من املعرفة إدارة لعمليات األكاديمية

: العدد, االزهر جامعة, التربية كلية مجلة تبوك، بجامعة التدريس

 (.الثاني الجزء152)

 في املعرفة إدارة عمليات تطوير(. 2012) .دفه بنت سعاد الحارثي،[14] 

 الجامعي التعليم في دراسات. ميدانية دراسة: السعودية الجامعات

 .284-253ص ص ،23ع مصر،

 جودة(.2014) علي تركي, الشمري  محمد؛ عبدالرحمن, الحبيب[15] 

 السعودية بالجامعات العليا الدراسات لطلبة العلمي الدراسة

 املجلة العلمية، بحوثهم في األخالقية اييرباملع التزامهم ومدى

 .91-65(, 17)7, اليمن, العالي التعليم جودة لضمان العربية

 في العاملين احساس درجة (.2012) عبود محمد الحراحشة،[16] 

 التنظيمية، بالعدالة املفرق  محافظة في والتعليم التربية مديريات

 االسالمية، لدراساتوا التربوية العلوم سعود، امللك جامعة مجلة

 .1 ع, 24 مج, السعودية

 دار: عّمان. معاصرة إدارية اتجاهات(. 2012) .رافدة الحريري،[17] 

 .الفكر

(. 2013) مصطفى يوسف هشام, العربي, محمد راشد, الحمالي[18] 

 نظر وجهة من عليها التغلب وسبل االستراتيجي التخطيط معوقات

 الثقافة مجلة. حائل جامعةب واإلدارية األكاديمية القيادات

 .159 -53(, 71) 14, والتنمية

 رأس استراتيجيات ارتباط دراسة(.2010) محمد كمال الحواجرة،[19] 

 الشارقة جامعة مجلة. للمؤسسات التنافس ي باألداء املعرفي املال

 .314 -285 ،(2) 7 واالجتماعية، اإلنسانية للعلوم

 اإلدارية القيادات ممارسة رجةد(. 2013) سلمان محمد, الخزاعلة[20] 

 وجهة من التنظيمية للثقافة الخاصة الزرقاء جامعة في األكاديمية

 امللك لجامعة العلمية املجلة. فيها التدريس هيئة أعضاء نظر

 .235-203(, 1) 14, واإلدارية اإلنسانية العلوم -فيصل
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 اكةالشر  لتفعيل مقترحة صيغة(. 2014)علي عبدالعزيز, الخليفة[21] 

 املنتجة الجامعة فلسفة ضوء في السعودية للجامعات املجتمعية

 رسالة مجلة. أنموذجا اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 .123 -97(, 46, )النفس وعلم التربية

 رفع في ودورها التنظيمية الثقافة (.2008) سعيد زياد الخليفة،[22] 

 واألركان القيادة كلية ضباط على مسحية دراسة: األداء مستوى 

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. السعودية املسلحة للقوات

 .الرياض, األمنية للعلوم العربية نايف جامعة العليا، الدراسات

 االنماط احد االفتراضية الجامعة(. 2011) على جمال, الدهشان[23] 

 جامعة) التربية كلية مجلة, الجامعي التعليم في الجديدة

 . 33 - 333 ص ص, 87 ع, 22 مج, ر،مص(بنها

 مدارس مديري  ممارسة(. 2015) عبود عبيد عبدهللا الذيابي،[24] 

 القيادية املهارات بتنمية وعالقتها الذاتية لإلدارة الثانوية املرحلة

 كلية القرى، أم جامعة ماجستير، رسالة. الطائف بمحافظة

 .املكرمة مكة التربية،

 االستراتيجية بين التوافق أثر (.2010) ناصر علي, الزامكي[25] 

 املزايا تحقيق في البشرية املوارد إدارة واستراتيجيات االئتمانية

 والزراعي التعاوني التسليف بنك في تطبيقية دراسة)التنافسية

 جامعة, أعمال إدارة قسم, منشورة غير دكتوراه رسالة(. باليمن

 .الجزائر

 في اإللكتروني التعليم تجربة تقييم: (1426) هللا عبد زكريا, الزامل[26] 

 من السعودية العربية باململكة العالي التعليم مؤسسات بعض

, الحاسب تقنية قسم, منشورة غير دراسة, الطالب نظر وجهة

 بالرياض التقنية الكلية

 التعليم نظام وتقييم تطوير(. 2008) حذيفة السامرائي،[27] 

 الحاسوبية، و الهندسية يةالدراس للمواد التفاعلي االلكتروني

 نظم الدنمارك، العربية، األكاديمية منشورة، غير ماجستير رسالة

 .اإلدارية املعلومات

 في املطلوبة األكاديمية التحوالت(. 2013) فالح عبدهللا, السكران[28] 

 االقتصاد ضوء في السعودية العربية باململكة الجامعي التعليم

 جامعتي في التدريس هيئة أعضاء هايرا كما املعرفة على القائم

 رسالة مجلة. اإلسالمية سعود بن محمد واإلمام سعود امللك

 .219 -185(, 34) 128, العربي الخليج

 املعرفة إدارة تطبيق واقع(. 2016) حسين هللا عبد طالل, الشريف[29] 

 نظر وجهة من السعودية الجامعات في املعاصرة التحوالت ضوء في

 تطبيقية دراسة لتطبيقها تصور  اقتراح مع كاديميةاأل القيادات

 ،(الباحة, الطائف, العزيز عبد امللك, القرى  أم) جامعات على

 .192-131(, 105) 27, التربية كلية مجلة

 ملك الناظر،; أحمد خالد الصرايرة،; مهدى عبد عباس الشريفى،[30] 

 ليةلعم األكاديمية االقسام رؤساء ممارسة درجة (.2012) صالح

 في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األخالقي القرار صنع

 ع, 20 مج, مصر التربوية، العلوم. عمان في االوسط الشرق  جامعة

 .147 – 117 ص,2

 جودة مؤشرات(. 1437) موس ى بن أحمد بن محمد الشهراني،[31] 

 رسالة(. ميدانية دراسة) خالد امللك بجامعة الطالبية الخدمات

 .خالد امللك جامعة التربية، كلية منشورة، رغي ماجستير

 رؤساء دور  تفعيل(. 1438) فالح آل محمد أحمد معيوف الشهري،[32] 

 امللك بجامعة التنافسية امليزة أبعاد تطبيق في األكاديمية األقسام

 امللك جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة خالد،

 .خالد

 الجامعات في التنافسية امليزة بناء(. 2012) هللا عبد عثمان الصالح،[33] 

: املكرمة مكة منشورة غير ماجستير رسالة السعودية، الحكومية

 .القرى  أم جامعة

 وامليزة االستراتيجي التخطيط(. 2013) سعيد محمد نجاة الصائغ،[34] 

 العربية املجلة عبدالعزيز، امللك جامعة في العاملية التنافسية

 .33مج ,تونس للتربية،

 األثر(. 2013) هللا وعد إسراء والسبعاوي، منيب، بسام الطائي،[35] 

 في التنظيمي والتغيير الشاملة الجودة إدارة ملتطلبات التتابعي

 العاشر، العدد واالقتصاد، اإلدارة مجلة. التنافسية امليزة تحقيق

 .143ص

 في ورهود الجامعية الخدمات تسويق(. 2014) مبروك بدر, العتيبي[36] 

 مقترح تصور  السعودية للجامعات التنافسية القدرة تحسين

 أعضاء نظر وجهة من العزيز عبد وامللك القرى  أم جامعتي لحالة

 جامعة, التربية كلية, منشورة غير دكتوراه رسالة التدريس، هيئة

 .السعودية العربية اململكة, القرى  أم

 األكاديمية القيادات امتالك مدى(. 2016) نايف منصور , العتيبي[37] 

 مجلة. املعرفة إدارة مفاهيم لبعض نجران جامعة في واإلدارية

 .294-267(, 1) 17, والنفسية التربوية العلوم

 وااللتزام الوظيفي التمكين(. 2011) سعيد محمد, العمري [38] 

 مجلة. سعود امللك جامعة في األكاديمية القيادات لدى التنظيمي

 .99-61(, 1) 23(, اإلدارية لعلوما) سعود امللك جامعة

 توافرها ودرجة االلكتروني التعليم كفايات(. 2009) علي العمري،[39] 

 رسالة. التعليمية املخواة بمحافظة الثانوية املرحلة معلمي لدى

 العربية اململكة القرى، ام جامعة منشورة، غير ماجستير

 .السعودية

 االقتصاد(. 2015) نعمة مدمح, والزبيدي سالم؛ كريم, الغالبي[40] 

 .األردن: العربي املجتمع مكتبة النظري، اإلطار املعرفي

 من املطلوب القيادي السلوك (.1421) احمد هللا عبد, الغامدي[41] 

 في العزيز عبد وامللك القري  أم جامعتي في العلمية االقسام رؤساء

 ةرسال, التربوية للقيادة املعاصرة العاملية االتجاهات ضوء

 مكة, التربية كلية, القري  أم جامعة, منشورة غير ماجستير

 .املكرمة

 لتخطيط مستقبلي تصور (. 2013) خضر علي بنت فوزية, الغامدي[42] 

 مؤسسات في التنافسية امليزة لتحقيق الوظيفي املسار وتنمية

 ام جامعة, منشورة غير دكتوراه رسالة. السعودي العالي التعليم

 .مكة, القرى 
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 السعودية الجامعات بحوث تسويق(. 2014)دغش ريم, القحطاني[43] 

 غير دكتوراه رسالة. املجتمعية الشراكة لتفعيل استراتيجي مدخل

 العربية اململكة, سعود امللك جامعة, التربية كلية, منشورة

 .السعودية

 السعودية الجامعات بحوث تسويق(. أ2014)دغش ريم, القحطاني[44] 

 غير دكتوراه رسالة. املجتمعية الشراكة تفعيلل استراتيجي مدخل

 العربية اململكة, سعود امللك جامعة, التربية كلية, منشورة

 .السعودية

 املدارس ملديري  القيادية األنماط (.1434) نهار سند القحطاني،[45] 

 نظر وجهة من للمعلمين التنظيمية املواطنة بسلوك وعالقتها

 ماجستير رسالة جدة، بمحافظة الثانوية املرحلة مدارس معلمي

 .املكرمة مكة التربية، كلية القرى، أم جامعة منشورة، غير

 منهج نحو البشرية املوارد(. 2008) دليم محمد القحطاني،[46] 

 .الرياض العبيكان، ،مكتبة2ط.متكامل استراتيجي

 أدوار لتطوير مقترح نموذج(. 2016) عوض منصور  القحطاني،[47] 

 بجامعة التنظيمي التعلم تطبيق في األكاديمية األقسام رؤساء

 مركز, التربوية للعلوم خالد امللك جامعة مجلة. خالد امللك

 من(, 26) العدد في سيضمن, بأبها التربية بكلية التربوية البحوث

 .هـ1437 العام

 للتعلم الالزمة األساسية املقومات (.2011) إبراهيم محمد, القداح[48] 

 لعلوم دراسات مجلة. مقترح أنموذج املعرفة صاداقت على القائم

 (.38)2, التربوية

 املعلومات وشبكة الحاسوب استخدام واقع(. 2008) وائل القرش ي،[49] 

 في املتوسط األول  للصف الرياضيات تدريس في االنترنت الدولية

, التربية كلية, منشورة غير ماجستير رسالة الطائف، محافظة

 .املكرمة مكة, القرى  أم جامعة

 الفكري  املال رأس تعظيم آليات(. 2013) راجح عبدهللا الكثيري،[50] 

 ،(1) 152 األزهر، جامعة التربية، كلية مجلة سعود، امللك بجامعة

457- 482. 

 املهنية التنمية أساليب فاعلية(. 2014) أحمد ياسر املحمدي،[51] 

 رسالة جدة، بمحافظة ومديراتها تطوير مدارس ملديري  املوجهة

 .جدة عبدالعزيز، امللك جامعة منشورة، غير ماجستير

 الثانوية املدارس مديري  تطبيق درجة(. 1435) منور  فهيد املطيري،[52] 

 نظر وجهة من الطائف مدينة في التربوية األولويات ملفهوم

 أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. التربويين املشرفين

 .املكرمة مكة القرى،

 املدارس مديري  ممارسة مدى(. 1434) عبدالرحمن بدر ملعثم،ا[53] 

 غير ماجستير رسالة الرس، بمحافظة اإلنسانية للعالقات الثانوية

 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة منشورة،

 في البشرية الكفاءات دور (. 2013) إبراهيم عبدالرحمن ملقادمة،[54] 

. بغزة اإلسالمية الجامعة حالة دراسة التنافسية امليزة تحقيق

 .فلسطين بغزة، اإلسالمية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

 الجودة إدارة مستلزمات(. 2011) علي والزعبي، محمود الوادي،[55] 

 األردنية الجامعات في التنافسية امليزة لتحقيق كأداة الشاملة

 لجامعي،ا التعليم جودة لضمان العربية املجلة ،(تحليلية دراسة)

 (.8) العدد

 التربويين املشرفين اتجاهات(.2014) معيض محمد الوذياني،[56] 

 القيادة مجال في املنهي اإلثراء استخدام نحو املدارس ومديري 

-862 ص ص ،2 ع ،(41) مج.التربوية العلوم دراسات. املدرسية

 .األردن: 880

 امليزة عيمتد في املحورية الكفاءات دور (. 2005) فايزة بريش،[57] 

 العلوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة التنافسية،

 .الجزائر البليدة، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية

 إدارة نموذج تطبيق أثر(. 2012) الدين عز تركي، ألياس، بوضياف،[58] 

 العلوم مجلة التنافسية، امليزة تحقيق في( CRM) الزبون  عالقة

 .الجزائر قسنطينة معةجا ،38 العدد اإلنسانية،

 التربوية القيادة على القدرة قياس(.2011) محمود عادل, حبيش ي[59] 

 كليات مجلة, عدن محافظة في الثانوية املدارس ومديرات ملديري 

 .12 العدد,  عدن جامعة, التربية

 االداء إدارة(. 2011) سليمان بن غضيان بن هللا ضيف حمرون،[60] 

 رسالة ميدانية دراسة: تبوك بجامعة ةاألكاديمي القيادات لدى

 .119 ع, 32 س, السعودية العربى الخليج

 تحقيق مداخل أحد التعليم تدويل(. 2015) إبراهيم محمد خاطر،[61] 

 . 221ص ،87 العدد التربية كلية مجلة. التنافسية امليزة

 العلمي الدراسة مخرجات تسويق(. 2011) أحمد جميل, خضر[62] 

 ورقة. املجتمعية والشراكة الجودة متطلبات نم رئيس كمتطلب

 التعليم جودة لضمان الدولي العربي املؤتمر إلى مقدمة عمل

 .األردن: الزرقاء جامعة. العالي

 املوارد إلدارة الحديثة االتجاهات(. 2015) محمد تامر, خليل[63] 

 للدراسات العلمية املجلة. املؤسسة أداء على وأثرها البشرية

 .107(, 1)6, مصر, والبيئية التجارية

 التنافسية القدرة تطوير(. 2010) محمد الباسط عبد دياب،[64] 

 الدول  بعض جامعات وتجارب خبرات ضوء في املصرية للجامعات

 كلية املقارنة، للتربية املصرية الجمعية التربية مجلة املتقدمة،

 سويف بني جامعة التربية،

 املزايا لتدعيم مقترح ور تص(. 2012) محمد ميرفت راض ي،[65] 

 اإلقليمية التنافسية مؤتمر الفلسطينية، الجامعات في التنافسية

 .القاهرة جامعة مصر، العربية، للمؤسسات

 العربي العلمي الدراسة جودة ضمان(. 2012) ابراهيم كوثر, رزق [66]

 جودة لضمان الثاني الدولي العربي املؤتمر. والتطبيق الواقع بين

 .مصر, عاليال التعليم

 والقيادي االداري  الدور  تطوير(. 2003) أحمد جودت, سعادة[67] 

 جامعة مؤتمر. الوطنية النجاح جامعة في األكاديمي القسم لرئيس

 الوطنية النجاح جامعة, فلسطين, وتطور  تاريخ النجاح

 عبد وفاء شرف، الدين، زين غدير فلمبان، علي، إيمان سليم[68] 

 في املعرفة مجتمع إلى التحول  ألثر تحليلية دراسة(. 201) العزيز

 العربية باململكة العالي التعليم ملؤسسات التنافسية امليزة دعم

 .12 ع, املعلومات دراسات مجلة السعودية،
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 القانون  مجلة. املعرفة إدارة مفهوم(. 2014) أسماء, شطيبي[69] 

 .299 -199, 24,املغربي

 تحقيق في ودوره الفكري  املال أسر (. 2009) إبراهيم رضا صالح،[70] 

 متميز أداء نحو اإلدارية، للتنمية الدولي املؤتمر التنافسية، امليزة

 .السعودية العربية اململكة اإلدارة، معهد. الحكومية القطاعات في

 مجلة. املعرفة ومجتمع الجامعي التعليم(. 2012) زياد لينا, صبيح[71] 

 355-320, 23, الجامعي التعليم في دراسات

 املعرفة إدارة متطلبات(. 2015) الحكيم عبد صالح الغفور، عبد[72] 

 رسالة. غزة قطاع جامعات في التنافسية امليزة تحقيق في ودورها

 .األقص ى جامعة: غزة. منشورة ماجستير

 إطار العالي التعليم مؤسسات تنافسية(. 2012) عثمان هللا، عبد[73] 

 .10 العدد لجزائر،ا جامعة الباحث، مجلة مفتوح،

 عصرية معايير الجامعي التعليم في الجودة(. 2008) وليم, عبيد[74] 

 السابع العربي"  عشر الخامس القومي املؤتمر, مصرية بعقول 

 تطوير مركز", العربى الجامعي للتعليم استراتيجية خطة نحو"

 24-23 من الفترة في املنعقد, شمس عين جامعة, الجامعي التعليم

 . 207 ص, رنوفمب

 إلدارة مقترحة إستراتيجية(. 2013) عبدالحميد محمود عساف،[75] 

 التعليم مؤسسات في التنافسية امليزة لتحقيق كمدخل اإلبداع

 .فلسطين العالي، والتعليم التربية وزارة العالي،

 اقتصاد على املبني التعليم(. 2014)الهادي عبد بسام, عفونة[76] 

 .األردن البداية، دار املعرفة،

 بعد املعاصرة البشرية املوارد إدارة(. 2015) وصفي عمر, عقيلي[77] 

 .للنشر وائل دار عمان، ،األردن،3ط استراتيجي،

 صفاء دار عمان، املعرفة، اقتصاد(. 2014)مصطفى ربحي, عليان[78] 

 .والتوزيع للنشر

 العربية اللغة معجم(: م2008) وآخرون مختار، أحمد عمر،[79] 

 .القاهرة الكتب، عالم صرة،املعا

 العمل فرق  إدارة (.2015) أحمد الدين نجم أحمد عيداروس،[80] 

 في التنافسية امليزة لتحقيق إستراتيجية كآلية االفتراضية

 يناير،ج( 101) العدد ببنها، التربية كلية مجلة املصرية، الجامعات

(19.) 

 العلمي دراسةال تفعيل تحديات(. 2011مارس) محمد سهام, كعكي[81] 

 للنهوض املستقبلية الرؤية مؤتمر العالي، التعليم بمؤسسات

 .األردن العربي، الوطن في العلمي بالدراسة

 دار تطويره، واتجاهات املعرفة اقتصاد(. 2014) علي أحمد, محمد[82] 

 .األردن املسيرة،

 املوارد إدارة استراتيجيات بعض أثر(. 2010) عبدهللا جالل, محمد[83] 

 األقسام رؤساء آلراء تحليلية دراسة الوظيفي األداء في البشرية

 رسالة. السليمانية في التقنية واملعاهد الكليات في العلمية

 .السليمانية جامعة, األعمال إدارة قسم, منشورة غير ماجستير

 التاريخي والتطور  النشأة, األداء قياس(. 2009) الرحيم عبد, محمد[84] 

 قائمة مدخل الحكومية الجامعات األداء قياس ندوة, واألهمية

, العربية مصر جمهورية, القاهرة في واملنعقدة, املتوازنة االنجاز

 اإلدارية للتنمية العربية املؤسسة, العربية الدول  جامعة, فبراير

 .191", املؤتمرات أعمال"

 الحديثة، والتكنولوجيا املعرفة إدارة(. 2010) عصام, الدين نور [85] 

 .األردن والتوزيع، للنشر أسامة ردا

 التميز إلى الطريق املعرفة إدارة(. 2013) .أحمد عمر همشري،[86] 

 .والتوزيع للنشر الصفاء دار عمان، والريادة،

 امليزة تحقيق في ودورها الترويجية األساليب(.2013) حمودي, هناء[87] 

 سالةر . الجزائر في واملتوسطة الصغيرة الجامعات في التنافسية

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية, منشورة غير ماجستير

 .ورقلة مرباح قاصدي جامعة, التسيير

 في املعرفة مجتمع إلى التحول (. 2014)والتخطيط االقتصاد وزارة[88] 

 .السعودية العربية اململكة السعودية، العربية اململكة

 ملواجهة اإللكتروني تعليمال(.1427) محمد الرحيم عبد هناء, يماني[89] 

 عصر متطلبات ضوء في العالي التعليم تواجه التي التحديات

 اإلدارة قسم,  منشورة غير ماجستير رسالة, املعلومات تقنية

 .القرى  أم جامعة, التربية كلية, والتخطيط التربوية

 في العليا والدراسات العلمي الدراسة دور (. 2013) أشرف يونس،[90] 

 رسالة املستدامة، التنمية تحقيق في الفلسطينية الجامعات

 .اإلسالمية الجامعة غزة، منشورة، ماجستير
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