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مام امعة التنافسية ة امل بتحقيق ا وعالق اتيجية س نة عبدواملر
التعليميةالرحمن يئة ال نظرأعضاء ة وج من فيصل   بن

الزامل عثمان ا   م

بو ال والتخطيط ة دا يقسم بية لية،ر ه،ال نو ة م الرحمنرجامعة عبد ت اض ،ب ،الر
السعودية ية العر   .اململكة

  Zamil123@gmail.com: البرید االلكتروني
ص   امل

امعــــة التنافــــسية ة ــــ امل بتحقيــــق ــــا وعالق اتيجية ســــ نــــة املر ــــ إ التعــــرف اســــة الد وــــدفت ر
ن ــــــة وج مــــــن فيــــــصل بــــــن عبــــــدالرحمن ــــــدافمــــــام أ ولتحقيــــــق التعليميــــــة، يئــــــة ال أعــــــضاء ظــــــر

مـــن الفعليـــة اســـة الد عينـــة ونـــت وت تبـــاطي، الوصـــفي املـــن اســـتخدم اســـة رالد ر عـــضو) 260(ر
عـدة ـ إ اسـة الد وتوصلت البيانات، جمع بانة س ع اسة الد اعتمدت كما س، تد ريئة ر ر

جامعـــ ـــ اتيجية ســـ نـــة املر مـــستو أن ـــا م أ ونتـــائج مرتفعـــاى فيـــصل بـــن عبـــدالرحمن مـــام ة
ً

ــس ن ــس%)78.70(زبــو ن بـــو ــ و املرتبـــة ــ ع بداعيـــة عــد وحـــصل يليـــھ%)80.28(ز، ،
الـــــــسرعة الثالثـــــــة%)80.12(عــــــد باملرتبــــــة فـــــــة ا عـــــــد وجــــــاء ـــــــساق%)79.72(، عـــــــد يليــــــھ ،

الواقعية%)79.04( عد ثم ة%)78.60(، ـ خ باملرتبة وجاء ة، البـص وجـاءت%)74.44(عـد ،
ـــس ن بـــو فيـــصل بـــن عبـــدالرحمن مـــام امعـــة التنافـــسية ة ـــ امل تحقيـــق جـــة زد ،%)76.96(ر

أيــــضا ن وتبــــ التنافــــسية، ة ــــ وامل ــــا عاد وأ اتيجية ســــ نــــة املر ن بــــ طرديــــة عالقــــة وجــــود ن وتبــــ
ً

و
ا ة ـــ امل تحقيــق ــ اتيجية ســـ نــة للمر إحـــصائيا دال أثــر ووجــود

ً
عـــاد ــ أك وجـــاءت لتنافــسية،
ن بـــــ ق فــــر وجــــود عــــدم ن وتبـــــ فــــة، وا الواقعيــــة عــــدي التنافـــــسية ة ــــ امل تحقيــــق ــــ مة ومــــسا

ــ ملتغ عــز اتيجية ســ نــة املر مــستو حــو التعليميــة يئــة ال أعــضاء تقــديرات يمتوســطات ى ى ول
ق فـر ـر تظ ولـم مـا، بي التفاعـل أو اديميـة والرتبـة دمة ا ةوسنوات ـ امل تحقيـق جـة د رحـو ل

اديميــــة، والرتبــــة دمــــة ا ســــنوات ن بــــ التفاعـــل أو اديميــــة الرتبــــة ــــ ملتغ عــــز ىالتنافـــسية
الفئــة لــصا دمـة ا ســنوات ــ ملتغ عـز التنافــسية ة ــ امل تحقيـق جــة د ــ ق فـر ــرت ظ ىفقـط ر و

فأقل7( سياسـات). سنوات باتباع الباحثة أوصت اسة الد نتائج ضوء مرنـة،رو اتيجيات واسـ
اململكة جامعات ا وتطبيق العا التعليم العاملية ات التغ وتحليل اسة   .رود

لمــــات اتيجية :املفتاحيــــةال ســــ نــــة التنافــــسية،واملر ة ــــ مــــام،امل الــــرحمنجامعــــة بــــنعبــــد
  .فيصل
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Strategic Flexibility and Its Correlation with Achieving the 
Competitive Advantage of Imam Abdul Rahman bin Faisal 

University from the Viewpoint of Faculty Members 
Maha Othman Al-Zamil 
Department of Educational Administration and Planning, College of 
Education, Princess Nourah Bint Abdul Rahman University, Riyadh, 
Kingdom of Saudi Arabia 
Email: Zamil123@gmail.com  
ABSTRACT 
The study aimed to identify the strategic flexibility and its correlation with 
achieving the competitive advantage of Imam Abdul Rahman bin Faisal 
University from the viewpoint of the members of the teaching staff. To 
achieve the objectives of the study, the descriptive correlative approach was 
used. The study sample consisted of (260) faculty members, and the study 
made use of a questionnaire for collecting data. The results of the study 
revealed that the level of strategic flexibility at Imam Abdul Rahman bin 
Faisal University is high with a relative weight (78.70%), and the creativity 
dimension ranked first with a relative weight of (80.28%), followed by the 
speed dimension (80.12%), and it came after lightness in rank. The third was 
(79.72%), followed by consistency (79.04%), then after realism (78.60%), 
and it came in the last rank after insight (74.44%). The degree of achieving 
the competitive advantage of Imam Abdulrahman bin Faisal University came 
with a relative weight (76.96%), and it was found that there is a direct 
relationship between strategic flexibility and its dimensions and competitive 
advantage, and it was also found that there is a statistically significant effect 
of strategic flexibility in achieving competitive advantage, and the most 
dimensions contributing to achieving competitive advantage came after the 
dimensions of realism and lightness. It was found that there were no 
differences between the mean estimates of faculty members about the level 
of strategic flexibility due to the variables of years of service and academic 
rank or the interaction between them, and there were no differences about the 
degree of achieving competitive advantage due to the variable of academic 
rank or the interaction between years of service and academic rank, only 
differences appeared in the degree of achieving competitive advantage due to 
the variable of years of service for the category (7 years and less). In light of 
the results of the study, the researcher recommended the adoption of flexible 
policies and strategies and analyzing global changes in higher education and 
their application in the universities of the Kingdom. 

Keywords: Strategic Flexibility, Competitive Advantage, Imam 
Abdulrahman bin Faisal University. 
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  :املقدمة

فرضـت فلقـد املعلومـات، ة وثـو عة، سا امل ات والتغ ة، دا مجال العال التطو رظل رر ر
ليـــــة، ي ال ـــــا وأنظم ـــــا، عمل أســـــلوب ـــــ ــــة جذ تحـــــوالت إحـــــداث املنظمـــــات ـــــ ع ات ـــــ التغ رــــذه

ا أمو املنظمات ا عا ال الكيفية ات غ  .روكذلك

أصــ وأنمــاطلـذا تــھ، إدا آليـات خــالل مــن التحـديات ــذه ــة مواج املنظمـات ــذه ــ ع لزامـا ربح
ً

التنظيمية الكفاءة لرفع حديثة   ).13:2009عبده،(تنظيمية

يـــل ا وإعـــداد املعرفـــة، نقـــل ـــا عاتق ـــ ع يقـــع ـــ ال التعليميـــة املؤســـسات مـــن امعـــة ا عـــد و
ا التقنيــــات وقبــــو يــــاة، ا تحــــديات تحمــــل ــــ ع طلبــــةلالقــــادر ــــا خالل مــــن يلتقــــي حيــــث ديثــــة،

ا داف أ تحقيق ع ة قاد لتكن آلخر؛ ن ح من ات التطو امعة ا وتواكب العلماء، مع رالعلم   .ر

ـــ ع للتغلـــب ة ــ كب ـــودا ج وتطلــب خاصـــا، تمامــا ا ـــام ا التعلــيم ـــسب اك املنطلــق ـــذا ومــن
ً ً ً

جتما و قتصادية و انية وامل الزمانية التحديات تحقيـقمختلف أمـام حائال تقف قد ال عية
ً

ديثة ا ات للمتغ ا وانظم ا سياس ع وتطو ا داف س،. (أ ص2015يو ،128(،  

ة املبـــاد مــام وأخــذ ات ــ املتغ ــذه ل ســتجابة و التكيــف عة ســر ــو ت أن ر الــضر مــن روأصــبح ز ن ي و
ا استمرا ع تحافظ أن ستطيع امل. رح من العديد و ظ ذلك واكب ـسروقد ـ ال يم فـا

اتيجية س نة املر وم مف ا أبر ومن دار داء ن وتحس ر ولتطو ز   .ي

حـداث ـة وملواج ، ـ والتنظي دار بداع عاد أ من سا ئ عدا اتيجية س نة املر عد يو
ً ً

ر و
ي اديميـــــة و التعليميـــــة املؤســـــسات ـــــ العمـــــل وأن خاصـــــة العمـــــل، ـــــ اليوميـــــة ات ـــــ واملث

ً
حمـــــل

والضغوط ات واملث املفاجئات من اب. (العديد الو ص2011عبد   ). 21م،

املنظمـات اسـتجابة لضمان اتيجية س نة املر ع ك بال تم حديثة ات توج رت ظ ووقد
ل لـــش ـــاتوأســـرع أســـ وج فـــان وعليـــھ ، التنافـــ د املـــش ـــ تحـــصل ـــ ال ـــ التغي حـــاالت ـــل ل

ات لالس ديثة ا االتالنظر ا اتي اس موجود ا أ ع اتيجية س نة املر إ تنظر ويجية
احتمـــاال ــــ ك ـــ واملفاجـــآت صــــعبا امـــرا التوقـــع ــــا ف ـــو ي ـــ ال
ً ن. (ن وآخــــر ، والياســـر م،2014ي

  ).32ص

واملـشاركة الـسعودي، املجتمـع حاجـات لتلبيـة الـسعودية يـة العر اململكـة ـ امعـات ا س و
ر السعوديةتحقيق ية العر اململكة ة تتعلـق)2030(ؤ تحديات عدة ت واج ذلك خضم و ؛

بحاجــة ـا جعل ممـا ، العــا التعلـيم وسياسـات أنظمــة ـ تطـرأ ــ ال ات والتطـو ات ـ التغ ربمواكبـة
بــل والتحــديات، ف الظــر تتطلبــھ مــا حــسب ــا غي يمكــن مرنــة اتيجيات اســ تطبيــق ــ إ وماســة

العا نـــــــــة املر اوأصـــــــــبحت سياســــــــــا ـــــــــ ليـــــــــة ي ات ـــــــــ غ ـــــــــ إ بحاجــــــــــة وأصـــــــــبحت تكفـــــــــي، ال ديـــــــــة
ات ـ للتغ لالسـتجابة اتيجية سـ نـة املر عـاد أ افـة تطبيق إ بحاجة وأصبحت ا اتيجيا وواس

عة   .السر

نـــــــــة املر مــــــــدخل ــــــــ تب ــــــــ ا اجـــــــــة ا بــــــــأمس اليــــــــوم امعــــــــات ا فـــــــــإن تقــــــــدم، مــــــــا ــــــــ ع نــــــــاء وو
و للتحـــوالت وذلـــك اتيجية، ــــســـ ع اســـات ع ا مـــن التحـــوالت ـــذه ل ومــــا عة، ـــسا امل ات ـــ رالتغي

والعـال ـ املح املـستو ـ ع التنافـسية ئـة خــدمات. ىالب لتقـديم ـا بي فيمـا نـافس ت أصـبحت بــل
اديميـة أ ـسمعة للتمتـع املجتمـع، حاجـات ـ وتل ات، التطـو وتواكـب عاليـة، جودة ذات رعليمية

ذ ة صو بناء خالل من وذلك اديميةرجيدة، ا رامج و ا لشعا   .رنية
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سـليمان د ص2004(روأو وتقــديم) 74، ــشطة إنجــاز ــ ع ــو ي التنافــسية ة ــ امل تحقيــق نأن
كمــــا ، مثــــا ل ــــش د املــــوا واســــتخدام ن، املنافــــس مــــن أفــــضل فاعليــــة و لفــــة، ت بأقــــل ــــدمات را

ت شــامة،(رأشـا ص2015أبـو موضـوع) 30، أصـبحت التنافــسية ة ـ امل الــسنواتأن خـالل مــا م ا
ً ً

وتحــر نفتــاح ــ ع ة القــد ــا وتمنح ة، ســتمرا و النمــو ــ ع املنظمــة ة قــد عــز ــا أل ة، ــ رخ رز ر ر
تصاالت و املعلومات وتكنولوجيا د املوا استخدام عز و رسواق،   .ز

ـــــ امل تحقيـــــق ـــــ ـــــم م دو ـــــا ل اتيجية ســـــ نـــــة املر بـــــأن اســـــات د عـــــدة نتـــــائج ـــــرت أظ رولقـــــد و ةر
اســـــة د مثـــــل أحمـــــد،(رالتنافـــــسية ،2018بـــــن ـــــ والع دن وأبـــــو ي؛ اســـــات)2017ر الد ـــــذه لكـــــن ر؛

نــة املر بـدو تمــت ا اسـات د ــ إ الباحثـة تتوصــل لـم نمــا ب خاصـة، خدميــة ات شـر ــ ع ـت وأجر ر ر
إجـــراء ـــ إ الباحثـــة دفـــع مـــا ـــذا و اديميـــة، أ ملؤســـسات التنافـــسية ة ـــ امل تحقيـــق ـــ اتيجية ســـ

اسة مـنرالد وتختلـف خـصوصية ـا ل اديميـة املؤسـسات ـ اتيجية سـ نة املر ألن الية؛ وا
ـا ال يـصبوا ـ ال ـداف ولتحقيـق تقـدم ممـا وانطالقـا والتطبيـق، والـسياسات جـراءات حيـث
مـــام جامعـــة ـــ اتيجية ســـ نـــة املر تـــوفر جـــة د ـــ للبحـــث اليـــة ا اســـة الد فجـــاءت والبحـــث ر ر

التنافسيةعبدالرحمن ة امل تحقيق ا دو عن والكشف فيصل،  .ربن

اسة الد لة   :رمش

ــــا قيادا مــــن تتطلــــب ـــ ال التحــــديات مــــن العديــــد ـــ وا ل ــــش التعليميــــة املؤســــسات تواجـــھ
وســــلبيات التقليــــدي، املــــن مــــن والتقليــــل مــــستحدثة، أســــاليب ــــ تب ة ضــــر ــــ إ ــــا ف ن وروالعــــامل

ــ رميــة وال ــة، املركز ة ةردا صــالحية،. ردا و ــة، التنمو الطموحــات أمــام عائقــا أصــبح الــذي
تحمل ان باإلم عد لم عبئا بات انھ اليفھبل   ).م2011ونافلةفالق(. ت

متطلبـــات تــوف خــالل مـــن وذلــك املــستدامة؛ التنميـــة تحقيــق ــ ـــا حيو ا دو امعــات ا تلعــب
ً ً

ر
ــ العل البحــث ــشطة أ ــ إ إضــافة ، ــ املح العمــل اتقســو التطــو خــضم ــ و املجتمــع، روخدمــة

فقـــدمت امعـــات، وا اديميـــة املؤســـسات ـــدمات الـــسعودي املجتمـــع حاجـــة ادت عة زالـــسر
ـا، بي املنافـسة حـدة ادت ـا رامج و ا شط أ ادة ومع متعددة، اديمية أ برامج املؤسسات زذه ز

ف ـــ إ بحاجــــة امعـــات ا ــــذه ل التنافـــسية ة ــــ امل تحقيـــق جعــــل متطلبــــاتممـــا اك وإد وتحليـــل رــــم
حيـث الرائـدة اديميـة املؤسـسات مـن واحـدة فيـصل بـن عبدالرحمن مام وجامعة ا، تحقيق
تحقيــق ــ ع ة وقــاد لــة مؤ ة ــشر ــوادر امعــة ا وتمتلــك عقــود؛ عــة أ مــن ــ أك ا ــشأ ــ ع رمــر ر

ا ومتطلبـــــات ر مظـــــا تـــــصطدم قـــــد لكـــــن آلخـــــر؛ ن حـــــ مـــــن م الـــــال ـــــ والتغ بـــــبعضزصـــــالح ـــــ لتغي
وإجــــراءات سياســــات اتبــــاع فــــإن ذلــــك مــــن وانطالقــــا التقليديــــة؛ اديميــــة و ــــة دا جــــراءات

ً
ر

قبـــو ـــ اتيجية ســـ نـــة املر م ـــس و د، للمـــوا مثـــل ســـتغالل يحقـــق قـــد مرنـــة اتيجية لواســـ و ر
املعلوماتية وعصر سارع ال متطلبات مع والتكيف ات   .التغ

التحـو ـذه أحـدثت فقـدوقـد لـذلك، يجـة ون ة ـ كث وتحـديات فـرص املنظمــاتأدركـتالت غالبيـة
ئـات الب ـ العاملـة املنظمات نجاح ع ساعدت وأن سبق ال التقليدية يم املفا من الكث أن
التنافــــسية ئـــة الب ا د ـــش ـــ ال ديـــدة ا التحـــوالت ة ادا ـــ ـــا عل عتمـــاد يمكـــن ال . راملـــستقرة،

ن( وآخـــر ، والياســـر ص2014ي املعـــالم). 32م، ة ـــ وا اتيجية اســـ اطـــر ـــ تب ـــ إ دافعـــا ـــان ممـــا
ئـــــــة الب ات ــــــ متغ مـــــــع للتعامــــــل مـــــــة الال اتيجية ســــــ البــــــدائل ر تطـــــــو ــــــ ـــــــا عل عتمــــــاد زيمكــــــن

اتيجية ســــ نــــة املر مــــدخل ــــا بي مــــن لة. والتنافــــسية، مــــش تجــــسيد يمكــــن تقــــدم ممــــا وانطالقــــا
ً



المرونة االستراتیجیة وعالقتھا بتحقیق المیزة التنافسیة لجامعة 
 ھا عثمان الزامل م. د جھة نظر أعضاء الھیئة التعلیمیة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل من و

 

 

184 

الــــــ الــــــسؤال خــــــالل مــــــن اســــــة التــــــارالد س ة: رئ ــــــ امل بتحقيــــــق اتيجية ســــــ نــــــة املر عالقــــــة ومــــــا
مام امعة الرحمنالتنافسية التعليمية؟عبد يئة ال أعضاء نظر ة وج من فيصل   بن

اسة الد   :رأسئلة

مــام -1 جامعــة ــ اتيجية ســ نــة املر مــستو ومــا الــرحمنى نظــرعبــد ــة وج مــن فيــصل بــن
؟ التد يئة  رأعضاء

جــة -2 د مــامرمـا جامعـة ــ التنافــسية ة ـ امل الـرحمنتحقيــق نظــرعبــد ــة وج مـن فيــصل بــن
التعليمية؟ يئة ال  أعضاء

التنافـــسية -3 ة ـــ امل وتحقيــق اتيجية ســـ نــة املر ن بـــ إحــصائية داللـــة ذات عالقــة توجـــد وــل
مام الرحمنامعة التعليمية؟عبد يئة ال أعضاء نظر ة وج من فيصل  بن

دو -4 مستو التنافـسيةىما ة ـ امل تحقيـق ـ مة مـسا اتيجية سـ نـة املر عاد أ من عد ل
ً

و ر
مام الرحمنامعة التعليمية؟عبد يئة ال أعضاء نظر ة وج من فيصل  بن

التعليميـــة -5 يئـــة ال أعـــضاء تقـــديرات متوســـطات ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر توجـــد وـــل
جامعـة ـ اتيجية سـ نـة املر مـستو وحـو ى الـرحمنمـامل ـعبـد ملتغ عـز فيـصل يبـن ى

ما؟ بي والتفاعل اديمية والرتبة دمة ا  سنوات

التعليميـــة -6 يئـــة ال أعـــضاء تقـــديرات متوســـطات ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر توجـــد وـــل
مام جامعة التنافسية ة امل تحقيق جة د رحو الـرحمنل ـعبد ملتغ عـز فيـصل يبـن ى

و دمة ا ما؟سنوات بي والتفاعل اديمية  الرتبة

اسة الد داف   :رأ

مـن            وذلـك التنافـسية؛ ة ـ امل تحقيـق ـ اتيجية سـ نة املر دو توضيح إ اسة الد وس ر ر
التالية داف تحقيق   :خالل

مـــام -1 جامعـــة ـــ اتيجية ســـ نـــة املر مـــستو عـــن والكـــشف الـــرحمنى مـــنعبـــد فيـــصل بـــن
ة  وج

التعليميةنظر يئة ال  .أعضاء

مـــام -2 جامعـــة ـــ التنافـــسية ة ـــ امل تحقيـــق جـــة د ـــ إ الـــرحمنرالتعـــرف مـــنعبـــد فيـــصل بـــن
التعليمية يئة ال أعضاء نظر ة  .وج

امعــــة -3 التنافـــسية ة ــــ امل وتحقيـــق اتيجية ســـ نــــة املر ن بـــ العالقـــة طبيعــــة عـــن والكـــشف
الرحمنمام أعضاءعبد نظر ة وج من فيصل التعليميةبن يئة  .ال

ة -4 ـ امل تحقيـق ـ مة مـسا اتيجية سـ نـة املر عـاد أ مـن عـد ـل دو مـستو عـن الكشف
ً

و ر ى
مام امعة الرحمنالتنافسية التعليميةعبد يئة ال أعضاء نظر ة وج من فيصل  .بن

نـة -5 املر مـستو حـو التعليميـة يئـة ال أعضاء تقديرات متوسطات ن ب ق الفر إ والتعرف ىو ل
مام جامعة اتيجية الرحمنس والرتبـةعبد دمـة ا سنوات ملتغ تبعا فيصل يبن

ً

ما بي والتفاعل  .اديمية
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تحقيـق -6 جـة د حـو التعليميـة يئـة ال أعـضاء تقـديرات متوسـطات ن بـ ق الفـر عن رالكشف ل و
مـــام جامعـــة ـــ التنافـــسية ة ـــ الـــرحمنامل ســـنواعبـــد ـــ ملتغ تبعـــا فيـــصل يبـــن

ً
دمـــة ا ت

ما بي والتفاعل اديمية  .والرتبة

اسة الد مية   :رأ

أوال
ً

ة:  نظر مية   .أ

املؤســـــــسات -1 إن حيـــــــث امعـــــــة؛ ل التنافـــــــسية ة بـــــــامل تتعلـــــــق ـــــــا أ ـــــــ اســـــــة الد ميـــــــة أ ز ـــــــ رت
مرتفع تناف مناخ عمل السعودية ية العر اململكة  .اديمية

ز -2 عز أن اسة الد مية أ تكمن تـوفركما ـ ـ كب ل ـش م ـس امعـة ل التنافـسية ة امل
عالية ونوعية جودة ذات اديمية أ  .برامج

عـاد -3 أ أحـد نة املر عد حيث اتيجية؛ س نة باملر تتعلق ا أ أيضا اسة الد مية أ ز وت و
ً

ر
العـــصر متطلبـــات مـــع التكيـــف ـــ ع ة القـــد ـــا تمنح اتيجية ســـ امعـــة ا نـــة ومر ربـــداع، و

اديو و دار املستو ع ات والتطو ات التغ يمواكبة ى  .ر

ــــ -4 ن واملختــــص ن البــــاحث مــــن ــــ كث تناولــــھ لــــم موضــــوع حــــو ــــة نظر إضــــافة اســــة الد لتقــــدم ر
السعودية امعات   .ا

بمثابـة -5 و سـت مـة م معلومـات قاعـدة توفر ان يمكن ال اسات الد من ا ا البحث نعد ر
شغي ال املستو ع اتيىدليل س   .و

ثانيا
ً

تطبيقية:  مية   .أ

جامعة -1 القرار صناع اسة الد نتائج الرحمنرتفيد موقععبد م ل ن تب حيث فيصل؛  بن

وصياغة التناف املوقف وتحليل م ف ع ة القد م يمنح بما ؛ التناف امعة   را

امعة ل التنافسية ة امل مستو فع ا خالل من يمكن ىسياسات  .ر

تفيــ -2 ةقــد دا ـــ ن والعــامل اديميـــة و ــة دا قـــسام ســاء ر اليـــة ا اســة الد نتـــائج رد ر ؤر
بجامعـــة الــــرحمنالعليـــا اتيجية،عبـــد ســــ نـــة املر مؤشـــرات ـــم ل ن تبــــ حيـــث فيـــصل؛ وبـــن

امعة ا ا توفر  .وآليات

لد -3 آفاقــا ــم ل وتفــتح ن؛ واملختــص ن البــاحث تفيــد حــات ومق توصــيات اســة الد رتقــدم ر
ً

اســات
ة ــــــ امل تحقيــــــق ــــــ املــــــؤثرة والعوامــــــل امعــــــة، ا ــــــ اتيجية ســــــ نــــــة املر حــــــو ومــــــستقبلية ل

 .التنافسية

ا ومحددا اسة الد   :رحدود

التالية املحددات إطار اسة الد   :رتتحدد

حيــــث -1 التنافــــسية؛ ة ـــ امل تحقيــــق ــــ اتيجية ســـ نــــة املر دو مــــن للتحقـــق اســــة الد وـــدف ر ر
امل عاد أ تحديد ـاىجر بأ الـسابقة دبيـات ضوء اتيجية س نة ـساق(ور و الـسرعة
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بداعيـــــــة و فـــــــة وا ة والبـــــــص أن)والواقعيـــــــة إال التنافـــــــسية؛ ة ـــــــ امل عـــــــاد أ عـــــــدد غـــــــم و ر،
واحدا عدا ضمن التنافسية ة امل س تق أن فضلت الباحثة
ً ً

. 

التــ -2 يئــة أعــضاء مــن عينــة اء آ اســتطالع ــ ع اســة الد راقتــصرت مــامر بجامعــة س عبــدرد
فيصلالرحمن  .بن

العام -3 خالل اسة الد  ).م2020 –ه1441(رطبقت

الـــسعودية، -4 يــة العر باململكــة املتمثلــة انيــة امل ــدود ا ضــوء ــ اســة الد ــذه نتــائج رتتحــدد
مام بجامعة س التد يئة بأعضاء املتمثلة اسة الد روفئة الرحمنر فيصلعبد  .بن

جرائ فات اتالتعر للمصط   :ية

نة اتيجيةواملر   -: س

ـــــا بأ اتيجية ســــ نـــــة املر وعــــرف
ُ

ـــــ" ـــــسية الرئ ات ــــ التغ تحديـــــد ـــــ املنظمــــة قابليـــــة
عنــــدما والتــــصرف ات ــــ للتغ اســــتجابة ديــــد ا للعمــــل مــــة الال د املــــوا وتــــوف ، ــــا ا زاملحــــيط ر ر

املتـــوافرة والقابليـــات انيـــات م ـــ و مناســـبا، الوقـــت ـــو ي
ً

ـــان ل ـــسمح ـــ وال املنظمـــة، د مـــوا رـــ
املختلفــــة املحـــــيط ات ــــ متغ مـــــع للتكيــــف البديلـــــة اتيجيات ســــ ن بـــــ التنقــــل ــــة ،: (بحر يالعطـــــو

ص2015 ،138.(  

مــــام جامعــــة قابليــــة ــــا بأ إجرائيــــا اتيجية ســــ نــــة املر عــــرف ذلــــك ضــــوء ــــ و
ً

عبــــدو
ــــا،الـــرحمن ف وظر ات ـــ التغ مـــصدر تحديـــد ــــ ع فيـــصل ةوبـــن ــــشر وال املاديـــة انـــات م وتـــوف

اليــــــة ا اســــــة الد ــــــ وتقــــــاس ــــــة، املطلو فــــــة وا بالــــــسرعة ات ــــــ التغ ــــــذه ل لالســــــتجابة مــــــة رالال ز
مـــن ـــو يت الـــذي اتيجية ســـ نـــة املر محـــو ـــ ع س التـــد يئـــة أعـــضاء ا يقـــد ـــ ال جـــة نبالد و ر ر ر ر

ــــسة) 30( ئ عــــاد أ ســــتة ــــ إ ع تتــــو رفقــــرة وا: ز ــــساق، و فــــة،الــــسرعة، وا ة، والبــــص لواقعيــــة،
بداعية   .و

ة   -: التنافسيةامل

ـــا اعتماد جـــراء تحققـــھ الـــذي للمؤســـسة التفـــو عنـــصر ـــا بأ التنافـــسية ة ـــ امل قعـــرف ُ

ــــــ اتيجية ع باســــــ مـــــــر علــــــق ســــــواء معينـــــــة تنافــــــسية اتيجيات لفــــــة،اســــــ ،أوالت ـــــــسع أوال
، ودة،أوالتمي خدما تم قة طر أي اأو ومنتجا ا ص2011زغدار،(ا ،28.(  

مــام جامعـة وخــدمات بـرامج ــ تم ـ ال العناصــر ـا بأ إجرائيــا التنافـسية ة ــ امل عـرف و
ً ُ

الـرحمن ة،عبـد ســتمرا و النمـو ـ ا فرصـ عـز و جيـدة، نيـة ذ ة صــو ـا ل وتحقـق فيـصل، ربـن ز ر
يئــــــة أعـــــضاء ا يقــــــد ـــــ ال جــــــة بالد اليـــــة ا اســــــة الد ـــــ روتقـــــاس ر ةر ــــــ امل محـــــو ــــــ ع س رالتـــــد ر

من و امل   .فقرة) 15(نالتنافسية
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اسة للد النظر رطار   :ي

نــــــة املر ـــــوم ومف املرنـــــة، املنظمــــــة ـــــوم مف النظـــــر طـــــار خــــــالل مـــــن الباحثـــــة وتناولـــــت ي
عــــرض كمـــا اديميــــة، املؤســـسات ــــ ـــا ومعوقا ــــا، ومراحل ـــا، عاد وأ ــــا، مي وأ اتيجية، ســـ

ة امل وم امف داف وأ ا، مي وأ   .التنافسية،

أوال
ً

اتيجية– س نة للمر الفلسفي   .وطار

املنظمة نة مر وم   :ومف

يرجــــــــع وذلــــــــك املنظمـــــــة؛ نــــــــة مر أو التنظيميـــــــة نــــــــة باملر املتعلقـــــــة فــــــــات التعر وعـــــــددت و
العمـل وحقـو عمـال، ئـات ب اخـتالف ـ إ إضـافة ـة، دا ـات النظر ـ النظر ات وج لالختالف ر

عـــضا عـــرض مكـــن و للمنظمـــات، جيـــة ا وا الداخليـــة ف الظـــر اخـــتالف ـــ إ إضـــافة ، ــ رلتنظي و
التا النحو ع فات التعر   .ذه

املحيطــــة؛ ئــــة الب تقلبــــات مــــع التكيــــف ــــ ع املنظمــــة ة قــــد ــــ تتمثــــل املنظمــــة نــــة رفمر و
باقية ســ و الــدائم، والــسيا الفــردي الــتعلم ــ ات قــد ــا امتالك خــالل مــن بثقــةروذلــك والتمتــع

املـستقبلية لألحـداث مـن. تامـة ـل عـرف نـة) Yaghoubi & Dahmardeh, 2011, p. 14(حيـث ومر
ـــا بأ ـــش"املنظمـــة ـــا عل والتغلـــب ئـــة، الطا مـــات و املفاجئـــة ف والظـــر لألحـــداث رســـتعداد ز و

ــ ع ة والقــد باســتمرار، ة ــ متغ اقتـصادية ئــة ب ــ ــار د وتحقيــق املمكنــة، رالطـر ز مــعق التعامــل
م حاجا مع ناسب ت ومنتجات بخدمات املستفيدين د وتز ات، التغ   ".وذه

عــــن ة عبــــا املنظمــــة نــــة رومر ــــا،"و عل والتغلــــب مــــات، باأل بــــؤ والت ات، ــــ للتغ زســــتجابة
وإبداعية باقية اس بطر املستفيدين حاجات ص2015الفاضل،" (قوتلبية ،906.(  

الــسا فــات التعر عــرض مــن تــ جانــبو ــ ع اقتــصر ــا معظم أن املنظمــة نــة ملر وبقة
ـــة مواج أو مـــات، توقـــع أو مـــھ، و نتـــاج وطبيعـــة املـــستفيدين، حاجـــات تلبيـــة مثـــل زواحـــد،
إن حيـث شـموال، ـ أك ـف عر ـ إ توصـلت الباحثـة فـإن الـسابقة فـات التعر ضـوء ـ و ات، ـ التغ

ً

مـــــــع التكيــــــف ـــــــ ع امعـــــــة ا ة قــــــد ـــــــ ع املنظمـــــــة نــــــة رمر الداخليـــــــةو ات ـــــــ والتغ ف الظــــــر وافـــــــة
ــــــــــــا، ونمو ا، ســـــــــــمع ـــــــــــ ع فــــــــــــاظ ل دوات و املـــــــــــصادر مـــــــــــن مجموعــــــــــــة واعتمـــــــــــاد جيـــــــــــة؛ ا روا

ـــ املح املجتمـــع حاجـــات وتلبيـــة الواقـــع، مـــع يتفـــق بمـــا ا وخـــدما ـــا منتجا ر وتطـــو ا، رواســـتمرا
باقية اس برامج ر   .بتطو

اتيجية س نة املر وم   :ومف

الباحثــــة اتيجية،وجــــدت ســــ نــــة واملر املنظمــــة، نــــة مر ــــوم مف ن بــــ ــــ وا واخــــتالف و
عـدم بحالـة تبط ـ ف اتيجية سـ نـة املر أمـا ات، ـ والتغ بـالواقع تـرتبط املنظمـة نـة مر إن وحيـث و

للمنظمة اتيجية س وانب وا   .التأكد،

أن اتيجية سـ نة مـن"وفاملر والتحـو نتقـال ـ ع ة قـاد املنظمـة ـو لت اتيجيةرن اسـ
ــــ ع ة والقــــد املحيطــــة، والتنظيميــــة يــــة البي ف الظــــر ــــ التأكــــد عــــدم ــــادة حــــال ــــ أخــــر ــــ رإ وز ى

ات التغ ذه مع بنجاح ي،" (التكيف و وا ص2008رالنجار ،64 .(  



المرونة االستراتیجیة وعالقتھا بتحقیق المیزة التنافسیة لجامعة 
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عـــرف انيـــة1984KAaker& Mascarenhas)،(وقـــد ام ـــا ا ـــ ع اتيجية ســـ نـــة واملر
ات ــ للتغ التكيــف ــ ع ــاملنظمــة اصــلة ا ــدوث ا عة وســر املتوقعــة ــ وغ ــة، ر و ا يــة البي

ئــــة لـــــ.. الب ــــسبة ال ـــــ) Hurry)،1992و ال املنظمــــة باســــتجابة تــــرتبط اتيجية ســــ نــــة املر وفــــان
ـــا ف عمـــل ـــ ال ئـــة الب مـــع التفاعـــل أشـــار. تحـــدد ن حـــ اتيجية) Hitt. 2011(  ـــ ســـ نـــة املر وان

ا م مجموعة ا ـش املوجـودة املتنوعـة والفـرص للطلبـات سـتجابة ـ ـستخدم ال نات
ـا ل املرافقة واملخاطر التأكد عدم ة ومعا الدينامية التنافسية ئة مـا.. الب ـم ا ان املالحـظ ومـن

محـددات املنظمـة ـ ع تفـرض ـ ال يـة البي ات ـ التغ ع ا ترك أعاله، دة الوا ف التعا ريم ر
وطو اتيمد،لةصعبة س التكييف عملية ع الشر   .  ووتتطلب

اتيجية ســـــ نـــــة يحقــــــق"وواملر د مـــــو ـــــ و العمــــــل، وإجـــــراءات ـــــل يا بال يتعلــــــق د رمـــــو ر
يــــدفع الوقــــت نفــــس ــــ و ائــــد، موقــــع ــــ ع ــــافظ ل ا ا قــــد عــــض ثمار اســــ ــــ فائــــضا رللمنظمـــة ر

ً

مثل ثمار س إ   ).Robert, 2006, p. 881" (املنظمة

أن )Radomska, 2015, p. 19(أشــارولقــد ــ اتيجية) Raynor(إ ســ نــة املر وعــرف
ا عناصر"بأ لعدة املختلفـة،: تفاعل ات و نا الـس توقـع ضـوء ـ املنظمـة املتخذة رجراءات

لتنفيـــذ مـــة الال ات ــا وامل د املـــوا ـــ ع ــصو وا و، نا ســـ ـــل ب املتعلقــة اتيجيات ســـ زوصــياغة ر ر لر
بديلـــــــة اتيجية اســـــــ العتمـــــــاد ســـــــتعداد و مالءمـــــــة، ـــــــ ك اتيجية ســـــــ وتنفيـــــــذ اتيجية، ســـــــ

مر لزم إن مة الال   ."زبالسرعة

ـ و اتيجية، سـ نـة املر ـوم مف حـو ن الباحث نظر ات وج ن ب ب تقا وجود ت وو ل ر
امل بقابليــــــــة تتعلــــــــق اتيجية ســــــــ نــــــــة املر أن يتــــــــ فــــــــات التعر ــــــــذه ــــــــوضـــــــوء غي ــــــــ ع نظمــــــــة

أخر اتيجية اس إ اتيجية اس من والتحو ات، والتغ ف الظر مع ناسب ي بما ا اتيجي ىاس ل و
عنــد ــا غي أو اتيجية ســ تطبيــق ــ بديناميكيــة والعمــل لــذلك، مــة الال د املــوا تــوفر ضــوء زــ ر

اجة   .ا

اتيجية س نة املر مية   :وأ

اد لز شرط اتيجية س نة امـةواملر ال يـة البي ات ـ التغ ة مواج ع املنظمات ة قد رة
ــــذه ظــــل ـــ ا ــــشاطا ة إدا مـــن ــــا وتمكي وفعاليـــة، بكفــــاءة ســـواق ــــ تحـــدث ــــ ال عة روالـــسر
عاليــــة املنتجــــات ســـو ــــ املـــستمر ــــ التغي حالــــة ة إلدا ـــا اعتماد ر الــــضر مـــن وأنــــھ ف، قالظـــر ري و و

التأكـد عـدم ظل وال(التقنية ي،املعاضـيدي ص2011طـا ولـو). 121، وانـق أشـار  Wang(كمـا
& Lo, 2004, p. 40 (غبـــات و حاجـــات ــ لتغ لالســـتجابة ا ا وقـــد املنظمــات قابليـــة عـــز ــا رأ رز

ن ـــ و ـــا بي التفاعـــل عمليـــات خـــالل مـــن وذلـــك قية ـــسو ال املؤســـسة ات بقـــد ـــا تمام وا ـــائن، رالز
ا ائ   .ز

وصــــو ــــ اتيجية ســــ نــــة املر م ــــس لكمــــا مــــستوو فــــع و جديــــدة، ألســــواق ىاملنظمــــة ر
املـستفيدين، طلبـات ـ ـ غ ألي سـتجابة سرعة ا وتمنح ا، رامج و ا ملنتجا قيقية ا القيمة

املنظمة ونمو بقاء ة كب مية بأ تحظى اتيجية س نة مـع. وواملر ـ التما ـ ع ة قـاد ـا روتجعل
وح التأكد، عدم حاالت ة ومواج العوملة، ف الطواروظر   .ئاالت

منتجــــات ــــ إ ــــا ائ يتحــــو عنــــدما ا، اتيجيا اســــ ــــ غي مــــن املنظمــــة تمكــــن ــــا أ زكمــــا ل
منافـــسة ـــ. مؤســـسات ع ا قـــد ـــادة يجـــة ن ـــائن للز حقيقـــة قيمـــة ـــع وتو خلـــق ـــ ا ـــساعد رو ز ز

ا اتيجيا واس ا خطط وفعالية تصال، ع ا فعالي ادة و فامل. زاملنافسة السياق نفس نةو ور
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ا سـوق معـالم وتحديـد الـدفاع ـ ع ة قـد ، الـسو ـ ة مم انة م للمنظمات تحقق اتيجية رس ق
منظمــة تــتمكن أن املعقــو مــن س فلــ ــا، منتجا طبيعــة مــع م ــ ي بمــا وخصائــصھ، دف لاملــس
فــــإن ولــــذلك ــــا؛ وأذواق ــــا غبا و الــــسو ــــا م ـــو يت ــــ ال القطاعــــات ــــل حاجــــات تلبيــــة مــــن رمـــا ق ن

ــــائن،تحديـــد الز حاجــــات تلبيــــة ــــ ع املنظمـــة ــــساعد الــــسو مــــن قطـــاع ــــ ع ــــ ك وال قــــداف
معينــة أنــواع إنتــاج ــ التخــصص خــالل مــن فــضل نحــو ا وخــدما ــا منتجا ر تطــو مــن ــا مك و

ّ

دمات وا املنتجات ،(من ص2017يعبداو انـب). 77، ا تمثـل اتيجية سـ نـة املر أن وفضال
ً

بـــدا مـــن ــــدافالنـــو إنجـــاز ـــ اما اســــ ذلـــك عـــد و ـــار، ف ــــ التنـــوع ا خصائـــص ومــــن ع،
ً

محــدد بــرأي التــصلب أو محــددة بفكــرة التقيــد دو ــام نــة. نوامل باملر ــ تتم الــذي املنظمــة أن وكمــا
مـــن حاجـــة أو مـــا موقـــف تجـــاه ســـتجابة ســـرعة ـــ ع ة القـــد ا لـــد ـــو ي مرتفعـــة اتيجية رســـ ن

واملنافس السو تواجـھقحاجات ـ ال للمـشكالت تقليديـة ـ غ حلـو ـ إ الوصـو ـ م ـس ممـا لة، ل
اليومي   .العمل

اتيجية س نة املر عاد   :وأ

يــاة ا مواقـف ـ اتيجية سـ نـة املر عـن تختلـف العمـل داخـل اتيجية سـ نـة واملر و
ـــــــا حول الـــــــنفس علمـــــــاء اء آ ـــــــت وتباي ـــــــا، عاد أ عـــــــددت لـــــــذا العمـــــــل، عـــــــن أى. رالبعيـــــــدة لـــــــوثر"رو

اشــي ــا" و ف عر و ات ــ واملث لألحــداث التعــرض ما أحــد عــدين ذو بنــاء اتيجية ســ نــة املر وأن
حــداث لتلـك ي يجــا التكيــف ببعــد يتمثـل خــر و ا، مــصد  ,Luthar & Cicchetti(روتحديـد

2000, p. 857.(  

املر عاد أ حو ة دا وعلماء ن الباحث ن ب اختالف ناك أن ن ووتب ل تـمر وقـد اتيجية، سـ نـة
اســة للد مالئمــة عــاد ــ أك ــ عت ــ وال التاليــة عــاد ؛Wang & Lo, 2004, p. 40(راختيــار

، ص2017يوعبداو النحو)78 - 77، ع اتيجية س نة املر عاد أ ي وتأ   -: يو،

الـــسو:الـــسرعة -1 ملتطلبـــات عة الـــسر ســـتجابة ـــ ع امعـــة ا ة قـــد ـــ الـــسعودي،رتتمثـــل ق
تطـرأ ـ ال ات التطـو ـ املـستمر والبحـث املـستحدثة، ـدمات ا حـو جديـدة ار أف روإدخال ل
بالوقــــت ألخـــر اتيجية اســـ مـــن نتقــــال الـــسرعة تتـــضمن كمـــا ، ــــادي العمـــل ئـــة ب ىـــ

ا رامج و امعة ا شطة أ خلل حدوث ودو   .ناملناسب،

تلب:ـــــساق -2 ـــــ ع ة قـــــاد امعــــــة ا ـــــو ت رأن ــــــدافن أ ا ولـــــد ، ــــــ املح املجتمـــــع حاجـــــات يــــــة
حاجاتـــھ، وتلبيـــة املجتمـــع يـــة فا تحقيـــق امعـــة ا ـــداف أ تتـــضمن أن ـــ بمع بـــھ، رمرتبطـــة
أفــــــراد ن بــــــ جيـــــدة وســــــمعة تنافـــــسية ة ــــــ م ـــــا يمنح بــــــاملجتمع امعـــــة ا ــــــساق ا وأن الســـــيما

ال خـالل مـن عنـھ ـ التعب يمكـن ـ املح بـاملجتمع امعـة ا ـساق وا اديميــةاملجتمـع، امج ـ
عـالج مة باملسا ا ام وال املجتمع، ملشكالت ا م تف مدى إ إضافة للطلبة، ا تقدم ال

املح واملجتمع ن والعامل الطلبة تجاه جتماعية ا ليا مسؤ وتحمل املشكالت،  .وذه

والواقعيــة:الواقعيــة -3 املثاليــة ن بــ نــة املوا ــ ع بــأ. زو ــ التفك خــالل مــن قـــةوذلــك طر مــن ك
اجـــة، ا عنـــد طـــأ با اف ـــ ع و والتحـــديات، ف للظـــر ـــسالم س وعـــدم املـــشكالت، وــل

الــــــسابقة خطـــــاء عــــــن بتعـــــاد بمــــــا. و ات ــــــ التغ وإجـــــراء ات القــــــرا اتخــــــاذ للواقعيـــــة نظــــــر رو
ضــــوء ــــ يحــــدث ــــ التغي وأن باملؤســــسة، املحــــيط والواقــــع املتاحــــة، انــــات م مــــع ناســــب ي
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ال ات ــــــا نرم بــــــ والتنقــــــل ات، ــــــ التغ ــــــذه ل م قبــــــول جــــــة ود م، وخصائــــــص م ا وقــــــد ن رعــــــامل ر
املستفيدين افة ل املنفعة يحقق بما اتيجيات  .س

ة -4 بالوقــــت:البــــص ــــا وتلبي املجتمــــع، الحتياجــــات ســــتجابة و بــــؤ الت ــــ ع ة القــــد ــــ رتتمثــــل
املـستقبلية للمـشكالت القـة ا ـة بالر تتمثـل ة والبص ـا،ؤاملناسب، ملواج حلـو ضـع و ل، و

مــة الال اتيجيات ســ و الــسياسات وصــياغة املــستقبلية، بــالفرص بؤ بــالت ة البــص زوتــرتبط
الفرص ذه  .الستغالل

فــة -5 بمـــدى:ا فــة ا تتمثــل كمــا املختلفــة، العمــل ئــات ب مــع ي الفــو التكيــف ــ ع ة رالقــد ر
ال اتيجيات ســـ لتطبيــق ــم م وف ، ــ للتغي ن العــامل اك نرإد بـــ التنقــل يتطلــب وقــد بديلــة،

البديلـــــة، اتيجية ســـــ لتطبيـــــق ف الظـــــر يئـــــة و ن العـــــامل ب تـــــد البديلـــــة اتيجيات وســـــ ر
ديدة ا اتيجية س لتطبيق ي الفو التكيف م س فة  .روا

ــار:بداعيــة -6 أف توليــد ــ إ إضــافة التعليميــة، ــدمات ا ر تطــو باقية اســ جانبــان ــ تتمثــل
ل اديجديدة العمل ونات م طـر. افة وتطبيـق خلـق عمليـة ـ ع املؤسـسة قوإبداعية

فـــــــع و ا، خـــــــدما ن تحـــــــس مـــــــن املؤســـــــسة تمكـــــــن جديـــــــدة، وتقنيـــــــات ســـــــات ومما روأســـــــاليب ر
مـــن قــدر تــوف مــن م تمكــ إذ عمــال، اد ر ســـمات مــن ســمة بــداع و ــودة، ا ات ومــستو

تفتحــــا ـــ أك املبــــدع ـــو و ديــــدة ا ـــار ف
ً

هن ــــا أف عــــرض ـــ ع ا وقــــاد ن، خـــر ــــار أف ـــ رع ر
ً

ـــــــ ع املنظمــــــة قابليــــــة بــــــھ يقــــــصد فاإلبداعيـــــــة فــــــضل، البــــــديل اك وإد املواقــــــف نــــــة رومقا ر
التوجــــــھ عــــــاد أ كأحــــــد بداعيــــــة أمــــــا جديــــــدة، وحلــــــو ــــــار أف وصــــــياغة والتجديــــــد ر لالتطــــــو

ال يالت ـس ال تقـدم ـا أل لإلبداع؛ سابقة ثقافة عن ة عبا ادي بـداع،رالر و ر، للتطـو مـة زال
ف الظـر لطبيعـة مناسـبة عمل وسياسات آليات  .Wang & Ahmed, 2004, p(وواستكشاف

304; Salavou, 2004, p. 35; ، ـــ واملط ص2012ي؛ تتـــضمن). 8، بداعيـــة النيـــة: و
ـار ف وتنفيـذ بـداع، وتـأث ، بـدا واملنـاخ لإلبـداع، التحتيـة يـة والب بداعيـةلإلبداع،

تقـديم والتم ات للتغ ستجابة ع املؤسسة ة قد مباشر تأث ا ل طوات ا ذه رو
دمات وا ـو. املنتجات و العمـل، فـر نجـاح عوامـل ـم أ أحـد بـدا التوجـھ فـإن قكـذلك

ذاتھ بداع تجاه املنظمات موقف يم امل،(ما و ص2013يالياسر ،101.( 

ثانيا
ً

التنافسيةطا– ة للم يمي املفا   .ر

التنافسية ة امل وم   :مف

مـع املـضمو حيـث مـن متفقـة ـا لك التنافـسية؛ ة امل حو دة الوا فات التعر نعددت ل ر
خـــصائص بـــاختالف املتعلقـــة ختالفـــات التنافـــسيةالقطاعـــات،عـــض ة ـــ امل تر بـــو عـــرف رحيـــث

جد طــر ــشاف اك ــ إ املؤســسة توصــل بمجــرد ــشأ ت ــا املـــستخدمةقبأ تلــك مــن فعاليــة ــ أك يــدة
نمن   ). Porter, 1999, p. 8(املنافس

و متفـردة) Heizer and Render,2011 ,36(ُو ة م إيجاد ع التنافسية ة امل بان
عــــــن ة ــــــ ومتم ـــــدة فر املنظمــــــة تجعـــــل التنافــــــسية ة ـــــ امل إن أي ن، املنافــــــس ـــــ ع املنظمــــــة قتتفـــــو

ن خـر ن ؤكـد. املنافـس التفـو) Macmillan and Tampo,2000,88(و ـ إ ـس املنظمـات قبـان
التنافـسية ة ـ امل عـرف حيث ا، عل فاظ وا التنافسية ة امل ا امتالك خالل من ا أعمال ئة ب

ــ ع ا منافــس ــ الفــو ــا خالل مــن املنظمــة تــتمكن ــ ال الوســيلة ــا نزبأ محــسن،(وأشــار. خــر
يتفــوبــا) 2004،52،والنجـار ة ــ مم أو ـدة فر ة ــ م يمتلــك نظـام بنــاء دف ــس التنافـسية ة ــ امل قن
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ن املنافـــس ــــ ع ؤكــــد. ـــا ــــدفبــــان) Stevenson,2007,4(و التنافــــسية ة ـــ ــــامل إ عمليـــا
ً

مقابلــــة
ة املم دمة ا توف اجل من بالفرد املتعلقة والرغبات اجات   .ا

ـــر التنابـــان) 2004،74ســـليمان،(ىو ة ــــ ةامل قــــاد املنظمـــة ـــو ت عنــــدما تتحقـــق رفـــسية ن
اســــتخدام حــــسن خــــالل مــــن ن املنافــــس مــــن أفــــضل بفاعليــــة أو اقــــل لفــــة ب ا ــــشط أ أنجــــاز ــــ ع

ا شط أ انجاز ا وخ ا براع ستخدم أن أو أكاملصادر، ل نش املنافـس ـ إ ـسبة كفـاءة
ً

 .
ر ،(ىو خابان) 2005،30يالعزاو عد التنافسية ة امل

َ َ
املنافسة املنظمات عن املنظمة تمايز صية

ُ َ

موقفـــا ـــا ل تؤســـس حركيـــة داخليـــة قـــوة ــا يمنح بمــــا مـــساعدة وعوامـــل د مـــوا ـــا امتالك جـــراء مــن
ً

ر
ن املنتفع من املختلفة طراف تجاه ا قو

ً
.  

تقــدم مـــا مـــع ــساقا ا
ً

ء:  ـــ فعـــل ـــ ع ا قــد ـــ ع للمنظمـــة التنافــسية ة ـــ امل بـــان رنـــر ى
املناف من مأفضل عل تناف تفو ا عط و ا ل ن   . قس

ن للمنافــس ــس ال داء لوصــف عــام ل ــش ــستخدم ــوم مف ــا بأ بــوث ــا عرف نمــا ب
مــــن ــــ أك قيمــــة خلــــق ــــ ع ات قــــد املنظمــــة لــــدى أي التنافــــسية ة ــــ امل وامــــتالك معينــــة، ئــــة ب رــــ

ئة الب ذات ن   ).Poth, 2014, p. 55. (املنافس

ال ة ـــــ امل عرفـــــت تمتلـــــكُكمـــــا أو تطـــــو عنـــــدما املنظمـــــة ـــــا إل تـــــصل ـــــ ال الـــــة ا ـــــا بأ رتنافـــــسية
ـــ بـــالتفو ـــا ل ـــسمح ـــ ال جـــراءات مـــن مجموعـــة تنفـــذ أو د واملـــوا ـــصائص ا مـــن قمجموعـــة ر

ن املنافس عن ا ،(أدا ص2017صا ،97.(  

التنافسية ة امل مية   :أ

نفتـ ظـل ـ خاصة مية أ ذات التنافسية ة امل وحـاالتعد العـالم، ده ـش الـذي اح
ــا يجعل تنافــسية ة ــ م ــا ل تحقــق ــ ال اتيجيات لالســ املنظمــة واتبــاع نمــو، ــ إ ــود ر مــن الالتأكــد

التاليـة وانـب ا ـ التنافـسية ة ـ امل ميـة أ وتبدو ة، ستمرا و والبقاء النمو ع ة رقاد ي(ر الطـا
ص2010وكرماشة، ،20 – 21، وج ص2008؛ ،185(:  

مناسبة -1 سوقية حصة ع والسيطرة للمنظمة سوقية قوة  .تحقيق

جديدة -2 وخدمات سلع ر  .تطو

وجديدة -3 متخصصة أسواق  .إيجاد

جديدة -4 بيع منافذ إ  .لالوصو

لفة -5 الت خفض م س ال التقنيات ر وتطو  .إيجاد

للمنظمة -6 املا املركز ز  .عز

ع -7 والتغلب السو تحديات ة مواج ع ة قالقد املخاطرر من  .مث

العمالء -8 ضا  .ركسب

املستقبل -9 ة ومواج النجاح، معاي من م م  .معيار



المرونة االستراتیجیة وعالقتھا بتحقیق المیزة التنافسیة لجامعة 
 ھا عثمان الزامل م. د جھة نظر أعضاء الھیئة التعلیمیة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل من و
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التنافسية ة امل ر   :مظا

التالية وانب ا التنافسية ة امل ر مظا ،(تبدو ص2015يناصر ،12:(  

ا -1 غ دو املؤسسة ا تقدم ال دمات وا للسلع ع ودة  .نا

ال -2 لرغبـــــات ســـــتجابة رســــرعة وتطـــــو نتـــــاج، ات دو ـــــ املـــــستغر الوقـــــت وقـــــصر رعمـــــالء، ق
 .املنتجات

ومـساعدات -3 شـادات، وا معلومـات ة صـو ـ البيـع قبـل للعمالء خدمات تقديم ع رص را ر
املناسب البديل واختيار غبتھ بتحديد لھ  .رسمح

ج -4 ى وأد وقت أقل العميل ده ير ما شكيل و دمات وا السلع إ الوصو س  .دلت

مة -5 الال والقطع والصيانة صالح مثل البيع عد ما تتعلق  .زخدمات

ق -6 سو وال نتاج، اليف ت  .تخفيض

اديميــة والــسمعة ــشار ن ســرعة ــ رة ظــا تبـدو التنافــسية ة ــ امل ر مظــا فــإن امعــات ا ـ و
حا وتلبيـــة ن، ج ـــر ا دعـــم ـــ ع ا وقـــد العلميـــة، املحافـــل ـــ ـــا وتفوق امعـــة، املجتمـــعرل جـــات

  .املح

السابقة اسات   :رالد

تناولـــت ـــ ال يـــة العر الـــسابقة اســـات الد ة لنـــد رنظـــرا ر
ً

نـــة املر ـــوموضـــوع اتيجية ســـ
منظمــــــات شــــــملة ــــــ ال اســــــات بالد ســــــتعانة ــــــ إ الباحثــــــة عمــــــدت فقــــــد التعليميــــــة راملؤســــــسات

ا م عديدة   : وقطاعات

اســــــة التعــــــر) Ghorbani, 2012(رد اســــــة الد ــــــرــــــدفت كة املــــــش العوامــــــل ــــــ ع ف
مـن اسـة الد عينـة ونت ت حيث الصناعية املؤسسات نة املر ومستو راملؤسسات و مـديرا330ى

ً

ـ ي مـا اسـة الد نتائج رت وأظ املعلومات مع بانة س واستخدمت مختلفة ات شر أن-1:رمن
ئـة الب ـ ـ غ قد ات والشب تصاالت والعل التكنولو املحيطـةرالتطو اصـة وا العامـة

ديثـــة ا ات ـــ املتغ مـــع ســـتجابة ـــ ع ة للقـــد نـــة املر إيجـــاد تطلـــب ممـــا الـــصناعية رباملؤســـسات و
وفعــال كفــوء ل ــش عة ــسا املفتوحــة-2روامل جتماعيــة نظمــة مــع التعامــل ــ نــة املر ميــة وأ

للمؤســــسة النتــــائج أفــــضل الن-3لتحقيــــق أفــــضل تحقيــــق ــــ نــــة املر ميــــة ئــــةوأ الب ظــــل ــــ تــــائج
و املنــــتج جــــودة تفــــاع وا الــــسلع أســــعار وانخفــــاض ســــواق ــــ عة ــــسا امل ات ــــ واملتغ رالديناميكيــــة ر

العمالء   . حاجة

اسـة اسـة) Abd aziz & Zailani, 2011(رد الد ـرـدفت ع نـةالتعـرف املر تطبيـق وأثـر
مال املؤسسات من مجموعة من اسة الد عينة ونت وت املؤسسات لرع ـش ا اختيا تم ريا

ــــ ي مــــا اســــة الد نتــــائج ــــرت أظ حيــــث ي التنافــــسية-1:رعــــشوا ة ــــ امل ــــ تكمــــن نــــة املر ميــــة أ وأن
حيــــث للمؤســــسة-2للــــشركة التنافــــسية ة ــــ امل لتحقيــــق حتياجـــــات أحــــد نــــة املر ميـــــة-3وأن أ

ــــ امل ات ــــ للمتغ ســــتجابة ــــ ع املؤســــسة ة قــــد خــــالل مــــن تتحقــــق للمؤســــسة نــــة راملر ــــو عة رسا
تنافسية-4قالسو ة م لتحقيق املجاالت ش ا ساعد ات الشر نة املر تطبيق   . وأن
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اسـة نــة) Yaghoubi & Dahmardeh, 2011(رد املر أثــر ـ ع التعــرف اسـة الد وــدفت ر
مــــن مجموعــــة مـــن اســــة الد عينــــة ونـــت وت املؤســــسة ـــ رجــــة ا النجــــاح وعوامـــل املعرفــــة ـــ رع

الو ــ نتــائجاملؤسـسات ــرت وأظ املعلومـات مــع بانة ســ واسـتخدمت كيــة مر املتحــدة اليـات
ي ما اسة دقيق-1:رالد تنظيم إ تحتاج املرنة املؤسسة ـستخدم-2أن ـة النا املؤسسة أن

عة ـــــــسا امل ات ـــــــ املتغ مـــــــع للتعامـــــــل املنافـــــــسة ـــــــ نـــــــة املر رأســـــــلوب نـــــــة-3و املر اســـــــتخدام ميـــــــة وأ
و املعرفــــةوالتكنولوجيــــا ة إدا مجــــال ــــ د-4رتــــصاالت املــــوا ة إدا ــــ نــــة املر اســــتخدام ميــــة رأ ر و

املؤسسة ة شر املؤسسة-5ال املعرفة ة وإدا نة املر ن ب الدمج مية رأ   . و

اســـة املؤســـسات) Dyer & Shafer, 2002(رد ـــ ع نـــة املر أثـــر ـــ ع التعـــرف وـــدفت
ا الد عينــة ونــت ت اص ــ و ق ــسو وال ــشيطة أســـواقرال مــن ات الــشر مــن مجموعــة مــن ســـة

ــــ عمــــل ــــ ال ات الــــشر ــــ ع نــــة للمر ايجابيــــا أثــــرا نالــــك أن اســــة الد نتــــائج ــــرت وأظ ومختلفــــة
ً ً

ر
للتعامـل كب ل ش نة املر إ تحتاج ات الشر أن ر ظ حيث باستمرار ة ومتغ ديناميكية ئات وب

نتــا ــرت وأظ ن لك واملــس جيــة ا ا ئــة والب ســواق ـــرمــع ن املــوظف مــشاركة ميــة أ اســة الد رئج
للـشركة املناسـبة سـتجابة خـالل مـن تتحقـق نـة املر أن اسـة الد نتـائج ـرت وأظ نة املر وتحقيق رو

السو متطلبات ع بناء املناسب قالوقت ً.  

بــــبعض ـــا وعالق اتيجية ســـ نـــة املر حـــو الــــسابقة اســـات الد مـــن العديـــد ـــت ووأجر ل ر
دفت حيث ات، اسةاملتغ ن،(رد وسـيط) 2019البوعين ـ كمتغ ن العـامل ن تمكـ أثـر اختبـار ـ إ

ــ كمتغ اتيجية ســ نــة املر ظــل ــ املؤســ داء و اتيجية ســ ــات التوج ن بــ مــا العالقــة وــ
ملجتمــع الـشامل ـصر ا أسـلوب اسـة الد واتبعـت تبـاطي، املـن اسـة الد واسـتخدمت رمعـدل، ر ر

اسـة يـةشـرك) 120(رالد بحر عائليـة املؤســ. ة داء ـ تـؤثر اتيجية سـ ـات التوج أن ن فتبـ
ـ معـدل دو ـا ل اتيجية س نة املر أن ن وتب ، شغي ال داء و السو نحو التوجھ رخصوصا و ق

ً

وأن ، املؤسـ داء و اتيجية سـ ـات التوج ن بـ العالقة وسيط كمتغ ن العامل ن تمك أثر
أث املؤسناك داء ع اتيجية س نة للمر   .ور

اســــة د ،(روجــــاءت ــــراو نــــة) 2018يالط املر ــــ القــــرار دعــــم نظــــم أثــــر تحليــــل أجــــل ومــــن
مــن الراســة عينــة ونــت وت ، ــ التحلي الوصــفي املــن اســتخدم ــداف ولتحقيــق اتيجية، ُســ

م) 240( مـ فاسـتجاب اسـة، الد بانة اسـ م علـ طبقـت رموظفـا
ً

موظفـا) 185(
ً

اســة.  الد رفتوصـلت
ــا عاد وأ اتيجية ســ نـــة املر ــ ع القــرار دعـــم لــنظم إحــصائية داللـــة ذي أثــر وجــود ــ نـــة: وإ واملر

ات القد نة ومر نتاجية، نة واملر رالسوقية، و   .و

اســـــــــة د ،(رأمـــــــــا نــــــــــة) 2017ـــــــــاد للمر الوســـــــــيط الـــــــــدو مـــــــــن التحقـــــــــق ــــــــــ إ ـــــــــدفت وف ر
التخطـــــــيط عالقـــــــة ـــــــ اتيجية جـــــــرســـــــ ـــــــداف ولتحقيـــــــق ، املؤســـــــ بـــــــالتم اتي ىســـــــ

عينــة ــ ع طبقــت بانة، اســ عــن ة عبــا اســة الد أداة انــت و ، ــ التحلي الوصــفي املــن راســتخدام ر
السعودية) 214(بلغت ية العر اململكة ية ال باملؤسسات موظفا

ً
أن.  ـ إ اسـة الد روتوصلت

لــــــــدى مرتفعــــــــا اتيجية ســــــــ نــــــــة املر مــــــــستو
ً

و نــــــــةى املر ن بــــــــ عالقــــــــة وجــــــــود واتــــــــ والقيــــــــادات،
وجـود واتـ ، املؤسـ ـ والتم اتيجية سـ نـة املر ن و ، اتي س والتخطيط اتيجية وس

املؤس بالتم اتي س التخطيط عالقة ا عاد أ افة ب اتيجية س نة للمر م م ودو   . ر
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اســـة د ـــدفت ،(رو ـــ وع اخ) 2017حمـــادي ـــ والالتأكـــدإ اتيجية ســـ نـــة املر أثـــر وتبـــار
ع   البي

ذلـــــــك ولتحقيـــــــق العراقيـــــــة، الـــــــصناعية ات الـــــــشر مـــــــن عـــــــدد ـــــــ التنظيميـــــــة ة الـــــــ
ونـــت وت بانة، اســ عــن ة عبــا اســة الد أداة انــت و تبــاطي، الوصــفي املــن الباحثــان راســتخدم ر ر

من اسة الد موظفا) 48(رعينة
ً

متغ.  أن إ اسة الد ةروتوصلت الـ عـز اتيجية سـ نة زاملر و
التنظيميــة ة بالــ أثــر لــھ اتيجية ســ نـة املر أن ن وتبــ ، ــ البي الالتأكــد عــز ولــم والتنظيميـة، ز
ة ـــ ـــ ع إيجابيـــة نتـــائج لـــھ اتيجية ســـ نـــة املر وتفعيـــل توظيـــف وأن جتماعيـــة، و والعقليـــة

ا دو البي الالتأكد يلعب ولم ا، وأفراد املنظمة
ً
اسةر الد ذه روسيطا

ً
.  

الـــرحمنشـــيحا(ىوأجـــر وســـف،وعبـــد نــــة) 2016و املر أثـــر اختبـــار ـــ إ ـــدفت اســـة ود ر
ــــداف ولتحقيـــق طرطــــوس، بمحافظـــة ن التـــأم ات شــــر ـــ ــــ التنظي داء ـــ ع اتيجية ســـ

مـن اسـة الد عينة ونت وت الوصفي، املن راستخدم
بنحـو) 39(ُ قـسم س ئـ و ة،شـرك) 13(رمـدير

البيانات مع بانة اس ا عل اتيجية. طبقت سـ نة املر ن ب عالقة وجود إ اسة الد ووتوصلت ر
ليـة ال اتيجية سـ نـة للمر إحـصائيا دال أثـر نـاك أن ن وتبـ ن، التـأم ات شـر ـ داء ووكفـاءة

ً

طرطوس بمحافظة ن التأم ات لشر التنظي داء   .و

اسة د دفت ن،(ركما اتيجية) 2016حس س نة املر ن ب العالقة طبيعة تق وإ
ــداف أ لتحقيــق الوصــفي املــن واســتخدم عمــال، منظمــات ــ اتيجية ســ ات القــرا روترشـيد

مـــن ونــــة م ـــسيطة عــــشوائية عينــــة اختيـــار وتــــم اســـة، ــــوت) 76(رالد الز شــــركة ـــ ن العــــامل مــــن
بـــــالعراق امل. النباتيـــــة جـــــة د أن النتـــــائج رت جـــــودةرفـــــأظ وأن مرتفعـــــة، جـــــاءت اتيجية ســـــ نـــــة ور

إحــصائيا دالــة وتـأث تبــاط ا عالقــة نـاك أن ن وتبــ أيــضا، مرتفعـة جــاءت اتيجية ســ ات القـرا
ً ً

ر ر
ً

اتيجية س نة شطة(وللمر نة ومر ات، ا امل نة ومر اتيجية) رو س ات القرا   .رترشيد

أجر عـ) 2016عابد،(ىكما إ دفت اسة ـرد ع اتيجية سـ نـة املر تـأث مـدى ورف
ية، الفلــــــسطي تـــــصاالت شــــــركة ومـــــوظفي العليــــــا ة دا نظـــــر ــــــة وج مـــــن املعرفــــــة ة إدا رتطبيـــــق ر

مـــن اســــة الد عينـــة ونــــت وت ، ـــ التحلي الوصــــفي املـــن الباحثــــة وتــــم) 160(رواســـتخدمت موظفــــا
ً

م مـــــ فاســـــتجاب العينـــــة، ـــــ ع بانة اســـــ موظفـــــا) 132(تطبيـــــق
ً

تـــــوفرفتو.  أن ـــــ إ اســـــة الد رصـــــلت
تھ ـــس مــا تفــسر اتيجية ســـ نــة املر عــاد أ أن ن وتبــ مرتفعـــا، جــاء اتيجية ســ نــة واملر و

ً
)62 (%

ة إدا ـــ ع ا تــأث ــ أك الـــسوقية نــة واملر التنافــسية نـــة املر أن ن وتبــ املعرفــة، ة إدا ـــ ــ التغ رمــن ر
ً

و و
والع. املعرفـــــة س ـــــ ا ات ــــــ ملتغ عـــــز ق فـــــر ــــــر تظ ىولـــــم الــــــوظيفيو واملـــــس ـــــ العل ــــــل واملؤ مـــــر

املعرفة ة وإدا اتيجية س نة املر من ل حو دمة ا روسنوات و   .ل

مـــن ـــل قـــام ي،(كمـــا بــــو وا ــــ) 2015رالبغـــدادي إ التعـــرف أجـــل مـــن اســـة د ربـــإجراء
تـــــأث ومــــدى اتيجية ســـــ نــــة واملر التنظيميـــــة اعــــة لل ســــيل وآســـــيا ــــن شـــــرك ســــة مما ومــــدى ز ر

اعــــــة ــــــاال عاد وأ اتيجية ســــــ نــــــة املر ــــــ ع ــــــا عاد وأ نــــــة(والتنظميــــــة واملر نتاجيــــــة، نــــــة واملر و
ــــــشر ال املــــــال أس نــــــة ومر الــــــسوقية، نــــــة واملر يالتنافـــــسية، ر و املــــــن)و ــــــ ع اســــــة الد واعتمــــــدت ر،

عـــــــدد ـــــــ ع ـــــــت وأجر بانة، باالســـــــ اســـــــة الد أداة وتمثلـــــــت رتبـــــــاطي، ن) 244(ر بالـــــــشركت موظفـــــــا
ً

 .
ــــ إ وجــــاءفتوصــــلت ــــا، عاد وأ اتيجية ســــ نــــة املر ــــ ع التنظيميــــة اعــــة لل معنــــو أثــــر ووجــــود ي

ـــ ع ا تـــأث ـــ ك ـــ التنظي ـــل ي ال نـــة مر عـــد أن ن وتبـــ مرتفعـــا، اتيجية ســـ نـــة املر مـــستو
ً ً

و و ى
اتيجية س نة   .واملر
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اسة د دفت اتيجي) Radomaska, 2015(رو س نة املر وطبيعة واقع توضيح ـوإ ة
وتـــم ، ــ التحلي الوصـــفي املــن اســـتخدم ــداف ولتحقيـــق بولنــدا، ـــ ــم ا مختلفـــة ات شــر

مـــن استقــــصاء بطاقــــة خـــالل مــــن البيانـــات عــــض مختلفــــة) 103(رصـــد بولنديــــة ات ـــشر مــــديرا
ً

ــم ات،. ا للــشر املتحققــة املاليــة والنتــائج اتيجية ســ نــة املر ن بــ عالقــة توجــد ال أنــھ ن ووتبــ
نـةوأ املر ن بـ عالقـة وال فـرع، و شاطات ال نطاق اتيجية س نة املر ن ب عالقة توجد ال ونھ و

اليومي العمل قاعدة ع اتيجية س ر وتطو اتيجية   .س

اسة د ن،(روجاءت ـز) 2013الشماس عز ـ اتي سـ اء الـذ أثـر اختبار إ أجل من
م شــركة ــ اتيجية ســ نـة ولتحقيــقواملر املحــدودة، العامــة مة املــسا دنيــة الفوســفات رنــاجم

ونــت وت البيانــات، مــع أساســية كــأداة بانة ســ و تبــاطي، املــن ــ ع عتمــاد تــم رــداف
مــن اســة الد الوظيفيــة) 150(رعينــة املراكــز ضــمن العليــا ة دا مــن رفــردا

ً
مــدير،( مــساعد مــدير،

دا مدير مساعد دائرة، قسممدير س ئ وجـود). رئرة، ـا م أ جـاء نتـائج عـدة إ اسة الد روتوصلت
ـ ع وعناصـره اتي سـ اء للـذ أثـر وجـود أيضا ن وتب اتيجية، س نة املر من مرتفع مستو

ً
و ى

اتيجية س نة املر   .وتحقيق

مـــــن ـــــل قـــــام ،(كمـــــا والغـــــا ـــــس ـــــ) 2013رإد كمتغ اتيجية ســـــ نـــــة املر أثـــــر وباختبـــــار
يعوســــي تـــــص ات شــــر ــــ اتيجية ســــ ات القــــرا واتخــــاذ ـــــ البي التأكــــد عــــدم ن بــــ العالقــــة ــــ رط

، ــــ التحلي الوصــــفي املــــن الباحثــــان اتبــــع اســــة الد ــــداف أ ولتحقيــــق دنيــــة، ة ــــشر ال ــــة ردو ر
بلغـت عينـة ـ ع طبقـت حيـث البيانات، مع بانة اس ت ة) 17(روطو ـشر ـة أدو يع تـص شـركة

دن ــــفت. ربـــاأل ع ـــ البي التأكـــد لعـــدم دال أثـــر وجـــود ـــا أبر جـــاء نتـــائج عـــدة ـــ إ اســـة الد زوصـــلت ر
ات القـــرا اتخـــاذ ــ ع اتيجية ســـ نــة للمر إحـــصائيا دال أثــر وجـــود ن وتبــ اتيجية، ســـ نــة راملر و و

ً

بوســـاطة اتيجية ســـ ات القـــرا اتخـــاذ ـــ ع ـــ البي التأكـــد لعـــدم أثـــر وجـــود ن وتبـــ اتيجية، رســـ
اتيجيةواملر س   .نة

اسة د دفت ،(رو عمال) 2015يالعطو ادة ع اتيجية س نة املر أثر اختبار رإ و
بمحافظــــــة ــــــشائية املــــــواد صــــــناعة قطــــــاع ــــــ ة والــــــصغ املتوســــــطة ات الــــــشر ــــــ ع بــــــالتطبيق

عــــ ة عبـــا اســـة الد أداة انـــت و الوصــــفي، املـــن ـــ ع عتمـــاد تــــم ـــداف ولتحقيـــق رالنجـــف، نر
من الفعلية اسة الد عينة ونت وت بانة، محافظة) 31(راس من ومتوسطة ة صغ ات لشر مديرا

ً

جـــة. النجــف بد اتيجية ســ نـــة املر تــوفر ـــا م أ النتــائج مـــن عــدد وجـــود ــ إ اســـة الد رفتوصــلت ور
ن وتبــــ عمــــال، ـــادة ــــ ع اتيجية ســـ نــــة للمر إحــــصائيا دال أثـــر وجــــود ن تبـــ كمــــا رمتوســـطة، و

ً

عمالوج ادة ع السوقية نة للمر أثر يوجد وال عمال، ادة ع املال أس نة ملر أثر رود ر ور   .و

اســـة د جـــاءت أداء) Yu, 2012(ركـــذلك ـــ ع ـــادي الر التوجـــھ أثـــر عـــن الكـــشف ـــدف
املتوســــطة ات الــــشر أداء ــــ ع ــــادي الر التوجــــھ وأثــــر ن، الــــص ــــ ة والــــصغ املتوســــطة ات الــــشر

الـ ة اسـةوالصغ الد واسـتخدمت التنافـسية، ـساسية وا اتيجية، سـ نـة املر بوجـود ن رص و
مـــــن اســــة الد عينـــــة ونــــت وت تبـــــاطي، راملــــن ـــــ) 192(ر التكنولوجيـــــا صــــناعة ـــــ عمــــل شـــــركة

لتطبيــــــق ات الـــــشر ـــــذه ـــــ ن والعـــــام ن التنفيـــــذي ن املــــــدير مـــــن مجموعـــــة اختيـــــار وتـــــم ن، الـــــص
واملقابالت اسة الد بانة صيةراس ات. ال الـشر معظـم ـ تتـوفر اتيجية سـ نـة املر أن ن وفتبـ

ـ ع ـادي الر للتوجـھ أثـر وجـود ن وتبـ ـادي، الر التوجـھ إطـار ـ عمـل ـا أ وات اسة، الد رعينة
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اتيجية ســـ نــة باملر إيجابــا يتـــأثر ثــر ــذا وأن ن، الــص ـــ ة والــصغ املتوســطة ات الــشر وأداء
ً

التنا ساسية   .فسيةوا

اســــــــــة د ــــــــــدفت نــــــــــة) 2011الغــــــــــانم،(ركمــــــــــا واملر ــــــــــادي الر التوجــــــــــھ أثــــــــــر تقــــــــــ ــــــــــ وإ
اســتخدم ـداف ولتحقيـق يـة، و ال ان ـ الط ات شـر ـ التكنولـو بـداع ـ ع اتيجية سـ

مـــــن البيانــــات الباحــــث وجمـــــع بانة، اســــ عــــن ة عبــــا اســـــة الد أداة انــــت و تبــــاطي، راملــــن ر ) 78(ر
وموظفــة موظفـا

ً
اتيجية.  ســ نــة واملر ـادي الر للتوجــھ ك مـش أثــر وجــود ـ إ اســة الد وفتوصـلت ر

مرتفعا جاء اتيجية س نة املر مستو أن ن وتب ، التد التكنولو بداع ع
ً

و ى   .ر

اســة د ــدفت ـــ) Li, et. al, 2011(رو التغ ســرعة ــ ع ــادي الر التوجــھ أثــر اختبــار ــ إ
التأث يان و ، اتي سـرعةس ع ادي الر التوجھ أثر ز عز اتيجية س نة للمر والوسيط

مــــن اســــة الد عينــــة ونــــت وت تبــــاطي، املــــن اســــة الد واســــتخدمت ، اتي ســــ ــــ رالتغ ر ) 351(ر
ــصية ومقـابالت بانة، اسـ عـن ة عبـا اسـة الد أدوات انـت و نية، صـ مقاطعـات ـع أ ـ رشـركة ر ر

نت ن ع دوتوص. طبقت املـوا نـة ملر الوسـيط التأث أن ا م أ جاء نتائج عدة إ اسة الد رلت ور
تـــــأث ـــــان فيمـــــا ســـــلبية، جـــــاءت اتي ســـــ ـــــ التغ وســـــرعة ـــــادي الر التوجـــــھ ن بـــــ العالقـــــة ـــــ ع

ي، إيجـــا اتي ســ ــ التغ وســرعة ــادي الر التوجــھ ن بـــ العالقــة ــ ع ــسيق الت نــة ملر والوســاطة
ادي الر التوجھ اتيوأن س التغ لسرعة مان م بان س عدان اتي س نة   .وواملر

اســة د ـــ) Kekale, et. al, 2010(رأمــا اتيجية ســ نــة املر دو توضــيح ــ إ ــدفت وف ر
ـــــداف ولتحقيـــــق ات، الـــــشر مـــــن عينـــــة ـــــ ديـــــد ا املنـــــتج ر وتطـــــو بـــــداع أداء ن بـــــ العالقـــــة

وتمثلــ تبــاطي، املــن راســتخدم
مــنُ اســة الد عينــة دو) 200(رت عــدة مــن ــا اختيا تــم لشــركة : ر

بانة اســـ تطبيـــق وجـــر تركيـــا، ج، و ـــ ال إســـبانيا، فنلنـــدا، ولنـــدا، ك، الـــدنما ـــا، ي ب اليا، ىاســـ ر
ات الشر مدير   .يع

ر تطــــــو ــــــ و بــــــداع، ــــــز عز ــــــ اتيجية ســــــ نــــــة املر ميــــــة أ ــــــ إ اســــــة الد وفتوصــــــلت ر
امل أن وات املنتجاملنتجات، ر وتطو بداع ن ب وسيطا ا دو تلعب اتيجية س نة ر

ً ً
ر   . و

اسـة د ـدفت اتيجية) Yuan, et. al, 2010(رو سـ نـة للمر الوسـيط الـدو تقـ ـ وإ ر
ات الـشر مـن عينـة ـ ع اسـة الد ـت وأجر ن، الـص ات الشر وأداء املنتج إبداع ن ب رالعالقة

بلغــت نية انــ) 607(الــص و املــنشــركة، ــ ع عتمــاد وتــم بانة، اســ عــن ة عبــا اســة الد أداة رت ر
ـــ. رتبــاطي ع د املــوا نـــة ملر وســيط أثـــر نــاك أن ـــا م أ جــاء نتـــائج عــدة ـــ إ اســة الد رفتوصـــلت ور

ـــــ ـــــسيق الت نـــــة ملر وســـــيط أثـــــر وجـــــود أيـــــضا ن وتبـــــ ات، الـــــشر وأداء املنـــــتج إبـــــداع ن بـــــ والعالقـــــة
ً

وأدا املنتج إبداع ن ب اتالعالقة الشر   . ء

حيــث اســات د عــدة ــت أجر التنافــسية ة ــ امل ــز عز ــ اتيجية ســ نــة املر دو روحــو و ر ل
ومحمــــــد أحمــــــد اســــــة د ــــــ) 2019(رــــــدفت اتيجية ســــــ نــــــة للمر الوســــــيط الــــــدو توضــــــيح ــــــ وإ ر

ن التـــــام ات شـــــر ــــ ع بـــــالتطبيق التنافــــسية ة ـــــ امل وتحقيــــق اتي ســـــ التخطــــيط ن بـــــ العالقــــة
شــ كردفــانبواليـة مــع. مال بانة اســ وصــممت الــشامل ــصر ا أســلوب ــ ع اســة الد رواعتمــدت

عـدد ـع تو تــم حيـث ـا) 61(زالبيانـات، م دت واسـ بانة اســة) 50(اســ الد واسـتخدمت بانة، راســ
الفرضيات واختبار البيانات لتحليل الوصفي التحلي ـا. املن ل توصـلت ال النتائج م أ انت و

ا أن اســـــة ةرالد ـــــ امل وتحقيـــــق اتي ســـــ التخطـــــيط ن بـــــ العالقـــــة تتوســـــط اتيجية ســـــ نـــــة وملر
  .التنافسية
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اســـــة د ــــدفت أحمـــــد،(رو جـــــودة) 2018بــــن ـــــ ع اتيجية ســــ نـــــة املر أثــــر تقـــــ ــــ وإ
املـــن اســـة الد واســـتخدمت زائر، بـــا س يل مـــو مؤســـسة ـــ املؤســـسة وتنافـــسية داء رفاعليـــة

وت ، ـــ التحلي مـــنالوصـــفي اســـة الد عينـــة بانة،) 200(رونـــت اســــ م علـــ طبقـــت وموظفـــة موظفـــا
ً

م مـــــ وموظفـــــة) 134(فاســـــتجاب موظفـــــا
ً

وجـــــود.  ـــــا م أ جـــــاء نتـــــائج عـــــدة ـــــ إ اســـــة الد روتوصـــــلت
وتنافــــسية داء فاعليــــة جــــودة مــــن مرتفــــع ومــــستو اتيجية، ســــ نــــة املر مــــن مرتفــــع ىمــــستو وى

إحـــصائي دال أثــــر وجـــود اتــــ كمـــا داءاملؤســـسة، فاعليــــة جـــودة ــــ ع اتيجية ســـ نــــة للمر وا
ً

س يل مو مؤسسة   .وتنافسية

مــــــــن ــــــــل ،(وقـــــــام ــــــــ والع دن يأبـــــــو نــــــــة) 2017ر املر أثــــــــر اختبــــــــار ـــــــ إ ــــــــدفت اســــــــة وبد ر
العـــراق، ـــ لالتـــصاالت ســـيل آســـيا شـــركة لـــدى التنافـــسية ة ـــ امل لتحقيـــق كمـــدخل اتيجية ســـ

املــــــن اســـــتخدام تــــــم ـــــداف بانة،ولتحقيـــــق اســــــ عـــــن ة عبــــــا اســـــة الد أداة انــــــت و رالوصـــــفي، ر
مـن اسـة الد عينـة ونت سـيل) 80(روت آسـيا ـشركة مـديرا

ً
جـاء.  نتـائج عـدة ـ إ اسـة الد رفتوصـلت

التنافـــــسية ة ـــــ امل تحقيـــــق ـــــ اتيجية ســـــ نـــــة املر ألثـــــر عاليـــــة ـــــة معنو ات مـــــستو وجـــــود ـــــا م وأ
نــــــ املر ــــــ ع تركــــــز الــــــشركة أن ن وتبــــــ ةواملــــــستدامة، ــــــ امل تحقيــــــق ــــــ إ ذلــــــك وأدى اتيجية، ســــــ ة

والفطنـــــة بداعيـــــة و الـــــسرعة ـــــا عاد وأ اتيجية ســـــ نـــــة املر أن ن وتبـــــ املـــــستدامة، والتنافـــــسية
عـــاد ـــ أك انـــت و املبحوثـــة، الـــشركة ـــ املـــستدامة التنافـــسية ة ـــ امل ـــ تـــأثر ـــساق و فـــة وا

ساق و بداعية و فة ا ا تأث
ً

.  

ف،(موقا ـ) 2015الشر التنافـسية ة ـ امل تحقيـق ـ ع اتي سـ الـتعلم أثـر باختبار
الــــــــتعلم ن بــــــــ العالقــــــــة ــــــــ اتيجية ســــــــ نــــــــة للمر الوســــــــيط والــــــــدو دنيــــــــة، ن التــــــــأم ات وشــــــــر ر ر
اســة الد دفت واســ تبــاطي، املــن ــ ع الباحثــة اعتمــدت وقــد التنافــسية، ة ــ وامل اتي رسـ ر

شـــــر اافـــــة عـــــدد والبـــــالغ عمـــــان العاصـــــمة ـــــ ن التـــــأم أداة) 20(ات بانة ســـــ انـــــت و شـــــركة،
ساسية اسة اتيجية. رالد سـ نة املر من ل اتي س للتعلم أثر وجود النتائج أبر وومن ز

التنافــــسية، ة ــــ امل تحقيـــق ــــ اتيجية ســـ نــــة للمر أثــــر وجـــود ن وتبــــ التنافـــسية، ة ــــ امل ووتحقيـــق
ةوا ـــ وامل اتي ســ الـــتعلم ن بــ العالقـــة ــ اتيجية ســـ نــة للمر ـــام وســيط دو وجـــود وتــ ر

دنية ن التأم ات شر لدى   .رالتنافسية

السابقة اسات الد ع   :رالتعقيب

اســة د مثــل مــستقل ــ كمتغ اتيجية ســ نــة املر الــسابقة اســات الد رتناولــت حمــادي(ور
، ــــ وشــــيحا2017وع الــــرحم؛ وســــف،نوعبـــــد ن،2016و وحـــــس مثـــــل)2016؛ ع تــــا ــــ كمتغ أو ،

ي،( بــو وا اســة)2015رالبغـدادي د مثــل وســيط ــ متغ أو ،(ر، ف،2017ــاد والــشر ،)2015؛
اســــــة د مثـــــل معـــــدل ـــــ كمتغ رأو ن،(ُ اتيجية). 2019البـــــوعين ســــــ نـــــة املر طبيعـــــة ــــــ يو ـــــذا وو

لل أن ن تبـــ كمـــا ات، ـــ متغ عوامـــل عـــدة ـــا تباط ةروا ـــ امل ـــز عز ـــ ـــ وا أثـــر اتيجية ســـ نـــة ومر
اســــة د إليــــھ ت أشـــا مــــا حــــسب رالتنافـــسية ،(ر ــــ والع دن يأبـــو بــــأن)2017ر النتــــائج ـــرت أظ كمــــا ،

نــــــــة للمر املعــــــــدل أو الوســــــــيط الــــــــدو خــــــــالل مــــــــن ا تفــــــــس يمكــــــــن العالقــــــــات مــــــــن ــــــــ كث ونــــــــاك ر
اتيجية   .س
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اسات والد الية ا اسة الد ن ب تفاق رأوجھ   :السابقةر

اتيجية سـ نـة املر تناولـت ـا بأ الـسابقة اسـات الد عـض مـع اليـة ا اسة الد وتتفق ر ر
مثـل مــستقل ـ وAbd aziz & Zailani, 2011(كمتغ ،Dyer & Shafer, 2002؛ ــ وع وحمــادة ؛

وشــــــيحا2017 الــــــرحمن؛ وســــــف،وعبــــــد ن،2016و وحــــــس وعابــــــد،2016؛ ،2016؛ والعطـــــــو ي؛
ا)2015 تتفــق كمــا مثــل، ع تــا ــ كمتغ التنافــسية ة ــ امل تناولــت ــ ال اســات الد عــض مــع اســة رلد ر

ومحمد،( ،2019أحمد والع دن وأبو ي؛ ف،2017ر والشر   ).2015؛

مثــــــل الــــــسابقة اســــــات الد عــــــض مــــــع املــــــن حيــــــث مــــــن اليــــــة ا اســــــة الد تتفــــــق ركمــــــا ر
ن،( ،2019البـوعين ــ وع وحمــادة ي،2017؛ بــو وا والبغـدادي ن،؛2015ر؛ ،)2013والــشماس

البيانات جمع أساسية كأداة بانة س ع اعتمدت ا بأ اسات الد من كث مع   .روتتفق

السابقة اسات والد الية ا اسة الد ن ب ختالف رأوجھ   :ر

ا ـ متغ اتيجية سـ نـة املر ت ـ اعت ـ ال اسـات الد عـض مـع الية ا اسة الد تختلف
ً

و ر ر
مثـــل عـــا تا

ً
)، ـــراو ي،2018يالط بـــو وا البغـــدادي ن،2015ر؛ والـــشماس ـــ)2013؛ ال تلـــك أو ،

اســـــــة د مثـــــــل وســـــــيطا ا ـــــــ متغ ـــــــا راعت
ً ً

)، ،2017ـــــــاد والغـــــــا ـــــــس وإد تختلـــــــف). 2013ر؛ كمـــــــا
اليـــــة ا اســـــة الد ا اعتمـــــد ـــــ ال عـــــاد حيـــــث مـــــن الـــــسابقة اســـــات الد عـــــن اليـــــة ا اســـــة رالد ر ر

وتخت اتيجية، س نة املر اسةولقياس الد ا عل ت أجر ال املؤسسة حيث من   .رلف

الية ا اسة الد يم   :رما

ــا وتأث اتيجية ســ نــة املر حــو الــسابقة ــود ل اســتكماال اليــة ا اســة الد ي ووتــأ ل ً
ر

مام جامعة ع تطبق ا بأ تتم الية ا اسة الد لكن التنافسية؛ ة امل الـرحمنرع بـنعبـد
تــــ ــــا إ كمــــا ظــــلفيــــصل، ــــ اديميــــة؛ و التعليميــــة املؤســــسة ــــا تمــــر نائية اســــت ف ظــــر ــــ ي وأ

امعــات ا ــ جديــدة علــم و علــيم أنظمــة واعتمــاد ونــا و البحثيــة. رجائحــة الفجــوة ز ــ ت كــذلك
والواقعيـة ة والبـص فـة وا الـسرعة عـاد أ ـ ب ت ـ ال ـ و املحـاوالت مـن ـا بأ اليـة ا اسـة رللد

للمر ساق امعاتوو ل سبة بال اتيجية س   .نة

جراءات و ية   املن

يـــة، املن جـــراءات و طــوات ا ـــم أ اســة الد مـــن ــزء ا ـــذا خــالل الباحثـــة رتناولــت
ـــــ ع كـــــم ا أســـــلوب ـــــ إ إضـــــافة ـــــا، وأدوا ـــــا، وعين ـــــا، ومجتمع اســـــة، الد بمـــــن تتمثـــــل ـــــ روال

حصائية ات واملعا ساليب و   .النتائج،

ي امن وأسلو اسة الد   :رة

اســة الد ـداف أل املنـا ـسب أ ألنـھ تبــاطي؛ الوصـفي املـن ـ ع اسـة الد راعتمـدت ر ر
الواقـــع، ـــ ـــ كمـــا مـــا رة ظـــا وصـــف أســـاس ـــ ع يقـــوم الوصـــفي فـــاملن ا، وخصائـــص اليـــة ا

وتب البيانـات ـذه مع والتفاعل اصة، ا ا مصاد من البيانات بجمع للباحث ة ر ا يح ـارو و
ات ــ املتغ ن بــ العالقــة س يــد مــن ــو ف تبــاطي املــن أمــا عميمــات، و لنتــائج وصــوال ــا روتحليل ر

ً

ا ا مقد حدد و ا فسر   .رو
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اسة الد وعينة   :رمجتمع

مــام بجامعــة س التــد يئــة أعــضاء جميــع مــن اســة الد مجتمــع ــو رت ر الــرحمنن عبــد
عـام خالل فيصل عـدد)م2020/ ه1441(بن والبـالغ ت) 4072(م، واختـا س، تـد يئـة رعـضو ر

، ماســـو ـــرت ر معادلـــة نتـــائج ـــ ع باالعتمـــاد ـــسرة م عـــشوائية قـــة بطر اســـة الد عينـــة نالباحثـــة و ر
التا   :وذلك

  

  

  

  :إنحيث

M اسة الد مجتمع  رم

S 
الداللـــــة ملـــــستو املقابلـــــة ـــــة املعيا جـــــة الد ىقيمـــــة ر قـــــسمة) 0.95(ر ـــــ) 1.96(أي ع

طأ ا  )0.05(معدل

P اصية ا توافر  )0.50(سبة

q اصية ل املتبقية سبة  )0.50(ال

 
ــــة املطلو العينــــة أن ــــ اســــة) 352(بمع الد أدوات ــــع تو وجــــر س، تــــد يئــــة رعــــضو زر ى

ــــــ م) 360(ع مـــــــ فاســـــــتجاب س، تـــــــد يئـــــــة للتعامـــــــل) 290(رعـــــــضو قابلـــــــة يحة ـــــــ اســـــــتجابة
بلغــت اســتجابة ــسبة ب ي التــا%). 80.56(حــصا ــساوو الفعليــة اســة الد عينــة يفــإن ) 290(ر
مام بجامعة س تد يئة الرحمنرعضو ـدوعبد وا فيصل، عينـة) 1(لبن خـصائص ـ يو

قة بطر اديمية والرتبة دمة ا سنوات حيث من اسة   ):Crosstabs(رالد

  ):1(لجدو

ا والرتبة دمة ا سنوات ملتغ تبعا اسة الد عينة أفراد ع يتو
ً

ر   ديميةز

دمة ا فأقل سنوات اه مساعد ردكتو ك أستاذ مشا رأستاذ
 فأع

 جما

فأقل7  47 13 21 13 سنوات

 99 18 38 43 سنة15 – 8

من  114 25 37 52 سنة15أك

 260 56 96 108 جما

    112 


pqMS
Mn
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اسة الد ات   :رمتغ

التا اسة الد ات متغ   :رتتحدد

املستقل سـ:املتغ نة التاليـةواملر عـاد تـضمن و والواقعيـة،: اتيجية؛ ـساق، و الـسرعة،
بداعية و فة، وا ة،   .والبص

ع التا التنافسية:املتغ ة   .امل

الضابطة يفية التص ات بالتا:املتغ   :وتتمثل

دمة - ا سنوات اتمتغ مستو ثالثة ولھ فأقـل،7: (؛ مـن15 – 8سـنوات ـ أك سـنة،
  ).سنة15

اديميــــــةمتغ - الرتبــــــة اتــــــ مــــــستو عــــــة أ ولــــــھ أســــــتاذ: (ر؛ مــــــساعد، أســــــتاذ مــــــن أقــــــل
دكتو أستاذ ك، مشا أستاذ رمساعد،   ).ر

اسة الد   :رأداة

مام امعة التنافسية ة امل تحقيق اتيجية س نة املر بدو اسة الد وتم ر عبـدر
بالرحمن اسـ عـن ة عبـا ساسـية اسـة الد أداة انـت و فيـصل، ربـن ضـوءر ـ ا تـصميم جـر ىانة،

مثل العالقة ذات والبحوث السابقة اسات ومحمـد،(رالد ن،2019أحمد والبـوعين ـن2019؛ و ؛
ف،2018أحمــــــــد، والــــــــشر ف)2015؛ وظــــــــر الــــــــسعودي املجتمــــــــع خــــــــصائص مــــــــع يتفــــــــق مــــــــا و و،

طـــــوات ا مــــن مجموعـــــة الباحثــــة واتبعـــــت الــــسعودية، يـــــة العر باململكــــة ـــة اديميــ املؤســــسات
طواتو ا ذه ل توضيح ي وفيما بانة، س وتطبيق تصميم   :جراءات

بانة– 1 س   :تصميم

ـ بمتغ العالقـة ذات السابقة اسات والد دبيات من مجموعة ع الباحثة ياطلعت ر
وتــــــم وإجرائيـــــا، اصــــــطالحيا ات ـــــ املتغ فــــــات عر وجـــــر التنافــــــسية، ة ـــــ وامل اتيجية ســــــ نـــــة املر

ً ً
ى و

ــلتقـسيم ـف عر وتــم اديميـة، املؤسـسات مــع ناسـب ت عــاد أ ـ إ اتيجية سـ نــة املر ـ ومتغ
الباحثـة وتحققـت فـات، التعر ضـوء ـ بانة سـ ات عبـا صـياغة جـر ثـم عـاد، ـذه من رعد ى

بلغــت اســتطالعية عينــة ــ ع ــا تطبيق خــالل مــن ــا نتائج وثبــات بانة ســ صــدق عــضو) 35(مــن
س تد   .ريئة

بانة– 2 س   :صدق

ــو ت وأن ــا، ألجل صــممت ـ ال غــراض بانة ســ س تقـ أن بانة ســ بــصدق نيقـصد
صــــــدق مــــــن الباحثــــــة وتحققــــــت ليــــــة، ال جــــــة والد عــــــاد قيــــــاس ــــــ ع ة قــــــاد بانة ســــــ رفقــــــرات ر

م عـدد بلـغ ن واملختـص ن املحكم من نة ع بانة س عرض خالل من بانة أعـضاء) 7(س
ـيئ وال ، الـداخ ـساق صـدق قـة طر اسـتخدام جـر كمـا الـسعودية، امعـات با س تد ىة ر

الـــذي للبعـــد ليــة ال جـــة والد بانة ســ فقـــرات ن بــ تبـــاط معــامالت حـــساب أســاس ـــ ع رتقــوم ر
التالية داو ا ا تو كما الداخ ساق صدق نتائج انت ف إليھ، ت   :لت
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  ): 2(لجدو

معامالت ايو عاد وأ اتيجية س نة املر فقرات ن ب حتمال وقيم وتباط   ر

و .م  السرعة: لالبعد
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

1 
التعليم ئة ب تطرأ ال ات التغ افة ل امعة ا ستجيب

والعال املح  .العا
**0.678 0.000 

2 
ا أنظم ن لتحس حديثة أدوات امعة ا ة(توفر ردا

اديمية  ).و
**0.746 0.000 

3 
سو تواكب اديمية أ رامج و تخصصات امعة ا قتطرح

باململكة  .العمل
**0.871 0.000 

املستمرة 4 بالديناميكية امعة با ة دا العمليات سم  0.000 0.562** .رت

املناسب 5 الوقت ا أنظم من امعة ا  0.000 0.650** .غ

ا .م يالبعد  ساق: لثا
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

اململكة 1 ة ر ترا رامج و داف أ امعة ا  0.000 0.662** ).2030(ؤتضع

2 
سو متطلبات ع بناء ا رامج و ا داف أ من امعة ا قغ ً

 .العمل
**0.808 0.000 

املح 3 املجتمع مشكالت عالج امعة ا ك  0.000 0.762** .رشا

الوطنية 4 واملناسبات الفعاليات امعة ا ك  0.000 0.701** .رشا

5 
علمية شطة أ امعة ا أيام–مؤتمرات–ندوات(تقيم

اسية سانية...) رد التنمية تحقيق سبل ا خالل من تناقش
املجتمع  .لشرائح

**0.840 0.000 

الثالث .م  الواقعية: البعد
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

املتوفرة 1 ة شر وال املادية انات م امعة ا داف أ  0.000 0.700** .ترا

ا 2 تحقيق يمكن واقعية داف أ امعة ا  0.000 0.751** .تحدد

3 
قبل ن العامل ات ا وم ات وخ انيات إم امعة ا س رتد ر

التغي قرار  .اتخاذ
**0.774 0.000 

غي 4 يمكن مرنة سياسات امعة ا بع حاالتت  0.000 0.717**ا
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نائية ست ف والظر والطوار  .ئ

5 
العمل مشكالت ة ملواج متعددة طر امعة ا قتضع

 .ادي
**0.811 0.000 

ع .م الرا ة: البعد  البص
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

1 
العمل ف ظر حو دقيقة معلومات امعة ا وتجمع ل

املستقبلية  .ادي
**0.690 0.000 

2 
ادي العمل ف ظر ة ملواج بديلة خطط امعة ا وتضع

 .املستقبلية
**0.694 0.000 

املستقبلية 3 املجتمع الحتياجات لالستجابة امعة ا  0.000 0.692** .تخطط

4 
ات التغ ة ملواج ن للعامل ية تد برامج امعة ا رتقدم

ادي العمل  .املستقبلية
**0.652 0.000 

التطو 5 ملواكبة املعرفة ة إدا عاد أ امعة ا ب رت  0.000 0.746** .ر

امس .م ا فة: البعد  ا
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

6 
اململكة ا تمر ال نائية ست ف الظر مع امعة ا وتتكيف

السعودية ية  .العر
**0.778 0.000 

7 
الت ع عتمد ة إدا مداخل امعة ا ب كنولوجيارت

ديثة  .ا
**0.647 0.000 

8 
اململكة ؤ و خطط مع ي فو ل ش امعة ا ىتتكيف ر ر

ة  .التنمو
**0.701 0.000 

9 
حاالت ا عل عتماد يمكن اتيجيات اس امعة ا تضع

 .ئالطوار
*0.379 0.025 

 
مة الال د املوا م أ ة شر ال ا واد أن امعة ا زعت ر ر

املنافسة ة  .رالستمرا
**0.718 0.000 

السادس .م  بداعية: البعد
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

1 
العــــــا التعلـــــيم مجـــــال ـــــ املتاحـــــة الفـــــرص امعـــــة ا ـــــستغل

با اس ل  .ش
**0.623 0.000 

ن 2 العامل إلبداع داعم مناخ امعة ا  0.000 0.603** .توفر

ب 3 م ا أف طرح ع ن العامل امعة ا  0.007 0.444** .داعيةرع
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عليمية 4 برامج استحداث ة املباد مام امعة ا رتأخذ  0.000 0.622** .ز

5 
ا سياســــــــــا ــــــــــ بداعيــــــــــة ن العــــــــــامل ــــــــــار أف امعــــــــــة ا تطبـــــــــق

ا ف العمل  .وإجراءات
**0.731 0.000 

ة**  حر جات د عند دولية ا داللة) 33(رر   )0.428(يساو) 0.01(ىومستو

د*  ا ةر حر جات د عند داللة) 33(رولية   )0.334(يساو) 0.05(ىومستو

جــدو ن الداللــة) 2(ليبـ مــستو مــن أقــل جــاءت حتمــال قــيم جميــع وأن)0.05(ىأن ،
نـــة املر فقــرات جميــع أن ـــ ع يــدلل ــذا و ، ـــدو ا تبــاط معامــل مـــن ــ أك تبــاط ومعــامالت ر ر

جيد داخ ساق ا بصدق تتمتع اتيجية   .س

  ): 3(لجدو

لية ال ا ج ود التنافسية ة امل فقرات ن ب حتمال وقيم تباط معامالت ريو   ر

التنافسية .م ة امل  فقرات
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

1 
املجتمـــــــع تطلعـــــــات تناســـــــب اديميـــــــة أ بـــــــرامج امعـــــــة ا تقـــــــدم

 .السعودي
**0.736 0.000 

2 
تخفــــيض أجــــل مــــن اســــات د امعــــة ا رتجــــر اي خــــدما لفــــة ت

 .التعليمية
**0.748 0.000 

اسية 3 الد ا ساعا سع عند تنافسية معاي امعة ا  0.000 0.832** .رتضع

4 
ـــــا برامج تـــــصميم ــــ العامليـــــة ـــــودة ا مبــــادئ امعـــــة ا ــــ ب ت

 .اديمية
**0.872 0.000 

ا 5 و م ا عل حصلت ال ودة ا عالمات امعة ا ز  0.000 0.786** .رت

اديمية 6 ا سمع ن لتحس خطط امعة ا  0.000 0.785** .تضع

7 
ا صــــــو بنــــــاء ــــــ م ــــــس ـــــ ال العوامــــــل ــــــ أك امعــــــة ا رتحـــــدد

و م ا عند نية  .رالذ
**0.575 0.000 

8 
ــــذب اديميــــة ــــا برامج ــــ حديثــــة أنظمــــة امعــــة ا بــــع ت

 .الطلبة
**0.619 0.000 

9 
ا التطـو امعــة ا ـ العمــلرترا سـو حاجــات ـ ات ــ والتغ قت

 .السعودي
**0.590 0.000 

10 
علميـــــــة عثـــــــات ـــــــ س التــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء امعـــــــة ا رترســــــل

م ا ا وم م ا قد ن رلتحس  .ر
**0.775 0.000 
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التنافسية .م ة امل  فقرات
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

11 
ة ـــــ امل تحقيـــــق ـــــ ع ة قـــــاد ة ـــــشر ـــــوادر امعـــــة ا رـــــستقطب

ا امج ل  .التنافسية
**0.667 0.000 

لدخو 12 امعة ا جديدةلس اديمية أ  0.000 0.652** .أسواق

جيد 13 تناف بموقف امعة ا  0.000 0.757** .تتمتع

الداخلية 14 الرقابة أنظمة مرتفعة معاي امعة ا  0.000 0.787** .تضع

15 
اســــــــــات د ــــــــــ ع بنــــــــــاء قية ــــــــــسو ال ا سياســــــــــا امعــــــــــة ا ــــــــــ رتب ً

العا التعليم سو حو دقيقة قومعلومات  .ل
**0.737 0.000 

ة**  حر جات د عند دولية ا داللة) 33(رر   )0.428(يساو) 0.01(ىومستو

ة*  حر جات د عند دولية ا داللة) 33(رر   )0.334(يساو) 0.05(ىومستو

جــدو ن الداللــة) 3(ليبـ مــستو مــن أقــل جــاءت حتمــال قــيم جميــع وأن)0.05(ىأن ،
تبــــاط معامـــل مــــن ـــ أك تبــــاط رمعـــامالت ةر ــــ امل فقــــرات جميـــع أن ــــ ع يـــدلل ــــذا و ، ـــدو ا
جيد داخ ساق ا بصدق تتمتع   .التنافسية

اتيجية ســـ نـــة املر عـــاد أل تبــاط معـــامالت مـــصفوفة بحــساب الباحثـــة قامـــت وكمــا ر
جدو و و لية، ال ا ج لود تمتـع) 4(ر إ ش و ة وقو دالة جاءت تباط معامالت جميع رأن

ن املر عاد جيدوأ ي بنا بصدق اتيجية س   :ة

  )4(لجدو

لية ال ا ج ود اتيجية س نة املر عاد أ ن ب ية البي تباط رمعامالت   ور

ة الواقعية ساق السرعة عاد .م فة البص  بداعية ا
جة رالد

لية  ال

       1 السرعة 1

      1 0.693** ساق 2

     1 0.662** 0.792** الواقعية 3

ة 4     1 0.654** 0.576** 0.586** البص

فة 5    1 0.801** 0.748** 0.599** 0.633** ا

  1 0.666** 0.619** 0.822** 0.697** 0.671** بداعية 6

لية ال جة  1 0.830** 0.814** 0.806** 0.902** 0.861** 0.883** رالد

ة**  حر جات د عند دولية ا   )0.428(يساو) 0.01(داللةىومستو) 33(رر

ة*  حر جات د عند دولية ا داللة) 33(رر   )0.334(يساو) 0.05(ىومستو
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بانة– 3 س   :ثبات

ـــــ ع التطبيـــــق أعيـــــد لـــــو ر جـــــو ل ـــــش ـــــا غ وعـــــدم النتـــــائج اســـــتقرار ـــــ ع يالثبـــــات
ا بيانـــــــات تحليـــــــل خــــــالل مـــــــن بانة ســـــــ ثبـــــــات مــــــن الباحثـــــــة وتحققـــــــت اســـــــة، الد لعينـــــــةرمجتمــــــع

التالية الطر واستخدم   :قستطالعية،

ألفا-أ نباخ كر قة بطر اسـة،: والثبات الد بانة اسـ ملحـاو ألفـا نبـاخ كر معـامالت حساب رجر ر و ى
النتائج يو التا دو   :لوا

  ):5(لجدو

بانة س ملحاو ألفا نباخ كر رمعامالت   و

الفقرات راملحو .م ألفا عدد نباخ  وكر

نة .1 املر ومحو اتيجيةر  0.896 30 س

التنافسية .2 ة امل  0.915 15 رمحو

جـــدو ن مـــن) 5(ليبـــ ـــ أك جـــاءت ألفـــا نبـــاخ كر معـــامالت جميـــع يـــدلل)0.8(وأن ـــذا و ،
ميــــع ألفــــا نبــــاخ كر قيمــــة بلغــــت حيــــث يا، ــــس مرتفــــع بــــات ب تتمتــــع بانة ســــ محــــاو أن ــــ وع ر

ً

اتيجية ســـ نـــة املر ميـــع)0.896(وفقـــرات و التنافـــسية، ة ـــ امل مؤشـــرات). 0.915(فقـــرات ـــ و
  .مناسبة

النصفية-ب التجزئة قة بطر بانة: الثبات سـ محـاو تقـسيم أسـاس ع قة الطر ذه رتقوم
مـا، بي تبـاط معامل ساب واح الرتب، جية ز فقرات الرتب، فردية فقرات إ لية ال ا ج رود ور

بـرا مان سـب معادلـة اسـتخدام ثـم املعامـلومـن يح لتـ   )Spearman- Brown Coefficient(نو

املعادلــة حــسب : وذلــك
1

2
R
R

عــدم حــال ــ جتمــان معادلــة أو تبــاط، ــ طر ــساو حــال رــ  ي

املعادلة حسب وذلك تباط طر رساو 212: ي

2
1

2
2












ع

عع
ـدو ا ـ كمـا النتـائج انـت و ل،

)6:(  
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  ) 6(لجدو

بانةمعام س ملحاو الرتب جية ز والفقرات الرتب فردية الفقرات ن ب تباط رالت و   ر

بانة س  الفقرات رمحاو

معامـــــــــــــــــــل
تبــــــــــــــــــاط را
الفقــــــرات
فرديـــــــــــــــــــــــــة
الرتـــــــــــــــــــــــــب
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
جــــــــــــــة رالد

لية  ال

معامـــــــــــــــــــل
تبــــــــــــــــــاط را
الفقــــــرات
جيـــــــــــــــــــة وز
الرتـــــــــــــــــــــــــب
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
جــــــــــــــة رالد

لية  ال

معامــــــــــــــــــــل
رتبــــــــــاط
ن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقـــــــرات
فرديــــــــــــــــــــــــــة
الرتــــــــــــــــــــــــــب
جية  ووالز

معامـــــــــــــــــــــــــــــــل
رتبـــــــــــــــــــــاط

 امل

اتيجية س نة املر ومحو  0.813 0.701 0.782 0.879 30 ر

التنافسية ة امل  0.877 0.781 0.930 0.927 15 رمحو

جدو ن تبـاط) 6(ليب معـامالت وأن ـة، وقو دالـة جـاءت تباط معامالت جميع رأن ر
نــــة املر فقــــرات افــــة ل تــــب جيــــة ز والفقــــرات تــــب فرديــــة الفقــــرات ن وبــــ رو اتيجيةر ،)0.701(ســــ

بلغ براو مان سب معادلة باستخدام يح الت عد التنافـسية)0.813(نو ة امل فقرات ميع و ،
تباط معامل بلغ)0.781(ران جتمان معادلة باستخدام يحھ ت عد و ا)0.877(، وجميع ،

بانة س ثبات إ ش   .معدالت

بانة- 4 س يح   :ت

بانة اســ عــنانــت ة عبــا اســة رالد ســتة) 30(ر ــ إ ــساو بال ع تتــو اتيجية ســ نــة للمر يفقــرة ز و
سة ئ عاد و: رأ بداعية، و فة، وا ة، والبص والواقعية، ساق، و ة) 15(السرعة، للم فقرة

ن بــ مــا تتــدرج اســتجابة ســلم بانة ســ فقــرات مــن فقــرة ــل وأعطيــت جــدا،(التنافــسية، ة ــ كب
ً

متوســ ة، ــ جــداكب منخفــضة منخفــضة، طة،
ً

مــة) ر برنــامج ــ ع ــا وترم البيانــات يح تــ وتــم ز،
جتماعيـة للعلـوم ي حـصا  -Statistical Package for Social Science) (SPSS IBM(التحليـل

version 22.0(جات الــــد ضـــــمن وذلــــك فـــــإن). 5،4،3،2،1(ر، الــــسابق يح التـــــ ــــ ع نـــــاء ًو

ي ــ ال العليــا جــة ــساورالد اتيجية ســ نــة املر محــو ــ ع اســتجابتھ ــ املبحــوث ــا عل يحــصل و ر
ساو)150 = 5× فقرة30( الدنيا جة والد ي، فـإن)30 = 1× فقـرة30(ر ـا عاد أ مـن عـد ـل ول ،

ــــــساو جــــــة د ــــــ يأع ــــــساو)25 = 5× فقــــــرات5(ر جــــــة د ــــــى وأد ي، ة)5 = 1× فقــــــرات5(ر ــــــ وللم ،
جة د أع فإن املبحوثرالتنافسية ا عل ـساو)75 = 5× فقرة15(يحصل جـة د ـى وأد ي، 15(ر

  ).15= 1× فقرة

للبيانات الطبي ع   :زالتو

ف ـــــــوملجر اختبـــــــار الباحثـــــــة -Sample Kolmogorov-1(ســـــــمرنوف–واســـــــتخدمت
Smirnov(يفيــد ــذا و اســة، الد عينــة لطبيعــة تھ ملناســ البيانــات، ــ منح اعتداليــة ــ إ للتعــرف ر،

دوطبيع وا معلمية، غ أو معلمية ا استخدام الواجب ات ختبا لة النتائج) 7(ر   :يو
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  ):7(لجدو

بانة س ملحاو الطبي ع التو اختبار رنتائج   ز

 البيان .م
عدد

 الفقرات
ختبار  ).Sig(قيمة قيمة

اتيجية 1 س نة املر ومحو  0.646 0.459 30 ر

التنافسية 2 ة امل  0.811 0.239 15 رمحو

) **Z (الداللة مستو عند دولية   )2.58(يساو) 0.01(ىا

) *Z (الداللة مستو عند دولية   )1.96(يساو) 0.05(ىا

ــــدو ا ــــ قــــيم) 7(ليو جميــــع الداللــــة) .Sig(أن مــــستو مــــن ــــ أك انــــت ىحتماليــــة

0.05،)05.0. sig(قـــــيم انـــــت و ،)Z (قيمـــــ مـــــن أقـــــل ة وعليـــــھ) Z(ةاملحـــــسو دوليـــــة، ا
ـــ املعلميـــة ات ختبـــا اســـتخدام يجـــب وعليـــھ طبيعيـــا، عـــا تو بـــع ت البيانـــات بـــأن القـــو ريمكـــن

ً ً
ز ل

اسة الد   .رذه

حصائية ات واملعا   .ساليب

نــــة املر ــــ متغ حــــو البيانــــات مــــع كميــــة كــــأداة بانة ســــ ــــ ع اســــة الد واعتمــــدت ي ل ر
التنافــــــسية ة ــــــ وامل اتيجية اســــــ فرضــــــيا واختبــــــار اســــــة، الد أســــــئلة عــــــن جابــــــة أجــــــل ومــــــن ر؛

التالية حصائية والطر ساليب اسة الد قاستخدمت   :ر

الوصفي -1   :حصاء

ة  .أ  املئو سب وال ات ة: رالتكرا املئو سب وال اسة الد عينة ات تكرا إيجاد راستخدمت ر
ُ. 

ـــــــس  .ب  ال ان و و ـــــــة املعيا نحرافـــــــات و ـــــــسابية ا زاملتوســـــــطات والرتـــــــبر ـــــــ: ية ُاســـــــتخدمت

اسة الد أسئلة من ي والثا و السؤال عن جابة و اسة، الد أدوات بيانات رتحليل  .لر

ستدال -2  :حصاء

تباط  .أ  ات: رمعامالت املتغ ن ب العالقة وإيجاد بانة، س صدق حساب  .ُاستخدمت

ســــيمرنوف  .ب  ف ــــوملجر قــــة بطر ــــ الطبي ــــع التو واختبــــار ــــُاســــتخد: ز منح طبيعــــة لتحليــــل م
املناسبة حصائية ساليب و الطر واختيار الباحثة، ا جمع ال  .قالبيانات

ي  .ج  الثنـــا التبـــاين تحليـــل تبعـــا: اختبـــار ق الفـــر واتجـــاه طبيعـــة ـــ إ التعـــرف أجـــل مـــن اســـتخدم
ً

و ُ

ا بي والتفاعل اديمية والرتبة دمة ا سنوات  .يملتغ

البعد  .د  نـــــــة املقا ات راختبـــــــا ور شـــــــيفيھ ق): L.S.D(يــــــــة الفــــــــر اتجـــــــاه عـــــــن للكــــــــشف واســـــــتخدمت ُ

 .البعدية



المرونة االستراتیجیة وعالقتھا بتحقیق المیزة التنافسیة لجامعة 
 ھا عثمان الزامل م. د جھة نظر أعضاء الھیئة التعلیمیة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل من و
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قــــة  .ه  بطر ـــــسيط ال طــــي ا نحـــــدار تحليــــل العالقـــــة)Liner Regression(اختبــــار إليجــــاد ،
وطرقة التنافسية، ة للم لية ال جة والد اتيجية س نة للمر لية ال جة الد ن ب طية را ور

)Stepwise (ت ك النموذج التنافسيةإليجاد ة امل تحقيق ا أث
ً

. 

ا ومناقش النتائج   :عرض

الفرضــيات، واختبــار اســة الد بأســئلة املتعلقــة النتــائج اســة الد مــن ــزء ا ــذا رعــرض ر
املستقبلية اسات الد عض اح واق للتوصيات عرضا يتضمن ركما

ً
.  

و بالسؤال املتعلقة   :لالنتائج

ـــــ ع و الـــــسؤال امل: "ليـــــنص مـــــستو مـــــامىمـــــا جامعـــــة ـــــ اتيجية ســـــ نـــــة عبـــــدور
التعليميـــــة؟الـــــرحمن يئـــــة ال أعـــــضاء نظـــــر ـــــة وج مـــــن فيـــــصل و". بـــــن الـــــسؤال عـــــن لولإلجابـــــة

ـة املعيا نحرافـات و ـسابية ا وسـاط مثـل املناسـب الوصـفي حصاء ع الباحثة راعتمدت
ا ا ج ود اتيجية س نة املر عاد أل ية س ال ان و رو و دوز وا لية، النتائج) 8(لل ن   :يب

  ):8(لجدو

لية ال ا ج ود اتيجية س نة املر عاد أل الوصفي رحصاء   و

 البيان
جة رالد
لية  ال

الوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ن زالو
س  ال

 الرتبة

 2 80.12 2.93 20.03 25 السرعة

 4 79.04 3.35 19.76 25 ساق

 5 78.60 3.14 19.65 25 الواقعية

ة  6 74.44 3.54 18.61 25 البص

فة  3 79.72 3.32 19.93 25 ا

 1 80.28 3.40 20.07 25 بداعية

اتيجية س نة للمر لية ال جة والد   78.70 16.22 118.05 150 ر

جــــدو ن بـــــن) 8(ليبــــ عبــــدالرحمن مــــام جامعــــة ــــ اتيجية ســــ نــــة املر مــــستو وأن ى
لــــــغ و مرتفعــــــا فيــــــصل

ً
عــــــاد و الفقــــــرات افــــــة ل ي ــــــسا ا ليــــــة)118.05(الوســــــط ال جــــــة والد ر،

ــــسبة)150( ب جــــاءت اتيجية ســــ نــــة املر مــــستو أن ــــ بمع و، مرتفــــع،%)78.70(ى معــــدل ــــو و ،
ــس ن بــو ــ و املرتبـة ــ ع بداعيــة عــد ــس%)80.28(زوحـصل ن بــو الــسرعة عــد يليـھ ز،

باملر%)80.12( فـــة ا عـــد وجـــاء ـــس، ن بـــو الثالثـــة ن%)79.72(زتبـــة بـــو ـــساق عـــد يليـــھ ز،
ــس%)79.04(ــس ن بــو الواقعيــة عــد ثــم ة%)78.60(ز، البــص عــد ة ــ خ باملرتبــة وجــاء ،

أيضا مرتفع س ن بو
ً

  %).74.44(ز

اتيجية ســـ نـــة املر ميـــة بأ العليـــا ة دا ـــ و ضـــوء ـــ النتـــائج ـــذه الباحثـــة ووتفـــسر ر
ـــس ـــبال العـــا التعلـــيم ئـــة ب ألن تطـــرأ؛ ـــ ال ات ـــ التغ مواكبـــة متطلبـــات مـــن ـــا و امعـــة؛ ل بة

ـ إ إضـافة وسياسـاتھ، العـا التعلـيم حديثة تقنيات دخو ا م أ ات اعتبا لعدة مستمر لغ ر
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تب ولعل السعودي، املجتمع املنافسة ف ظر إ إضافة نائية، است وحاالت ف ظر ة ومواج و
وطبيعــــةامل ــــم فعــــل كــــرد جــــاء فيــــصل بـــن عبــــدالرحمن مــــام جامعــــة ــــ اتيجية ســــ نـــة ور

مــــع التكيــــف ــــ ع ة قــــاد ــــا إ حيــــث املتاحــــة؛ ة ــــشر ال د املــــوا وخــــصائص ديثــــة، ا رالتكنولوجيــــا ر
ا ولـــــد ، ـــــ التغي تلبيـــــة ـــــ ع ة وقـــــاد لــــة مؤ ـــــوادر ـــــا أل التحـــــديات ـــــة ومواج ديـــــدة ا ف رالظــــر و

ميــة بأ ــالقناعــة مــام. التغي جامعــة ألن ؛ ــ و باملرتبــة بداعيــة عــد الــرحمنوجــاء بــنعبــد
نمــا ب ــة، دا و اديميــة ا وسياســا ســاتھ ملما اتيجيا اســ ــدفا وتــضعھ بــداع ــ ب ت رفيــصل ر

ً ً

بــــــؤ ت ـــــان مـــــا وم املـــــستقبل، بأحـــــداث تتعلـــــق ة البـــــص ألن ة؛ ـــــ خ باملرتبـــــة ة البـــــص عـــــد جـــــاء
ا ـاا وقوع عـد إال ـا وتحليل ـا م ف صعب جوانب ناك فإن املستقبل بأحداث يمكـن. معة كمـا

لتحقيــق ا وســع التعليميــة املؤســسات ـ العــام اتي ســ التوجــھ ضـوء ــ النتــائج ــذه تفـس
قبــــو متطلبــــات كأحـــد نــــة املر ميـــة أ ــــ إ إضــــافة ديثـــة؛ ا والتقنيــــات ـــسارع ال ومواكبــــة ـــ لالتم و

ـــ ــــاديالتغي العمـــل ــــ آلخــــر ن حــــ مـــن يحــــدث اســــة. الــــذي د نتــــائج مــــع تتفـــق النتــــائج ــــذه رو
)، اســة) 2017ــاد د نتــائج مــع اتفقــت كمــا مرتفعــة، نــة مر وجــود ــ إ ت أشــا ــ رال أحمــد،(ور بــن

2018، ـــــ والع دن وأبـــــو و؛ ي؛ ن،2017ر وحـــــس وعابـــــد،2016؛ ي،2016؛ بـــــو وا والبغـــــدادي ر؛
اختل)2015 نمـــــا ب اســـــة؛ د نتــــــائج مـــــع ،(رفــــــت مــــــستو) 2015يالعطــــــو وجــــــود ـــــ إ ت أشــــــا ـــــ ىوال ر

حيــث التطبيــق ئــة ب اخــتالف ــ إ يرجــع خــتالف ب ســ ولعــل اتيجية، ســ نــة املر مــن ومتوســط
دفة املس املؤسسة حيث من تختلف كذلك العراق، العطو اسة د ت يأجر   .ر

ا ومناقش ي الثا بالسؤال املتعلقة   :النتائج

ـــيـــنص ع ي الثـــا مـــام: "الـــسؤال جامعـــة ـــ التنافــــسية ة ـــ امل تحقيـــق جـــة د عبــــدرمــــا
التعليميـة؟الرحمن يئة ال أعضاء نظر ة وج من فيصل قامـت". بن ي الثـا الـسؤال عـن ولإلجابـة

ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا وســـاط مثـــل املناســـب الوصـــفي حـــصاء باســـتخدام رالباحثـــة
و ية ـس ال ان و ــدوزو وا لفقراتـھ، ليـة ال جـة والد التنافـسية ة ــ امل محـو لفقـرات لالرتـب ر ) 9(ر

النتائج   :يو

  ): 9(لجدو

لية ال ا ج ود التنافسية ة امل لفقرات الوصفي   رحصاء

 البيان .م
الوسط

ي سا  ا
نحراف

 ياملعيار

ن زالو
س ال

 ي
 الرتبة

1 
تطلعـــــــــات تناســـــــــب اديميـــــــــة أ بـــــــــرامج امعـــــــــة ا تقـــــــــدم

السعوديا  .ملجتمع
3.940 0.803 78.80 2 

2 
لفــــــة ت تخفــــــيض أجــــــل مــــــن اســــــات د امعــــــة ا رتجــــــر ي

التعليمية ا  .خدما
3.800 0.755 76.00 12 

3 
ا ســـــاعا ــــسع عنـــــد تنافــــسية معـــــاي امعــــة ا تــــضع

اسية  .رالد
3.803 0.823 76.06 11 

تــــــصميم 4 ــــــ العامليــــــة ــــــودة ا مبــــــادئ امعــــــة ا ــــــ ب  9 77.16 0.819 3.858ت
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 البيان .م
الوسط

ي سا  ا
نحراف

 ياملعيار

ن زالو
س ال

 ي
 الرتبة

ا  .اديميةبرامج

5 
ـــــــا عل حــــــصلت ــــــ ال ــــــودة ا عالمــــــات امعــــــة ا ز ــــــ ت

ا و  .رم
3.885 0.811 77.70 6 

اديمية 6 ا سمع ن لتحس خطط امعة ا  14 75.08 0.787 3.754 .تضع

7 
ا صو بناء م س ال العوامل أك امعة ا رتحدد

و م ا عند نية  .رالذ
3.931 0.758 78.62 3 

8 
اديميـــــة ـــــا برامج ــــ حديثـــــة أنظمــــة امعـــــة ا بــــع ت

الطلبة  .ذب
3.919 0.754 78.38 4 

9 
ســو حاجــات ــ ات ــ والتغ ات التطــو امعــة ا ــ قترا ر

السعودي  .العمل
3.877 0.810 77.54 7 

10 
علميـة عثات س التد يئة أعضاء امعة ا رترسل

م ا ا وم م ا قد ن رلتحس  .ر
3.889 0.838 77.78 5 

11 
تحقيــــق ــــ ع ة قــــاد ة ــــشر ــــوادر امعــــة ا رــــستقطب

ا امج ل التنافسية ة  .امل
3.758 0.795 75.16 13 

جديدة 12 اديمية أ أسواق لدخو امعة ا  10 76.46 0.745 3.823 .لس

جيد 13 تناف بموقف امعة ا  8 77.38 0.759 3.869 .تتمتع

14 
معــــــــاي امعــــــــة ا الرقابــــــــةتــــــــضع أنظمــــــــة ــــــــ مرتفعــــــــة

 .الداخلية
3.965 0.854 79.30 1 

15 
اســـات د ـــ ع بنــاء قية ـــسو ال ا سياســا امعـــة ا ــ رتب ً

العا التعليم سو حو دقيقة قومعلومات  .ل
3.665 0.791 73.30 15 

التنافسية ة   76.96 8.392 57.72 امل

جــــدو ـــ ــــ) 9(ليو امل فقـــرات افــــة ل ية ــــس ال ان و مــــامزأن امعــــة التنافــــسية ة
ن بـــــ مـــــا جـــــاءت فيـــــصل بـــــن ـــــ% 73.30(عبـــــدالرحمن ة%)79.30إ ـــــ امل تحقيـــــق جـــــة د وجـــــاءت ر،

ـــس ن بـــو فيــــصل بـــن عبـــدالرحمن مـــام امعـــة مرتفعــــة%)76.96(زالتنافـــسية جـــة د ـــ و ر،
ا ة ـ امل عوامـل ـة دا و اديميـة ا ومجالس امعة ا ة إدا تمام ا إ ش رو والـسر لتنافـسية

قـــم الفقـــرة وحـــصلت ـــا، وتحقيق ا ـــ) 14(رلتحـــسي ع وتـــنص ـــ و املرتبـــة ـــ امعـــة(ع ا تـــضع
الداخليـة الرقابـة أنظمـة ـ مرتفعة ـس)معاي ن بـو الفقـرة%)79.30(ز، الثانيـة باملرتبـة ـا يل ،

ـ)1(رقـم ع تــنص ــ وال ا(، تطلعـات تناســب اديميــة أ بـرامج امعــة ا الــسعوديتقــدم ،)ملجتمــع
ــس ن قــم%)78.80(زبــو الفقــرة وحــصلت ــ) 6(ر، ع وتــنص ة ــ خ قبــل مــا املرتبــة ــ تــضع(ع

اديمية ا سمع ن لتحس خطط امعة س)ا ن بو قـم%)75.08(ز، الفقـرة حصلت نما ب ر،
ا) 15( ونص ة خ املرتبة د(ع ـ ع بنـاء قية ـسو ال ا سياسا امعة ا رتب ومعلومـاتً اسـات

العا التعليم سو حو قدقيقة س)ل ن بو   %).73.30(ز،
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فيــــصل بــــن عبــــدالرحمن مــــام جامعــــة توجــــھ ضــــوء ــــ النتــــائج ــــذه الباحثــــة وتفــــسر
ــ ع ــصو وا اديميــة امج ــ ال جــودة تحقيــق نحــو ا وســع املحليــة، امعــات ا مــع لللمنافــسة

ل امعة ا تب إ إضافة ودة، ا ادات التنافـسية،ش ة ـ امل تحقق ال ادية الر داف بعض
وتحظى السعودي و م ا عند اف صيد ا ل فيصل بن عبدالرحمن مام جامعة فإن ركذلك ر
أنــھ الباحثـة وتـر املحليــة، واملؤسـسات مـو وأوليــاء الطلبـة ـو وجم الرســمية املؤسـسات ىبثقـة ر ر

بـــر ـــ ال ديثـــة ا والتقنيـــات ات التطـــو خـــضم أصـــبحترـــ ـــ والتنظي دار املـــستو ـــ ع يت ى ز
الركــب ــذا ــاق ال ــ إ الــسعودية امعــات ا ــس لــذا جديــدة، منحنيــات تأخــذ املنافــسة حــدة
رامجـــــھ و عملياتــــھ ا مـــــر ــــادي العمـــــل بمــــدخالت بـــــدء التنافــــسية ة ـــــ امل تحقيــــق خـــــالل مــــن

ً
ور ً

فـــإن كـــذلك ، ـــادي العمـــل ملخرجـــات ال وصـــو ـــشطتھ وأ
ً

مـــنو ع نـــا التنافـــسية ة بـــامل تمـــام
اديميــة للمؤســـسة نيـــة الذ ة الــصو ن لتحـــس ة وضــر أســـاس ــا رو مـــع. رو تتفـــق النتــائج ـــذه و

اســــة د أحمــــد،(رنتــــائج كمــــا) 2018بــــن التنافــــسية، مــــن مرتفــــع مــــستو وجــــود ــــ إ ت أشــــا ــــ ىوال ر
اسة د نتائج مع النتائج ذه ،(راتفقت والع دن يأبو والشر2017ر  ).2015ف،؛

ا ومناقش الثالث بالسؤال املتعلقة   :النتائج

ـــــــ ع الثالــــــث الـــــــسؤال نـــــــة: "يــــــنص املر ن بـــــــ إحــــــصائية داللـــــــة ذات عالقـــــــة توجــــــد وـــــــل
مـــام امعـــة التنافـــسية ة ـــ امل وتحقيـــق اتيجية الـــرحمنســـ نظـــرعبـــد ـــة وج مـــن فيـــصل بـــن

التعليميـــة؟ يئــة ال ق". أعــضاء الثالـــث الــسؤال عـــن ؛لإلجابــة ـــ منح مــن ـــ أك باتبــاع الباحثـــة امــت
ليـــة ال ــا ج ود اتيجية ســ نــة املر عــاد أ ن بــ تبـــاط معــامالت مــصفوفة بإيجــاد قامــت رحيــث ور
جـة الد ن بـ سيط ال طي ا نحدار معادلة بإيجاد قامت ثم التنافسية، ة للم لية ال جة روالد ر

و التنافسية، ة وامل اتيجية س نة للمر لية للنتائجوال توضيح ي   :فيما

  ): 10(لجدو

التنافسية ة وامل اتيجية س نة املر عاد أ ن ب تباط معامالت ومصفوفة   ر

التنافسية البيان ة امل  متغ

اتيجية س نة املر  ومتغ
معامل

 رتباط
قيمة

 حتمال

 0.000 0.516** السرعة

 0.000 0.567** ساق

 0.000 0.585** الواقعية

ة  0.000 0.593** البص

فة  0.000 0.617** ا

 0.000 0.396** بداعية

اتيجية س نة للمر لية ال جة والد  0.000 0.662** ر
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جــــدو ن الداللــــة) 10(ليبــــ مــــستو مــــن أقــــل جــــاءت حتمــــال قــــيم جميــــع ،)0.05(ىأن
عال توجد وأنھ إحصائيا، دالة تباط معامالت فإن التا و

ً
اتيجيةر سـ نـة املر ن بـ طرديـة وقة

املتوســــط، املــــستو ضــــمن تبــــاط معــــامالت معظـــم جــــاءت حيــــث التنافــــسية، ة ــــ وامل ـــا عاد ىوأ ر
مـــــن نتقـــــال و ات ـــــ التغ مـــــع التكيـــــف ـــــ ع امعـــــة ا ة قـــــد أن خـــــالل مـــــن ه تفـــــس يمكـــــن ـــــذا رو

وت ، ـــادي العمـــل ســـو مواكبـــة ـــ ع ة قـــاد ـــا يجعل ، ألخـــر اتيجية قاســـ الطلبـــةرى حاجـــات لبيـــة
ة، ـــ مم عالمــة ــا منح و امعــة، ل اديميــة الــسمعة عـــز ممــا ، ــ املح واملجتمــع مــو زوأوليــاء ر

التنافــسية ة ــ امل تحقيــق ــ ذلــك م ــس ليــة. و ال جــة الد ن بــ نحــدار لنمــوذج توضــيح ــ ي روفيمــا
التنافسية ة للم لية ال جة والد اتيجية س نة رللمر   :و

  ) 11(لجدو

التنافسية ة امل ع اتيجية س نة املر انحدار ملعادلة والتفس تباط ومعامل   ر

ات  املتغ
معامل

 رتباط
التفس ف معامل حتمال قيمة  قيمة

اتيجية س نة  واملر

التنافسية ة  امل
0.662  0.439 201.745 0.000 

جــدو ن مــ) 11(ليبــ أقـــل جــاءت حتمــال قيمــة الداللــةأن مــستو ـــدو)0.05(ىن ا ن بــ و ل،
لـــغ و إحـــصائيا دال تبـــاط معامـــل أن

ً
التفـــس)0.662(ر معامـــل فـــإن التـــا و أن)0.439(، أي ،

تھ س ما يفسر اتيجية س نة املر دو%) 43.90(والتغ وا التنافسية، ة امل التغ لمن
س نة املر انحدار نموذج يو التنافسيةوالتا ة امل ع   :اتيجية

  ) 12(لجدو

التنافسية ة امل ع اتيجية س نة املر انحدار   ونموذج

ت املعامل النموذج حتمال قيمة  قيمة

 0.000 6.005 17.264  الثابت

اتيجية س نة  0.000 14.204 0.343 واملر

ـــدو ا ن داللـــة) 12(ليبـــ مـــستو مـــن أقـــل جـــاءت حتمـــال قـــيم التــــا)0.05 (ىأن و ،
بالتا تتمثل نحدار معادلة   :فإن

  

  

اتيجية ســــ نــــة املر أن ضــــوء ــــ ا تفــــس يمكــــن الثالــــث بالــــسؤال املتعلقــــة ووالنتــــائج
تمـــــنح نـــــة واملر التنافـــــسية، ة ـــــ امل عـــــز ـــــ ال اديـــــة الر ـــــات التوج ـــــ تب ـــــ ع القـــــرار صـــــناع وتمـــــنح ز

وسيا ــــا أنظم ــــ غي ــــ ع ة القــــد ــــاراملؤســــسة قيم عــــز ــــذا و ديثــــة، ا التقنيــــات وقبــــو ا زســــا ل
تمـنح وقـد ، ـادي بالعمـل املنافـسة ـ أسا جزء ات التغ مواكبة ألن التنافسية؛ ا ا روقد
التنافـسية، ة ـ امل تحقـق اديميـة أ بـرامج حـو مـستقبلية ـة ر العليـا ة دا اتيجية سـ نـة لاملر ؤ رو

نـة املر ن بـ عالقة رت ظ وأنولذا أثـر، عالقـة وجـود أيـضا ن وتبـ التنافـسية، ة ـ وامل اتيجية سـ
ً

)المرونة االستراتیجیة × 0.343 + (17.264= المیزة التنافسیة   
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التنافسية ة امل التباين من جزء يفسر اتيجية س نة املر الـسؤال. والتغ نتائج تتفق كما
اســة د نتــائج مــع ومحمــد،(رالثالــث أحمــد،2019أحمــد ــن و ،2018؛ ـــ والع دن وأبــو ي؛ ؛2017ر

ف، وا)2015والشر التنافسية، ة امل ز عز اتيجية س نة املر تأث ع أكدت   .ول

ا ومناقش ع الرا بالسؤال املتعلقة   :النتائج

ــــ ع ــــع الرا الــــسؤال اتيجية: "يــــنص ســــ نــــة املر عــــاد أ مــــن عــــد ــــل دو مــــستو ومــــا ر ى
مــــام امعــــة التنافــــسية ة ــــ امل تحقيــــق ــــ مة مــــسا

ً
الــــرحمن وجعبــــد مــــن فيــــصل نظــــربــــن ــــة

التعليميــة؟ يئــة ال نحــدار". أعــضاء معادلــة بإيجــاد الباحثــة قامــت ــع الرا الــسؤال عــن ولإلجابــة
قة التنافسية)Stepwise(بطر ة امل تحقيق مة املسا النماذج ألك توضيح ي وفيما ،:  

  ) 13(لجدو
عا أ ن ب املتدرج املتعدد نحدار لنماذج والتفس تباط ةرمعامالت وامل اتيجية س نة املر ود

  التنافسية
تباط النماذج التفس رمعامل ف معامل حتمال قيمة  قيمة

 0.000 93.543 0.266 0.516 لو
ي  0.000 69.379 0.351 0.592 الثا
 0.000 56.101 0.397 0.630 الثالث
ع  0.000 47.302 0.426 0.653 الرا

امس  0.000 39.422 0.437 0.661 ا
 0.000 33.569 0.443 0.666 السادس

جــدو ن جميـــع) 13(ليبــ انــت حيــث إحــصائيا، دالــة جـــاءت نحــدار نمــاذج جميــع أن
ً

الداللة مستو من أقل حتمال ـ)0.05(ىقيم م ـس اتيجية سـ نـة املر عـاد أ فإن التا و و،
الن ذه ألك توضيح ي وفيما التنافسية، ة امل السادستحقيق النموذج و و مة مسا   :ماذج

  )14(لجدو

التنافسية ة امل ع اتيجية س نة املر عاد أل املتدرج املتعدد نحدار   ونموذج

تباط النماذج ت رمعامل حتمال قيمة  قيمة

 0.000 5.676 18.074 الثابت

 0.177 1.355 0.268 السرعة

 0.029 1.053 0.217 ساق

 0.045 2.012 0.441 الواقعية

ة  0.092 1.692 0.343 البص

فة  0.029 2.197 0.518 ا

 0.092 1.691 0.231 بداعية
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جــــــدو ــــــ ة) 14(ليو ــــــ امل تحقيــــــق ــــــ مة مــــــسا اتيجية ســــــ نــــــة املر عــــــاد أ ــــــ أك وأن
ة قــــد عـــن ـــ ع الواقعيــــة بـــأن ذلـــك الباحثـــة وتفــــسر فـــة، ا عـــد و الواقعيــــة عـــد ـــ رالتنافـــسية
أمــــا ة، ـــشر وال املاديـــة ا ا وقـــد ـــا انيا إم ضـــوء ـــ ـــ التغي متطلبـــات مـــع التكيـــف ـــ ع امعـــة را
ــــ ال التحـــديات ـــة ومواج مـــشكالت، إحـــداث دو ات ــــ للتغ ســـتجابة ســـرعة ـــ ع ـــ ف فـــة نا

ف الظــــر مــــع التكيــــف ــــ امعــــة ا نجــــاح عــــز ــــذا و ات، ــــ التغ إجــــراء ــــ امعــــة ا أمــــام وتقــــف ز
م ا منح والنمـوو سـتمرار ـ ع ات وقـد تنافـسية مـع. رة تتفـق ـع الرا بالـسؤال املتعلقـة والنتـائج

اســة د ومحمــد،(رنتــائج أحمــد،2019أحمــد ــن و ،2018؛ ــ والع دن وأبــو ي؛ ف،2017ر والــشر ؛
2015.(  

ا ومناقش امس ا بالسؤال املتعلقة   :النتائج

ـــ ع ـــامس ا الـــسؤال داللـــة: "يـــنص ذات ق فـــر توجـــد متوســـطاتوـــل ن بـــ إحـــصائية
مــــام جامعــــة ــــ اتيجية ســــ نــــة املر مــــستو حــــو التعليميــــة يئــــة ال أعــــضاء وتقــــديرات ى عبــــدل

مـا؟الـرحمن بي والتفاعـل اديميـة والرتبـة دمـة ا ســنوات ـ ملتغ عـز فيـصل يبـن لإلجابــة". ى
ـــــدو وا ي، الثنـــــا التبـــــاين تحليــــل ـــــ ع الباحثـــــة اعتمـــــدت ـــــامس ا الـــــسؤال ـــــلعــــن يو التـــــا

  :النتائج

  ): 15(لجدو

ن ب للتفاعل تبعا اتيجية س نة املر مستو ق للفر ي الثنا التباين تحليل نتائج
ً

و ىو
اديمية والرتبة دمة ا   سنوات

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
)F( 

قيمة
)Sig.( 

دمة ا  0.239 1.441 384.991 2 769.983 سنوات

اديمية  0.832 0.184 49.171 2 98.342 الرتبة

دمة ا الرتبة× سنوات
 اديمية

181.631 4 45.408 0.170 0.954 

طأ    267.212 251 67070.314 ا

    260 3691216.00 الك

جدو ن التعليميـة) 15(ليب يئـة ال أعـضاء تقـديرات متوسـطات ن بـ ق فر توجد ال وأنھ
مــــامحــــ جامعــــة ــــ اتيجية ســــ نــــة املر مــــستو وو ى الــــرحمنل ــــعبــــد ملتغ عــــز فيــــصل يبــــن ى

مــــا بي والتفاعــــل اديميــــة والرتبــــة دمــــة ا أن. ســـنوات ضــــوء ــــ يجــــة الن ــــذه تفــــس مكــــن و
التعليمـات بعـو و عات، ـشر وال واللـوائح التعليمـات لـنفس يخـضعو التعليميـة يئـة ال نأعـضاء ن

ا تــــصد ــــ ــــرال م ملــــشارك اتيجية ســــ العليــــا ة دا ــــات بتوج ــــاف ال الــــو م ولــــد ة، ردا ر
مـــــن يمكـــــن ـــــ وال ا، وأقــــسام امعـــــة ا ليـــــات و امعـــــة ا ة إدا ــــا تقر ـــــ ال ـــــة الدو رجتماعــــات ر

امعة ا املتوفرة نة واملر اتي س الوضع وتحليل م ف ا   .وخالل
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السا بالسؤال املتعلقة االنتائج ومناقش   :دس

ـــ ع الـــسادس الـــسؤال متوســـطات: "يــنص ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر توجــد وـــل
مـــام جامعـــة ـــ التنافـــسية ة ـــ امل تحقيــــق جـــة د حـــو التعليميـــة يئـــة ال أعـــضاء رتقـــديرات عبــــدل

مـا؟الرحمن بي والتفاعـل اديميـة والرتبة دمة ا سنوات ملتغ عز فيصل يبن ولإلجابـة". ى
ا ـــــعــــن يو التــــا ـــــدو وا ي، الثنــــا التبـــــاين تحليــــل ـــــ ع الباحثــــة اعتمـــــدت الــــسادس للـــــسؤال

 :النتائج

  ):16(لجدو

سنوات ن ب للتفاعل تبعا اتيجية س نة املر مستو ق للفر ي الثنا التباين تحليل نتائج
ً

و ىو
اديمية والرتبة دمة   ا

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
)F( 

قيمة
)Sig.( 

دمة ا  0.011 4.636 319.028 2 638.056 سنوات

اديمية  0.234 1.461 100.554 2 201.109 الرتبة

دمة ا اديمية× سنوات  0.410 0.997 68.587 4 274.348 الرتبة

طأ    68.815 251 17272.563 ا

    260 884431.00 الك

جـــــدو ن مـــــستو)16(ليبــــ مـــــن أقــــل جـــــاءت دمــــة ا ســـــنوات ـــــ متغ ــــ ع حتمـــــال قيمــــة ىأن
التعليميــة)0.05(الداللـة يئـة ال أعــضاء تقـديرات متوســطات ن بـ ق فــر وجـود ــ ع يـدلل ــذا و و،

مام جامعة التنافسية ة امل تحقيق جة د الـرحمنرع سـنواتعبـد ـ ملتغ عـز فيـصل ىبـن
ب ق فر ر تظ لم نما ب دمة، التفاعـلوا أو اديميـة الرتبـة ـ متغ ـ ع م تقـديرا متوسـطات ن

اديميـــة والرتبـــة دمـــة ا ســـنوات ن اختبـــار. بــ ـــ ع الباحثـــة اعتمـــدت ق الفـــر اتجـــاه وولتوضـــيح
)L.S.D (للنتائج توضيح ي وفيما البعدية، نات   :رللمقا
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  ): 17(لجدو

متوس ن ب ق الفر التجاه البعدية نات املقا واختبار ةر امل ع التعليمية يئة ال أعضاء تقديرات طات
دمة ا سنوات ملتغ تبعا التنافسية

ً
  

 البيان
سنوات
دمة  ا

سنوات7
 فأقل

 سنة15 – 8
من 15أك
 سنة

ي سا ا  56.044 58.919 59.26 املتوسط

فأقل7    -- سنوات

 سنة15 – 8
//0.336 

0.819 
--  

التنافسية ة  امل

مـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــ 15أك
 سنة

*3.212 

0.026 

*2.876 

0.012 
-- 

جـــدو ن الفئـــة) 17(ليبـــ لـــصا جـــاءت ق الفـــر و7(وأن فأقـــل، ) ســـنة15 – 8ســـنوات
الفئــة حـساب ـ مــن(وع ـ املرتفعــة). سـنة15أك ات ـ ا ذو أن ضــوء ـ ذلــك الباحثـة يوتفــسر

اسـتجابو التا و ، خر اديمية املؤسسات ف بظر اك وإد و م ىلد و ـشاؤمار ـ أك ة بـصو ا
ً

ر
مام امعة التنافسية ة امل الرحمنلحو فيصلعبد   .بن

تاجات ست و الصة   .ا

التنافــسية؛ ة ــ امل تحقيــق ــ اتيجية ســ نــة املر دو مــن التحقــق ــ إ اســة الد وســعت ر ر
ــة وج مــن فيــصل بــن عبــدالرحمن مــام جامعــة ــ اتيجية ســ نــة املر مــستو أن ن تبــ وحيــث ى
التنافــــسية ة ــــ للم امعــــة ا تحقيــــق جــــة د أن ن تبــــ كمــــا مرتفعــــا، التعليميــــة يئــــة ال أعــــضاء رنظــــر

ً

ة ــــــــ وامل ــــــــا عاد وأ اتيجية ســــــــ نــــــــة املر ن بــــــــ متوســــــــطة ــــــة طرديــ عالقــــــــة وجــــــــود ن وتبــــــــ ومرتفعــــــــا،
ً

ة ـــ امل تحقيـــق ـــ اتيجية ســ نـــة للمر إحـــصائيا دال أثـــر وجــود النتـــائج ـــرت أظ كمـــا والتنافــسية،
ً

عــــــديال التنافـــــسية ة ـــــ امل تحقيـــــق ــــــ مة مـــــسا عـــــاد ـــــ أك أن ن تبــــــ كمـــــا امعـــــة، ل تنافـــــسية
التعليميـة يئـة ال أعضاء تقديرات متوسطات ن ب ق فر توجد ال أنھ ن تب كما فة، وا والواقعية
التفاعــل أو اديميـة والرتبـة دمـة ا سـنوات ــ ملتغ عـز اتيجية سـ نـة املر مـستو يحـو ى ى ول

حــوبي التعليميــة يئــة ال أعــضاء تقــديرات متوســطات ن بــ إحــصائيا دالــة ق فــر ــر تظ ولــم لمــا،
ً

و
الرتبــــــة ــــــ ملتغ عــــــز التنافــــــسية ة ــــــ للم فيــــــصل بــــــن عبــــــدالرحمن مــــــام جامعــــــة تحقيــــــق جــــــة ىد ر
ـــ ملتغ عـــز ق فـــر ـــرت ظ لكـــن اديميـــة، والرتبـــة دمـــة ا ســـنوات ن بـــ التفاعـــل أو ىاديميــة و

دمة ا   .سنوات

املستقبلية والبحوث   .التوصيات

بالتا الباحثة تو نتائج من اسة الد إليھ توصلت ما   :رضوء

ات -1 والتغ ات التطو مع التكيف ة حر امعة ل يح ت مرنة اتيجيات واس سياسات  .راتباع

التغي -2 تحديات ع التغلب سبل ع امعة ا ن العامل ب  .رتد
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ت -3 فعالة اتصال قنوات ـةتوف دا ات املـستو مـن ات والقـرا التعليمـات لنقـل ة ر ا ريح ر
شغيلية ال ات املستو إ  .العليا

نحــــو -4 والــــس التعليميــــة ــــدمات ا لفــــة ت فــــض دفة املــــس لفــــة الت ة إدا مــــداخل ــــ رتب
السعر  .يالتنافس

م -5 مــسا عــز بمــا اســية الد ات املقــر ر وتطــو ات، التطــو ي تحــا اديميــة أ بــرامج زتــصميم ر ةرر
املح املجتمع دمة م يئ و الطلبة صية ن تحس امعة  .ا

أو -6 ـــــي جز ـــــ التغي ـــــان أ ســـــواء ســـــا ومدر مخططـــــا ـــــو ي أن يجـــــب ـــــ التغي عمليـــــات إجـــــراء
ً ً

و ن
 .يك

العمـــــــل -7 ســـــــو متطلبــــــات حـــــــسب ــــــا غي يمكـــــــن مرنــــــة ـــــــداف وأ ســــــالة و ـــــــة بر ام ــــــ قل ر ؤ
السعودي املجتمع  .وحاجات

بوظ -8 امعـــة ا ام ـــ ،ال ـــ املح املجتمـــع مـــشكالت عـــالج يتعلـــق فيمـــا خاصـــة ساســـية ـــا ائف
ً

مفيدة واجتماعية وثقافية ة و تر مؤسسة لتكن مة الال شادات و املعلومات زوتقديم  .ر

اديميــــة، -9 امج ـــ ال جـــودة ذلـــك ــــ بمـــا التنافـــسية ة ـــ امل لتحقيــــق ة ـــ وا معـــاي اعتمـــاد
ستجابة و التغي ع امعة ا ة املحيطةروقد ئة الب  .ملتطلبات

ـــــ -10 العـــــا داء ـــــ إ للوصـــــو اتيجيات ســـــ و الـــــسياسات بنـــــاء ـــــ مرتفعـــــة معـــــاي لوضـــــع
التنافسية ا م عز بما امعة،  .زا

امعـــات -11 ا ـــ ـــا تطبيق اقـــع و اتيجية ســـ نـــة املر دو حـــو اســـات الد مـــن ـــد مز وإجـــراء و ر ل ر
 .السعودية

م -12 حـــو اســـات الد مـــن ـــد مز لإجـــراء مثـــلر التنافـــسية ة ـــ امل تحقـــق أن يمكـــن أخـــر ات ـــ : ىتغ
التنافسية ة امل تحقيق مة املسا والتنظيمية الفردية والعوامل ، الفكر املال يأس  .ر

ـا -13 وعالق اتيجية سـ نة للمر ا تطبيق السعودية امعات ا ن ب نة مقا اسات د وإجراء ر ر
التنافسية ة   .بامل



المرونة االستراتیجیة وعالقتھا بتحقیق المیزة التنافسیة لجامعة 
 ھا عثمان الزامل م. د جھة نظر أعضاء الھیئة التعلیمیة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل من و
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واملراجع املصادر   .قائمة

أوال
ً

ية– العر واملراجع   .املصادر

دالل ، ـــ والع إيمـــان دن، يأبــو التنافـــسية). 2017. (ر ة ـــ امل لتحقيــق مـــدخل اتيجية ســـ نــة واملر
لالتـــــــصاالت: املــــــستدامة آسياســــــيل شــــــركة مـــــــدير مــــــن عينــــــة اء آل اســـــــتطالعية اســــــة يد ر ر

العراق وك. املتنقلة د جامعة ع)20(م. مجلة ،)2(،237 – 274.  

وليـــــدشـــــامةوأبـــــ فاديـــــة التنافـــــسية). 2015. (، ة ـــــ امل تحقيـــــق ـــــ الفكـــــر املـــــال أس يدو ر اســـــة: ر رد
يـة الغر الـضفة جنـوب ـشفيات مس ة. (تطبيقية ـشو م ـ غ ماجـست رسـالة جامعـة). ر

ن فلسط ليل،   .ا

ــــ ع ـــــدى ومحمــــد، مختـــــار محمــــد ـــــ). 2019. (أحمــــد، اتيجية ســــ نـــــة للمر الوســــيط والـــــدو ر
التنافـسيةالعالق ة ـ امل وتحقيـق اتي سـ التخطـيط ن بـ قتـصادية. ة العلـوم مجلـة

ة دا م–رو والتكنولوجيا، للعلوم السودان ع)19(جامعة ،)1(،51 – 70.  

محسن ر طا ، والغال صب محمد س، وسـيط). 2013. (رإد اتيجية سـ نـة املر أثـر واختبار
باتخـــ ـــ البي التأكـــد عـــدم اتيجيةلعالقـــة ســـ ات القـــرا ات: راذ شـــر ـــ ـــة اختبا اســـة رد ر

دنية ة شر ال ة دو يع ة. رتص لإلدا ية العر ع)33(م. راملجلة ،)1(،105 – 134.  

عبــــــده- يم، ابـــــرا ، ـــــ ا التعلــــــيم): "م2009(أم قطـــــاع ــــــ نتاجيـــــة ـــــ ع ــــــا وأثر العمـــــل قفـــــر
ي سا ال ام ماجست"ا اسة د ة(ر، شو م جامعة)رغ جدة، ز، العز عبد   .امللك

ــاد ـات، لــشبكة). 2008. (زبر ية الفلــسطي امعــات ا ــ س التــد يئــة أعــضاء اســتخدام رواقــع
ـ العل البحــث ـ نـت رة. ن القــا امعـة ــع الرا الـدو خاملــؤتمر بتـا ــسم/ 18: ر، / د

النطالق2008 و ة املئو بمناسبة رة القا بجامعة   .ااملنعقد

حيـــــــــدر ي، بــــــــو وا عـــــــــادل نـــــــــة). 2015. (رالبغــــــــدادي، املر تحقيـــــــــق ــــــــ التنظيميـــــــــة اعــــــــة ال وأثـــــــــر
اتيجية العـــــراق: ســـــ ـــــ وآسياســـــيل ـــــن شـــــرك ن بـــــ نـــــة مقا ميدانيـــــة اســـــة زد ر مجلـــــة. ر

قتصادية و ة دا للعلوم ع)17(م. رالقادسية ،)1(،17 – 32.  

أحمد سـ). 2018. (آسية. بن نـة املر املؤسـسةوأثر وتنافـسية داء فاعليـة جـودة ـ ع : اتيجية
س يل مــــو تـــــصاالت شـــــركة ـــــ ع تطبيقيـــــة اســــة ة. (رد ـــــشو م ـــــ غ اه دكتـــــو حـــــة رأطر ر ). و

زائر ا بلعباس، سيدي س اليا يال ا   .جامعة

محمــــــــد ن، ــــــــات). 2019. (البـــــــوعين التوج ن بـــــــ العالقــــــــة ـــــــ ن العــــــــامل ن لتمكـــــــ الوســــــــيط رالـــــــدو
و اتيجية املؤســســ اتيجية: داء ســ نــة للمر املعــدل ــ: وثــر ع ميدانيــة اســة رد

يـــــــة البحر العائليـــــــة ات الـــــــشر مـــــــن ة. (عينـــــــة ـــــــشو م ـــــــ غ اه دكتـــــــو حـــــــة رأطر ر جامعـــــــة). و
رطوم ا والتكنولوجيا، للعلوم   .السودان

عبــــــاس وليـــــد الـــــسيد ، ـــــ العراقيـــــة). 2008. (ج الـــــسو ــــــ للمنتجـــــات التنافـــــسية ة ـــــ اســــــ: قامل ةرد
نة ة. رمقا دا و قتصادية للعلوم رالغر   .200 – 183،)1(ع. ي

ن حـــــــــس ن، ـــــــــا). 2016. (حــــــــس ا قرا ترشـــــــــيد ـــــــــ عمـــــــــال ملنظمــــــــات اتيجية ســـــــــ نـــــــــة املر رأثـــــــــر و
اتيجية املنصو. س   .92 – 67،)25(ع. رمجلة
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ــــ لب ، ــــ وع انتــــصار والالتأكــــد). 2017. (حمــــادي، اتيجية ســــ نــــة املر ةوتــــأث الــــ ــــ ــــ البي
العراقيــة الـصناعية ات الــشر مـن عــدد ـ ي ميــدا بحـث دنــان. التنظيميـة ،)8(ع. مجلـة

44 – 70.  

أحمـــد اتيجية–املنافــــسة). 2011. (زغـــدار، ســــ والبـــدائل عمـــان)1(ط. التنافـــسية ــــر: ، جر دار
ع والتو شر   .زلل

خلـف بالل نة، ا ودو). 2008. (رالس ـادة الر اتيجيات التنافـسيةراسـ ة ـ امل تحقيـق ـ اسـة: ـا رد
دن ــــــ تــــــصاالت ات شــــــر ــــــ ع قتــــــصادية. رميدانيــــــة للعلــــــوم غــــــداد ليــــــة مجلــــــة

امعة ص. ا   .112 – 77: ص

اشـــم أحمـــد ة). 2004. (ســليمان، ـــ وامل عمـــال ات خيـــا ـــ ع اســـاتھ ع وا اتي ســـ رالتحليـــل
العامـــة: التنافـــسية الـــشركة ـــ حالـــة اســـة ائيـــةرد ر الك اه. (للـــصناعات دكتـــو حـــة رأطر و

ة شو م العراق). رغ ة، نصر املس امعة   .ا

ان ر ف، وتحقيـــق). 2015. (والـــشر اتي ســـ الـــتعلم ن بـــ العالقـــة ـــ اتيجية ســـ نـــة املر وأثـــر
دنيــــة ن التــــأم ات شــــر ــــ التنافــــسية ة ــــ ة. (رامل ــــشو م ــــ غ ماجــــست رســــالة جامعــــة). ر

وس دنقالشر عمان،   .رط

أحمــد ســالم ن، اتيجية). 2013. (الــشماس ســ نــة املر ــز عز ــ اتي ســ اء الــذ اســة: وأثــر رد
املحــــدودة العامــــة مة املــــسا دنيــــة الفوســــفات منــــاجم شــــركة ــــ ع رســـــالة. (رتطبيقيــــة

ة شو م غ دن). رماجست مؤتة،   .رجامعة

أيمن الـرحمنشيحا، يوسـف،وعبـد ن ـسر داء). 2016. (عـالم، ـ ع اتيجية سـ نـة املر وأثـر
ــــ طرطــــوس: التنظي محافظــــة ــــ ن التــــأم ات شــــر ــــ ع ميدانيــــة اســــة جامعــــة. رد مجلــــة

العلميــة اســات والد للبحــوث ن والقانونيــة–رــشر قتــصادية العلــوم ،)38(م. سلــسلة
  .183 – 163،)1(ع

محمد عب وكرماشة، يم يوسف ي، تحقيـق). 2010. (الطا ـ ه ودو اتي سـ رالتخطـيط
التنافسية ة وفة: العراق: امل ال اسات د   .رمركز

د مجا ، راو اتيجية). 2019. (يالط سـ نة املر فاعلية القرار دعم نظم ميدانيـة: وأثر اسـة رد
دنيــــــــة تــــــــصاالت ات شــــــــر قتــــــــصادية. رـــــــ اســــــــات للد ســــــــالمية امعــــــــة ا رمجلـــــــة

ة دا ع)27(م. رو ،)1(،55 – 73.  

نـــد ة). 2016. (عابـــد، دا نظـــر ـــة وج مـــن املعرفـــة ة إدا تطبيـــق ـــ ع اتيجية ســـ نـــة املر رأثـــر ر و
غــــــزة بقطــــــاع ية الفلـــــــسطي تــــــصاالت شـــــــركة ومــــــوظفي ـــــــ. (العليــــــا غ ماجــــــست رســـــــالة

ة شو ن). رم فلسط غزة، ر   .زجامعة

ص ـــاب، الو العقليـــة). 2011. (عبـــد نـــة ـــدافواملر وأ املـــستقبل مـــن منظـــو مـــن ـــل ب ـــا زوعالق ر
امعـــة با س التــــد يئــــة أعــــضاء لــــدى بجامعــــة. رنجـــاز النوعيــــة بيــــة ال بحــــوث مجلــــة

ق   .76 - 20): 1. (زالزقا
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ة شو زائر). رم ا سكرة، خيضر محمد   .جامعة
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لية قتصادردا عمال، و ة،ة شو م غ ة، نصر املس امعة   .2005ر،ا
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النجف محافظة قت. شائية و ة دا ع)1(م. صادرمجلة ،)3.(127 – 148.  

ند م ، عمـال). 2015. (يالعطو منظمـات ـادة ـ اتيجية سـ نـة املر رأثـر اسـتطالعية: و اسـة رد
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املنظماتملجموعة التنظي والغي بداع حو الدو امللتقى دنية، لتصاالت ر

من زائر ا ديثة،   .،)م2011مايو19-18ا
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  .158 – 112،)105(ع
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زائر ا ،   .البوا
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العلمية اسات قتص–روالد العلوم والقانونيةسلسلة ع)30(م. ادية ،)2(،57 – 77.  
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