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 ملخص:

 جامعة في التنظيمي التعمـ ممارسة تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل   
أسكاف  جامعة إدارة قيؽ تح مستكل ككذلؾ األكاديمية ، القيادات نظر كجية مف أسكاف 

لمميزة التنافسية كالكصكؿ إلى استراتيجية مقترحة لتفعيؿ دكر التعمـ التنظيمي لتحقيؽ 
الميزة التنافسية بيا، كلكي تحقؽ الدراسة الحالية أىدافيا استخدمت الدراسة المنيج 

لكميات الكصفي كاستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة ممثمة مف القيادات األكاديمية )عمداء ا
( فردا يشغمكف ٓٚعميدا كككيبل مف إجمالي ) ٛ٘كالككبلء ( بجامعة أسكاف  بمغت 
 مناصب قيادية  في جامعة أسكاف .

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا : أف ىناؾ قصكر في استراتيجيات    
ي إجراء تحقيؽ أىداؼ البحث كالتطكير في مجاؿ التعمـ التنظيمي ، أف ىناؾ قصكر ف

الجامعة لممسح الدكرم لمبيئة التنافسية كلمخدمات التي يقدميا المنافسكف ، كأنيا ال تكفر 
كما أف إدارة الجامعة ال  برامج لتدريب رؤساء االقساـ عمى أصكؿ تقييـ األداء الجامعة ،

رص تتيح لؤلعضاء كالعامميف الكسائؿ كاالمكانات التي تدعـ االبداع كالتميز، كأنيا ال تح
 . عمى تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى أساليب العمؿ المتغيرة

كقد قدمت الدراسة استراتيجية مقترحة لتفعيؿ التعمـ التنظيمي كمدخؿ لتحقيؽ الميزة      
بناء التنافسية  في جامعة أسكاف ترتكز عمى مجمكعة مف المرتكزات ، كتيدؼ إلى الى 

دارة الت عمـ التنظيمي في جامعة أسكاف ، مما يكفر كفاءة نظاـ متكامؿ لتحقيؽ كتطبيؽ كا 
عالية لمخدمات المقدمة كيدعـ فاعمية االستخداـ الكمي كالنكعي لممكارد كالمكجكدات 

 المتاحة في البيئة الجامعية ، بما يحقؽ لمجامعة امتبلؾ الميزة التنافسية .

 اتيجية االستر  –الميزة التنافسية -التعمـ التنظيميالكممات المفتاحية : 
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A proposed strategy to activate the role of organizational learning  as 

an approach  to achieve competitive advantage at Aswan University 

Hanan el - Badry Kamal 

  Lecturer at the Faculty of Education - Department of Educational 

administration and Comparative Education - Aswan University 

This study aims to identify the level of the practice of organizational 

learning in Aswan University from the point of view of academic leaders, , 

As well as the level of achievement of the management of Aswan University 

of competitive advantage and access to a proposed strategy to activate the 

role of organizational learning to achieve competitive advantage, In order to 

achieve its objectives, the study used the descriptive approach and a 

questionnaire applied to a representative sample of the academic leadership 

(58) of the total (70) individuals in the leadership positions at Aswan 

University. 

The study found a number of results, including: that there is a lack 

of strategies to achieve the objectives of research and development in the 

field of organizational learning, There is a lack of a university's periodic 

survey of the competitive environment and the services provided by 

competitors, And they do not provide programs to train department heads 

on university performance appraisal assets, The university administration 

does not provide the members and staff with the means and capabilities that 

support creativity and excellence, and does not care to train faculty 

members on changing work methods. 

The study presented a proposed strategy to activate organizational 

learning as an entry point for achieving competitive advantage at Aswan 

University based on a set of based, It aims to build an integrated system to 

achieve, implement and manage organizational learning at Aswan 

University, which provides high efficiency of services provided and supports 

the effectiveness of quantitative and qualitative use of resources and assets 

available in the university environment, Thus achieving a competitive 

advantage for the university. 
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 مكدمة 

 المتبلحقة كالثكرات العكلمة تحديات أفرزتيا بالرغـ مما يتسـ بو العصر مف تطكرات    
 جاىدة تسعى التي جعمت مؤسسات التعميـ العالي كالجامعي كاالتصاالت المعمكمات لتكنكلكجيا
 ي استجابة ىذه المؤسسات ف في  ان إال أف ىناؾ تباطؤ  ، معيا لمتكيؼ التغيرات البلزمة إلحداث

مما يتطمب ضركرة التطكير  ؛أنشطتيا التفكير بكؿ كاعادة كاتجاىاتيا تغيير ممارساتيا
دماج متطمبات الجكدة  كالتحديث اإلدارم الشامؿ ، كتعميؽ استخدامات تقنية المعمكمات ، كا 
الشاممة، كالتطكير المستمر في ىياكميا كآلياتيا ، كتأكيد الترابط كالتفاعؿ المؤسسي بيف 

 .، كضماف التطكير الذاتي المستمر لميياكؿ التنظيميةعناصرىا
بالبحث عف أساليب كمزايا  مؤسسات التعميـ العالي كالجامعيكلقد أدل ذلؾ إلى قياـ   

أساليب مبنية عمى بالتغيرات السريعة ىذه تمكنيا مف البقاء كالتكيؼ مع ، تنافسية جديدة 
 ؛بيا  العمؿ اإلدارم ةككفاء تيامكمة فاعميف التعمـ ىك المفتاح األساسي لديبأقناعة تامة 

  .فالتعمـ المتكاصؿ ىك المصدر الكحيد لمميزة التنافسية المستدامة في بيئة سريعة التغيير 
سعت  معظـ مؤسسات التعميـ الجامعي إلى إحداث التطكير مف خبلؿ تبني مداخؿ  لذا     

الذم ييدؼ إلى جعؿ الجامعة  ينظيميأتي في مقدمتيا التعمـ الت، حديثة قائمة عمى التعمـ
مف خبلؿ ما تمارسو مف جيد متكاصؿ في بناء المعرفة ؛ منظمة تتعمـ ككحدة كاحدة 

يمكف االستفادة منيا في حؿ ؛ كتحسينيا بيدؼ الكصكؿ إلى معاف مشتركة  ياكتنظيم
ضاء المشكبلت التي تكاجييا ، كميزة ىذا الجيد المتكاصؿ أنو مشتؽ أساسان مف خبرات أع

 ( ٔ: ٕ٘ٓٓ)السالـ ، يـكتجاربالمنظمة 
 معمكماتيـ كزيادة يـكميارات األفرادمعارؼ  تنكع في سيسيـ التنظيمي التعمـ أسمكب أف كما

 أداء في الصحيحة  القرارات كاتخاذ كاالستقبللية الحرية مف مزيدا كامتبلكيـ ، كمعرفتيـ
 في مع العامميف بالتركيز كذلؾ ،امعةلجا في اإلنساني الجانب تنمية إلى يؤدم بما أعماليـ
 لمؤسساتجميع ا إليو تسعى صعبا مطمبا أصبح الذم كرضاىـ كالئيـ كاكتساب األكؿ المقاـ
 عدـ التأكد ظؿ في لؤلفراد، كذلؾ الجكىرية القدرات بناء في التعمـ ك المعرفة أىمية إلى إضافة

 . (ٕ: ٕ٘ٔٓجكادم ،  ) بمقاسـ.كالبليقيف
فة إلى ما يحققو ىذا المدخؿ مف فكائد عديدة أىميا دعـ عممية التنمية ىذا باإلضا    

 مماالمينية كالمستمرة كالذاتية لؤلفراد العامميف عمى اختبلؼ المستكيات التعميمية كالكظيفية ،
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 يساعد الجامعة عمى زيادة قدرتيا االنتاجية كاالبداعية في مجاؿ عمميا كقدرتيا التنافسية،
ة تستجيب بطريقة أسرع كأكثر فاعمية لمبيئة الديناميكية الداخمية كالخارجية كما يجعؿ الجامع

دارتيا حتى يمكف  التي تنطكم عمى قدر كبير مف التعقيدات كييسر عممية تناقؿ المعمكمات كا 
االستفادة منيا بطريقة مثمى كيساعد أيضا عمى تسكيقات مخرجات الجامعة إلى سكؽ العمؿ 

 ( ٕٚٔ-ٕٙٔ: ٕٕٔٓ)الشيف كقرني ،
 المؤسسةساسية لعمميات التعمـ التي تتـ داخؿ أليشكؿ التعمـ التنظيمي المكجو اكما      

لمؤسسة كفي كافة المستكيات ، حيث يتـ مف خبلؿ التعمـ التنظيمي إحداث التغير المخطط با
تـ لتككف قابمة لمتكيؼ مع التغيرات الحاصمة في البيئة المحيطة بالسرعة المناسبة عمى أف ي

مما يساعد عمى  المؤسسةذلؾ في إطار ثقافة تنظيمية مبنية عمى الرؤية المشتركة ألعضاء 
 (ٔ:  ٕٛٔٓتحقيؽ أىدافيا بكفاءة كفعالية .) السناف ، 

كفي سبيؿ ذلؾ اتجيت أنظار المؤسسات الجامعية في بعض الدكؿ األجنبية كالعربية نحك    
 Sisaket Raكؿ إلى منظمة تعمـ ، مثؿ جامعة بداخميا لتتح التنظيميترسيخ ثقافة التعمـ 

Jabhat   كجامعتي ، في تايبلندTarbait Modares ٚTahran ٟإيراف كجامعة الممؾ  ف
استراليا كجنكب كاليفكرنيا في الكاليات المتحدة   Griffithجامعة  كفيصؿ بالسعكدية ، 
 (ٖٛٙ:  ٕ٘ٔٓاألمريكية .)ميخائيؿ ، 

 البقاء ليا يضمف الذم الريادة مكاف تحتؿ كي التميز قيؽتح إلى الجامعات كتيدؼ    
 كاإلبداع التفكير عمى القادرة القكة لمصادر امتبلكيا مدل عمى يتكقؼ كىذا، كاالستمرار 
 عف الحديث إطار كفي التنافسية، لمميزة   مصدران  الكفاءات باعتبارىا في المتمثمة كاإلنجاز
 كبيف بينو تربط التي العبلقة إلى اإلشارة مصدر، تجدرال ىذا يحتميا يتال البالغة األىمية

 البشرم براس الماؿ ككذلؾ عبلقتيا ليا، كيقدمو يؤديو أف يمكف الذم كالدكر الجامعات
 الجامعات المطمكب فإف المستكل في الكفاءات كلتككف يحمميا، التي الفكرية كالطاقة ،خاصة
لمعقكؿ  المتميز عدادإلا طريؽ عف لدييا اراتكالمي المعرفية القدرات كتنمية بناء عمى تعمؿ
 كتكفير االتصاالت بتسييؿ لمعمؿ المناسب المناخ تكفير خبلؿ مف كذلؾ طاقتيا، تفعيؿ بيدؼ

 جديد ىك ما كؿ فيـ عمى كالتدريب كالمبادرة اإلنجاز عمى التحفيز إلى المعمكمات باإلضافة
 . (ٖ:  ٕٙٔٓ)كحيؿ ،  وكاستيعاب العمؿ في ظركؼ
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التعمـ التنظيمي  فعيؿ دكرتقديـ استراتيجية مقترحة لت الدراسة ىذه حاكؿت تقدـ، ما عمى اءكبن
 . ياب كاديميةأل القيادات ا نظر كجية مف سكاف أجامعة لالميزة التنافسية  تحقيؽفي 

 : مػهلة الدزاضة
مف المؤكد أف العصر الراىف يشيد كسيشيد تراجع دكر نظـ التعميـ العالي التقميدية 

، فمـ يعد قطاع التعميـ منعزالن عف االنتشار العالمي لتكنكلكجيا المعمكمات؛ فالتعميـ ككظائفيا 
العالي يتأثر بعدد مف العكامؿ كالقكل التي  يبرز دكرىا في إعادة تشكيؿ الجامعات في ظؿ 

ىا مف التغير الدائـ كالمتسارع في التكنكلكجيا كالتحكالت الديمغرافية، كعكلمة المؤسسات كغير 
  .التحديات المستقبمية التي ال يمكف الكقكؼ حياليا مكتكفي األيدم

 Schwab, The Global)كقد جاء في تقرير التنافسية العالمية      

Competitiveness Report ,2009: 5)    أف جكدة التعميـ العالي كالتدريب تعتبر كاحدةن
يشير في ىذا الصدد إلى أف جكدة التعميـ ى عشرة ركيزة تقاس بيا تنافسية الدكؿ ، ك تمف أثن

العالي كالتدريب أمر حاسـ بالنسبة لبلقتصادات التي ترغب في التقدـ في سمسمة القيمة إلى 
ما ىك أكبر مف عمميات اإلنتاج البسيطة عمى كجو الخصكص ، كاالقتصاد اليكـ في حضرة 

الرىاف عمى –ت كتنميتيا لتعزيز االقتصادا -يتطمبكاقتصادىا العكلمة كمجتمع المعرفة 
 العمالة المتعممة القادرة عمى التكيؼ بسرعة مع البيئة المتغيرة .  

كقد كشفت عديد مف الدراسات منذ ما يزيد عف العشريف عامان عف تدىكر الترتيب  
ـ( كدراسة )حسف، ٕٙٓٓالدكلي لمجامعات المصرية     حيث أشارت دراسة )عباس ،

قائمة التصنيفات  الدكلية  ، حيث عمدت تمؾ  عفالمصرية (  عف غياب الجامعات ٕٙٓٓ
الدراسات إلى التعرؼ عمي أىـ المعكقات التي تعرقؿ تحسيف كضع الجامعات المصرية، كالتي 
تمثمت في مجمكعة مف المشكبلت ، منيا ما يتعمؽ بإدارة العممية التعميمية، كمنيا ما يتعمؽ 

كمنيا ما يتعمؽ بانخفاض جكدة مخرجات ، ة التعميـ كمنيا ما يرتبط بجكد، بالبحكث كالتطكر 
 العممية التعميمية.

) رمضاف،  دراسة ( ك ٙٚ: ٖٕٔٓ)نجـ ،  دراسةكما أكدت عديد مف الدراسات منيا      
(  أف الجامعات في المجتمع المصرم تعاني مف كجكد كثير مف أكجو القصكر ٖٓ٘:  ٖٕٔٓ

عايير التمييز كاالقتدار في اختيار القادة اإلدارييف ، إىماؿ م: منيا ، كالمشكبلت كالمعكقات 
ية بالجامعة ، فضبل عف اعتقاد مكالتغير السريع في احتياجات سكؽ العمؿ في البيئة المح
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بعض اإلدارييف أف رسالة الجامعة كرؤيتيا مجرد شعارات فقط ، كما أشارت دراسة) عبد 
اجو عديد مف التحديات كالتغيرات التي ( ( أف الجامعات المصرية تك ٜٖٗ،  ٕ٘ٔٓاليادم ،

تحد مف قدرتيا التنافسية ، بعضيا خارجي يفرضيا الكاقع الدكلي كالتحكالت العالمية التي 
كالتحكؿ مف  ،االنفجار المعرفي كالثكرة العممية كالتكنكلكجية كالتغيرات االقتصادية: تتمثؿ في

لمنافسة مع الجامعات العالمية كزيادة حدة ا، اقتصاد الصناعة إلى اقتصاد المعرفة 
انخفاض كفاءة مخرجاتيا كعدـ مبلءمتيا : خر داخمي يتمثؿ في آلكاالقميمية، كالبعض ا

-ٜٖٔ: ٕٙٔٓمف أكجو القصكر كالسمبيات . كدراسة )خميؿ ، كغير ذلؾ لسكؽ العمؿ 
 نعكسالى أف الجامعات تعاني مف غياب المساءلة كالمحاسبية كالذم إ( التي تكصمت ٓٗٔ

بدكره عمى ىجرة الكفاءات إلي الجامعات الخاصة كالدكلية ، باإلضافة إلى قمة اطبلع معظـ 
القيادات الجامعية عمى القضايا المعاصرة كالتكجيات المستقبمية التي تؤثر عمى المجتمع 
الجامعي بصفة مستمرة ، كمحاكلة استشراؼ المستقبؿ كالتنبؤ باألكضاع كاألحداث كاالستعداد 

 لتخطيط الجيد .ليا با
(  أكضحت كجكد مؤشرات تدؿ عمى انخفاض القدرة ٕٚٔٓدراسة )أميف ،   كما أفّ     

التنافسية لمجامعات المصرية ، مما يبعد الجامعات المصرية عف الترتيب الدكلي لمجامعات 
األمر الذم يتطمب مف الجامعات إعادة النظر في كثير مف ممارساتيا التقميدية، ؛  العالمية

 الميزة تحقيؽ مف تحد ىتال المعكقات أىـ ( لمكشؼ عفٕٛٔٓدراسة) شمبي ،جاءت ك 
 أعضاء لتنمية كمكحدة كاضحة استراتيجيات الستحداث الجامعة افتقار: منيا ،  التنافسية

 كالبحثية الميارات المينية ـكاكسابي ذاتيا يـكتنميت ـمعارفي صقؿ عمى ترتكز التدريس ىيئة
 التكنكلكجية التحتية كالبنية التكنكلكجي االستثمار الجامعي ، كضعؼ ـادائي لتميز البلزمة
 الجامعة . في بالتنافسية ترتبط التي كالتشريعات المكائح ،كغياب بالجامعة المتطكرة

كبالتالي فإنو إذا أرادت الجامعات  التغمب عمى كؿ ىذه المشكبلت كالتحديات كتحقيؽ ميزة  
فإنو يجب عمييا أف  ؛كزان أكاديميان قكميان كعالميان يميؽ بيا تنافسية مستدامة تضمف ليا مر 

تكلي اىتمامان خاصان بالتعمـ التنظيمي لما لو مف دكر ميـ في زيادة قدرة الجامعة عمى إدارة 
 مكاردىا كتحسيف أدائيا كزيادة قدرتيا عمى التكيؼ مع المتغيرات السريعة المتبلحقة ،

أف التعمـ التنظيمي بكصفو عممية تحسيف   (Vera&CROSSA,2004,222 )يرم حيث 
كتطكير مستمرة يؤدم إلى التكيؼ مع البيئة مف خبلؿ االستجابة لمظركؼ المتغيرة كيعزز مف 
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فرص استغبلؿ الفرص المتاحة ، التي ىي أساس العممية االستراتيجية كالطريؽ لمحفاظ عمى 
 الميزة التنافسية في المستقبؿ .

إلى أنو لكي تصبح    (Ngesu Lewis, et al ,2008)كما تكصمت دراسة 
الجامعات منظمات تعمـ فإنيا ينبغي أف تستخدـ التعمـ التنظيمي، كتطبؽ اآلليات التي 

لتصبح منظمة تعمـ كىي )كجكد رؤية مشتركة، فرؽ التعمـ،   Sengeكضعيا سينج 
 النماذج العقمية، التفكير التنظيمي، اإلتقاف الشخصي.

معظـ مؤسسات التعميـ الجامعي سعت  ( أفٕ٘ٔٓ ،ميخائيؿ سة )كما أكضحت درا 
إلى التطكير مف خبلؿ تبني مداخؿ حديثة قائمة عمى التعمـ يأتي في مقدمتيا التعمـ 

دة كاحدة مف خبلؿ ما التنظيمي الذم ييدؼ إلى جعؿ الجامعة منظمة تعمـ تتعمـ ككح
كتحسينيا بيدؼ الكصكؿ إلى كتنظيميا تمارسو مف جيد متكاصؿ في بناء المعرفة 

 معاف مشتركة يمكف االستفادة منيا فى حؿ المشكبلت التي تكاجييا .
 (  &  )ابفٕٓٔٓ( ،& ) الظالمي كالخفاجي ،ٕٛٔٓكما أكصت دراسة) الزىراني     

 (ٕٚٔٓمسعكدة، لخضر،
إدارة الجامعة لمفيـك التعمـ التنظيمي كتكسيع قدرات الجامعة عمى استثمار  ضركرة تبنيب

الفرص المتاحة مف خبلؿ العمؿ عمى تطكير قدرات التعمـ التنظيمي  كاالستفادة مف 
التجارب السابقة في حؿ المشكبلت كتحسيف أساليب العمؿ كتطكير مخرجات األداء كرسـ 

ة بما يساعد عمى استثمار التطكر في البيئة الخارجية مستقبؿ الجامعة في البيئة التنافسي
نجاز األىداؼ بكفاءة كفاعمية   .كتحقيقياكا 

:  ٖٕٔٓكعمى صعيد جامعة أسكاف أظيرت نتائج الدراسة التي قامت بيا ) جاد ،     
( أف جامعة أسكاف تعاني مف مجمكعة مشكبلت منيا القصكر في كضع خطط ٖٓ٘-ٕٖٗ

ككضع ، ي استخداـ كسائؿ كأدكات تكنكلكجية حديثة في التخطيط  لمتحسيف كالتطكير ، كف
خطط لبلحتياجات المستقبمية لتمبية حاجات األفراد باإلضافة إلى ضعؼ مراعاة إدارة الجامعة 
الكفاءة كالخبرة في تكزيع المياـ كالمسئكليات ، كضعؼ تكجيو األفراد كفقا لخبرتيـ كقدرتيـ 

ماـ إدارة الجامعة بتقديـ الحكافز كالمكافأة لذكم األداء فضبل عف قمة اىت، عمى العمؿ 
المتميز، كالقصكر في إعداد برامج تدريبية لتدريب األفراد عمى فيـ كظائفيـ كمسئكلياتيـ 

https://platform.almanhal.com/details/article/80153
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لمزيد مف الجكدة، كغياب حرص إدارة الجامعة عمى اكتشاؼ المتميزيف  يـكتنمية ميارات
، سياسة كاضحة في آليات مراقبة األداء  كالكفاءات مف خبلؿ عممية الرقابة ، كغياب 

 كتقكيـ الجكدة لمعامميف بإدارة الجامعة .
( عف االستثمار في جامعة ٜٕٓ-ٕٛٓ:  ٕ٘ٔٓكما كشفت نتائج دراسة ) حسف ،     

أسكاف أف ىناؾ قصكران في تكفير المناخ المناسب ألعضاء ىيئة التدريس لتشجيعيـ عمى 
معة ، ك قمة اىتماـ مراكز البحث العممي في جامعة أسكاف إجراء األبحاث العممية في الجا

بإجراء البحكث التطبيقية ، كما أف ىناؾ قصكران في قكاعد بيانات المراكز البحثية كاألنشطة 
ؽ الترابط بيف الجامعة كالمؤسسات المختمفة ، فضبل عف غياب كالعممية بالجامعة مما يع

 بعقد التعاقدات البحثية مع المؤسسات االنتاجية .اىتماـ مراكز البحث العممي في الجامعة 
ف تفعيؿ دكر التعمـ التنظيمي مرىكف بنجاح أاألمر الذم يتطمب مف جامعة أسكاف أف تدرؾ    

القيادات األكاديمية بيا عمى  فيـ عممية التعمـ ككيفية حدكثو في الجامعة ، كالعمؿ عمى تفعيؿ 
بما يضمف تحسيف الخدمات كالمخرجات كتحقيؽ ؛ ات دكر التعمـ التنظيمي عمى جميع المستكي

 الميزة التنافسية لمجامعة .
ما االستراتيجية  اآلتي :كفي ضكء ما سبؽ تبمكرت مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس   

 مف المقترحة لتفعيؿ دكر التعمـ التنظيمي كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية في جامعة أسكاف 
ىذا السؤاؿ الرئيس تـ تجزئتو إلى أسئمة  فبيا ؟ كلئلجابة ع اديميةالقيادات األك نظر كجية

فرعية يتناكؿ كؿ منيا مبحثا فرعيا تعمؿ في تكامميا فيما بينيا عمى تغطية كؿ جكانب 
المشكمة كتعطى فى النياية تصكرا قد يسيـ فى حؿ مشكمة الدراسة ، كتتحدد ىذه األسئمة 

 :أتيالفرعية فيما ي
 كرم  لمتعمـ التنظيمي بالجامعات في األدبيات التربكية ؟ما اإلطار الف-1
ما األسس الفكرية كالنظرية لمميزة التنافسية كمتطمبات تحقيقيا بالجامعات في األدبيات  -ٕ

 التربكية ؟
 األكاديمية ؟ القيادات نظر كجية مف أسكاف  جامعة في التنظيمي التعمـ كاقع ما-ٖ
 األكاديمية ؟ نظر القيادات كجية سكاف لمميزة التنافسية مفأ جامعة إدارة تحقيؽ  كاقع ما-ٗ
جامعة لتحقيؽ الميزة التنافسية في ما االستراتيجية المقترحة لتفعيؿ دكر التعمـ التنظيمي  -٘

 أسكاف ؟
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  أٍداف الدزاضة

 الدراسة الي: ىدفت 
بالجامعات فى  عرض اإلطار الفكرم لمتعمـ التنظيمي كالميزة التنافسية كمتطمبات تحقيقيا -

 .األدبيات التربكية
مف كجية نظر القيادات  أسكاف بجامعة التنظيمي التعمـ ممارسةدرجة  التعرؼ عمى -

 .األكاديمية 
التعرؼ عمى درجة تحقيؽ جامعة أسكاف لمميزة التنافسية مف كجية نظر القيادات  -

 األكاديمية
 . جامعة أسكافلتحقيؽ الميزة التنافسية في استراتيجية لتفعيؿ دكر التعمـ التنظيمي  اقتراح -

 )تعدل بعد املساجعة اللػوية (:أٍنية الدزاضة 

 : مما يأتيتشتؽ الدراسة الحالية أىميتيا 
ف الميزة التنافسية أصبحت مطمبان حتميان حتى تستطيع المؤسسة الجامعية تحقيؽ النمك إ -

 في دكرهك  التعمـ التنظيمي عمى الضكء الحالية الدراسة تمقيكالبقاء في البيئة التنافسية 
 المتغيرات ىذه تناكؿ عمى المستقبؿ في الباحثيف يشجع قد مما ، التنافسية ميزةال تحقيؽ
 .  أخرل أك في مجتمعات الدراسة مجتمع في سكاء كالبحث بالدراسة

يـ الجامعي المحمية كاإلقميمية كالعالمية نحك امتبلؾ مالحراؾ الدائر بيف مؤسسات التع -
بات التفكؽ كالتميز كالرغبة الكاضحة لتمؾ المؤسسات لرسـ مكاف ليا بيف مؤسسات مسب

التعميـ الجامعي ذات األداء المتميز ، كىك ما يتطمب منيا العمؿ كفقان لمتطمبات 
  لياتيا .آالتنافسية ك 

ا لـ يعد تعامؿ مؤسسات التعميـ العالي مع تحقيؽ المزايا التنافسية ترفان كال خياران مرفكض -
، بؿ كاف كمازاؿ كسيبقى ممزمان ، كقبكؿ مؤسسات التعميـ العالي بو كخيار استراتيجي 

بداعان كتجديدا كتغيران.  ستككف بداية المسار الصحيح جكدة كا 
 التميز التنافسي كمنيا كثيرة متغيرات في المحتممة كآثاره التنظيمي التعمـ مكضكع يعد -

 كثير في الميتميف كالباحثيف المعاصرة نظماتدارات المإ تفكير تشغؿ التي المسائؿ مف
 كيحتاج اآلف إلى حديثا مازاؿ ىذا المكضكع حكؿ الفكرم النقاش فأل  ؛ العالـ دكؿ مف

 . كالدراسة البحث مف إلى المزيد
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 امتبلكيا بضركرة جامعة أسكاف في القيادات وكترسيخ لدل االعتقاد تطكير عمى تعمؿ -
 .الميزة التنافسية  بعادأك  التنظيمي التعمـ أبعادك 

 :مصطلخات الدزاضة 

 التعله التيعيني 

في المغة العربية يأتي مف المصدر عمـ بمعنى عرؼ، : Learning التعمـ لغة: التعمـ لغة-ٔ
أما في المغة اإلنجميزية فالتعمـ يعني الحصكؿ عمى المعرفة أك الميارة  .ك استعمـ ك أعمـ

ك الحفظ أك التذكر أك اإلحاطة بالعمـ أك معرفة ذلؾ ك بكاسطة الدراسة ك الخبرة ك التفكير أ
 ( ٜٛ:  ٜٕٓٓالحكػيـ ك آخػركف ،  عبدمعرفة كيؼ ) 

يعد التعمـ التنظيمي مصطمحا حديثا في الفكر اإلدارم حيث  : التعمـ التنظيمي اصطبلحا-ٕ
   (Schon , Argyris)مف قبؿ  ٜٗٚٔتحديد مفيكمػو في عاـ ظيرت أكلى محاكالت 

إذ قدما سؤاال مفاده ىؿ يجب عمى   " Learning Organizational "تابيماك في 
المنظمات أف تتعمـ ؟ كمنذ ذلؾ السؤاؿ االستكشافي بذلت كثير مػف الجيػكد لتعريؼ التعمـ 

  .في المنظمات ك استكشاؼ أبعاده المختمفة هتحديدك 
و " عممية ديناميكية تعريفان لمتعمـ التنظيمي عمى أن  (Kirkland,2011: 187) ـكقد-ٖ

مستمرة تستيدؼ زيادة مقدرة المنظمة عمى التكيؼ كالنجاح في البيئة المتغيرة ، كتحقيؽ 
ية مشتركة ألعضاء ك لأك داء كالتعمـ في إطار ثقافة تنظيمية مبنية عمى التميز في األ

  .المنظمة كداعمة لمتعمـ الجماعي كالتطكير كالتدريب المستمريف كمشجعة ليما
ليات العمميات المستخدمة لتحسيف آىك جميع   :"يمكف تعريؼ "التعمـ التنظيمي كما-ٗ

ىداؼ محددة تتعمؽ باألفراد أك المؤسسة أامكانيات الفرد بشكؿ مستمر ك ذلؾ لتحقيؽ 
 wageeh)      كأيضا نتاج مشاركة اعضاء المؤسسة في التفاعؿ ك تبادؿ المعرفة

A.nafei,2015:192-193)    
عممية تجميع المعمكمات كالخبرات لدل المكظفيف : "نو بإ(  ٓٙ: ٕ٘ٔٓالنفار ،  كيعرفو) -٘

جؿ استثمارىا كاالستفادة منيا في الكقت المناسب ، مع ألتصبح معارؼ ، كتخزينيا مف 
 . " إعادة النظر كالتحديث لتمؾ المعارؼ مف فترة ألخرل ػ كذلؾ لتكاكب التغيرات المحيطة

ممية التي تركز عمى تكليد معرفة جديدة ، كنقؿ المعرفة المكجكدة ، نو " تمؾ العأعرؼ بكي-ٙ
كتضميف المعرفة لمنتجاتيا كخدماتيا كعممياتيا ، كتعزيز القدرة عمى اكتساب المعرفة مف 
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مصادرىا المتنكعة مف خبلؿ تسييؿ الكصكؿ إلى ىذه المصادر كدعميا "  ) العمي ، 
ٕٓٔٓ: ٖٖٖ. ) 

كع العمميات كالنشاطات التي تسعى المنظمة مف خبلليا إلى مأك مجالعممية  كما يعرؼ بأنو-ٚ
 كتحسيف قدراتيا الكمية كتطكير ذاتيا كتفعيؿ عبلقاتيا مع بيئتيا كالتكيؼ معيا سكاء الخارجية أ

الداخمية ، كتعبئة العامميف ليككنكا ككبلء لمتابعة المعرفة كتكظيفيا في المنظمة إلحداث التطكر 
 .(ٙٗٔ :ٕٚٓٓالكفاءة كالفاعمية ) المكاكم ، المستمر كتحقيؽ 

يات كنشاطات تسعى جامعة أسكاف مف معم" مجمكعة بأنو :كيقصد بو في ىذه الدراسة 
مكانياتيا كتكظيفيا في الجامعة بيدؼ خبلليا عمى تكليد معرفة جديدة  بما  تطكير قدراتيا كا 
تحقيؽ التميز كاالرتقاء بيا للتحسيف أدائيا التقدـ المستمر يحقؽ ديمكمة تميزىا كتحقيؽ 

 .خرلألكالمنافسة مع الجامعات ا
 :امليصة التيافطية 

تعرؼ الميزة كما كرد في معجـ المعاني الجامع  مف الفعؿ ميز كمصدرىا "ماز" كالميز بيف 
 ـالناس : التفضيؿ ، التفرقة بينيـ ، محاباة أك معاممة خاصة ، كما يعرؼ قامكس المعج

لشركة لعمبلئيا تجعميا في كضع انيا ، القيمة التي تحدثيا أنافسية بالكسيط الميزة الت
 : available at) ك منتج أفضؿأخص بالنسبة لمنافسييا أسعار أر 

https://www.almaany.com) 
 : التنافسية الميزة لمفيكـ متعددة تعاريؼ كالباحثكف الّكتاب كردكأ  
ية أك مجمكعة مف الخصائص تمتمكيا خاصأنيا  ( ٖٕٔ :ٕٚٓٓ)المعاضيدم ، عرفيا في-ٔ

لفترة زمنية كتحقؽ مف خبلليا منافع متنكعة كمنيا تحقيؽ    المؤسسة كتحتفظ بيا 
 .التفكؽ عمى المنافسيف

 كفاعمية بكفاءة أنشطتيا إنجاز عمى المنظمة قدرة: بأنيا (  ٖٔ: 009مزىر،كما عرفيا )-ٕ
 كخبراتيا براعتيا تستخدـ أف أك دىا،استخداـ مكار  خبلؿ مف المنافسيف، مف أفضؿ عالية
  المنافسيف . نسبة إلى لمزبكف أكبر قيمة يحقؽ بشكؿ أنشطتيا إنجاز في

اتباع  عند تحقيقو يتـ لممنظمة تفكؽ عنصر بانيا( ٔٔ: ٕٙٔٓ)كحيؿ ،كعرفيا  -ٖ
 األخرل لممنظمات بالنسبة أفضؿ مركز في المنظمة كتجعؿ لمتنافس معينة استراتيجيات

 في منافسييا مف بقدرة أعمى المنظمة تتمتع خبللو كمف نفس النشاط، في ةالعامم
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 عمى يصعب بشكؿ الخارجية التيديدات مف تأثير الحد أك الخارجية الفرص استغبلؿ
 .تقميده منافسييا

التقرير السنكم لمتنافسية العالمية بانيا "قدرة األمة عمى إيجاد بيئة تحافظ  يابينما عرف-ٗ
ف القيمة لمشاريعيا، كتزيد مف الرخاء لشعبيا مف خبلؿ مجمكعة عمى المزيد م

المؤسسات كالسياسات كالعكامؿ التي تحدد مستكل إنتاجية الدكلة ، كمستكل اإلنتاجية 
 ,( Klaus .S, Xavierيحدد بدكره مستكل الرخاء الذم يمكف أف يحققو االقتصاد 

(2014,  
ف القدرة التنافسية تشمؿ الطريقة التي تدير أإلى  ر مركز ايمد لمتنافسية العالمية اشأ كما-٘

بيا دكلة ما  مجمؿ مكاردىا ككفاءاتيا لزيادة رخاء مكاطنييا كما أنيا تعني بيا  قدرة 
نتاج كتسكيؽ منتجات متفكقة مقارنة بما يقدمو منافسكىا    IMDالمنظمة عمى تصميـ كا 

World Competitiveness Center ,2017)  (  
عممية مستمرة الستثمار خبرات كتجارب :  ا( أنيٜٖٚ: ٕ٘ٔٓ)ميخائيؿ ،  كعرفتيا -ٙ

دارييف  جميع العامميف في المؤسسة الجامعية مف قيادات كأعضاء ىيئة تدريس ػ كا 
كعامميف مف أجؿ تحسيف األداء الفردم كالمؤسسي ، كتغيير طريقة أداء المياـ مف مجرد 

ط االستراتيجي لتمؾ المستحدثات لتحكيؿ رد فعؿ لممستجدات كالمستحدثات إلى التخطي
الجامعات إلى منظمة تعمـ ذات مزايا تنافسية قادرة عمى المنافسة العالمية ، كيتـ ذلؾ مف 
خبلؿ اكتساب المعرفة كتخزينيا ، كاكتشاؼ المشكبلت كالمشاركة في صنع القرارات 

ف القيادات بكجو المستخدمة لمعالجة تمؾ المشكبلت ، في إطار مف الدعـ كالمساندة م
 خاص كالثقافة التنظيمية بكجو عاـ .

" قدرة جامعة أسكاف عمى االستغبلؿ األفضؿ :  ابأني الدراسة هالميزة التنافسية في ىذب كيقصد
إلمكانياتيا كمكاردىا البشرية كالمادية كالمالية كالتنظيمية كغيرىا مف اإلمكانيات التي تمتمكيا 

مؿ بشكؿ أكثر كفاءة مف الجامعات األخرل ، كمف ثـ تحقيؽ الجامعة كالتي تمكنيا مف الع
 التميز كالتفكؽ عمى منافسييا . 

 الدزاضات الطابكة

، كسكؼ يتـ  اآلتيةيتـ عرض الدراسات السابقة المرتبطة بمكضكع الدراسة كفقان لممحاكر 
 : اآلتيةترتيبيا داخؿ كؿ محكر كفقان لمتسمسؿ التاريخي إلجرائيا كذلؾ عمى النحك 
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 ني بني مؤضطات التعليه العاليييعت: الدزاضات اليت تياولت التعله الاألول احملوز أوال :

 ، القيادة االستراتيجية كأثرىا في تطكير قدرات التعمـ التنظيمي )9102الصٍساىي ،  (دزاضة -
، دارم إلا:ربعة استيدفت الدراسة التعرؼ عمى درجة ممارسة القيادة االستراتيجية بأبعادىا األ ك 

ـ القرم كتحديد درجة تكافر قدرات التعمـ أكاالخبلقي في جامعة ، السياسي ،  يكالتحكيم
لي تحميؿ كاختبار تأثير أبعاد إيا التكيفي كالتكليدم في الجامعة ، باإلضافة يالتنظيمي بنكع

القيادة االستراتيجية في تطكير قدرات التعمـ التنظيمي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 
 ىاالباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستعاف بأداة االستبانة التى طبقت عمى عينة بمغ عدد

كاديمية ، كأظيرت النتائج أف القيادة أل عضاء ىيئة التدريس كالقيادات اأمف  ٖٗٛ
االستراتيجية تمارس بدرجة عالية كأف قدرات التعمـ التنظيمي التكيفي متكفرة بدرجة متكسطة 

ف درجة تكفر التعمـ التنظيمي التكليدم كأف ىناؾ عبلقة مكجبة طردية ، كبنسبة أعمى م
حصائية ألبعاد القيادة االستراتيجية في تطكير كؿ مف قدرات التعمـ التنظيمي إداللة  اذ ان كتأثير 

التكيفي كقدرات التعمـ التنظيمي التكليدم ، كقد كاف البعد التحكيمي لمقيادة االستراتيجية ىك 
 يرا األكثر تأث

كقدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات كاف مف أبرزىا ضركرة تبني النمكذج المقترح الذم 
كالتركيز عمى البعد التحكيمي لمقيادة  ،قدمتو الدراسة كتفعيؿ أبعاد القيادة االستراتيجية 

نظيمي بعاد القيادة االستراتيجية تأثيرا في تطكير قدرات التعمـ التأاالستراتيجية باعتباره أكثر 
م قيادات الجامعة بشكؿ عاـ دبنكعيو التكيفي كالتكليدم كتطكير ميارات القيادة االستراتيجية ل

كاديمية بشكؿ خاص مف خبلؿ برامج تدريبية نكعية تسيـ في االرتقاء بقدرات أل كالقيادات ا
 عةقساـ الجامأكاديمي في أل عمى كافة مستكيات منظكمة العمؿ اكمخرجاتو التعمـ التنظيمية 

 .ياككميات
 "،حالة دراسة "المؤسسة  أداء تحسيف في التنظيمي التعمـ ( دكر9102زحبي ،(دزاضة -
 كنمكىا  المؤسسات بقاء في التنظيمي التعمـيؤديو  الذم الدكر إبراز إلى الدراسة ىذه ىدفتك 

 أىمية تبرز حيت تكاجييا، التي الكبيرة التحديات ظؿ في ا،ئيكأدا فعاليتيا مف الرفع كمحاكلة
 أكثر المؤسسة كجعؿ تنافسية ميزة كخمؽ لممؤسسة قيمة إضافة خبلؿ مف التنظيمي التعمـ
 .كالييكمة كالتصميـ التنسيؽ أشكاؿ اعتماد خبلؿ مف مركنة
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 تحسيف في دكر المنظمي أك الجماعي أك الفردم المستكل عمى لمتعمـ أف الدراسة ظيرتأ- 
 حيث (النمك ك ،التعمـ الزبائف رضا, الداخمية لعممياتا)المختمفة كمحاكره المؤسسة في األداء
 التنظيمي التعمـ تطبؽ مشتقاتو ك الجبس مؤسسة كأف ، بينيا فيما االرتباط نسب في تباينت
 التعمـ ثـ المنظمي التعمـ يمييا األكلى المرتبة لجماعياالتعمـ  حتؿا حيث متكسطة بنسبة
 .الفردم 

 المعمكمات، تبادؿ عمى المكظفيف تشجيعتكصيات منيا كقد خرجت الدراسة بمجمكعة مف ال
 الكسائؿ تكفير عمى كالعمؿ كالتقدير،  المكافآت خبلؿ مف كذلؾ كشفافية، بصراحة كالخبرات
 التي المشكبلت حكؿ المعمكمات كجمع االستفسار، عمى المكظفيف تشجيعك ، لذلؾ الضركرية
قناعيـ تكاجييـ،  تحمؿ عمى المكظفيف تشجيع، كذلؾ ؤسسةكلمم ليـ، بالنسبة ذلؾ بأىمية كا 
 إنتاج عمى كتشجيعيـ المبادرة، ركح فييـ تقتؿ ال حتى معاقبتيـ، كعدـ أعماليـ، مسؤكلية

 .فعالية أكثر بشكؿ أعماليـ يؤدكف تجعميـ كمعارؼ، كاكتساب أفكار
 مف لعينة داء الكظيفي دراسة ألا عمى التنظيمي تأثير التعمـ)9102بً دومة ، (دزاضة  -

 التنظيمي التعمـ تأثير برازإ لىإ البحث ىذا ىدؼك  ، كالية كرقمة في الخدماتية المؤسسات
 التنظيمي التعمـ بعادأ بيف العبلقة خبلؿ مف الخدمية، المؤسسات في الكظيفي داءألا عمى

 فم ك الكظيفي، داءألا مستكل عمى كتأثيره )الثقافي البعد التنظيمي، البعد االستراتيجي، البعد(
 لمجانب بالنسبة ماا الكصفي، المنيج اعتماد تـ النظرم الجانب في جمع المعمكمات جؿأ

 الدراسة دكاتأ يخص فيما ،التحميمي كالمنيج الكصفي المنيج استخداـ تـف الميداني
 التحميؿ كتـ تكزيع عممية جؿأ مف حصائيةإلا دكاتألا لىإ ضافةإ رئيسية كأداة االستبيافك 

 لىإالدراسة  كتكصمت   spssبكاسطة عمييا المتحصؿ البيانات متكحم استمارة، 941
 البعد االستراتيجي، البعد( التنظيمي التعمـ ألبعاد ان تأثير  ىناؾ فأ :أىميا النتائج مف ةمجمكع

 المؤسسات عمى أفكصت أكما ، الدراسة عينة في المؤسسات داءألا مستكل عمى )التنظيمي
 الحرص مع العامميف بيف نشره عمى العمؿك  المتكاصؿ تعمـال بأىمية أكثر تؤمف فأ الخدمية

 القيادات تدرؾ فأ البد خرلأ جية مف متطكرة، تنظيمية ذاكرة تككيف عمى نفسو في الكقت
 الحرص يتطمب الذم مرألا ، ىاضمكر  ك المعرفة تدىكر لىإ يقكد عدـ التعمـ فأ العميا داريةإلا

 .التعمـ عمى الفرد تحفيز ياتآل يجادإ عمى المتكاصؿ
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 التي الذكية القيادة بعادأ تأثير مكانيةإ مدل الدراسة تناكلت ) 9102الهسعاوي ،  (دزاضة -
 الرؤية( بأبعادىا الذكية المنظمة في )كالركحي  كالعقبلني الشعكرم الذكاء ( شممت 

 المعرفة تطكير ، كالتكافؽ ،القمب ،االنسجاـ بالتغيير ،الرغبة المشترؾ ،المصير االستراتيجية
 المعمكمات ،تكزيع اكتساب المعرفة( يشمؿ الذم التنظيمي التعمـ خبلؿ كمف )األداء كضغط

 استندت تطبيقيان  جانبان  فتضمنت . كسطأل ا الفرات جامعات مف كالذاكرة( في عينة كتفسيرىا
 الذكية القيادة بيف االرتباط عبلقة بتحميؿ منيا قسـ كفرعية اختص رئيسة فرضيات عمى
 القسـ اختص حيف في ، التنظيمي التعمـ أبعاد مف خبلؿ ياكتشخيص الذكية المنظمة دكأبعا
 )العمدية( القصدية العينة أسمكب كتبنت الباحثة ، ياكتشخيص األثر عبلقة بتحميؿ األخر
 إلى الدراسة مختمؼ الكميات، كتكصمت ىذه في األقساـ رؤساء مف مجمكعة ضمت كالتي

 زيادة قدرتيـ في الذكاء مف عاؿ لمستكل الجامعية القيادات متبلؾا ىميا : يسيـأ استنتاجات
، التنظيمي  التعمـ بأبعاد الكميات تمؾ اىتماـ خبلؿ مف ذكية منظمات إلى كمياتيـ تحكيؿ عمى

 القيادة نشر مفيكـ إلى المبحكثة  الجامعات دعكة ىمياأ التكصيات مف كأكصت  بمجمكعة
 المؤتمرات كالندكات عقد طريؽ عف كذلؾ ، االقساـ ساءرؤ  مف الكميات أعضاء بيف الذكية
التنافسية  القدرات تعزيز في التنظيمي التعمـ بدكر التكعية إلى اليادفة التدريبية البرامج كعمؿ

 . الذكية المنظمات إلى كصكال لمجامعات
معة التعرؼ عمى مفيـك التعمـ التنظيمي بالجا التي استيدفت )  9102ميخائيل ،  (دزاضة -

كخصائصو كنماذجو، كآليات تطبيقو، كتحديد المتطمبات البلزمة لتطبيقو في الجامعة لتتحكؿ 
إلى منظمة تعمـ، كاالستفادة مف اتجاىات جامعات بعض الدكؿ التي طبقت آليات التعمـ 

كاستخدمت الدراسة في سبيؿ ذلؾ المنيج ، جؿ الكصكؿ إلى منظمة تعمـأالتنظيمي مف 
كتكصمت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح يسيـ في تحكيؿ الجامعة  ،الكصفي التحميمي

 .المصرية إلى منظمة تعمـ في ضكء مدخؿ التعمـ التنظيمي كاتجاىات جامعات بعض الدكؿ
دراسة مقارنة  -التعمـ التنظيمي كأثره في تحقيؽ القدرات التنافسية )9101العاملي ،  (دزاضة -

كسط لممنظمة، ك سعت ىذه الدراسة أل جامعات الفرات ا عينة مف الييئة التدريسية في آلراء
تناكؿ التعمـ التنظيمي كأثره في تحقيؽ القدرات التنافسية لممنظمة ) دراسة مقارنة آلراء  إلى

لى معرفة إىذه الدراسة  سعتعينة مف الييئة التدريسية في جامعات الفرات االكسط ( كما 
ظيمي بأبعاده في تعزيز قدراتيا التنافسية كتحديد مدم تبني الجامعات المبحكثة لمتعمـ التن



 .استراتيجية مقترحة لتفعيل دور التعلم التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة أسوان

- ٜٗٙ - 

عبلقات االرتباط بيف التعمـ التنظيمي كالقدرات التنافسية بأبعادىا ، كتحديد عبلقات التأثير بيف 
التعمـ التنظيمي كالقدرات التنافسية لمجامعات كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي  كاالستبياف 

( مف ٖٕٓعمقة بالجانب الميداني كبمغ حجـ العينة )أداة رئيسية في جمع البيانات المت
 كقد تضمنت ىذه الدراسة تكصيات عدة منيا : ،أعضاء الييئة التدريسية 

لمتعمـ التنظيمي بأبعاده كافة كالعمؿ عمى  ضركرة تبني الجامعات المبحكثة بناء شامبلن  -1
ية التعمـ التنظيمي مة تدرؾ أىمءكتكفير بيئة أكثر مبل، نشر ثقافة التعمـ في الجامعات 

 كالعمؿ عمى نشر ثقافة التعمـ في الجامعات.
كقدراتيـ  أعضاء الييئة التدريساالىتماـ برسـ االستراتيجيات البلزمة لتطكير معارؼ  -2

قامة دكرات تطكيرية إبداعية كالكشؼ عنيا بكصفيا استثمارا مستقبميا مف خبلؿ إلا
 كدكرات التعميـ المستمر .

؛ نشر مفيـك التعمـ التنظيمي بيف أعضاء الييئة التدريسية  إلىلمبحكثة دعكة الجامعات ا-ٖ
كذلؾ عف طريؽ عقد المؤتمرات كالندكات كعمؿ البرامج التدريبية اليادفة إلى التكعية بدكر 

 التعمـ التنظيمي في تعزيز القدرات التنافسية لمجامعات .

ء الضكء عمى  إمكانية  استخداـ لقاىدفت ىذه الدراسة إلى إ (9112زاضة) احلهيه وآخسوٌ، د-
كدكرىا  في تحقيؽ األداء المتميز ، كىؿ لدل  بيئة التعمـ الجامعيالتنظيمي في أدكات التعمـ 

داء لعينة ألمكانية نجاح اإالجامعة برامج لبلستفادة مف عمميات التعمـ التنظيمي في تعزيز 
في جامعة  داريةإلاالقيادات مف جميع  ان ( مكظفٕٕالبحث ، كتككنت عينة الدراسة مف )

مكانية تبني التعمـ التنظيمي مف قبؿ إ :أىمياالككفة ، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
ألنيا في األساس تعد منظمات معرفية ، كأف استخداـ أدكات التعمـ  التنظيمي يمكف ؛الجامعة 

مـ التنظيمي كتكييفيا الجامعات مف تحقيؽ األداء المتميز في عمميا ، كأف تبني أدكات التع
تكصمت  كما،داء المتميز في الجامعة ألبما يبلئـ التعميـ الجامعي يخمؽ ثقافة تنظيمية تدعـ ا

لي أف أفراد الدراسة متفقكف تماما كبشكؿ كاضح حكؿ أدكات التعمـ التنظيمي ، كحكؿ إ
 داء المتميز .خصائص منظمات االعماؿ ذات األ

 التعمـ عمميتي ممارسة درجة تحديد إلى الدراسة ىذه دفتى )0292 ،الوذيياىي  (دزاضة -
 ممارسة تأثير عمى التعرؼ ثـ كمف، القرل  أـ جامعة في االستراتيجي كالتغيير التنظيمي

 ،كاعتمدت االستراتيجي التغيير تقديـ في النجاح عمى الجامعة قدرة تعزيز في التعمـ التنظيمي
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 التنظيمي التعمـ ممارسة درجة تحديد بيدؼ كذلؾ ، التحميمي الكصفي المنيج الدراسة عمى
 التغيير عممية في التنظيمي التعمـ القرل كدكر أـ جامعة في االستراتيجي كالتغيير

 ، كككبلئيـ األكاديمية)العمداء القيادات جميع مف الدراسة مجتمع كيتككف ، االستراتيجي
 ( ٓٙٔ ) عددىـ قرل(  كالبالغال أـ العممية بجامعة المراكز كمديرم ، األقساـ كرؤساء

كتكصمت لمجمكعة  ،كالمعمكمات البيانات لجمع كأداة االستبانة الباحثة أكاديمينا كاستخدمت
 في القرل أـ بجامعة التنظيمي التعمـ بمجاؿ المتعمقة الممارسات منيا :أف مف النتائج 

 لمتعمـ التنظيمي، الداعمة التنظيمية كالبنية التنظيمي، التعمـ استراتيجية : الثبلثة محاكره
 الممارسات متكسطة ، كأف بدرجة  تتـ منيا محكر كؿ أبعاد جميع كفي التنظيمية، كالثقافة
 الدائـ االستعداد : أبعاده جميع في القرل أـ بجامعة االستراتيجي التغيير بمجاؿ المتعمقة
متكسطة ،  بدرجة  ـتت التغيير، خطة تطبيؽ، ك لمتغيير المستمر التخطيط ك التغيير إلحداث

  التغيير. إلحداث الدائـ الجامعة استعداد كبير في تأثير ليا كاف محاكرال جميع أفك 
 المفاىيـ عمى بالجامعة لمعامميف تدريبي تعريفي برنامج كصت الدراسة بضركرة اعتمادأك 

 عمـالت عمميتي كتعزيز المتعممة ،كتدعيـ كالمنظمات التنظيمي لمتعمـ كالتطبيقية النظرية
بينيما ، مع  االرتباطية العبلقة باعتبار السعكدية الجامعات في االستراتيجي كالتغيير التنظيمي

 دابعاأل االعتبار بعيف تأخذ الجامعة في التنظيمي التعمـ لعممية متكاممة سياسة كضع
 لكي لمتعمـ الممارسات تطبيؽ أفضؿ مف تمكف العممية ليذه كالثقافي كالتنظيمي االستراتيجي

 .متعممة منظمة تصبح
لى التعرؼ عمي العبلقة بيف إىدفت الدراسة ك   ) Guinot, Mallen)  ،9102دزاضة -
يثار كالقدرة عمى التعمـ التنظيمي لمحصكؿ عمى ميزة تنافسية مستدامة مف خبلؿ خطكتيف إلا

يثار ، كالعبلقة بيف الصراع  كاإل العبلقة بيف الصراع كالثقة التنظيمية : كىما ، أساسيتيف 
كبالتالي سعت الدراسة لمتحقؽ مف فرضياتيا باستخداـ المعادالت الييكمية لتحميؿ البيانات 
كالتي تـ جمعيا مف خبلؿ أداة الدراسة االستبانة لمشركات االسبانية فيما يتعمؽ بإدارة المكارد 

يثار كالقدرة إلالثقة التنظيمية تتكسط في العبلقة بيف اأف لي إكتشير نتائج الدراسة ،البشرية 
غير أف ىذا ال يتكسطو تنازع في العبلقات  ،كتكصي الدراسة الى ، عمى التعمـ في المنظمات 

 ثقة في المنظمات مف أجؿ تعزيز القدرة التعميمية في المنظمات .ليثار كاإلأنو ينبغي تشجيع ا
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كحاكلت تحديد طبيعة العبلقات بيف التعمـ  Nszem,Sadegh,2013 )  ( دزاضة-
لتنظيمي كأساليب القيادة الجامعية عبر التركيز عمى دراسة حالة لعينة مختارة مف العامميف ا
حدم الجامعات االيرانية ، كاستخدمت الدراسة منيج البحكث االرتباطية ، كاالستبانة لجمع إب

( مف ٜ٘٘كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مككنة مف )، البيانات كالمعمكمات 
ي جامعة أزاد االسبلمية بإيراف ككشفت النتائج النيائية لمدراسة عف كجكد عبلقة منسكب

حصائية مرتفعة بيف التعمـ التنظيمي كأساليب القيادة بالجامعة إارتباطية طردية ذات داللة 
المختارة فضبل عف تأكيدىا كذلؾ عمى إمكانية اعتبار أسمكب القيادة التحكيمية بمثابة العامؿ 

ر البحثي األكثر تأثيرا عمى نحك مباشر في التعمـ التنظيمي بيذه الجامعة مف منظكر أك المتغي
%(كأكصت الدراسة بضركرة استفادة الجامعات كمؤسسات ٕٜ)منسكبييا العامميف بنسبة

مستقببل مف تعميـ تطبيؽ النمكذج المقترح لمعبلقة االرتباطية بيف التعمـ  العاليالتعميـ  
قيادة بالجامعات مع التركيز عمى االستفادة مف تكظيؼ تطبيقات أسمكب التنظيمي كأساليب ال

 القيادة التحكيمية في االرتقاء بمستكيات التعمـ التنظيمي لذم العامميف بالجامعات المختمفة .
ثر التعمـ أك ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى  (Shoabib, et al.,2011)دزاضة -

سسات التعميـ العالي الباكستانية كاستخدمت الدراسة التنظيمي عمى األداء التنظيمي لمؤ 
كتكصمت الدراسة إلى أف الثقافة التنظيمية تعمؿ ،  االستبانة كأداة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

ككسيط في العبلقة بيف التعمـ التنظيمي كاألداء التنظيمي، كلمتعمـ التنظيمي أىمية كبيرة في 
 .ـ العالي الباكستانيةزيادة المكارد المالية لمؤسسات التعمي

التنظيمي ىدفت الدراسة إلى تقييـ مستكيات التعمـ ( (Abdullah M,2011دزاضة -
بجامعة قطر، ككذلؾ مستكل المركنة الكظيفية بيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر، 

 كأداة االستبانةاستخدمت الدراسة ، ك كاكتشاؼ العبلقة بيف مستكيات التعمـ كالمركنة الكظيفية
تكصمت الدراسة إلى أف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر ، ك لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

التعمـ عمى مستكل القسـ، التعمـ عمى  مالتعمـ الفرد ييمارسكف ثبلثة أنكاع مف التعمـ كى
أف لدييـ  فمستكل الجامعة، كأكضحت النتائج أف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة يرك

 .ة الكظيفية كمستكيات التعمـ الثبلثة مجتمعةمف المركن مستكل مقبكالن 
طة بقادة مؤسسات التعميـ العالي ك براز األدكار المنإلى إكىدفت   ) Beal ,2010 (دزاضة-

في بناء قدرات التعمـ التنظيمية كاعتمدت منيجية الدراسة عمى استخداـ أسمكب دراسة الحالة 



 .استراتيجية مقترحة لتفعيل دور التعلم التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة أسوان

- ٕٗٚ - 

( مف قادة المؤسسات الجامعية ٖفة مف )كاستعاف الباحث في إجراء دراستو بعينة عمدية مؤل
العامة الكاقعة بإقميـ أكنتاريك )بكندا( كتـ جمع البيانات البلزمة لمدراسة عبر إجراء سمسمة 
مف المقاببلت الشخصية شبو المكجية مع أفراد العينة المشاركيف ككاف مف أبرز نتائج 

رزة في بناء القدرات الفردية كالقدرات با الدراسة أف قادة مؤسسات التعميـ العالي يؤدكف أدكاران 
الجماعية في إطار فريؽ كالقدرات التنظيمية كما كشفت النتائج عف مساىمة ىؤالء القادة في 

دارة العمميات المؤسسية كدعـ تطبيؽ الرؤية إ ؿبناء قدرات التعمـ التنظيمي مف خبل 
 ر .كبناء العبلقات الفعالة كنمذجة األدكا، المستقبمية المنشكدة 

  احملوز الجاىي : الدزاضات اليت تياولت امليصة التيافطية بني مؤضطات التعليه العالي-ثاىيًا

 التنافسية الميزة تحقيؽ ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أىـ متطمبات )9102غليب، (دزاضة - 
 الخبرات  العالمية كالتكصؿ إلى التصكر كبعض الجامعة كظائؼ ضكء فى المنصكرة لجامعة
 المنصكرة . بجامعة تنافسية ميزة لتحقيؽ رحالمقت
 الكصفي المنيج خطكات كفؽ تساؤالتيا فع لئلجابة محاكالتيا في الدراسة سارت كقد

 المنصكرة بجامعة التدريس ىيئة أعضاء مف لعينة مكجية استبانة الدراسة في أداة كتمثمت.
 متطمبات تكافر لمدل قيقيالح الكاقع تمثؿ نتائج إلى التكصؿ بيدؼ   276)عددىا) كالبالغ
 تكافرىا الكاجب المتطمبات عمى التعرؼ كأيضا،  المنصكرة بجامعة التنافسية الميزة تحقيؽ
 الميزة تحقيؽ مف تحد التي المعكقات التعرؼ عمى إلى باإلضافة بيا، التنافسية الميزة لتحقيؽ

 .المنصكرة بجامعة التنافسية
 كاقع في القصكر جكانب مف بعض كجكد عف المنصكرةبجامعة  الدراسة نتائج أسفرت قدك     

فيما يخص عممية التدريس أك البحث  بجامعة المنصكرة التنافسية الميزة تحقيؽ متطمبات
 العممي أك خدمة المجتمع .

المنصكرة  لجامعة التنافسية الميزة تحقيؽ مف تحد الثى المعكقات أىـ عف نتائجال أسفرت كما
 التدريس ىيئة أعضاء لتنمية كمكحدة كاضحة استراتيجيات الستحداث الجامعة افتقار: منيا ك 

 لتميز البلزمة كالبحثية الميارات المينية ـكاكسابي  ذاتيان  ـكتنميتي ـمعارفي صقؿ عمى ترتكز
 بالجامعة المتطكرة التكنكلكجية التحتية كالبنية التكنكلكجي االستثمار الجامعي ،ضعؼ ـادائي
 لرؤية تصكر كضع كتـ ،ىذا الجامعة في بالتنافسية ترتبط التي يعاتكالتشر  المكائح ،غياب
 كبعض الخبرات كظائفيا ضكء في المنصكرة بجامعة تنافسية ميزة لتحقيؽ معاصرة تربكية
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 اليات ،لمقترح التصكر منطمقات المقترح، التصكر أىداؼ :في عناصره تحددتك  العالمية
 .المقترح التصكر

عمى كاقع القيادة االستراتيجية كالميزة  لمتعرؼ الدارسة ىدفت )9102خليل ،  (دزاضة -
التنافسية بالجامعات المصرية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كتقديـ مقترحات لتطبيؽ 

 المنيج الدراسة القيادة االستراتيجية لتحسيف الميزة التنافسية لمجامعات المصرية  كاستخدمت
الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس  عينة تكتككن معمكمات،ال لجمع أداة الكصفي كاالستبانة

، كعيف شمس ، كالسكيس ،كدمنيكر ،ككفر الشيخ ،كمعاكنييـ مف جامعات جنكب الكادم 
أف الجامعات محؿ  الدراسة برز نتائجأ ( عضكا ، ككانتٖٛٚكمدينة السادات كالتي بمغت )

ادة االستراتيجية كتككد ىذه النتيجة يجابيا نحك تفعيؿ مدخؿ القيإالدراسة ال تبدئ تفاعبل 
ممارسة القيادة االستراتيجية فقد ترجع إلى قصكر المعرفة بو نظرا   فأىمية تدريب قياداتيـ ع

لحداثة المدخؿ كمحدكدية شيكع مفاىيمو ، أك ضعؼ المكارد كاالمكانات أك الرغبة في 
ضا العينة عمى مخرجات االعتماد عمى األساليب التقميدية في األداء، كما اتضح ضعؼ ر 

ف أنيا تحتاج إلى التحسيف كالتطكير كمكاكبة المعايير العالمية ، ك أالجامعة المصرية ، ك 
مفيـك الميزة التنافسية حديث نسبيا كيحتاج تضافر جميع أعضاء المجتمع الجامعي ليتحقؽ 

غياب  بجدارة في الجامعات المصرية ، كما تكصمت الدراسة الى أف الجامعات تعاني مف
الجامعات الخاصة كالدكلية  إلىالمساءلة كالمحاسبية الذم انعكس بدكره عمى ىجرة الكفاءات 

كتكفير مجمكعة مف التدريبات ، معمكماتي فعاؿ اعتماد نظاـ كاقترحت الدراسة ضركرة 
الطمكحة كالمستمرة كتطكير قدرات القيادات الجامعية مع تحديد كاضح الحتياجات العمبلء 

 .ـيكتكقعات
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ تصكر مقترح لرفع مستكل الميزة  )9102الباش  (دزاضة -

التنافسية في البحث العممي لمؤسسات التعميـ العالى في مممكة البحريف مف كجية نظر 
الكصفي كاالستبانة  المنيجذلؾ استخدمت الدراسة  كلتحقيؽأعضاء ىيئة التدريس فييا ، 

نية ؛ بيدؼ تحديد آليات تحقيؽ الميزة التنافسية في البحث العممي لدل داة لمدراسة الميداا
( عضك ىيئة ٖٚٔالتعميـ العالي بمممكة البحريف ، تـ تطبيقيا عمى عينو قكاميا ) مؤسسات

)الحككمية كالخاصة ( بمممكة البحريف ، كتكصمت  العاليتدريس في بعض مؤسسات التعميـ 
حقيؽ الميزة التنافسية في البحث تليات المقترحة لآلميع امكافقة عينة الدراسة عمى ج إلى:
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الدعـ المادم لمبحث العممي ك : الدعـ األكاديمي لمبحث العممي  اآلتيكفقا لمترتيب  يالعمم
 اتضحالدعـ التكنكلكجي كالمعمكماتي لمبحث العممي ، كما ك الدعـ المجتمعي لمبحث العممي ك 

ليات المقترحة لتحقيؽ آلابات عينة الدراسة حكؿ اعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف استج
 الميزة التنافسية في البحث العممي تعزم لمتغيرم الدرجة العممية كجية العمؿ .

 لبلستثمار المقترحة اآلليات أىمية درجة عمى لمتعرؼ الدارسة ىدفت )9102املطلل ،(دزاضة -
 نظر كجية مف الناشئة جامعاتال في التنافسية الميزة بناء أىميتيا في كدرجة المعرفي
 لبلستثمار المقترحة اآلليات أىمية درجة بيف العبلقة كالتعرؼ عمى األكاديمية، األقساـ رؤساء
 العربية بالمممكة الناشئة الجامعات في الميزة التنافسية بناء في أىميتيا كدرجة المعرفي

 تكتككن المعمكمات، لجمع ةأدا كاالستبانة الكصفي ، المنيج الدراسة كاستخدمت السعكدية،
 كحائؿ جازاف مف كؿ في الناشئة الجامعات في األكاديمية األقساـ مف رؤساء الدراسة عينة

 أىمية عمى عالية بدرجة الدراسة أفراد مكافقة  :أتيي ما الدراسة برز نتائجأ ككانت كالجكؼ،
 عينة أفراد كمكافقة اشئة،الن بالجامعات كالتدريب التعميـ مجالي المعرفي في االستثمار آليات
 العممي البحث مجاالت في المعرفي االستثمار آليات أىمية عمى عالية جدا بدرجة سةراالد

 عالية بدرجة الدراسة أفراد مكافقة ككذلؾ الناشئة، العممي بالجامعات كاإلنتاج كاالستشارات
 مجاالت في الناشئة معاتبالجا التنافسية الميزة بناء في االستثمار المعرفي آليات أىمية عمى

 كجكد الدراسة نتائج بينت كما، العممي  كاإلنتاج العممي كاالستشارات كالبحث كالتدريب التعميـ
 درجة كبيف المعرفي لبلستثمار المقترحة اآلليات درجة أىمية بيف  )مكجبة ( طردية عبلقة
 كاالستشارات العممي لبحثكا كالتدريب مجاالت التعميـ في التنافسية الميزة بناء في أىميتيا
 .كمقترحات تكصيات عدة إلى خمصت الدراسة كقد الناشئة، بالجامعات العممي كاإلنتاج

 لكأحد فمسطيف جامعة في الشاممة الجكدة إدارة كاقع تعرؼ إلى ىدفت )9102( نخيلدزاضة -
 تنافسية،ال لمميزة الجامعة تحقيؽ بمستكل ذلؾ كعبلقة الفمسطينية العالي مؤسسات التعميـ

 .فييا اإلدارية المستكيات كافة في آراء العامميف استقصاء خبلؿ مف
 االستبانة كاستخدمت الدراسة، أغراض لتحقيؽ التحميمي الكصفي المنيج الدراسة كاستخدمت

 كافة في سةاالدر  مجتمع كتمثؿ سة،ار الد ترابمتغي المتعمقة المعمكمات لجمع رئيسية كأداة
 النتائج أبرز كمف ،ان مكظف (ٖٕٓعددىـ ) كالبالغ بالجامعة كاإلدارييف األكاديمييف العامميف

 محاكر مف محكر كؿ بيف إيجابية معنكية ارتباط عبلقة ىناؾأف  الدراسة إلييا تكصمت التي
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 الزبكف، عمى التركيز التحسيف المستمر، العميا،  دارةإلا كدعـ التزاـ( الشاممة الجكدة إدارة 
 حدة عمى ) يـكتأىيم كتدريب العامميف العامميف، مشاركة الجكدة، إلدارة ستراتيجيإلا التخطيط

  إلدارة تأثير درجة ف ىناؾ،كا   لمجامعة التنافسية الميزة مع ككؿ الشاممة الجكدة كبيف إدارة
 .التنافسية  لمميزة الجامعة تحقيؽ عمى الشاممة الجكدة
 مف التحقؽ:يمي ما أىميا ،بيا لمعمؿ التكصيات مف مجمكعة لمجامعة الدراسة قدمت كما

 كالحكافز الكفاءات الشاممة تكفير الجكدة إدارة لمبادئ فييا اإلدارية الكحدات جميع تطبيؽ
 كاستراتيجيات خطط األبعاد إعداد ىذه تطبيؽ عمى العامميف لتشجيع البلزمة كالمعنكية المادية
ليـ  المقدمة تطكير الخدمات أجؿ مف كالمكظفيف الطمبة احتياجات عمى لمتعرؼ األجؿ طكيمة
 .ىاكتطكير  فييا العامميف راتقد لتنمية سنكية تدريب خطة إعداد

 لبناء البلزمة المتطمبات أىمية درجة معرفة إلى الدراسة ىدفت )9102اللوقاٌ ، (دزاضة -
 نظر كجية مف العربية السعكدية المممكةب حائؿ جامعة  في ةتنافسي ميزة لبناء  المعرفة
 أىمية درجةك  نظرىـ كجيات االحصائية بيف الداللة ذات الفركؽ كمعرفة األكاديمية، اقياداتي

 الكصفي يجنالم الدراسة كاستخدمت الدراسة، متغيرات الختبلؼ تعزلالتي  تمؾ المتطمبات
 المعمكمات، كجاءت لجمع أداة االستبالة كاستخدمت ( ٖ٘ٔ) كتككنت العينة مف  المسحي

 كمدخؿ لبناء ميزة تنافسية المعرفة البلزمة إلنتاج  المتطمبات أىمية جةدر  بأف النتائج  أبرز
إلنتاج  البلزمة المتطمبات كما جاء ترتيب أبعاد كبيرة جدا بدرجة جاءت حائؿ  في جامعة
 :ألتيكا الحسابية كمدخؿ لبناء ميزة تنافسية في جامعة حائؿ كفؽ المتكسطات المعرفة

 ذات فركؽ كجكد كعدـ .)المادية المتطمبات - البشرية اتالمتطمب -التنظيمية  المتطمبات
 إلنتاج  البلزمة المتطمبات أىمية مدل حكؿ الدراسة استجابات عينة  إحصائية بيف داللة

 الدراسة كأكصت.  الدراسة لمتغيرات تعكد المحاكر تمؾ  في التنافسية  لبناء الميزة  المعرفة
 كبناء لتحقيقيا السبؿ كافة كتذليؿ الدراسة  في ردتك  التي لممتطمبات الجامعة تبني بضركرة
إلنتاج  البلزمة المتطمبات كافة لتكفير كالمساندة  الدعـ عمى يعمؿ  الجامعة  في داخمي نظاـ

 التنافسية . الميزة  لبناء المعرفة 
 ىدفت الدراسة إلى تكضيح األسس الفكرية إلدارة المعرفة كالميزة )9102، عبد اهلادي(دزاضة -

التنافسية كخبرات كتجارب الجامعات االجنبية في إدارة المعرفة كأىـ جيكد الجامعات المصرية 
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عات المصرية امدارة المعرفة كالتكصؿ إلى متطمبات تحقيؽ الميزة التنافسية بالجإفي مجاؿ 
 باستخداـ مدخؿ إدارة المعرفة .

ة متطمبات تسيـ في تطكير استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ، كقد تكصمت الدراسة إلى عد
إدارة المعرفة لتحقيؽ الميزة التنافسية بالجامعات المصرية كتتمثؿ في متطمبات ترتبط بالبنية 

نية التحتية كمتطمبات بشرية ، كمتطمبات إدارية كتنظيمية بالتشريعية كمتطمبات ترتبط بال
 جتمعية .كمتطمبات ترتبط بالثقافة التنظيمية كمتطمبات ترتبط بالثقافة الم

دارية التي تتبعيا إلجراءات اإلالعبلقة بيف ا تقصيلى إ تىدف )9102قػكؼ، (دزاضة -
كىي ، الجامعات في إدارة رأس الماؿ الفكرم في تعزيز الميزة التنافسية لدييا مف عدة محاكر 

مدل تأثير كؿ مككف  كتعرض  االبداعك ، النكعية ك ، كالتطكر ، المركنة ك ، جكدة الخدمة : 
ف ا  ك  ،مككنات رأس الماؿ الفكرم في تعزيز الميزة التنافسية بيف الجامعات الفمسطينية  مف

تـ ك  ، كاف ىناؾ اختبلؼ بيف الجامعات نفسيا في كيفية إدارة رأس الماؿ  الفكرم الذم تمتمكو
تصميـ استبانة  تـ تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة، ك  كاستخداـ المنيج الكصفي التحميمي 

الييئة عينة الدراسة شممت ك سة مف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ، راع الدتككف مجتم
كجكد عبلقة ذات داللة :  دارية العميا في الجامعات،  كقد أظير البحث عدة نتائج أىمياإلا
في عبلقة  ان دارة رأس الماؿ الفكرم كتحقيؽ الميزة التنافسية ، كأف ىناؾ تفاكتإحصائية بيف إ

رأس  –رأس الماؿ الييكمي  –ككنات رأس الماؿ الفكرم ) رأس الماؿ البشرم كؿ مككف مف م
كأف ىناؾ عبلقة لمكاف العمؿ كالمسمى الكظيفي ، ماؿ العبلقات( في تعزيز الميزة التنافسية 

دارية المتبعة في تحقيؽ الميزة التنافسية، مع عدـ كجكد فركؽ لكؿ مف ) إلجراءات اإلعمى ا
دارية التي تعزز الميز إلجراءات اإلسنكات الخبرة ( في ا –ؤىؿ العممي الم -العمر  –الجنس 

دارية التي مف شأنيا إلكفي نياية البحث قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات ا، ة التنافسية
أف تساعد الجامعات في االستفادة مما تمتمكو مف مككنات رأس الماؿ الفكرم في تعزيز 

 ميزاتيا التنافسية.
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر الكفاءات البشرية في تحقيؽ الميزة  ) 9102كادمة،امل(دزاضة -

سبلمية، ككذلؾ التعرؼ عمى مستكل الميزة التنافسية لمجامعة إلالتنافسية في الجامعة ا
لى إالدراسة أسمكب الحصر الشامؿ لمعامميف باإلدارة العميا كصكالن  اعتمدتسبلمية، كقد إلا

ف ىناؾ عبلقة أإلى ( فردا ، كخمصت الدراسة ٕٚٔامعة كالبالغ عددىـ)قساـ بالجألرؤساء ا
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في الجامعة االسبلمية، كأف  بيف تكفر الكفاءات البشرية كتحقيؽ الميزة التنافسية ارتباطية
نسبة تحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعة االسبلمية متكفر كعاؿ، كأف ىناؾ عبلقة ارتباطية 

لقدرات كالميارات المكجكدة في الكادر البشرم كمدل قدرة الجامعة بيف مدل تكفر المعرفة كا
  .عمى تحقيؽ ميزة تنافسية

التنافسية في   لميزةى متطمبات استدامة اعمالتعرؼ إلى التي ىدفت  )9102علي، (دزاضة -
مؤسسات التعميـ العالي كىي كدراسة حالة عمى الجامعة اإلسبلمية، كقد تككنت عينة الدراسة 

( مف مدراء الكحدات كالدكائر، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كأثبتت النتائج ٔٔٔمف )
أف متطمبات استدامة الخبرة التنافسية لمجامعة تتأثر بصكرة جكىرية بكؿ مف المتغيرات )تقييـ 

التكيؼ المنظمي( حيث كاف  –التحسيف المستمر  –التعميـ المنظمي  –مكارد كقدرات الجامعة 
% كاألضعؼ ىك معرفة قدرات المنافسيف ٖٚ.ٚٚىك التكيؼ المنظمي بكزف نسبي األقكل 
 %.٘ٛ.ٗٙبنسبة 

كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ الجامعة بإجراء التحسيف المستمر لبرامجيا األكاديمية 
كسياستيا المعتمدة في تقديـ خدماتيا، كأف تتبنى االبتكارات كاإلبداعات ألنيا تعتبر مف أىـ 

 استدامة الميزة التنافسية.متطمبات 
ىػدفت الدراسػة إلػى البحػث فػي دكر تبنػي اسػتراتيجيات التميػز  ) 9109الفكَــاء، (دزاضــة -

فػي التعمـ كالتعميـ في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميـ العالي ، كاعتبرت 
بػع مػف األثػر الػذم تحدثػو عمػى مسػتكل الدراسة أف الميزة التنافسية لممؤسسػات التعميميػة تن

اسػتندت الدراسػة عمى فرضية أف تطكير استراتيجيات ك الطالػب، كالمكظػؼ، كالمؤسسػة ، 
التميز في الػتعمـ كالتعمػيـ ، كتنفيػذىا يعتبػر متطمبػان سػابقان ميمػان حيكيان لتحقيػؽ مؤسسات 

ة ، كاتبعػت الدراسػة المنيجيػة االسػتطبلعية التعميـ العالي الميػزة التنافسػية المسػتدام
كالكصػفية مػف خػبلؿ مراجعة األدب النظرم، كاعتماد تجربة جامعة النجاح الكطنية حالة 
دراسية لككنيا صاحبة تجربة فريدة في مجػاؿ التميػػز فػػي التعمػػػيـ كالػػػتعمـ، كتكصػػمت 

استراتيجيات ان قكيػػػان بػػػيف تبنػػػي أف ىنػػػاؾ ارتباطػػػ: منيػػا ، الدراسػػػة إلػػػى عػػػدد مػػػف النتػػػائج 
التميز في التعمـ كالتعميـ كبيف تحقيؽ مؤسسػات التعمػيـ العػالي الميػزة التنافسػية المسػتدامة 
مػف خػبلؿ تزكيد الطمبة بتجربة تعميميػة متميػزة، كدعػـ أعضػاء الييئػة األكاديميػة بمػا يمكػنيـ 

ف األداء كفػؽ معػايير الجػكدة المرجكة، كتػكفير البيئػة الدراسػية الداعمػة لمتنػكع كاإلبػداع ك مػ
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تصػميـ األنشػطة التعميميػة التػي تعػزز اإلبػداع كالتفكيػر الناقد لدل جميع أطراؼ العممية 
  . التعميمية

تعميـ االلكتركني في لى التعرؼ عمى دكر الإىدفت ىذه الدراسة  ) 9109بوغني، أ(دزاضة -
، اإلبداع كاالبتكار،  الكفاءة المتميزة: تعزيز الميزة التنافسية المتمثمة في المجاالت التالية 

جكدة الخدمة التعميمية كاالستجابة لرغبات األكاديمييف في الجامعات الفمسطينية في قطاع 
اضريف في الجامعات ثر الخصائص الشخصية لممحأغزة مف كجية نظر األكاديمييف ، كتحديد 

: الفمسطينية في تطبيؽ التعميـ االلكتركني، كقد شممت الدراسة الجامعات الفمسطينية التالية 
، كباستخداـ  جامعة القدس المفتكحة، قصى ألجامعة ا ،جامعة االزىر ، الجامعة االسبلمية

لى مجمكعة إسة فرد، كقد تكصمت الدرا(  ٖٓحجـ العينة ) كبمغالعينة الطبقية العشكائيةػ، 
مف النتائج أىميا أف ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية حكؿ دكر تطبيؽ التعميـ االلكتركني 
في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية، ك أف التعميـ االلكتركني يساىـ في 

في تحقيؽ جكدة الخدمة اىـ كثيرا ابتكار طرؽ جديدة في العممية التعميمية، كأنو يس
دكر التعميـ االلكتركني في تعزيز كجد ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية حكؿ التعميمية، كال ي

: التي شممت  األكاديمييفالميزة التنافسية لمجامعات تعزل لمخصائص الشخصية لممكظفيف 
 .الخبرة،الرتبة االكاديمية  ،المؤىؿ العممي  ،الجنس 

 ممارسة دكر في النظر إلى لدراسةا ىدفت ) Al Shobaki, Naser (2017 ,دزاضة-
 العالي التعميـ مستدامة لمؤسسات تنافسية ميزة تحقيؽ في التعميـ في التميز استراتيجيات

مجاؿ  في الفريدة لتجربتيا كنمكذج بغزة األزىر بجامعة المعمكمات كتقنية اليندسة بكمية
 في لمتميز استراتيجيات كضع أف : مفادىا فرضية إلى الدراسة كاستندت التعميـ، في التميز
 التعميـ مؤسسات في المستدامة التنافسية الميزة لتحقيؽ كىاـ شرط أساسي كتنفيذىا التعميـ
 األدبيات مراجعة خبلؿ مف كصفية استكشافية منيجية الدراسة كأتبعت العالي
 بيف قكية عبلقة ىناؾ :أىميا مف التي النتائج مف عديد إلى الدراسة كتكصمت.النظرية

 لمميزة العالي التعميـ مؤسسات كتحقيؽ التعميـ في التميز استراتيجيات ممارسة تكلمس
 األكاديمييف كخاصة العامميف ميارات تطكير لعممية األكاديمي التركيز .المستدامة ب التنافسية

 االتساؽ كجكد التخرج ، بعد ليـ التكظيؼ معدؿ كزيادة الطبلب عمى تميز يساعد الجامعة في
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 )كالمكظؼ كالجامعة الطالب( الثبلثة المستكيات جميع عمى الجكدة كتحسيف التنمية جيكد في
 .ىاكتفردالجامعة  كميات تفكؽ في يساىـ

 إدارة منيجية تبني أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت ) Christopher، 9102 (دزاضة -
 المؤسسات في تنافسية ميزة لتحقيؽ اإلدارية الحديثة المداخؿ كأحد تياكفمسف الشاممة الجكدة

 الجكدة إدارة تساعد :أىميا مف التي النتائج مف عديد الدراسة إلى كتكصمت.ةالعالي التعميمية
 الجكدة السعي لتحسيف خبلؿ مف العالي التعميـ بمؤسسات التنافسية الميزة تكقع في الشاممة
 الجكدة إدارة مؿتق المجاؿ، ىذا في ةالشديد المنافسة كالنجاح مف كتمكنيا مستمر بشكؿ

 تكفر التعميـ العالي، بمؤسسات الجديدة التكنكلكجيا تطبيؽ عف الناجـ االضطراب مف الشاممة
أف  شأنو مف كالذم العالي التعميـ مؤسسات تحتاجو الذم الفعاؿ الدافع الشاممة الجكدة إدارة
 إدارة تكفر ييا،لد العمؿ لقكة اإليجابية الطاقة مف كاالستفادة المنتشر اإلحباط إلى يؤدم
كالسماح  الجيدة العمؿ أخبلقيات تعزز عمؿ بيئة العالي التعميـ بمؤسسات الشاممة الجكدة
 متميزة . بشرية كككادر كطاقاتيـ إمكاناتيـ لكامؿ األمثؿ باالستغبلؿ بيا لمعامميف

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األسباب التي تدعك مؤسسات   Bisaria،(2013 (دزاضة=
يـ باليند الى تحقيؽ ميزة تنافسية بينيا، كتعريؼ األنكاع المختمفة لمميزة التنافسية التي التعم

مف الممكف أف تتحقؽ في مجاالت التعميـ، كقدمت الدراسة أىمية أف يككف ىناؾ تنافس في 
ظيار مدل أىمية تحقيؽ ميزة تنافسية في الكميات كالجامعات كتأثيرىا عمى  مجاؿ التعميـ، كا 

الجامعة أك الكمية كالطمبة كأكلياء األمكر كالمجتمع ككؿ، حيث قدمت الدارسة دراسة مستكل 
كصفية لمميزة التنافسية ككيفية تحقيقيا في الجامعات كالكميات ككيفية االستفادة مف اإلدارات 
المكجكدة بيا في دعـ خصائصيا التنافسية كالمتمثمة في كافة المحاكر مثمت الطمبة كالييئة 

( فردا مكزعيف عمى مدراء  ٓ٘سية كالبيئة التعميمية، كطبقت الدراسة عمى عينة بمغت )التدري
الجامعات كعمداء الكميات في محافظة بريديش في اليند، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف 

تمتـز بو مؤسسات التعميـ في  ان كأخبلقي ان تحقيؽ الميزة التنافسية ىك أمر يجب أف يككف قانكني
 األكاديمية ك اإلدارية منيج حياتيا

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ العناصر التي   Greco and others ،( 2013 (دزاضة =
كالتي تستطيع مف خبلليا تحقيؽ ميزة تنافسية مع نظرائيا مف  Cassino تمتمكيا جامعة 

قد الجامعات، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ بعض عناصر رأس الماؿ الفكرم التي تمتمكيا الجامعة، ك 
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سة تحميؿ البيانات مف خبلؿ إجراء مجمكعة مف المقاببلت مع ممثميف لمجامعة رااستخدمت الد
ف مف يمستفيدكالتدريسية، الييئة الأعضاء ،الرئيس التنفيذم  :كالييكمية اإلدارية ليا، مثؿ 

التعامؿ مع الجامعة، كقد خمصت الدراسة إلى تحديد إطار يساىـ في خمؽ ميزة تنافسية في 
رأس الماؿ الفكرم التي تمتمكيا عناصر امعة مف خبلؿ االستفادة القصكل مف ميزات الج

الجامعة، كأف ىذا اإلطار ساىـ بشكؿ فاعؿ في تطكير العمؿ داخؿ الجامعة كتحسيف آلية 
سة مقترحان لبلستفادة راالتعامؿ مع المستفيديف مف الجامعة الخارجييف كالداخمييف، كقدمت الد

 كاالستفادة مف إمكانات المكارد البشرية ك كيفية إدارة العبلقات مع العمبلء. مف آلية التعامؿ
 تحدد التي العكامؿ عمى التعرؼ لىإالدراسة  ىدفت Huang, Lee ,2012) (دزاضة=

 كضع بغية بينيا العبلقات كتحديد العالي، التقني كالميني التعميـ لمؤسسات التنافسية الميزة
 في العالي كالميني التقني قطاع التعميـ تطكير لمكاصمة إدارية كارشادات استراتيجي إطار

 التعميـ مؤسسات لمساعدة التنافسية الميزة لتحقيؽ العكامؿ متعدد نمكذج كتطكير تايكاف،
 كجو عمى العالي كالميني التقني التعميـ قطاع كمؤسسات عمكما، ياكتكجيي العالي

 التي النتائج مف عديد إلى الدراسة ف كتكصمتتايكا في لو التنافسية لتحقيؽ ميزة الخصكص
 كىي، العالي  كالميني التقني التعميـ مؤسسات بيا تتمتع التي الداخمية أف المكارد أىميا: مف
 "كالتطكير البحث كقدرات  المالية، المكارد المناىج،، التسكيقية  القدرات ، البشرية المكارد: 
 ميزة تحقيؽ أجؿ مف متكاممة بطريقة إدارتيا  غيينب بينيا كبالتالي إيجابية عبلقة ذات

 في العالي التعميـ لمؤسسات األساسية المياـ أداء العالي ، كأف  التعميـ تنافسية لمؤسسات
 مع التعاقد يتـ عندما إال يتـ ال ككفاءة مجتمعيـ بفعالية كخدمات كالبحكث كالتدريس التعمـ

 .بيـ كاالحتفاظ الجكدة العالية ذكم األكاديمييف كغير اإلدارييف المكظفيف
التدريب مراكز  تكفير عمييا ينبغي المستقبؿ، في المنافسة عمى قادرة المؤسسات تظؿ كلكي

 خبلؿ مف وعمي كتحافظ التعميـ مف جكدة تعزز أف، ك  العاممة لمقكة البلـز المتقدـ كالتعميـ
 كالميني التقني التعميـ اتمؤسس تتعاكف أف التعميـ ، كما ينبغي األكاديمييف بجكدة لتزاـا

 االستراتيجية كالشراكات التحالفات إقامة في ة شديدةينافست بيئة في البعض بعضيا مع العالي
 تتعاكف جديدة ، كأكصت بضركرة أف أسكاؽ كصكؿ إلىلم أك الشحيحة المكارد إلى لمكصكؿ
 لغرض محددة مجاالت في األجنبية الجامعات مع العالي كالميني الفني التعميـ مؤسسات
يككف  أف كيمكف .كاإلدارييف لمطبلب الدكلي كالحراؾ التدريس، ىيئة ألعضاء الدكلي الحراؾ
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أك ، كسنغافكرة  ككنغ كىكنغ الصيف مثؿ أخرم آسيكية بمداف في جامعات المحتمميف الشركاء
 . اكأسترالي ،  المتحدة كالمممكة ، المتحدة الكاليات :مثؿ ،الغربية الدكؿ في الجامعات

 التعليل علي الدزاضات الطابكة :
 التي المبلحظات مف ان عديد ىناؾ أف يتضح السابقة راساتلمد السابؽ االستعراض خبلؿ مف-

 كالتعاكف التبلقي كنكاحي الشبو أكجو كتبيف الحالية كالدراسة الدراسات السابقة بيف تجمع
 إجماليا يمكف التميز التنافسيعبلقتو بك  التعمـ التنظيمي مكضكع حكؿ جميعا بينيا كالتكامؿ

 : اآلتي النحك عمي
 ، معالجتيا نطاؽ كاختبلؼ ، الدراسة مكضكع حيث مف السابقة الدراسات نظر زكايا تنكعت
  الباحثة تناكلتيا التي الدراسات تنكعت فقد ؛ التحميؿ مسارات كتعدد كأساليبيا أدكاتيا كتبايف

بأنكاع تناكلت الباحثة عبلقة التعمـ التنظيمي ، حيث  التنظيميفي المحكر الخاص بالتعمـ 
كالقيادة ، ( ٕٛٔٓ،  الزىرانيكما في دراسة )  القيادة االستراتيجية : مختمفة مف القيادة مثؿ 

الجامعية كما في دراسة القيادة  كأساليب، (ٕٙٔٓ،  الكرعاكم)  دراسةالذكية كما في 
2013,Nszem,Sadeg) ( لي كما في دراسة )كقادة مؤسسات التعميـ العاBeal.G (  كما

داء التنظيمي ألداء مثؿ األتكضح الدراسات العبلقة بيف التعمـ التنظيمي كأنكاع مختمفة مف ا
داء المؤسسي كما في دراسة )ريحي ، ألكا  (Shoabib, et al.,2011)مثؿ دراسة 

متميز كما في داء الأل( كإٚٔٓلمعامميف مثؿ دراسة ) بف دكمة ،  الكظيفي( كاألداء ٕٚٔٓ
عبلقة التعمـ التنظيمي  ةقالساب ات، كما تناكلت الدراس (ٜٕٓٓ، يفدراسة ) الحكيـ كآخر 

كعبلقتو بالقدرات التنافسية كما ، ( ٕٛٗٔبالتغير االستراتيجي كما في دراسة ) اليذيناني ، 
( كعبلقتو بمستكل المركنة الكظيفية كما في دراسة ٕٓٔٓفي دراسة ) الظالمي ، 

Abdullah M,2011) ) ، كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسةGuinot, Mallen)  
 مف حيث متغيرات الدراسة كاختمفت في اليدؼ مف الدراسة . ) ٕٙٔٓ،
كفي المحكر الثاني كىك الميزة التنافسية ؛ فقد تنكعت الدراسات التي تناكلتيا الباحثة في -

البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية في دراسة ىذا المحكر حيث تناكلت عبلقة دكر الكفاءات 
( ، كالميزة التنافسية كمتطمبات الخبرة التنافسية  كما في دراسة ) عمى ، ٖٕٔٓ) المقادمة ، 

( ، كاستراتيجيات التميز في التعميـ كالتعمـ في تحقيؽ الميزة التنافسية كما في دراسة  ٖٕٔٓ
 ٕٕٔٓأبكغيف، (ركني في تعزيز الميزة التنافسية التعميـ االليكت كر( ، كدٕٕٔٓ)الفقياء ، 
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دارة راس ا  ، ك  )ٕٛٔٓشمبي، ( الميزة التنافسية كما في دراسة متطمبات تحقيؽ ، ككذلؾ )
، Greco and others ( 2013 (ك دراسة  )ٕٗٔٓقشقش، (الماؿ الفكرم كما في دراسة 

 Christopher،ٕٙٔٓ) ةدراسك ،  )ٕٙٔٓ ،كحيؿ )كما في  دراسةدارة الجكدة الشاممة ا  ك 
دارة المعرفة كاالستثمار المعرفي  كبناء المعرفة كالبحث العممي ، كعبلقة الميزة التنافسية بإ )

 ٕٚٔٓالمطمؽ ،(ك دراسة  )ٕٙٔٓك دراسة )المكقاف ، ، ) ٕٚٔٓ ،الباز (كما في دراسة 
 (دراسة ؿ مثؿ لي الدراسات التي تناكلت الميزة التنافسية بالدراسة كالتحميإباإلضافة )

(2012, Huang, Lee  ،2017 ,دراسة) Al Shobaki Naser (  دراسة ك) عبد
 . )ٕٚٔٓخميؿ ،  (ك دراسة  ، )ٕ٘ٔٓاليادم، 

بالتعمـ  الخاصة المفاىيـ عمي التعرؼ في الدراسات السابقة مع الحالية اتفقت الدراسةك - 
 األىداؼ في السابقة اتالدراس عم الدراسة الحالية التنظيمي كالميزة التنافسية  كاختمفت

كتناكؿ بالتعمـ التنظيمي كالميزة  ، الدراسة كعينة كالمكضكعية المكانية الدراسة كحدكد
 الدراسات السابقة معظـ كاستخدمت ، أسكاف بجامعة األكاديمية القيادات التنافسية  لدم

 إلي تكصمت جميعا ياأن إال ، لمدراسة كأداة االستبانة كاعتمدت التحميمي الكصفي المنيج
 الجامعي التعميـ في بالتعمـ التنظيمي االىتماـ ضركرة ،كىي كاحدة في غاية تصب نتائج

 .كتكصمت إليو الحالية الدراسة قصدتو ما كىك ،لتحقيؽ الميزة التنافسية 
فقط رغـ كثرة ا لمدراسات السابقة عمى الجامعات في تناكلي الدراسة الحالبةاقتصرت -

خرل كتناكلت الدراسات السابقة ألتي تناكلت محكرم الدراسة في المنظمات االدراسات ال
كالفمسطينية ، ، الجامعات العراقية كالسعكدية ك ، المصرية  لجامعات:ا مثؿ، جامعات مختمفة 
 .باإلضافة إلى بعض الجامعات األجنبيةكالجامعة االسبلمية ، كجامعة البحريف 

 كالتطبيقية الفكرية الباحثة خمفية تكسيع في السابقةراسات الد مف الحالية سةاالدر  استفادت-
 جكانب إجماؿ كيمكف معالجتيا كنطاؽ ، مسارىا كتعييف شكميا كبمكرة الدراسة مكضكع لتحديد
 :التالية النقاط في السابقةالدراسات  مف اإلفادة

 . الحاليةدراسة لم كالفكرية النظرية لمخمفية العاـ اإلطار تحديد -
 ، كالنتائج التكصيات مف دةاإلفا-
 . السابقةالدراسات  في طبقت التي ) االستبانة( الدراسة  أداة بناء -
 . الدراسة بمشكمة العبلقة ذات المفيدة المعمكمات مصادر مف عديد نحك الباحثة تكجيو-
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 قشةمنا عند العبلقة ذاتالدراسات  إلييا تكصمت التي بالنتائج الحاليةالدراسة  نتائج قارنةم-
 . كتحميميا النتائج

 : ميَج الدزاضة

يعتمد عميو  للكي تحقؽ الدراسة الحالية أىدافيا استخدمت الباحثة المنيج الكصفي الذ
كيمكف تحميميا ، الباحثكف في الحصكؿ عمى معمكمات كافية كدقيقة تصكر الكاقع االجتماعي 

،  عدسكضاع ) أل داء كابغية تحسيف األ، كمف ثـ الخركج باستنتاجات منيا ، كتفسيرىا 
لباحثة بتكظيؼ ىذا المنيج مف خبلؿ دراسة نظرية يتـ مف ا( ، كقد قامت ٖٕ٘ :ٕٙٔٓ

بجامعة أسكاف  األكاديميةض التعمـ التنظيمي ككاقع استخدمو لدم القيادات اخبلليا استعر 
قديـ كذلؾ مف خبلؿ ت،  ككيؼ يمكف مف خبللو تحقيؽ التميز التنافسي ليذه الجامعة الناشئة

  استراتيجية مقترحة لتفعيؿ التعمـ التنظيمي لتحقيؽ الميزة التنافسية بجامعة أسكاف .
 أدوات الدزاضة 

استخدمت الباحثة استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة ممثمة مف القيادات العممية )عمداء الكميات 
حقؽ الميزة ت التي كالككبلء ( بجامعة أسكاف لمتعرؼ عمى كاقع التعمـ التنظيمي كالدرجة

 التنافسية بجامعة أسكاف .
 

 حدود الدزاضة 

 اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية :
الحدكد المكضكعية : اقتصرت الدراسة عمى تناكؿ دكر التعمـ التنظيمي في تحقيؽ الميزة -ٔ

 التنافسية .
 ٕٓ داة الدراسة عمي كميات جامعة أسكاف كعددىاأالحدكد المكانية : حيث تـ تطبيؽ - ٕ

 كمية .
مف السادة عمداء الكميات  ألكاديميةاالحدكد البشرية ، كتتمثؿ في عينة ممثمة لمقيادات -ٖ

( فردا يشغمكف مناصب قيادية  في ٓٚعميدا كككيبل مف إجمالي ) ٛ٘كككبلئيـ بمغت 
 جامعة أسكاف .

شير  منتصؼ إلىبريؿ إالحدكد الزمانية : تـ تطبيؽ البحث في الفترة مف منتصؼ شير -ٗ
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓمايك في العاـ الجامعي 
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 خطة الطري يف الدزاضة 

 :اآلتيسارت الدراسة الحالية كفؽ المنيج المستخدـ عمى النحك 
 طاز اليعسي للدزاضة إلول : األاحملوز ا

 بالجامعات في األدبيات التربكيةالتعمـ التنظيمي -
 . بالجامعات في األدبيات التربكيةالميزة التنافسية -
 .دكر التعمـ التنظيمي في تحقيؽ الميزة التنافسية بالجامعات -

 طاز امليداىي ويتياول فينا يلي : إلاحملوز الجاىي : ا

عداد استبانة تتككف مف محكريف : األكؿ تتناكؿ أبعاد التعمـ التنظيمي كالثاني يتناكؿ إ-
 األكاديمية القيادات الميزة التنافسية ، كتـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف  مجاالت تحقيؽ 

 .سكاف أبجامعة 
 احملوز الجالح : وتياول خالصة اليتائج واالضرتاتيجية املكرتحة .

 اإلطاز اليعسي

 أوال :التعله التيعيني

ة حديثة طالت الممارسات اإلدارية بمختمؼ جكانبيا، ك يميعبر التعمـ التنظيمي عف ظاىرة قد
ؽ الحصكؿ عمى المعرفة بمختمؼ أشكاليا مف تتعمؽ عممية التعمـ بآليات كأساليب ك طر

 .  التنظيميدبيات الخاصة بالتعمـ أللذا قامت الباحثة بعرض بعض  ا خبلؿ التجربة ك الخبرة ،
 ٍنية التعله التيعينيأ-أوال 

 تنافسية ميزة يعد التنظيمي التعمـ أف لىإ  Rezaie &Bagheri,2014:149))يشير   
 مف كيزيد , الجديدة فكارألكا المعارؼ تكليد لىإ يؤدم اعمية  مماكالف االبتكار كيدعـ ظمةلممن
 ذات عماؿألا بيئة كاستخداميا لمكاجية المعرفة ليذه كالتطبيؽ الفيـ عمى المنظمة قدرة

 تنمية المنظمة مف يتطمب مما المعمكمات كتكنكلكجيا العكلمة زيادة ظؿ في السريع التغيير
 الذيف المعرفة عماؿ خبلؿ مف المتاحة كالمعارؼ لمعمكماتا مقدار كزيادة مكاردىا البشرية

 خبلؿ مف المدراءأف   (Lopez, et al, 2005:228 )، كأكجز مكاردىا ثمفأ فيعتبرك
،  كفيميا كبيئتيا المنظمة كفيـ دارةإ جؿأ مف العامميف قدرات  مف فيزيدك التنظيمي التعمـ
 ألنو التنظيمي بالتعمـ المنظمات كتيتـ ،مرمست تنظيمي داءأك  مقبكلة قرارات لىإ يؤدم كذلؾ
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 يساعد ككذلؾ ،داءألا عمى يجاباإ يؤثر كىذا،  بداعإلا تعزز التي راتالقد بتطكير ليا يسمح
 جؿأ مف تكيفا كثرأ المنظمة كيجعؿ،  االتصاالت كيحسف، التطكير كيعزز، االبتكار عمى

 . كالييكؿ العمؿ جراءاتإ في التغيرات  استيعاب
متد ا بؿ فقط االعماؿ عالـ في كالمدراء دارييف،إلكا العمماء اىتماـ التنظيمي التعمـ جذبي لـ ك

 شرط كىك،  التنافسية الضغكط مكاجية في الفكرية األفراد قدرات ليعمؿ عمى تحسيف تأثيره
 المنظمة كجعؿ ،الكظيفي الرضا كتحقيؽ ،المتميز داءألكا التنظيمي التغيير جؿأ مف ساسيأ

 بيا، كالتنبؤ كالمعرفة المعمكمات نشاءإ خبلؿ مف البيئية لمتغيرات االستجابة  ى قادرة عم
 الفكائد خبلؿ مف التنظيمي التعمـ ىميةأ لىإ (Brandt R.,2003:32) يشير ك ،ىا كتفسير 
  : يأتي كما كىي،  لؤلفراد يحققيا التي

 نحو الثقة بالنفس بشكؿ يم اآلخريف عمى االعتماد دكف العمؿ نجازإ مف الفرد يمكف -ٔ
 .الحالية قدراتو تطكيرإلى  باإلضافة جديدة خبرات الفرد اكساب -ٕ 
 .العممية حياتو في الضركرية اتالتغير تنفيذ  مف يمكف الفرد  -ٖ
 تفتح التيك  القيادية، المناصب لشغؿ تؤىمو التي لمفرد السمككية تطكير الميارات -ٗ

 .المستقبؿ بكابأ ماموأ
أىمية التعمـ التنظيمي في الجامعة بكجو  ( ٕٗٔ-ٕٕٔ: ٕٓٔٓجي ،كما يكضح )الممي
 خاص فيما يمي : 

 رغبة المؤسسة الجامعية في تحقيؽ األداء العالي كالميزة التنافسية عمى حد سكاء . -1
 التحسيف المستمر لمجكدة التعميمية . -2
 دعـ اإلبداع التنظيمي. -3
 .كقيادتوزيادة قدرة المؤسسة عمى إدارة التغيير  -4
 سيع حدكد المؤسسة الجامعية .تك  -5
 تدعيـ االلتزاـ التنظيمي كالميني لؤلفراد العامميف في المؤسسة الجامعية . -6
 زيادة المساىمة كالمشاركة في خدمة المجتمع . -7
 التعمـ عمى منظمة مأ قدرة فأك  ، التنظيمي التعمـ مف خبلؿ يتـ منظمة مأ نجاحأم أف 
 في التنافسية الميزة عمى لممحافظة الكحيدة السمات مف ىي المنافسيف مف سرعأ بشكؿ

 القدرة تحسيف لىإ مديركفاليضطر  ذلؾل ككفقاالتنظيمي ،  التعمـ يحققو ما كىذا المستقبؿ،
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 جديدة تكنكلكجيا كتبني جديدة منتجات كابتكار ، الزبائف متطمبات مكاجية خبلؿ مف التنافسية
 الحالية راتالقد تطكير لىإ نظماتالم تحتاج المنافسة طميعة في البقاء جؿأ كمف ،

 . التنافسية الميزة كتحقيؽ لمبقاء الكحيد السبيؿ ىك سرعأ بشكؿ التعمـ فإف كالمستقبمية كبيذا
خصائص التعله التيعيني -ثاىيا  

خصائص المجمكعة مف تضمف يف التعمـ التنظيمي أ( ٓ٘ٔ : ٕٛٓٓيرم ) أبك النصر ، 
:  يأتييمكف تحديدىا فيما   

أنو عممية مستمرة تحدث تمقائيا كجزء مف : مف خصائص التعمـ التنظيمي ازية االضتنس -
 كال يعتبرىا األفراد شيئا مضافا إلى أعماليـ اليكمية. ،  تياكثقافنشاط المنظمة 

:  كجكد رؤية مشتركة  بيف أعضاء المنظمة حكؿ ىدؼ المنظمة    وجود زؤية مػرتنة -
 . ممية التعمـ التنظيمييعتبر عنصران أساسيان في ع ياكمستقبم

: التعمـ التنظيمي عممية تتضمف عددا مف العمميات الفرعية المتمثمة في اكتساب  الػنول  -
المعمكمات كتخزينيا في ذاكرة المنظمة ، ثـ الكصكؿ إلى ىذه المعمكمات كتنقيحيا 

 ظمة .لبلستفادة منيا  في حؿ المشكبلت الحالية كالمستقبمية ، كذلؾ في إطار ثقافة المن
، كالخبرة كحدىا ىي التي تساىـ في  ٍو ىتاج اخلربة والتجازب الداخلية واخلازجية للنيعنة -

عممية التعمـ التنظيمي ، كتمكف المنظمة مف إدراؾ المعاني القيمة المستمدة مف تجاربيا 
 كممارستيا .

جكة منيا دكف إف عممية التعمـ التنظيمي ال يمكف أف تحقؽ النتائج المر :   الدعه واملطاىدة -
 مساندة مف قيادة المنظمة ، التي يجب أف تككف قدكة لؤلخريف في السمكؾ كالتصرؼ .

التنظيمي عممية متشابكة تحتاج إلى التخطيط كالتنظيـ حتي يمكف أف يحقؽ  مـف التعأأم 
الفرعية ك  الرئيسيةة تنظيمية معينة حتي تتحقؽ كؿ عممياتو يتطمب ثقاف، كما أنو أىدافو 
 .تياكمساندمكف أف يحقؽ نتائجو بدكف دعـ القيادة اإلدارية كال ي

 مربزات التعله التيعيني-ثالجًا

المبررات ( ٜ٘-ٛ٘ :ٕٚٓٓك )الرشكدم ، ( ٜٔ-ٜٓ :ٖٕٔٓ الساعدم كؿ مف ) أكجز
 :يأتي بما التنظيمي لمتعمـ الرئيسة
 القدرة نقصيات التي المنظمات تمؾ تجد إذ ، المنظمات عمى لمتغيير المتزايد لضغطا 1-

 التنظيمي التعمـ فإ،إذ  مستقببل الخاسريف بيف نفسيا البيئة  المعقدة مكاجية عمى
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 حاجتيا فإف كبذلؾ  ،المنظمة بو إذ تمسكت مستدامة تنافسية ميزة ذا سيككف فقط
 لمكاكبة البلزمة كالمركنة السريع عمى التكيؼ القدرة يمنحيا تنافسية تككف الف

 . مكاكبتياك  البيئية المتغيرات
 المكاقؼ مع لمتعامؿ الضركرم اإلبداعي التغيير عممية لزيادة المنظمة حاجة 2- 

 .مبلءمة كثرأ كفاءات  كلبناء المبلئمة، غير كالممارسات
قدرات  امتبلؾ يستكجب مما ؛ التنافسية يا المزا تقميد عمى المنافسة المنظمات قدرة  3- 

 تتمثؿ ، تقميدية غير
 . المنافسيف مف سرعأ التعمـ مىع بالقدرة      
 في كالرغبة كاالحتراـ بكظائفيـ كاالعتزاز االفتخار بكاعث لتحقيؽ العامميف حاجة 4- 

 .نجاز الذاتيإل كا السيطرة
 التنظيمي التعمـ يعد إذ لمتغيراتو كاالستعداد المستقبؿ لمكاجية المنظمة تييئة  5- 

 .لمتطكر فرصة
 ما لىإ ذىابيا خبلؿ مف ، الزبائف مع كمبدعة ناجحة اكةشر  يجادإ في المنظمة رغبة  6-

 خبلؿ مف يجرم كىذا ، دائميف فزبائ كجعميـ كخدماتيا اقتناعيا بمنتجاتيا كراء
 مصادر حدأ زبائنيا يشكؿ ، نافعة بطريقة تبادلية ، كزبائنيا لنفسيا المنظمة تغيير
 . التعمـ

ىناؾ منظمات عالمية كثيرة أخذت تطالب االنسجاـ مع القكاعد كالقكانيف السيما أف   7-
(  TQM(  كتطبيؽ فمسفة إدارة الجكدة الشاممة) ( ISO  بتطبيؽ معايير نظـ األيزك

. 
 المكارد تغيراتك  العامميف انتقاؿ جراء الخبرة كنقص العمؿ دكراف  انعكاسات تفادم 8-

 .البشرية
 بالجكدة المتعمقة نتاجإل ا مشاكؿ لحؿ ، الداخمية المنظمة قدرات تحسيف في الرغبة 9-

 . كالكمية كالتسميـ كالكمفة
 .كصعبة معقدة ظركؼ طارإ في نجازإل ا مف العامميف تمكيف 10-
 التنافسية الميزة لزيادة األخير المبرر يعد، حيث  التنظيمي لمتعمـ المتميز الدكر 11-

 . كاإلبداع كتحسيف
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 ؛ عمى مكاجية البيئة المعقدةالضغط المتزايد عمى المنظمات نتيجة عدـ القدرة -ٕٔ
 .كبالتالي فيي بحاجة إلى التكيؼ كالمركنة لمكاكبة التغيرات البيئية

كمف المبلحظ أف كؿ المبررات السابقة مرتبطة بالمنظمة كتأثير التعمـ التنظيمي في نجاح 
ديف قد حقؽ التعمـ التنظيمي شيرة كبيرة في الفكر اإلدارم السيما في العقف المنظمة ، تميز

نظرا الرتباط ذلؾ بمجمكعة مف التغيرات الكبيرة التي شيدتيا  األخيريف مف القرف الماضي ،
بيئة األعماؿ مف اقتصاد كشركات قائمة عمى المعرفة كتكجو المنظمات نحك العالمية ، 

 . ف التغيير التنظيمي يقؼ عمى رأس المبررات المكجبة لبلىتماـ بالتعمـ التنظيميإكىكذا ف
 : ىواع التعله التيعينيأ -زابعا

تشير األدبيات إلى تعدد أنكاع التعمـ التنظيمي التي يمكف أف تتبناىا المنظمات لتتحكؿ 
لمنظمات متعممة، إال أف الغالبية مف الباحثيف يتفقكف عمى أف ىناؾ خمسة أنكاع لمتعمـ 

 (Marqwardt,2002: 37-45) :ىي ، التنظيمي 
  Adaptive Learning : التعله التهيفي-0

ؼ معيا، لمتكييعني بمفيكمو كيؼ أف المنظمة تصحح ذاتيا بما يتفؽ مع المتغيرات البيئية 
كتحميؿ اإلجراءات كالسمككيات كالنتائج ، كالمنظمة ىنا تسفيد مف تجاربيا كخبرتيا السابقة 

كجيو عادة تا  كالمقارنة بيف األىداؼ المرسكمة كالنتائج الفعمية المتحققة في الكاقع ، ك ، 
السمكؾ كاإلجراءات بما يحقؽ األىداؼ المرغكبة لذلؾ فالتعمـ التكيفي يقـك عمى التغذية 

  . جراء التعديبلت بما يحقؽ كيتبلءـ مع األىداؼ ا  العكسية كتقكيـ النتائج ك 
 :اآلتية كيتضمف األنكاع 

لتي تحدث في ىك تعمـ يتعمؽ بالتعديبلت البسيطة كالقصيرة األجؿ ا :التعله مفسد احللكة-أ-ٔ
ظؿ القكاعد المكجكدة، إذف ىك تعمـ مف أجؿ التحسيف الذم ليس لو تأثير  عمى نماذج 

، كما يعرؼ عمى أنو أداة التعمـ الذم ييدؼ إلى تعديبلت طفيفة في طرؽ العمؿ، يرالتفك
كىك عممية تعديؿ لئلجراءات مف أجؿ تصحيح األخطاء باالعتماد عمى اإلجراء دكف تعديؿ 

لذا فيك يعمـ العامميف حؿ المشاكؿ  ؛القيـ كالمتغيرات الحاكمة لسمكؾ الفرد مصاحب في
كىذا قد يجعؿ ذلؾ جؿ اىتماميـ كحمؿ أكلكياتيـ، كعدـ االىتماـ  ،الناتجة عف تصرفاتيـ

بما يجرم مف مستجدات، كبالتالي الكقكع في التعمـ الكىمي الذم يمثؿ التعمـ االنعكاسي، 
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)بف لما يجرم حكؿ المنظمة كبالتالي تأخرىا عف المنظمات األخرل  كالذم قد يككف مغايران 
 .(ٚ-ٙ : ٕٚٔٓدكمة ،

 التعله مصدوج احللكة:-ب-ٔ
يعد ىذا النكع مف التعمـ أكثر تأثيرا في  المنظمة مف التعمـ أحادم الحمقة، حيث يتجو    

صبلحية ك ـ العاممكف إلى إثارة تساؤالت عميقة حكؿ األكضاع الخاطئة التي  تمس النظا
القيـ كالبناء التنظيمي لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة كبعبارة أخرل التعمـ الثنائي الحمقة يستمـز 
البحث عف السياسات المانعة أك الكقائية التي تحكؿ دكف كقكع المشكبلت كاألزمات فيك 

كأطر كيقصد بو أيضا تغيير في  نماذج التفكير ، تعمـ مستقبمي أكثر منو انعكاسي كانفعالي
أكثر استراتيجية ألنو ال يعتمد عمى المعارؼ المكجكدة سابقا في  التفسير كيعتبر تعممان 

فيك ال ، لمميزة التنافسية لممنظمة المتعممة  نما يكجد خمؽ لممعارؼ مصدران ا  ك ، المنظمة 
، بؿ باكتشاؼ  يكجو اىتماـ األفراد عمى تعديؿ اإلجراءات لتحقيؽ األىداؼ الحالية فقط

، ىذا النكع مف التعمـ ىك أعمى مستكل مف حيث تمكيف  أىداؼ جديدةكاقتراح ت جراءاإ
المنظمة مف التغير كالتكيؼ، كلكنو يبقى محدكد التأثير، كىك يعد تعمما استراتيجيا 

كيؤدم ىذا النمط مف التعمـ إلى تنمية  ،(ٕٚ،ص ٕٙٔٓكمستقبميا)سطكطاح ك ركابحية ،
لثقافة التنظيمية كالسياسات كاألىداؼ كاالستراتيجيات ، اإلبداع في حؿ المشكبلت كتطكير ا

 . كيناسب ىذا النمط المنظمات التي تعمؿ في بيئة عمؿ عالية الديناميكية
يركز تركيزان أساسيان عمى الحكار، كيظير عندما تجد المنظمة أف  التعله ثالثي احللكة:-ج-ٔ

معينة لـ تتمكف مف التخمص منيا غير قادرة عمى استغبلليا أك مشكمة  تزالماىناؾ فرصة 
( أف التعمـ ثبلثي الحمقة يركز عمى تحدم االفتراضات  ٖٕٔٓ، ديكب  )بعد، كيػرل

فإف ىذا النمط مف التعمـ  كمف ثـ ؛المتأصمة كالمعايير التي ثبت عدـ القدرة عمى تحقيقيا
حمقة ىك التركيز ييتـ بتغيير االفتراضات حكؿ أسمكب إنجاز األمػكر، كجكىر التعمـ ثبلثي ال

عمى عممية التعمـ في المنظمة ِإْذ إنَّو يمثؿ قدرة المنظمة عمى تنمية قدرتيا عمى التعمـ 
كيجرم ، كتطكيرىا، كىك النمط األكثر فعالية في التعمـ كيتطمػب التغذيػة العكػسية باستمرار 

فعاالن  كيعد، منظمة كىػك يتنػاكؿ الجانب االستراتيجي في ال التركيز فيو عمى األمد الطكيؿ ،
 ةمبادر  يكقائمان عمى المبادرة كجكىره عممية التعمـ في المنظمة كالعمؿ عمى تحسينيا، في

 .يدؼ إلى استغبلؿ الفرص ت
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يقؼ فقط عند  انعكاسيالتعمـ المفرد ىك تعمـ  كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف        
 كالمبادئمصاحب في القيـ خطاء دكف االعتماد عمى حدكث تغيير مرحمة تصحيح األ

في طريقيا كىي  -ىؿ ما تقكـ بو الجامعة اؿ سؤ جابة عف الإلا فيكىك يركز ، ر  يكالمعاي
، أما التعمـ مزدكج ؟  أـ ال  لتحقيؽ الجكدة كالتميز يتـ بشكؿ صحيح كطريقة صحيحة

ىك ك ، فييا  الكقكعالحمقة  فيك تعمـ يبحث دائما عف حمكؿ لتصحيح األخطاء أك تجنب 
نو البد أف يأتي في مرحمة تالية مع التعميـ أتعمـ يستمـز كجكد معارؼ سابقة لممنظمة ، أم 

لمجامعة أف تتغمب عمى مشكبلتيا كتتجنب الكقكع فييا كتحاكؿ  يتسنىتي حأحادم الحمقة 
تقكـ  ىؿ ما: أنو يركز عمى السؤاؿ  أمىدافيا كاستراتيجيتيا ، أتطكير ثقافتيا التنظيمية ك 

لجامعة ىك الطريقة المثمي كالصحيحة لتحقيؽ التميز كالقدرة عمى المنافسة ؟ أما التعمـ بو ا
ثبلثي الحمقة فيك الذم تحاكؿ فيو الجامعة البحث عف صناعة خيارات مبنية عمى 

 .المعمكمات كتغيير االفتراضات حكؿ جكىر العمؿ 
أىدافيا ، فإنيا تحتاج إلى ف الجامعة كمنظمة كىي تسير في طريقيا إلى تحقيؽ أأم        

أىمية ؛ حيث  اكثرىأف كاف التعمـ ثبلثي الحمقة ىك كا  األنكاع الثبلثة مف التعمـ التنظيمي 
يمكف المنظمة مف التكيؼ المستمر مع بيئتيا أك االنتقاؿ إلى بيئة أخرم يمكف مف خبلليا 

بداع حكؿ السياسات كالبرامج التي ت  نتيجيا. تطكير قدرتيا كالتفكير بجدية كا 
  Collective Learning . التعله اجلنعي-9
النمط اآلخر مف التعمـ التنظيمي ىك التعمـ الجمعي الذم يتطمب عددا مف القدرات مثؿ       

حؿ المشكبلت، كالتجريب بمداخؿ جديدة، كالتعمـ مف خبلؿ الممارسة الجيدة، كتحكيؿ 
 وكاستغبلل تشاؼ التعمـالمعرفة بكفاءة عبر المنظمة ،كىذا يؤدم لزيادة اك

. 
كبذلؾ فيك ينطمؽ مف فكرة أف كؿ فرد عبارة عف صانع لممعرفة مف خبلؿ عممية التعمـ       

المستمرة بحيث يعمؿ عمى نقميا إلى اآلخريف في المنظمة، لذلؾ فإف فريؽ العمؿ ضركرم 
المعرفة لو لتحسيف صنع القرار الفردم كتحكيؿ المعرفة مف فرد إلى آخر، لذلؾ فإف صانع 

أىمية خاصة في المنظمة التي تعمؿ عمى تحقيؽ التكازف بيف التعمـ كتكظيفو كبيف بناء 
 (ٕٚٗ : ٖٕٔٓ)الياسرم كحسيف ، .خبرة جديدة، كتحسيف خبرات مكجكدة. 



 .استراتيجية مقترحة لتفعيل دور التعلم التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة أسوان

- ٜٗٔ - 

فاستخداـ التعمـ في فريؽ يساعد المنظمات الحديثة التي تعتمد عمى األفراد في          
ميارات كاختصاصات كخبرات مختمفة تتطمبيا طبيعة األعماؿ لدييا   المقاـ األكؿ في تكفير

كالتي ال تتكفر في التعمـ الفردم ، كما أف فرؽ العمؿ تساعد في زيادة االعتمادية بيف 
كتساعد في الربط بيف  ،كحدات المنظمة كاألفراد إلنجاز األعماؿ الخاصة بكؿ كاحد منيـ 

تيدؼ  مة كتحسيف كفاءتيا كفعاليتيا كالفعاليات التيالفعاليات التي تستيدؼ تطكير المنظ
، كىذا مف شانو يحقؽ مبدا التعاكف في  تياكتنمي إلى تطكير قدرات كميارات العامميف فييا

استخداـ أكثر فاعمية لممكارد كالقكل كالذم يقـك بو األعضاء بحرية تامة بمشاركة أعضاء 
 آخريف بالفريؽ .

  Anticipatory Learning التعله التيبؤي-2
قصد بالتعمـ التنبؤم التعمـ المبني عمى اكتساب المعرفة الناتجة عف تصكر المستقبؿ       

مف التعمـ إلى أبعد مف   كاالستعداد لو عبر تغييرات تنظيمية مخططة ، حيث يذىب ىذا النكع
مـ التنبؤم أكثر كلذلؾ يعتبر الغالبية مف المنظريف أف التع ؛مجرد االستجابة  لمتغيرات البيئية

مف التعمـ التكيفي، حيث يبرز التعمـ التنبؤم عندما تتعمـ المنظمة مف تكقعاتيا  ان فائدة كتقدم
حكؿ المستقبؿ ،إذ ينطكم عمى محاكلة تجنب النتائج كالخبرات السمبية ، مف خبلؿ التعرؼ 

ينطمؽ مف فيك  ،اكتشاؼ الطرؽ كاألساليب لبلستفادة منياك عمى أفضؿ الفرص المستقبمية 
كمف ثـ اتخاذ اإلجراءات التي تعمؿ  ؛رؤية المنظمة المستقبمية كالنتائج التي قد تترتب عمييا

( إف ىذا النكع مف التعمـ التنظيمي يعمؿ عمى تنمية  (Marqwardt,2002:23عمى تحقيقيا 
محو ميارات التفكير كاإلبداع كاالبتكار، كالغكص في أعماؽ المستقبؿ التنظيمي كاستنباط مبل

كمؤشراتو كصياغة الرؤية االستراتيجية لممنظمة، ك اختيار أفضؿ االستراتيجيات المحققة ليذه 
الرؤية الجديدة كعمى أثر نتائج تنمية ىذه الميارات الفكرية، كتطبيقا لبلستراتيجيات كنتائجيا 

بميا ، فيك يزيد مف كاستراتيجيا كمستق استباقيان  يحدث التعمـ التنبؤم، لذا يعتبر ىذا التعمـ تعممان 
الطاقات التنظيمية الحالية كالمستقبمية لممنظمة، كينعكس إيجابان عمى حاضر المنظمة 

 . (ٖٗ: ٕٚٓٓكمستقبميا )أبك خضير،
يسمى التعمـ ثبلثي الحمقة  لذم كالمبلحظ عند تحميؿ ىذا النكع مف التعمـ أنو يميؿ إلي النكع ا      

عة كمنظمة لمرحمة تصكر المستقبؿ كاستنباط مبلمحو الجامنظر فكبلىما يبحث في كيفية 
 . كاالبتكارك استراتيجية مناسبة تعمؿ عمى تنمية األفكار كاإلبداع أكمؤشراتو كصياغة رؤية 
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  Action Learning :التعله التفاعلي-2
كأف  التعمـ التفاعمي يعني التعمـ مف خبلؿ العمؿ حيث يقـك عمى فكرة أنو ال تعمـ ببل عمؿ،       

لذلؾ فإف  ؛ ان غير مستيدف ـأ ان كاف ذلؾ مستيدفأكؿ عمؿ يحدث درجة مف التعمـ سكاء 
لمتعمـ التفاعمي يركف أف الكاجبات كالمياـ الكظيفية كسيمة فاعمة لمتعمـ ، كأف الفرد  فلمنظريا

 يتعمـ مف كؿ المكاقؼ االجتماعية كتعاممو كتفاعمو مع اآلخريف ،كأف فرؽ العمؿ كاالجتماعات
المبرمجة ، كالمناقشة الجماعية لمقضايا التنظيمية مف قبؿ القادة  الدكرية المبرمجة كغير

)بف  كالعامميف تدعـ عممية التعمـ التفاعمي ، كىي بذاتيا تعتبر مف أساليب التعمـ التفاعمي
 (.ٚ:  ٕٚٔٓدكمة ،

أفضؿ عندما يجتمعكف عمى فرضية أف األفراد يتعممكف بصكرة يقـك التعمـ التفاعمي أف  أم      
كبالتالي ىك عبارة عف طريقة لتطكير العامميف بالمنظمة مف خبلؿ  ؛معا كيناقشكف قضايا عامة

 .ما يقكمكف بو مف مياـ ككاجبات تعد بمثابة كسيمة لمتعمـ
  Generative Learning .  التعله التوليدي-2
التعمـ يسمح لمعامميف إلى أف ىذا النكع مف  ( ٕٕ-ٕٗ :ٕٗٓٓيشير) الكبيسي،        

برسـ الصكرة المستقبمية لممنظمة كمف خبلليا يسعكف إلى تحدم الكاقع القائـ كتطكيره ، 
كتطكير  كىذا يستمـز التفكير خارج األطر النمطية المعتادة كالركتينية ،كتحكؿ القيادات،

اسات بعد عادة بناء اليياكؿ ، كتمكيف العامميف مف المشاركة في رسـ السيا  العمميات، ك 
إثرائيـ بالمعمكمات ، كعندىا تتحكؿ المراكز القيادية العميا إلى مراكز تعميمية كمعرفية ، 

في المستكل  الى مف ىـ أدنى منيإكتصبح اإلدارات الكسطى قنكات لتكصيؿ المعرفة 
أعضاء التنظيمي، كىذا يتحقؽ عندما تتغير المعتقدات كالمفاىيـ التقميدية ، كمثمما يحرص 

عمى مكاصمة تعمميـ كزيادة معارفيـ إليصاليا لطمبتيـ ، فإف القيادات ينبغي  التدريس ىيئة
ثراء المعمكمات، كىكذا يتحكؿ التعمـ الجمعي ا  أف تحرص عمى مكاصمة اكتساب المعرفة ك 

إلى تعمـ تكيفي أك تحكيمي عند التطبيؽ كبعدىا يأتي دكر التعمـ التكليدم ك التأىيمي الذم 
 .إبداعية في اكتساب المعرفة الجديدةيعتمد أساليب 

ف تعددت أنماطو فإنو يقـك عمى فاعمية ا  ك أف التعمـ التنظيمي مما سبؽ كيتضح        
التكاصؿ بيف العامميف، كتكامؿ المعارؼ الظاىرة ك الكامنة، كالرؤية المشتركة ، كالخبرة  

يؼ النظريات كأفضؿ كتكظ،  وكاستراتيجياتكالبناء التنظيمي المبلئـ لعممية التعمـ 
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دارة المعرفة ، كاستخداـ الكسائؿ كاألساليب اإلدارية ا  الممارسات كالمقارنات المرجعية ك 
لتنمية الميارات كالقدرات، كابتكار كصناعة المعرفة  كالتقنية كالتكنكلكجية الحديثة ،
 .المنافسة، كتحقيؽ التميز التنظيمي

 أبعاد التعله التيعيني -خامطًا

األدبيات الحديثة لمتعمـ التنظيمي أف لكؿ منظمة استراتيجيتيا كنمكذجيا الخاص تشير      
لمتعمـ التنظيمي ، بما يتفؽ مع طبيعة أنشطتيا كأىدافيا ،كما تمتمكو مف ميارات كقدرات، 
كتجارب كخبرات، كالمستكل التعميمي لمكاردىا البشرية ،كاإلمكانيات المادية كالمعنكية 

أبعاد أساسية تشكؿ عممية  ةمـ التنظيمي، كرغـ ذلؾ فإف ىناؾ ثبلثلممارسة عممية التع
ثة بل التعمـ التنظيمي يتفرع مف كؿ بعد أبعاد فرعية تتكامؿ كتتفاعؿ مف خبلليا األبعاد الث

،كىذه  (: ٕٚٔٓ، بف دكمةكدراسة )  :Goh, 2003)لمتعمـ التنظيمي كفقا لدراسة جكه )
 األبعاد ىي: 

 :يتضمف العناصر التاليةك  :البعد االضرتاتيجي-أ
ات أعضاء التنظيـ لمستقبؿ بلقيؤدم ترابط ع : الرؤية المشتركة بيف أعضاء التنظيـ-

المنظمة كأىدافيا إلى تكحيد جيكدىـ في كضع خطة عمؿ مشتركة لمكصكؿ إلى المستقبؿ 
لطاقة المنشكد كتحقيؽ األىداؼ المرجكة، كما تؤدم الرؤية المشتركة إلى تزكيد العامميف با

 . البلزمة لمتعمـ بما يتفؽ مع أىداؼ التنظيـ كتكجياتو المستقبمية
كتعني تكقع التغيرات البيئية كاالستعداد لكضع الخطط لمتكيؼ  : متابعة التغيرات البيئية-

معيا، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ كضع بدائؿ السيناريكىات المناسبة لمتخفيؼ مف حدة تأثير 
كجعميا بقدر اإلمكاف تعمؿ لمصمحة التنظيـ مما يدعـ قدرة ، العكامؿ البيئية المختمفة 

 المنظمة عمى التعمـ.
كتعني أف يككف لدل التنظيـ خطة تساند التدريب كالتعمـ كاالبتكار  : استراتيجية التعمـ -

بصكرة كاضحة ككاعية، كتعتبر ىذه االستراتيجية أحد أنشطة التنظيـ الرئيسة كأىـ مصادر 
 .افسية كالمحافظة عمييابناء المزايا التن

  :كيشمؿ العناصر التالية البعد التيعيني:-ب
إف العمؿ مف خبلؿ الفريؽ يشجع عمى الحكار بيف أعضاء التنظيـ  : العمؿ مف خبلؿ الفريؽ-

كتبادؿ األفكار كالمعارؼ كالميارات، كما يثير القدرة الجماعية المشتركة عمى تكليد أفكار 
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مما يؤدم إلى تعمـ الفريؽ ك  ؛المشكبلت كاالستجابة لمتغيراتجديدة مبتكرة لمتعامؿ مع 
 اكتسابو الخبرة مف خبلؿ العمؿ الجماعي.

مة لمتعمـ ءيعد الييكؿ المرف مف أكثر اليياكؿ التنظيمية مبل : الييكؿ التنظيمي المرف-
فة التنظيمي، فيك مثؿ الفريؽ الذم يعطي العامميف الحرية في التجريب كاالبتكار ،باإلضا

إلى الييكؿ األفقي الذم يحتكل عمى عدد أقؿ مف المستكيات اإلدارية ، كاعتماد البلمركزية 
في اتخاذ القرارات، كالبعد عف الركتيف كاإلجراءات الرسمية كالرقابة المشددة في بيئة العمؿ، 

  .ايعمى أف تككف فرؽ العمؿ قريبة مف مراكز اتخاذ القرار كعمى اتصاؿ دائـ مع
يتضمف ىذا العنصر اكتساب الخبرة كالمعارؼ مف  : لمعرفة كنقميا بيف أعضاء التنظيـإيجاد ا-

كتبادؿ المعرفة بيف أعضاء التنظيـ، باإلضافة إلى االستفادة  خبلؿ التعمـ مف األخطاء السابقة ،
 يصاليا إلى جميع العامميف في التنظيـ لبلستفادة منياا  مف تجارب المنظمات الناجحة كالمنافسة، ك 

 .كالتعرؼ عمى أفضؿ الممارسات اإلدارية فييا، في المجاؿ التطبيقي العممي
  :اآلتيةكيشتمؿ عمى العناصر  البعد الجكايف: -ج
فتجنب التركيز عمى الفشؿ كذلؾ مف خبلؿ إيجاد بيئة عمؿ   :التعمـ مف األخطاء السابقة-

ثناء عممية التنفيذ ال تشكؿ أمعان تشجع التعمـ، كتعتبر أف األخطاء التي يقع فييا األفراد 
نما تشكؿ فرصة  ككسيمة لمتطكير كالتعمـ مف تمؾ األخطاء   .نقطة ضعؼ في أدائيـ، كا 

تشير البيئة المساندة لمتعمـ إلى القدرة عمى اكتساب المعمكمات  : البيئة المساندة لمتعمـ-
مؿ مع الفرص ثـ العمؿ عمى استخداميا في التعا، كالمعارؼ الجديدة كتنقيحيا كحفظيا 

كالتحديات التي تكاجو التنظيـ كمراجعة الكضع القائـ لممنظمة كالممارسات المستخدمة 
تحسينات في ك ،  أفكار جديدةدخاؿ إفييا، كتشجيع القادة كالعامميف عمى إيجاد طرؽ 

  .أساليب العمؿ كنكع المنتجات كالخدمات كمكافأة المبدعيف
ـ بالجكدة الكمية لمتدريب كالتعمـ يعتبر الخطكة األكلى نحك إف االىتما : الجكدة الكمية لمتعمـ-

بسبب تشابو كؿ مف المفيكميف في خاصية المعرفة التراكمية، كتتطمب التعمـ التنظيمي 
ف يعمؿ كؿ فرد عمى التعمـ بصكرة مستمرة ألداء العمؿ بكفاءة أدارة الجكدة الشاممة إ

 .ة لمتعمـ التنظيميكفعالية كىذا ما يتطابؽ مع المفاىيـ األساسي
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 : مطتويات التعله التيعيني-ضادضًا

ك ، ـ التنظيمي ما التعىف يحدث عندأىناؾ مجمكعة مف المستكيات التي مف الممكف        
 (ٛٙ-ٙٙ :ٜٕٓٓالدليمي ، ) : باآلتي ىا يمكف تحديد

، كالنكايا  التعمـ الفردم ىك عممية محددة بحاجات الفرد التعله على املطتوى الفسدي :  -أ 
كالخبرات ، كالتغذية الراجعة المدركة مف قبؿ الفرد ، كأنو البد مف كجكد النماذج العقمية 
مف أجؿ كصؼ المعتقدات األساسية كالعادات عند تفسير األشياء ػ لذلؾ فإف محاكلة 

 تعمـ األشياء الجديدة بصكرة مستمرة يتطمب كجكد نماذج عقمية . 
يحاكؿ األفراد التعمـ كحؿ المشاكؿ  ـفي ىذا المستكل مف التعم يل :التعله على مطتوى الفس -ب

مف خبلؿ قكة األفراد اآلخريف بيدؼ استبداؿ األدكار الحالية كاليياكؿ كاألنظمة داخؿ 
مف أجؿ إعادة ىيكمية قاعدتيا المعرفية عف طريؽ إدراؾ جديد لمبيئة كفيميا  ؛المنظمة 

 لخاصة بالتعمـ ، كىذا النكع مف الحمكؿ كاألنشطة ا
 التي تخص الفريؽ ىي عادة غير ركتينية كتككف أكثر تعقيدا مف المستكل الفردم .

إف التعمـ عمى مستكل المنظمة ىك عممية ترجمة لمفيـ  التعله على مطتوى امليعنة : -ج
جراءات كىياكؿ  المشترؾ بيف أعضاء المنظمة إلى منتجات جديدة كعمميات كا 

المنظمة ككياف يمكف أف تتعمـ كبطرؽ مختمفة  ، مف خبلؿ كاستراتيجية جديدة ، ك 
التجارب السابقة أك عف طريؽ المنظمات مف خبلؿ المعرفة المشتركة ، كنقؿ التقنية 

 كالحصكؿ عمى المعمكمات عف بيئة األعماؿ .
شامؿ في المؤسسة الجامعية يجب الربط بيف ىذه كفي ضكء ذلؾ فإنو لكي يحدث تعمـ      

، كىذا يتطمب حتمية تكافر نظاـ لبلتصاؿ الفعاؿ بيف جميع المستكيات  ةالثبلث المستكيات
كذلؾ ، داخؿ كؿ جامعة ، بحيث تككف المعمكمات متاحة لمجميع عمى حسب اختصاصو 

لبلستفادة منيا في تطكير جميع األفراد كالعامميف عمى كافة المستكيات في الجامعة )السالـ 
 اآلتيكثر دقة مف خبلؿ الشكؿ أىذه المستكيات بشكؿ  كيمكف تكضيح  (ٕ٘-ٔ٘: ٕ٘ٓٓ،
: 
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( أثر التكجو ٜٕٓٓمستكيات التعمـ التنظيمي المصدر : الدليمي ، عماد عمى محمكد )
ة كاالقتصاد ، السكقي كالتعمـ المنظمي في أداء األعماؿ ، رسالة ماجستير ، كمية اإلدار 

 .ٓٚجامعة بغداد ، ص 
 : التعله التيعيني مساحل تيفير-ضابعًا
 تستثمره جديد إدارم لفكر انتقاؿ بأنو المتعممة كالمنظمة التنظيمي التعمـ مفيـك إلى يشار

 انتباه تكجو المتعممة المنظمة مفيـك كبظيكر ء، لمبقا كمنيج العالي التعميـ مؤسسة
لقاء أصكليا رةإدا أىمية إلى القيادات  كىك، لممعرفة إضافي مصدر عمى الضكء المعرفية كا 

 رأس تنمية إلى المتعممة تسعى المنظمة لذا ، العامميف لدل الكامنة المعرفة عميو أطمؽ ما

 التعلم

  الفردي
  المنظمً التعلم  الفرقً التعلم

 ألهدافوا الرؤٌا

  المشتركة

  المعلنة واألهداف الرؤٌا

 والمهارات المعرفة

  المشتركة

 حول المستمرة المناقشات

 والعالقات العملٌات

  والسلوكيات

  للتغٌٌر التكٌف

  الناجح المستقبل خلق

 الفردي التعلم

  المشترك

 التعلم أنشطة

  الجماعٌة

  التحدٌات مواجهة

 والدعم التسهٌل

 اإلداري

 أجل من التعلم

  التعلم

 المعرفة اكتساب

 والمهارات

  والسلوكٌات

 التحسٌن

   المستمر
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مداد هكاستثمار  كالمعرفي الفكرم الماؿ  غزارة عمى معايشة قادريف تجعميـ بسمات العامميف كا 
 فقط دكرىـ ينحصر ال كبحيث اليائؿ، التقني كالتقدـ لمستمرةا التغيير كعمميات المعمكمات

 المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ في كالتكسع المعمكمات مع التفاعؿ في كلكف نقؿ المعرفة في
 ابتغاء وكتحسين األداء كفاءة رفع في يساىـ الذم منيا بالقدر كاالستفادة كاالتصاالت

 يممككف الذيف العامميف إلى التعميـ العالي مؤسسة قكة كتحكلت انتقمت كبذلؾ التميز،
بتكضيح أربعة    Huberلقد قاـ ىكبرك  ،(ٜٚ:ٜٕٓٓ)العربي كالقشبلف ،المعرفة مفاتيح

-ٜٓٔ: ٖٕٓٓىي )غانـ كقرني ، ،المراحؿكىذه  مراحؿ لحدكث التعمـ داخؿ المنظمة 
ٔٔٓ:) 

دراك اتالقياد كعي تنميةكىي تعني  ،إكساب المعرفة   :األوىل املسحلة-  الحاجة أىمية ياكا 
 .ذكية متعممة إلى مؤسسة المنظمة لتتحكؿ ؛التنظيمي التعمـ مفيـك لتبني

 اتجاىات خمؽ ك،  كالتنظيمية الثقافية التييئةكتعني ،  بث المعمكمات  :الجاىية املسحلة-
 المفيكـ لتطبيؽالعامميف  كالء تنمية إلى يؤدم مما ؛الكظيفة نحك ايجابية

 إلبراز رؤية المؤسسة صياغة إعادة ثـ كمف ؛العالي لتعميـا مؤسسات في
 .ذكية مؤسسة متعممةال مؤسسةال تصبح بأف اىتماميا

 العالي التعميـ مؤسسة إمكانيات تطكيركيتـ مف خبلليا ، تفسير المعمكمات :  الجالجة املسحلة-
 اإلدارم مستكيات التدريب كرفع يا ،كتحسين التنظيمي بالتعمـ الصمة ذات

 .المستمر
 المؤسسة كسمعة الذىني االنطباع تحسيف: كتعني ، الذاكرة التنظيمية   :السابعة املسحلة-

 دكريا التعمـ كالتعمـ، كيقاس اإلبداع عمى قدرتيا كزيادة ، العاـ الرأم لدل
 ، المقارنات إجراء إلمكاف ،كالمقاببلت كاالستبياف المسح أساليب خبلؿ مف

 .جازناإن األقؿ نشطةاأل  عمى معالجة كالتركيز
أف التعمـ التنظيمي يتـ في المؤسسة الجامعية  (ٜٖٓ-ٜٖٛ:  ٕ٘ٔٓكقد ذكرت )ميخائيؿ ،

 : االتيةكفؽ المراحؿ 
ككذلؾ كتجاربيـ  العامميف في الجامعة األعضاءخبرات جميع  ؿمف خبل    انتطاب املعسفة 

ض ك مف خبلؿ خبرات جامعات أخرم أك مف خبلؿ استقداـ بعأ الطبلب
 الخبراء لبلستفادة مف معرفتيـ كخبراتيـ .
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قساـ داخؿ الكمية ، كذلؾ مف خبلؿ نشر المعمكمات كتقاسميا بيف جميع اال بح املعلومات
كىذا يساعد عمى  ؛الكاحدة كبيف جميع الكميات داخؿ الجامعة الكاحدة 

كضكح الرؤية كاألىداؼ التي تسعى كؿ جامعة لتحقيقيا كتحتاج ىذه 
ى الشفافية في عرض إلنظـ اتصاؿ مرنة كفعالة ، باإلضافة ى إلالمرحمة 

 .كنشرىاكافة المعمكمات 
،كذلؾ في ضكء األطر المعرفية في ذىف كؿ فرد في الجامعة ، ككمما تنكعت  تفطري املعلومات

كيسيـ ذلؾ في تنكع ، األطر المعرفية ساىـ ذلؾ في حدكث تعمـ تنظيمي 
ستفادة منيا في معالجة المشكبلت التي المعمكمات كاألفكار التي يمكف اال

 تكاجو المؤسسة الجامعية .
كيجب تحديث ، كتتضمف الثقافة التنظيمية كالمستندات كالكثائؽ كاليياكؿ  الرانسة التيعينية

ىذه الذاكرة بصكرة مستمرة كفؽ المستجدات كالتغيرات التي تحدث ، فبدكف 
كمات كتخزينيا بصكرة فعالة ذاكرة تنظيمية جيدة قادرة عمى استرجاع المعم

 ف يحدث تعمـ تنظيمي .أال يمكف 
 :باجلامعة  التيعينيمتطلبات تطبيل التعله  -ثاميًا

اختمفكا فيما بينيـ حكؿ المتطمبات أف الباحثيف ( ٓٔٗ-ٕٓٗ:  ٕ٘ٔٓذكرت )ميخائيؿ ،
إلى  الكاجب تكافرىا لتطبيؽ التعمـ التنظيمي الذم يسيـ في تحكيؿ المنظمات التقميدية

تعتبر بمثابة ك منظمات تعمـ ، كلكنيا ركزت في دراستيا عمى العمميات الكاجب تكافرىا 
متطمبات ميمة لتطبيؽ تعمـ تنظيمي يسيـ في تحكيؿ الجامعة إلى منظمة تعمـ كقد أكردتيا 

 في اآلتي :
 :إدازة املعسفة -0

عية ؛ فيي تيتـ بإدارة إف إدارة المعرفة متطمب ميـ إلحداث تعمـ تنظيمي في المؤسسة الجام
مف خبلؿ تطبيقيا ، كتيتـ بتطبيؽ التكنكلكجيا رأس الماؿ الفكرم ، كنشر المعرفة كاالستفادة 

ستكدم إلي تطكير التعميـ الجامعي ، كعمى الرغـ مف أىمية إدارة  ، كىذه األمكر حتمان 
يناؾ متطمبات نو ليس المتطمب الكحيد فأإال  تنظيميإلحداث تعمـ  أساسيالمعرفة كمتطمب 

 دارة المعرفة .إمف  ان أساسي ان أخرل كالتمكيف الذم يعتبر جزء
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 : التنهني-9

عبلقة كاضحة كمباشرة بيف التمكيف كالتعمـ التنظيمي ألنيما ييتماف معان بالمكارد  ىناؾ 
كالمعمكمات ، كييتماف برعاية رأس البشرية ، كيعمبلف عمى تكفير فرصة اكتساب المعرفة 

فكرم الذم مف خبللو يتحقؽ التميز كاإلبداع ػ كيسيـ التعمـ التنظيمي في زيادة الماؿ ال
مستكيات التمكيف ، كما يسيـ التمكيف في تقكية دكافع اإلنجاز كتكظيؼ المعرفة لرفع الكفاءة 

كمف ثـ فإف تطبيؽ التمكيف في المؤسسات الجامعية مف  ؛كتحسيف الجكدة كتحقيؽ األىداؼ 
 ة خصبة لتطبيؽ التعمـ التنظيمي .نو أف يكفر بيئأش
 :فسم التعله -2

تعتبر فرؽ التعمـ مف أىـ الكسائؿ في ترسيخ األفكار ، كاألنشطة الكاردة في مكضكع التعمـ 
كالمسئكليات ، األىداؼ :مثؿ ، الرئيسية  ضكعاتمف المك  ، فيي تضـ عددان  التنظيمي
بداعية ، إلا األفكارالمشكبلت كجمع  كحؿ ،كالمحادثة كالمشاركة في صنع القرار ، المشتركة

 العمؿ الجماعي ضمف الفريؽ مصدرا مف مصادر التعمـ لؤلفراد .كعمى ىذا األساس يعتبر 
 :الكيادة -ٗ

ىـ الكسائؿ التي تساعد عمى خمؽ ثقافة التعمـ التنظيمي ، أادة الفعاؿ مف ييعتبر أسمكب الق
، فيي تعمؿ عمى إيجاد  التنظيميمية التعمـ ستند عمييا عمتفالقيادة ىي نقطة االرتكاز التي 

أم ، ثقافة الثقة كاالنفتاح كالمشاركة في صنع القرار كالتجريب كاإلبداع كبناء فرؽ التعمـ 
،كما تؤثر القيادة عمى إحداث ،  التنظيمينيا تساعد في خمؽ مناخ مبلئـ لنشر ثقافة التعمـ أ

يقكـ بو القائد مف تأكيد كتشجيع عمى ركح تعمـ تنظيمي في أم منظمة مف خبلؿ الدكر الذم 
العمؿ الجماعي ، كالعمؿ عمى بناء الثقة كتسييؿ التعمـ التجريبي بيف األفراد العامميف ، 

 كالمساىمة في تحسيف األداء كالتحكؿ إلى منظمة تعمـ . 
 : عوقات التعله التيعينيم-تاضعُا 

ت سكاء عمى مستكل المنظمة أك مستكم مف المعكقا ان ف تطبيؽ التعمـ التنظيمي يبلقي كثير إ
 :ٕٚٓٓ)المكاكم ، كيمكف إيضاح ىذه المعكقات في، لمستكم المجتمعي ا عمى كأفراد ألا

 اآلتي : ( ٚ٘ٔ
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 :   علي مطتوى امليعنة -ٔ 
، مف الكقت  ان ف اتباع اليرمية كالتسمسؿ الكظيفي يأخذ كثير إحيث  اهليهل التيعيني :-أ-ٔ

عدـ يعمؿ عمى ك الكحدات كاألقساـ اإلدارية  برعمكمات بانسيابية كيحكؿ دكف تدفؽ المع
كيؤكد اتباع الرسمية كالتمسؾ الحرفي باإلجراءات ككذلؾ كثرة األعباء  احتيا لمجميع ،إت

يتيح الكقت الكافي لمتفرغ لمتعمـ كاالطبلع لو مما ال ؛ الكظيفية الممقاة عمى عاتؽ المكظؼ 
 ية التعمـ كالحصكؿ عمى المعرفة .، فكؿ ىذه تعمؿ عمى إعاقة عمم

كلـ ، القديمة كترفض التغيير  باإلجراءاتكىي القيادة التي تتمسؾ  :الكيادة التكليدية -ب-0
جراءات إلاتباع ا دارم الحديث ، كتؤكد دائمان إلتتعكد عمى االنفتاح كالشفافية كالفكر ا

قة بالغير كاحتكار جميع التنظيمية التقميدية ، كتبتعد عف تشكيؿ فرؽ العمؿ كعدـ الث
مف القيادات التقميدية ال تقبؿ عمي التعمـ  ان المعمكمات لدييا ، إضافة إلى ذلؾ فإف عديد

غمؽ عمي نفسيا بما تعرفو ، فعديد مف القيادات التقميدية القديمة الزالت ال تستطيع نكت
باإلضافة الي أف  ،كالشبكة العالمية ، مثؿ الحاسب اآللي ، التعامؿ مع التقنيات الحديثة 

لى مجمكعة مف الصعكبات إيؤدم  غياب القيادة الكاعية كالمؤمنة بأىمية التعمـ التنظيمي
 ىـكتحفيز كانخفاض تشجيع العامميف ، منيا: ضعؼ التحمس لمتعمـ ، قات لمتعمـ ك كالمع

 .عمى التعمـ كمحدكدية إتاحة فرص التعمـ اماـ العامميف
بالغ األثر في التعمـ التنظيمي ،  ان االمكانات المادية دكر  تؤدم مهاىات املادية :إلضعف ا -جـ-0

فالمنظمات التي لدييا كفرة مالية تقكـ بعمؿ جميع ما يمـز خدمة لمتعمـ التنظيمي ، حيث 
كمفة كتكظيؼ أفراد لمتعمـ ) ككبلء  التسييبلتكتقديـ ، تقـك بجمب التقنيات البلزمة لذلؾ 

ع أفراد المنظمة ، كالعمؿ عمى بناء منظمة التعمـ ، فتعمؿ عمى التعمـ ( لنقؿ التعمـ إلى جمي
تشجيع التعمـ بشكؿ عاـ مف خبلؿ تكفير فرص التعمـ المجاف ألفرادىا كمنح الكقت البلـز 

لخ كعكس ذلؾ المنظمة ذات االمكانات المادية إنجاز كاإلبداع ....إل ا ةأكمكافلذلؾ ، 
 المحدكدة .

: كالتي تساعد عمى التعمـ التنظيمي ،  ية الالشمة لبياء ميعنة التعلهعدو توفس البيية التخت -د-0
 حداىما إكالتقنية أك  الماديةمكانات إلكقد يعكد السبب في ذلؾ لعدـ تكفر ا

كال ، المنظمة تبني التعمـ التنظيمي  ال تريدحيث  : لتعله التيعينييف اة امليعنة بعدو زغ -ٍـ-0
ظير يحياف أل، كفي بعض افيي راضية كقانعة بما لدييا تريد أف تصبح منظمة متعممة ، 
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ك جيؿ إلى تفسير النتائج التي تـ التكصؿ أالمؤسسات عف قصد  أالتعمـ الكىمي عندما تمج
كضاعيا أك تتكىـ النجاح كتحاكؿ الحفاظ عمى أنيا  نجاح ، ألييا بطريقة خاطئة عمى إ

ر كالمحاكاة خبلفا اجحة كقابمة لمتكر ك عندما تصر عمى جعؿ النتائج خبرة  نا، أالراىنة 
 .لمكاقع الفعمي

كما يفرضو مف ، تنتج بسبب طبيعة الييكؿ التنظيمي ك  الجكافة التيعينية الطائدة : -و-0
 المنظمةعبلقات بيف أعضاء المنظمة إضافة إلى طبيعة العبلقات السائدة بيف أعضاء 

فقد تعمؿ ىذه الثقافة بما  و المنظمة،السائد ، كطبيعة المجتمع الذم تعيش في القيادةكنمط 
 تحتكيو مف مفردات كقيـ كعادات سمبية عمى منع أك إعاقة عممية التعمـ،

المكاف  بداع كالمتعمـ كعدـ كضع الرجؿ المناسب فيإلنجاز كاإل ة افأقيمة عدـ مكا : مثؿ
 المناسب ....الخ .

 :علي مطتوي األفساد -9
عمى القياـ بجميع األعماؿ ذات العبلقة بالتعمـ  كادزيًعدو توافس األفساد املؤٍلني ال-أ-9

قد يعكد السبب في ذلؾ إلى سكء الكضع المالي بالمنظمة كعدـ رصدىا  ؛التنظيمي 
 البلـز فيما يخص التعمـ كالمعرفة .الميزانية الكافية لمتعمـ كالتدريب لػتأىيؿ األفراد التأىيؿ 

نيـ غير مبادريف كال يريدكف إ، حيث  اهله عليُقبإفساد يف التعله وضعف ألعدو زغبة ا-ب-ٕ
 تطكير أنفسيـ .

 :على مطتوي اجملتنع -ٖ
 .لعادات كالتقاليد ا-أ-ٖ
 .الجيؿ كالفقر كالتخمؼ كاالمية -ب-ٖ
قمة المكارد كمحدكديتيا كعدـ استغبلليا بكفاءة كفاعمية ، كبعض األحياف السيطرة -جػ-ٖ

 قمة مف السكاف  عمييا مف قبؿ
إتاحة فرص مكاصمة التعمـ لمجميع حيث كانت محصكرة عمى الفئات الميسكرة  عدـ-د-ٖ

 لبعد المدارس عف بعض المناطؽ . اقتصاديا نظران 
المتغير األكؿ لمدراسة كىك التعمـ التنظيمي ، بدءان  مف اإلطار النظرماألكؿ  المحكر تناكؿ         

تحقيؽ األداء العالي كالميزة  ساعد في أنو يكضحت الدراسة أحيث  أىمية التعمـ التنظيميمف 
دعـ اإلبداع ك تحسيف المستمر لمجكدة التعميمية كيعمؿ عمى الالتنافسية عمى حد سكاء 
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كاالستمرارية  ، الشمكؿ : ، كما تناكلت الدراسة خصائص التعمـ التنظيمي ك منيا  التنظيمي
البعد االستراتيجي كالبعد : ىي ك  ، كأكضحت الدراسة مبررات التعمـ التنظيمي كأنكاعو كأبعاده

 ومتطمبات تطبيق التنظيمي كالبعد الثقافي ، كأيضا مستكيات التعمـ التنظيمي كمراحؿ تنفيذه ك
عمى أك سكاء عمي مستكل المنظمة أك عمى مستكم الفرد  بالجامعة كمعكقات التعمـ التنظيمي

لدراسة ا تؤكدالمحكر  ىذا في آنفا أشير كما  النظرم الجانب مجمؿ كمف مستكل المجتمع ،
 التعمـ ألىمية كثرأ إدراؾ بحاجة  إلى تزاؿ ال لكنيا لمتعمـ جيد أساس جامعة أسكاف لدل فأ

 الطريؽ عف طكيمة تفصميا مسافة تزاؿ كال نجاحيا، فرص تعزيز في أبعاده بكؿ التنظيمي
كيأتي الجزء  ،النجاح المستمر مف عاؿ بمستكل تكصؼ التي المتعممة المنظمة نحك المؤدية

 الثاني مف اإلطار النظرم ليتناكؿ المتغير الثاني كىك الميزة التنافسية .
 باجلامعات  ةالتيافطي يصةثاىيا امل

المنظمات عمى اختبلفيا تسعى إلى تحقيقو  لجميعتعد الميزة التنافسية ىدفان رئيسيا     
متسارع كالمستمر ، كفي ظؿ بيدؼ الديمكمة كاالستمرار في سكؽ يتسـ بالتغيير كالتطكير ال

مر الذم جعؿ ألا؛الناتجة عف انفتاح السكؽ العالمي لجميع المنتجات مف كافة الدكؿ التغيرات 
عف نظيراتيا مف المنظمات تميزىا تنافسية بيا المنظمات تتسابؽ فيما بينيا إليجاد ميزة 

كلقد ،( ٕٗٙ :ٕٗٔٓ)حميدات ػالدكلي  أـالمشابية سكاء أكاف ذلؾ عمى المستكل المحمي 
ارتبط ظيكر مفيـك التنافس الدكلي بيف الجامعات فى بدايات القرف الحادم كالعشريف ارتباطا 
كثيقان بظيكر التصنيفات الدكلية لمؤسسات التعميـ العالي كالجامعات ، حيث تحتؿ الجامعات 

سمائة  جامعة المتميزة  المراتب العميا في تمؾ التصنيفات السنكية مف بيف أفضؿ مائة أك خم
 .متميز عالميان ك عمى مستكل العالـ مف حيث امتبلكيا مجمكعة خصائص ذات مستكل 

كمف ىنا أصبحت مؤسسات التعميـ العالي كالجامعي ممزمة بممارسة مزايا تنافسية      
كالبحث عف التفرد كالتفكؽ عف المؤسسات األخرل ، كىذا يحتاج إلى التغيير في فمسفة 

التي لـ تعد بعيدة عف الصعكبات كالتغيرات التي تكاجو المؤسسات كرؤيتو  العاليالتعميـ 
االقتصادية ، ففي الكقت الذم ترم فيو المؤسسات األكاديمية أنيا ذات طبيعة مختمفة يمكنيا 

نيا المكاف الذم يكفر أ، ك أف تبعدىا عف طبيعة مؤسسات العماؿ كتأثيرات السكؽ كالمنافسة 
يف لمكاجية مثؿ تمؾ الصعكبات كالتغيرات يتحتـ عمييا البحث عف سبؿ العمـ كالمعرفة البلزم

عف التغيرات  لتمبية تطمعات سكؽ العمؿ المستقبمي كمكاجية المشاكؿ التي قد تنشأجديدة 
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المفاجئة ، كما اف الميزة التنافسية تشير إلى كؿ مؤسسة تعميـ عاؿ ككحدة منفصمة ، كيمكف 
ف جعبل الجامعة يلميني في التعميـ العالي كقكل العكلمة المذالنظر إلييا مف خبلؿ التيار ا

 (ٖٔ :ٕ٘ٔٓ) يكسؼ ، متجية نحك السكؽ كفؽ النظرية االقتصادية 
  : مفَوو امليصة التيافطية-أ-0

حتى اآلف ال يكجد اتفاؽ عمى تعريؼ دقيؽ كمحدد لمتنافسية ككجكد اختبلؼ في المفاىيـ     
نت عالمية أـ دكلية أـ عمى مستكل المؤسسات ، كعمى مف حيث نقطة تركيزىا سكاء أكا

  اريؼ :الرغـ مف ذلؾ سكؼ نقدـ بعض تمؾ التع
المزايا التنافسية عمى أنيا : "   (OCDEمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية )حيث عرفت 

ؼ القدرة التنافسية ىي الدرجة التي تستطيع بيا الدكلة ، في ظؿ التجارة العالمية الحرة كظرك 
السكؽ ، إنتاج سمع كخدمات تمبي اختيارات كاحتياجات األسكاؽ الدكلية، مع الحفاظ في نفس 

كيبرز ىذا الفيـ كجية  الكقت عمى الدخؿ الحقيقي ألفرادىا كزيادتو عمى المدل الطكيؿ ".
أف القدرة التنافسية متضمنة في نكع النظاـ االقتصادم الذم تنتيجو الدكلة : نظر مفادىا 

 (.ٗ : ـٕٙٔٓي ،طمحاكم، )مديان
 Council on)كبالطريقة نفسيا يعرؼ المجمس األمريكي لمسياسة التنافسية     

Competitiveness, 2017)  القدرة عمى إنتاج  :حيث حدد القدرة التنافسية عمى أنيا"
السمع كالخدمات التي تمبي احتياجات األسكاؽ الدكلية في حيف يتحصؿ أفراد تمؾ الدكلة عمى 

كمستداـ عمى المدل الطكيؿ ، حيث تستطيع الدكلة  خبلؿ تمؾ الفترة أك  ستكل دخؿ مستمران م
تاج منتجات كخدمات تنافس في األسكاؽ  العالمية، إن -في ظؿ شركط السكؽ الحرة -المدل 

 كفي نفس الكقت يتـ تحقيؽ زيادة الدخؿ ألفرادىا في األجؿ الطكيؿ"
استعماؿ الممكات كالمكاىب : نيا تعني أب( ٖ: ـٕ٘ٔٓخركف ، آ) الحكت ك  ياكما يعرف   

كقدرات اإلبداع كاالبتكار كالتطكير سكاء عمى مستكل الفرد أك المؤسسة أك المجتمع ككؿ 
الغتناـ الفرص المتاحة كمصادر القكة الكتشاؼ مجاالت تحقيؽ تميز كتفكؽ عمى اآلخريف 

نفس كالقدرة عمى تحقيؽ مستقبؿ أفضؿ بما يحقؽ تعميؽ اإلحساس كاإلدراؾ الذاتي بالثقة بال
يحتذل بو مف خبلؿ القبكؿ العاـ لمنتائج كاإلقباؿ  ان مثالي ان كالتقدـ إلى قمـ النجاح ليمثؿ نمكذج

عمى منتجات ىذه المؤسسة مف خبلؿ بناء كياف مف الثقة يتراكـ كيزداد كينمك، كىك كياف 
 يـكآمالاألفراد كىذا المستقبؿ يمثؿ حمـ  قائـ عمى األثر كالتأثير كاالنطباع كالصكرة الذىنية،
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المؤسسات كاألمة، كىذا يتكلد بصناعة لممزايا التنافسية مف خبلؿ عبلقة  ككذلؾ يـ كطمكحات
تفاعمية ذكية المتزاج عبقرية المكاف بعبقرية الزماف كبعبقرية اإلنساف كصكالن إلى كضع متقدـ 

 .كؿبيف باقي المنافسيف سكاء أفراد أك مؤسسات أك د
 
 :امليصة التيافطية باجلامعات  -ب-ٔ

ضركرة تحقيؽ : مثؿ ، تشيد المؤسسات التعميمية كخصكصان الجامعات تحديات جديدة 
كحصكليا عمى ترتيب متقدـ في قكائـ أفضؿ ، كالحصكؿ عمى االعتماد ، معايير الجكدة 

جامعات المصرية كىذا يضع ال ، الجامعات عمى المستكيات العالمية كغير ذلؾ مف التحديات
إلى ( ٖٗ :ٕٛٔٓ، شمبي )  حيث أشار،  في منافسة شديدة عؿ المستكل المحمى كالدكلي

ف الميزة التنافسية لمجامعات تعني قدرة الجامعة عمى تقديـ خدماتيا التعميمية كالبحثية أ
يا كأعضاء التدريس بيا مزايا يكالمجتمعية عمى مستكل عاؿ مف الجكدة مما يكسب خريج

مما يعكس تقدميا في التحاؽ الطبلب بيا كالكصكؿ إلى مستكل ؛ سية في سكؽ العمؿ تناف
ف إلى أ( ٜٛ :ٕ٘ٔٓ، عيداركس ) أشار ، كما ف تككف جامعة مف الطراز العالمي .أل يمكنيا 

الجامعية عمى أنيا األطر التنافسية بالجامعات المصرية التي تستطيع الميزة التنافسية 
د الفعاليات المؤسسية ، بما يحقؽ تجسيد التميز الجامعي عف نظرائيا التخميؽ األمثؿ لتجكي

مف خبلؿ تبني استراتيجيات كسياسات ابتكارية تحقؽ ليا استقطاب الكفاءات مف الييئات 
 .كدكليا التدريسية كالطبلبية كاإلدارية كطنيا 

" قدرة النظاـ لى أنياإكذلؾ أشار اإلبراىيـ في تعريفو الميزة  التنافسية في الجامعات 
الجامعي عمى تقديـ خدمة تعميمية كبحثية عالية الجكدة مما ينعكس إيجابيان عمى مستكل 

األمر الذم يكسبيـ قدرات كمزايا تنافسية في سكؽ ، خريجيو كأعضاء ىيئة التدريس بو 
كمف ثـ التعاكف معو، ؛ العمؿ بمستكياتو المختمفة، كفى نفس الكقت يعكس ثقة المجتمع فيو 

 (ٕٔٗ: ٜٕٓٓ)اإلبراىيـ، زيادة إقباؿ الطبلب عمى االلتحاؽ بو ك 
  : للجامعات امليصة التيافطيةٍنية أ -9

تتحدد القدرة التنافسية لمجامعات بمدل قدرتيا عمى مكاجية التيديدات كنقاط الضعؼ 
كالتحديات البيئية، فيي تجعؿ الجامعة في مركز تنافسي أفضؿ، كتعطييا القدرة عمى البقاء 
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كاالستمرارية كالنمك، كما تظير تنافسية الجامعات مف خبلؿ االستثمار األمثؿ كالمتميز 
مكاناتيا في تدعيـ مركزىا التنافسي كمكاجية تحديات المنافسة  .لقدراتيا كا 

( إلى  اف الميزة التنافسية تستيدؼ بناء ٕٔ:  ٜٕٓٓ) الجرجرم كالعزاكم، دراسة كأشارت 
مميزة يتفكؽ بيا عمى المنافسيف مف خبلؿ قيمة الخريج الكؼء  نظاـ يمتمؾ ميزة فريدة أك

،كبطريقة مستدامة يمكف المحافظة عمييا باستمرار كعرضيا أك تقديميا بشكؿ أفضؿ مف 
 . اآلخريف
دريس )جمؿ عدد مف الباحثيف  أىمية الميزة التنافسية أكلقد  (  ٘٘: ٕٚٓٓ ،الغالبي كا 

 :اآلتي في تكمفكىي (  ، أ ٖٜ:ٕٕٔٓالصالح ،ػ ( ك( ٚٗ: ٕٗٔٓ)قشقش، ك
 في تياكصكر  المؤسسة سمعة كتدعـ كالءىـ، كتضمف اجتياحاتيـ تمبي لمعمبلء قيمة خمؽ -

 .أذىانيـ
 مع العمبلء، إلى المقدمة كالخدمات السمع في المنافسيف عف االستراتيجي التميز تحقيؽ -

 يدةشد بيئة ظؿ في نتيجةالم كاالستراتيجيات كالكفاءات  المكارد في إمكانية التميز
 .التنافسية

 .السكؽ في كاالستثمار لمبقاء عالية ربحية ككذلؾ لممؤسسة سكقية حصة تحقيؽ -
متابعة التطكر كالتقدـ عمى المدل البعيد ككف الميزات التنافسية تتسـ باالستمرارية  -

 .كالتجدد
 مف جديدة يةنكع مف التعامؿ أك ، جديدةؽ سك كدخكؿ جديد، تنافسي مجاؿ دخكؿ -

 .كالخدمات المنتجات  مف جديدة نكعية كأ العمبلء،
 التي ةر الكبي كلمفرص بمكغيا المؤسسة تريد التي لؤلىداؼ جديدة مستقبمية رؤية تككيف  -

 .اقتناصيا في ترغب
 : مربزات امليصة التيافطية للجامعات املصسية -ٖ

ت المصرية كخاصة الجامعات صبح التكجو نحك تحقيؽ الجكدة كالتميز في الجامعاألقد 
ككنيا  تكاجو حالة تنافس شديدة ، خاصة في عالـ متغير كمتقمب عمى  منوالبد  مران أالناشئة 

مما دفعيا إلي التفكير في استراتيجيات تعزز مف  ؛كافة األصعدة المحمية كالقكمية كالعالمية
 ليا استمرارية التميز .  فقدرتيا التنافسية كتضم

 رات التي دفعت الجامعات إلى االىتماـ بالميزة التنافسية ما يمي :كمف أىـ المبر 
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 دل بدكره إلى نمك أدم إلى إيجاد بيئة تنافسية عالمية ، أنتشار ظاىرة العكلمة ا
 مبادئكمف ، نمكذج جديد مف التعميـ الجامعي يتخذ مف اقتصاد السكؽ كثقافتو 

ـ ىذا النمكذج االستمرار كالتنكع في لىـ معاأكمف ، العكلمة كقيمتيا مرتكزا رئيسيا لو 
قامة برامج لمتعميـ المفتكح كفتح المجاؿ  الجامعات  اـمأتقديـ البرامج كاألساليب كا 

 . (ٔٓٔ :ٕٛٓٓ)زيتكف ، جنبية كخدمات التعميـ العالي العابر لمقارات ألا
 زة تخاذ المياكىذا يتطمب منيا ، أىـ منظمات األعماؿ  إحدلالجامعات اليـك  اعتبار

ف تكفر مناخ تنظيـ مبلئـ كبيئة أكبالتالي البد ليا  ؛ لمنجاح كأساسالتنافسية 
بشكؿ يسيـ في تنمية اإلبداع كتطكير كنقميا تفاعمية تساىـ في ريط المعارؼ 

 ( ٖٛ :ٕٕٔٓ)الصالح ، الجامعة ككياف تفاعمي 
 اءات امتبلؾ الجامعة باعتبارىا منظمات معرفية عممية لعديد مف المكارد كالكف

ف ىذه أإال كالميارات كالخبرات كتزايد االىتماـ بالعنصر البشرم كرأس ماؿ فكرم 
الكفاءات تككف معرضة لمتسرب خارج الجامعة متي كانت الجامعة غير قادرة عمى 
القياـ بتفعيؿ دكرىا بفاعمية ككفاءة كاستغبلليا ىذه المكارد كمبنة أساسية في دعـ 

 (   ٕٗ :ٖٕٔٓ،  .) كيجتفكؽ الجامعة كتميزىا 
  ظيكر المعايير الدكلية كالتصنيفات العالمية التي فرضتيا ثقافة عكلمة التعميـ العالي

في ضكء معايير تميز الجامعات كتفكقيا عمى كسمعتيا كالتي تحدد مكانة الجامعة 
ف في يمف الجامعة تحقيؽ مستكل معمما يتطمب ، سمـ التصنيفات المختمفة 

 :ٕٗٔٓ)قشقش ، مخرجاتيا لكي تستطيع مقابمة تمؾ المعايير مدخبلتيا كعممياتيا ك 
ٗٚ. ) 

 بداع كاالبتكار مع إلتدفؽ نتائج البحكث كالتطكرات التقنية كتسارع مختمؼ عمميات ا
، كارتقاع مستكيات الجكدة كالسيكلة النسبية في دخكؿ  اإلنتاجيةزيادة الطاقات 

السكؽ إلى سكؽ تتركز القكة كتحكؿ  ،منافسيف جدد في الصناعات كثيفة األسكاؽ
ماميـ فرص االختيار كالمفاضمة بيف بدائؿ أالحقيقة فيو لمعمبلء الذيف انفتحت 

كمف ثـ تصبح التنافسية ىي ، رغباتيـ بأقؿ تكمفة كأيسر الشركط  إلشباعمتعددة 
كتنميتيا  الكحيدة لمتعامؿ في السكؽ مف خبلؿ العمؿ عمى اكتساب القدرات الكسيمة

  (ٕٔ٘ :ٕٗٔٓ)خنطيط ، 
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  يقابميا حدكث تغيرات في القيكد ك ظيكر حاجات جديدة لمتمقي الخدمة أك تغيرىا
كىذا ينطبؽ عمى مؤسسات ل إلى حدكث تغير في الميزة التنافسية أدالحككمية مما 

كىـ الطبلب ما بيف الحككمية كغير  ،العمبلء اـالتعميـ الجامعي ؛ حيث تعددت أم
ماـ أحيث البرامج كالدكرات كالبرامج الدراسية أصبح  منيا مفؿ الحككمية كداخؿ ك

صبح لزاما عمى مؤسسات أكمف ىنا ، الطبلب فرص كثيرة لبلختيار كالمفاضمة بينيا 
 :ٕ٘ٔٓى ، س)السك يا التعميمية تأساسي في سياس كشيءالتعميـ تبني التنافسية 

ٖٙ ) 
 خصائص امليصة التيافطية للجامعات -2

مجامعة تعنى أنيا الكيفية التي تستطيع بيا الجامعة أف تميز ف الميزة التنافسية لإ
 كتحقؽ لنفسيا التفكؽ كالتميز األخرلنفسيا عف أقرانيا كمنافسييا مف الجامعات 

لي يصعب تقميدىا اكبالت ؛ييـ مف خبلؿ مجمكعة مف الميارات كالمكارد كالقدراتمع
نافسييا  ، اال أف ىناؾ كتأكيد حالة مف التميز كاالختبلؼ فيما بيف الجامعة كم

مجمكعة مف الخصائص التي تميز الميزة التنافسية في الجامعات عف الميزة التنافسية 
 :ٜٕٓٓكرد مجمكعة مف الباحثيف )خميؿ محمد ،أخر ، كفي ذلؾ  آفي أم مجاؿ 

( & محمكد الكادم ،عمى الزعبي ، ٘ :ٕٓٔٓ( & ) نصر الديف بف نذير ، ٖٙ
لديف ا(  & )أحمد نجـ ٕٕ٘ :ٕٗٔٓالسيسي ،  (& )صبلح الديـٗٙ :ٕٔٔٓ

 : يأتيخصائص الميزة التنافسية لمجامعات فيما  ( ٖٔٔ-ٖٓٔ :ٕ٘ٔٓ،
  بمعنى أنيا تحقؽ بالمقارنة سكاء مقارنة بالمنافسيف أك مقارنتيا النسبية :

 .في فترات زمنية مختمفة كليست مطمقة
 لطبيعة المنفعة  تصنيؼ الميزة التنافسية كيككف مف خبلؿ المنتفع كفقا

 المتحققة لو .
 . الحسـ في إعطاء األسبقية كالتفكؽ عمى المنافس 
  تحقيؽ التفكؽ كاألفضمية عمى المنافسيف ألنيا تنبع مف داخؿ المنظمة

 كتحقؽ قيمة ليا .
  المدل القصير . عمىاالستمرار كاالستدامة عمى المدل الطكيؿ كليس 
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 ( التدريسية  –الطبلبية  التفرد الجامعي باألصكؿ االستراتيجية–  ) اإلدارية
 .التقنية (  –المالية  –كالمكارد ) المادية 

  التميز الجامعي بإنتاجيتيا المؤسسية باألفضمية مينيا ن كتقنيان مقارنة
 بالمنافسيف .

  التفرد الجامعي في الحراؾ التنظيمي ذم االتساؽ كالمتغيرات المينية كالتقنية
 فسية كطنيا كدكليان .بما يحقؽ ليا األطر التنا

  مف جية كقدرات كمكارد المنظمة التجدد كفؽ معطيات البيئة الخارجية
 مف جية أخرل .كمكاردىا الداخمية 

  كحاجاتيـالقيادة خارجيا بفعؿ رغبات عمبلء الجامعة. 
  مصادز امليصة التيافطية-2

( ٕٔٗ: ٕٙٔٓ(  ) ىباش ، ككاشي،  ٖٔ: ٕٗٔٓقدـ عدد مف الباحثيف )ىباش ، 
مجمكعة مف الخصائص التي تمثؿ مصادر لبناء المزايا التنافسية يمكف إيجاز أىميا فيما 

 لي:أي
: إف االبتكار عبارة عف نشاط غير مسبكؽ يقـك بو اإلنساف تحت كطأة الدافعية االبتهاز-أ

كيتطمب ذلؾ خمؽ بيئة عمؿ تنمي الدافعية نحك التغيير، كتحفيز  ؛ المكجكدة لديو
 ى المبادرة كالتأمؿ كاإلنجاز الجديد.العامميف عم

كتعني التكافؽ المناسب بيف العمميات كالمخرجات، كتيدؼ إلى تقديـ الخدمة أك  اجلودة:-ب 
المنتج المناسب لمعمبلء، كتخفيض الخسائر، كالجكدة ال تقـك عمى التكجيات الذاتية 

رائيـ كانطباعاتيـ لممديريف كالعامميف بؿ تقكـ عمى تحميؿ رغبات العمبلء كمتابعة آ
لمكصكؿ إلى رضا المساىميف كالعمبلء، إف أفضؿ التقنيات اإلدارية لتحسيف الجكدة ىي 

التي يتطمب نجاحيا تكجيو األنشطة كالعمميات كميا في المنظمة  إدارة الجكدة الشاممة
ف تبني الجكدة الشاممة تعد مصدرا لمميزة التنافسية.  نحك الجكدة، كا 

فاءة مكضكع رئيسي في البيئة التنافسية، تركز عمى تخفيض كمفة إف الك الهفاءة:-ج
المصادر إلنتاج منتجات محددة أك اإلبقاء عمى المصادر ذاتيا مع زيادة إنتاج 
المخرجات.  ىذا كيمكف اكتساب الكفاءة لممؤسسة مف خبلؿ استخداـ التكنكلكجيا كتطبيؽ 

 طرؽ جديدة في إدارة المنظمات.
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: كيتضمف االستجابة لمعمبلء بتكفير ما يحتاجكنو كتطكير ءالتوجُ حنو العنال-د
االستراتيجيات التنظيمية التي تكجو المصادر كاألنشطة كميا لتحقيؽ ىذه االستجابة، 
كاليدؼ األسمى أف يحصؿ لعمبلء عمى قيمة عالية ألمكاليـ، أم منتجات ذات جكدة 

 عالية كتكاليؼ منخفضة.
( إلى ٚٔ: ٕٕٓٓ( ) نكير ، ٛٗ: ٜٕٓٓسيف ، خمكفي، في حيف أشارت دراسات أخرل )يا

 : ألتيف مصادر المزايا التنافسية تتمثؿ في  مصدريف أساسييف كاأ
المصادر الخارجية لمميزة التنافسية:  ترتبط بالبيئة الخارجية العامة ك المناخ الصناعي -أ-5

االقتصادية،  الذم يحتكم عمى مجمكع العكامؿ السياسية ،ك الذم تعمؿ فيو المنظمة 
الجغرافية ك التكنكلكجية التي تؤثر عمى المنظمات باالتجاه السمبي أك اإليجابي ، ك 

في الصناعات  ىاك مقدار العامؿ اآلخر في بناء الميزة التنافسية ىك حجـ المنافسة 
ف الزيادة في حجـ المنافسة تجعؿ المنظمة تيتـ إكاإلمكانات المتكفرة لدل المنافسيف ، إذ 

ك التميز عمى منافسييا مف ، كانب االستراتيجية كالتخطيط االستراتيجي لعممياتيا بالج
 ان ك بالتالي يمكف لممنظمة أف تقدـ منتج ؛خبلؿ امتبلؾ خصائص غير مكجكدة لدييـ 

لمنظمة صكرة جيدة ك يكسع مف حصتيا السكقية ، ك امما يمنح  ؛يحقؽ الرضا لمزبائف 
 ف .ىذا عمى حساب المنافسيف اآلخري

المصادر الداخمية لمميزة التنافسية: تتضمف المكارد التي تمتمكيا المنظمة ك األنشطة -ب-٘
حدد في المكارد المكجكدة بالمؤسسة كاألنشطة ك تالتي تك ك الميارات التي تقـك بيا 

 . الميارات
 :مف تتككف التنافسية الميزة مصادر ( إفٖٕٓٓ:٘ٗعثماف،( كيذكر   

 خدمة في تساىـ التي المكجكدات شراء عمي المنظمة درةق كتتضمف  : امللهية 
 بمركز المنظمة تمتع ذلؾ عمي كيترتب ؛المنافسيف مف بطريقة أفضؿ مستيمكيف

 عف جيدة بسمعة كتمتعيا نكعيا مف فريدة عمي مكارد حصكليا ك السكؽ في قكم
 .أدائيا

 ليا ألف؛  يةتنافس بميزة المنظمة تمتع المصدر ىذا كيتضمف  : للنوازد الوصول 
 كيتطمب المنافسيف، مف أكفأ بطريقة كالسمع المكارد سكؽ إلي عمى الكصكؿ القدرة
 فييا، المكجكدة البيئة في كالسمطة الخبرة،ك  المعرفة،ك  المنظمة بالميارة، تمتع ىذا
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 قنكات ك المكرديف، كؿ مع لممنظمة عبلقات خارجية كجكد أيضا ذلؾ كيتطمب
 .الحككمية سمطاتكال الشركاء، ك التكزيع،

  األعماؿ منظمة بيا تتمتع التي كالقدرات المعرفة إلى الكفاءة كتنسب  :الهفاءة 
 .المنافسيف مف كفاءة أكثر بطريقة بأنشطتيا القياـ تساعدىا عمى كالتي

 بذلؾ لمقياـ طريقتيف كجكدإلى   اإلشارة مف البد الذكر ّانفة المصادر استغبلؿ كلغرض   
 لخمؽ كذلؾ ، المصادر تمؾ استغبلؿ في الجامعة  قدرة تعزيز ألكلىالطريقة ا كتتضمف

 اإلبداع، نحك بالتكجو الطريقة ىذه كتدعى لمعممية التعميميةأفضؿ  بطريقة منفعة أك قيمة
 كذلؾ التنافسية، الميزة مصادر في استغبلؿ تضييؽال محاكلة فتتضمف الثانية الطريقة أما

 المتحققة القيمة بالمقارنة مع لممستفيديف  تذكر مةقي أك منفعة أم تحقيؽ مف لمنعيـ
 .األخريف قبؿ االستغبلؿ نحك التكجو الطريقة ىذه كتدعى المنظمة، مف ـلي

 : للجامعات  بعاد امليصة التيافطيةأ -2

ىناؾ مجمكعة مف األبعاد لمميزة التنافسية ، التي يمكف االستناد عمييا عند عممية قياس     
كالتي تعني قدرة الجامعة عمى التفكؽ عمى  ،ة التنافسية في الجامعات مدل تحقيؽ الميز 

،  تياكجكد تياككفاءغيرىا مف المنافسيف مف خبلؿ فعالية المخرجات كالخدمات التي تقدميا 
الكفاءة ، كالجكدة ، كالمركنة ، كاإلبداع، كذلؾ لكجكد شبو اتفاؽ بينيا : كتشمؿ ىذه األبػعػاد

 ٖٕٔٓ) النايؼ ، كمنيـ األبعادىذه  لىإ الباحثيف مف عديد طرؽكلقد تبعاد ،  ألحكؿ ىذه ا
) الجرجرم  & (ٛٚ :ٕٛٓٓ)المكسكم ،  &( ٖٖ : ٜٕٓٓ)مزىر ، & (ٖٔٔ-ٛٓٔ: 

 :تتضمف األبعاد ىذه أف عمى الباحثيف أغمب كاتفؽ ( ٘ٔ-ٖٔ:  ٜٕٓٓكالعزاكم،
 إلى المنظمات تسعى الذم األكؿ التنافسي البعد المنخفضة التكمفة تعد  : الهلفة-ٔ-ٙ

 أكبر عمى كالحصكؿ المنافسيف مف أقؿ بسعر منتجاتيا تسكيؽ أجؿ مف تحقيقو
 في كتجعميا كمفتيا عمى السيطرة مف تتمكف التي فالمنظمة، األرباح مف ممكف قدر
 مف بد ال الكمفة في التخفيض كلتحقيؽ المنافسيفبباقي  مقارنة نسبة أدنى

 في يسيـ بما األداء تقكيـ معمكمات مف كاالستفادة بشريةال المكارد في االستثمار
،  العمؿ ألداء األمثؿ الطريؽ كتحديد المكارد استخداـ في كالدقة اليدر مف التقميؿ

( إلي أف الكمفة ال تعني أف تقدـ المؤسسة ٜٓٔ: ٖٕٔٓ،  النايؼ )حيث  يشير  
دة، كىذا يتطمب مف قؿ فحسب بؿ أف تككف الكمفة ذات عبلقة بالجك أخدمات بكمفة 
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الجامعة أف تسعى إلى العمؿ بتكاليؼ منخفضة ، مع القدرة عمى تقديـ الخدمات 
 عالية المستكل ، ذات القدرة التنافسية.

تعد الجكدة مطمبا أساسيا لنجاح  مؤسسات التعميـ العالي كالجامعي  في    :اجلودة-ٕ-ٙ
 خصائص مةءمبل مدل( تعني كالجكدةتحقيؽ أىدافيا بجكدة كفاعمية كبيرة ك 

 الجكدة ( ٜٖ : ٕٛٓٓ المكسكم،(  قسـ كقد ،)االستخداـ لكظيفة المنتج تصميـ
 :ىي أبعاد ثبلثة إلى
 ، الزبكف رغبات مع بالمنتج الخاصة المكاصفات مةءمبل مدل :التصميـ جكدة .أ

 الزبكف حاجات تحديد في التسكيقي النشاط دقة عمى ذلؾ كيعتمد
 .المستيدؼ

 التصميـ لمكاصفات الصنع بعد المنتج مطابقة درجة تعني :مطابقةال جكدة .ب
 حاجات مع متفقة كانت مرتفعة المطابقة جكدة كانت كمماف

 .الزبكف
 لممنفعة كحاجاتيـ الزبائف رغبات مع المتكافقة الخدمة جكدة :الخدمة جكدة .ج

 الخدمة جكدة كأف الخدمة أك المنتج مف عمييا سيحصمكف التي
 مف السكؽ في التنافسية قدرتيا تحسيف عمى ظماتالمن ساعدت
 األعمى لمجكدة أعمى أسعار فرض مكانيةا  ك  التكاليؼ تقميؿ خبلؿ
 .مرتفع ربح ىامش تحقيؽ إلى ذلؾ كيقكد

كعمى الجامعات أف تبحث عف أفضؿ الطرؽ كالكسائؿ لتقديـ الخدمات كالمخرجات التي تتميز 
ة، أم تقديـ الخدمات المتميزة بسيكلة كيسر، بالجكدة كالتي تطابؽ المكاصفات العالمي
 كتحقيؽ متطمبات المجتمع في مخرجاتيا

 بعد كالمستقبؿ الحاضر أسكاؽ في التنافسية األبعاد أىـ مف المركنة أصبحت: املسوىة -ٖ-ٙ
، اإلشباع لكسائؿ حاجاتيـ ككذلؾ كالتنكيع التغيير في الزبائف رغبات ازدادت أف

خر أك آالتنافسية قدرة العمميات عمى التغير مف منتج إلى كتعني المركنة لممزايا 
خر بأقؿ تكمفة أك تأثير ، حيث أصبحت المركنة السبلح الفعاؿ في آمف زبكف إلى 

المنافسة إذ تتضمف القدرة عمى تقديـ تشكيمة كاسعة مف المنتجات الجديدة بصكرة 
امعات أف تككف ( كىذا يتطمب مف الجٗٔ:  ٜٕٓٓمستمرة ) الجرجرم كالعزاكم، 
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لدييا القابمية عمى التغير كاالستجابة بأقؿ جيد ككقت ككمفة  ، كأف تسعى إلى 
كفقا لمتطمبات المجتمع المحمي كالعالمي   ىاكتغيير تعديؿ خططيا كاستراتيجياتيا 

 كتبعا لمظركؼ البيئية الداخمية كالخارجية.
 :في المركنة كتتجمى           

 كالناتجة التصميـ في التغيير رةمساي عمى المنظمة درةق كىي :المنتجات مركنة-أ
 .التكنكلكجية كالتطكرات الزبائف تفضيبلت عف
 التغيرات لمتابعة ان نقص أك زيادةن  اإلنتاج حجـ تغيير عمىالقدرة  :الحجـ مركنة -ب
 .الطمب مستكل في

 لتحقيؽ اسيةاألس األبعاد أحد أنو أساس عمى اإلبداع الكتاب بعض يضيؼ  :اإلبداع  -ٗ-ٙ
كيمثؿ   (سابؽ مثيؿ غير عمى الشيء ابتكار( اإلبداع كيعني ، التنافسية ةز المي

 إلى النظر كيمكف، اإلبداع كاالبتكار إحدل الضركرات األساسية في إدارة الجامعات 
 شيء عنو كينتج الفرد بو يقكـ الذم الذىني النشاط أك عمميةال أنو عمى اإلبداع
 : (ٕٓ :ٜٕٓٓالمكسكم،(اآلتي في أىميتو كتظير جديد
 ككذلؾ اإلنتاج، عكامؿ عمى الحصكؿ في يدةاالمتز  المنافسة مكاجية .أ

 . المبيعات زيادة أجؿ مف المنافسة مكاجية
 .العمؿ بيئة كسبلمة العمؿ حكادث تقميؿ .ب
 .المشكبلت لمعالجة بدائؿ اكتشاؼ خبلؿ مف لممشكبلت حمكؿ إيجاد .ج
 .كالخدمات لمسمع اإلنتاج كأساليب طرؽ تطكير .د
 األداء في كالفاعمية الكفاءة تحقيؽ طريؽ عف المنظمة إنتاجية تحسيف .ق

 .األىداؼ كتحقيؽ
 خطوات بياء امليصة التيافطية -2

 ف ىناؾ ثبلث خطكات لبناء الميزة التنافسية:أ( إلى   ٕٚ :ٜٕٓٓ،الشيابي )لقد أشار 
   Environment Analysisالتحميؿ البيئي -أ

كىك تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ الداخمية كالفرص كالتيديدات الخارجية لمعرفة 
 المكقؼ الحقيقي لممنظمة كاالستراتيجية المناسبة التي يجب اتباعيا .

  Determine Corporate Missionتحديد رسالة المنظمة "-ب
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كىي تكضح أسباب كجكد المنظمة كالذم يجب أف تفعمو ، كتمثؿ السباؽ الذم 
  .جرم بصياغة االستراتيجيةي
  Form A Strategyصياغة االستراتيجية  -ج

 .كىي االستراتيجية التي سكؼ تدخؿ بيا السكؽ كالتي تمثؿ ميزتيا التنافسية 
عياصس امليصة التيافطية-8  

 كالتكامؿ التفاعؿ طبيعية اصرنالع مف عديد تكافر مدم عمي التنافسية الميزة تحقيؽ يعتمد
 :أتيي ما) ٛ :ٕٙٓٓ الربابعة؛( التنافسية الميزة عناصر برزأ كمف .بينيا

 الميزة لتحقيؽ الطبيعية المكارد تكافر أىمية مف الرغـ عمى :الطبيعية المكارد -أ-ٛ
 ىذه لتحقيؽ أساسيا امصدرن  يعد لـ تكافرىا أف الإ أك لممنظمة، لمدكلة تنافسيةال

 اآلكنة في حدثت التي كالمحمية يةالتغيرات  العالم مف لعديد نتيجة كذلؾ،  الميزة
 تنافسية لميزة دكف تحقيقيا حائبل يعد لـ المكارد ىذه تكافر عدـ إف حيث األخيرة،

 كلـ ىذه المكارد امتمكت أخرم دكال ىناؾ أف حيف في الياباف، في الحاؿ ىك كما
 المعادلة أكلكيات رأسيت يعد لـ المكارد تكفر فإف كبالتالي ، تحقيؽ ميزة تستطع

 .التنافسية
 تنافسية ميزة تحقيؽ عمي قادران  الدكلة في الماؿ رأس كاف لقد  :الماؿ رأس -ب-ٛ

 رؤكس نقؿ إمكانية يتيح لمحدكد العابر الجديد العالمياالقتصاد  لكف ،عالية
 متعددة الشركات عبر كسياسية رافية بحدكد جغ ربطيا كعدـ آلخر بمد مف األمكاؿ

 الماؿ تكافر رأسأىمية  تراجع لدل النامية الدكؿ في كاستثمارىا ، الجنسيات
 .ليا تنافسية ميزة تحقيؽ في المنظمة أك لمدكلة

 ،اإلنتاجية الكفاءة تحسيف في ميما دكران  التكنكلكجي العنصر يؤدم :التكنكلكجيا-ج-ٛ
 ابتكار ككذلؾ ،ياكاستيعاب المعرفة خمؽ عمميات عبر التنافسية الميزة كتحقيؽ
 لـ صرنالع ىذا مف االستفادة كلكف ،أداء األعماؿ في ياكتطبيق ةجديد تكنكلكجيا

 عمى الحصكؿ الدكؿ كثير مف تستطيع حيث بعينيا، دكلة عمي مقتصرة تعد
 .التكنكلكجيا

 بعدا العالية كالميارة المتميز التعميـ ذات البشرية المكارد تمثؿ :البشرية المكارد-د-ٛ
 غير المصادر أىـ مف تعتبر إذ تنافسية،ال الميزة تحقيؽ في ىاما ان استراتيجي
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 ككنيا عف فضبل ، ياكتطبيق خمؽ التكنكلكجيا في كبير دكر كليا المممكسة
 المنافسيف . مف قبؿ كسيؿ سريع بشكؿ التقميد أك لممحاكاة قابؿ غير  ران عنص

 : أىواع امليصة التيافطية -2
 اتباع خبلؿ مف عماؿاأل منظمات تتميز أف يمكف أنو (ٕٚ :ٖٕٔٓ)المقادمة ،  يرل

 مختمفة استراتيجيات
 :اآلتييف النكعيف لتحقيؽ لمتميز
 :األقل التهلفة ميصة -أ-ٜ

 المتراكمة  تكاليفيا كانت إذا األقؿ التكمفة ميزة تحكز أف ما لمؤسسة يمكف
 يتـ كلمحيازة عمييا المنافسيف، لدم نظيرتيا مف أقؿ لمقيمة المنتجة باألنشطة
 ىذه في الجيد التحكـ فإ حيث التكاليؼ، تطكر عكامؿ بة مراق إلى االستناد
 ىذه بيف كمف األقؿ، التكمفة ميزة المؤسسة يكسب بالمنافسيف مقارنة العكامؿ
 العاممة اليد تكاليؼ عمى التركيز نتيجة يتـ أال يجب بحيث التعميـ مراقبة  العكامؿ
 المنتجة خرل األ كاألنشطة النفايات تكاليؼ إلي يتعداه أف يجب بؿ فحسب،
 مف بد ال ذلؾ كليتـ أىدافو، كتحديد التعمـ بتحسيف مطالبكف ركفديفالم لمقيمة،

 بالمعايير مقابمتيا ثـ كالمناطؽ التجييزات  بيف التعمـ درجة مقارنة إلى يستند أف
 .القطاع في بيا المعمكؿ

 :التنيص ميصة  -ب-2
 تجعؿ فريدة خصائص ازةحي بمقدكرىا يككف عندما منافسييا عف المؤسسة تتميز
 التي التفرد بعكامؿ تسمى عكامؿ إلى يستند الميزة ىذه حيازةك  بيا، يتعمؽ الزبكف
 عندما معيف، لنشاط التفرد خاصية تنجـ بحيث بثو كّاثار التعمـ بينيا مف نميز

 ؛تعمميا يمكف العممية اإلنتاجية في الثابتة فالجكدة جيدة، بصفة التعمـ يمارس
تميز  إلي يؤدم بأف كفيؿ شامؿ بشكؿ امتبلكو يتـ الذم لتعمـا فإف ثـ كمف

 .متكاصؿ
 : للجامعات معايري احلهه على جودة امليصة التيافطية-01

 : (ٖ٘-ٕ٘:   ٕٙٔٓ، كحيؿ) كىي، ظركؼ  ةتحدد جكدة الميزة التنافسية بثبلث
 : يمكف ترتيب الميزة التنافسية كفؽ درجتيف :  مصدز امليصة-أ-ٓٔ
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  قؿ لكؿ مف قكة العمؿ كالمكاد الخاـ ، مرتبة منخفضة : مثؿ التكمفة األمزايا مف
 كبحيث يسيؿ نسبيا تقميدىا كمحاكاتيا مف قبؿ المؤسسات المنافسة .

  مزايا مف مرتبة مرتفعة : مثؿ تميز المنتج ، السمعة الطيبة بشاف العبلمة
ة مائف محكك استنادا إلى مجيكدات تسكيقية متراكمة أك عبلقات كطيدة مع الزب

 بتكاليؼ تبديؿ مرتفعة .
ضركرة تكافر ميارات مف مستكل مرتفع ، ككذا  المرتفعةكيتطمب تحقيؽ المزايا مف المرتبة 
المتراكمة في التسييبلت المادية ، كالتعمـ المتخصص ، عمى تاريخ طكيؿ مف االستثمارات 

مجمكعة مف األصكؿ  نشطة خمؽأل كالبحكث كالتطكير كالتسكيؽ ، كيترتب عمى أداء ىذه ا
المممكسة كغير المممكسة كفي شكؿ سمعة طيبة كعبلقات كثيقة مع الزبائف كحصيمة مف 

 .  المعرفة المتخصصة
 :املؤضطة متتلهَا اليت امليصة مصادز عدد -ب-ٓٔ
 التغمب أك محاكاتيا سيكلة إلى يؤدم فقط كاحدة تنافسية   ةز مي عمى المؤسسة اعتماد إف

 حيف في األكلية، لممكاد المنخفضة التكمفة عمى مثبل كاعتمادىا نافسيف،الم قبؿ مف عمييا
 .مصادرىا تعدد عند  ةز المي تقميد يصعب
 :امليصة يف املطتنس والتجديد والتطويس التخطني دزجة-ج-ٓٔ

 قياـ قبؿ كذلؾ أسرع كبشكؿ جديدة ياامز  تكفير إلى المؤسسات تسعى أف يجب
 مرتبة مف جديدة تنافسية ياامز  تكفر أف كعمييا ليا، ليةالحا ةالميز  بمحاكاة المنافسيف
 .مرتفعة

 :ٍاوتطويس للنؤضطة التيافطية امليصة تينية  -د-ٓٔ
 اكتشاؼ أك راؾإد خبلؿ مف ىاكتطكير  جديدة تنافسية ياامز  بتنمية المؤسسات تقكـ
 في ةمستمر  رات كتطك  تحسينات ابتكار بكاسطة كذلؾ لممنافسة، كأفضؿ جديدة سبؿ
 ال التي اإلنتاجية العمميات أساليب كفي التسكيؽ، أساليب في المنتج، في لتكنكلكجيا،ا

 أىـ كمف د،ااالفر رات كميا االبداعيةرات القد كتنمية كالتطكير البحث باستخداـ إال تتـ
 تكفير في ساىمت جديدة تكنكلكجيات ظيكر ةالميز  في التجديد إلى تؤدم التي الدكافع
 حاجاتو تغيير أك لممستيمؾ جديدة حاجات كظيكر مجاالت عدة في جديدة فرص
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 تنافسية زةمي تنمية أك الحالية التنافسية ةالميز  تعديؿ حتمية إلى تؤدم كالتي كلية،أل ا
 .جديدة

 : اجلامعات يف التيافطية امليصة معوقات -00

 تكاجو دفق طبعا، السيؿ باألمر يككف لف بيئتيا في التنافسية لمميزة الجامعة اكتساب إف
 استراتيجي تنافسي كمكقع تنافسية، لميزة اكتسابيا إمكانية مف تحد عقبات، عدة المؤسسة

 أتيي ما لمجامعة التنافسية الميزة تضعؼ التي المعكقات ىذه كمف ،السكؽ في
 : (ٜٗ:ٖٕٔٓاألسطؿ،(
 .المجتمع في التنظيمية اليياكؿ ضعؼ  -  
 .اإلدارية االتصاالت كتخمؼ ةالبشري رداالمك  مستكل انخفاض -  
 .اإلدارية المعمكمات كمنظكمة البيانات قاعدة غياب -  
 .كالمسيريف المديريف حرية غياب -  
 .الجكدة كحمقات الفريؽ ركح غياب -  
 .الفعاؿ التنظيمي كالسمكؾ التنظيمي المناخ تدىكر -  
 .لمعمميات األفضؿ األداء غياب -  
 .البيئية التيديدات عمى كالتعرؼ الفرص قياس في الفشؿ -  

لمدراسة، كىك الميزة التنافسية بالجامعات لثاني المتغير ا الثاني مف اإلطار النظرم المحكر تناكؿ     
تستيدؼ بناء نظاـ يمتمؾ ميزة فريدة أك مميزة يتفكؽ بيا ىميتيا حيث أمف حيث مفيكميا ك 

التنافسية كخصائصيا بالنسبة الجامعات األخرل ،كما تناكلت الدراسة مبررات الميزة عمى 
مجمكعة مف منيا االبتكار كالجكدة كالكفاءة ،كما أكضحت الدراسة  التيلمجامعات ،كمصادرىا 

األبعاد لمميزة التنافسية ، التي يمكف االستناد عمييا عند عممية قياس مدل تحقيؽ الميزة 
 غيرىا مف المنافسيف التنافسية في الجامعات  كالتي تعني قدرة الجامعة عمى التفكؽ عمى

خطكات بناء الميزة التنافسية كعناصرىا منيا الكمفة كالجكدة كالمركنة ، كما تناكلت الدراسة 
 كمف ،معكقات تحقيقيا في الجامعات ك كأنكاعيا ك معايير الحكـ عمى جكدة الميزة التنافسية 

 زةيالم فأبراسة لدا تؤكدالمحكر  ىذا في مف أدبيات  أشير كما ك ، النظرم الجانب مجمؿ
 مكارد امتبلكيا جراء مفأخرل  منافسة جامعات عف جامعة تمايز خاصية تعد التنافسية
 المختمفة األطراؼ تجاه قكيان  مكقفان  ليا حركية تؤسس داخمية قكة يمنحيا بما مساعدة كعكامؿ
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 ، فيفالمستيد لطبلبيا متفردة قيمة ذات جامعية مف خدمات تقدمو مافي يتجمى لمنتفعيفا مف
 تقديـ ليا ُيتيح بمركز فريد مُنافسييا عمى الجامعة تميزّ  في تتمثؿ التنافسية الميزة باف كيؤكد
 . ناجح بأسمكب ُمتميز خريج

 التنيص التيافطييف حتكيل التعله التيعيني  : دوزثالجا 

ة كالنماذج التكنكلكجي االعتباراتتأقمـ مع يأف  يجب ان إف النظريات التقميدية تعتبر الفرد متغير 
أما في اقتصاد المعرفة فإف الفرد يعتبر (قصيرة المدل االقتصادية كالنتائج المالية )عادة

األصؿ الحقيقي كالمصدر األساسي لخمؽ القيمة داخؿ المنظمة، كالمؤسسات القادرة عمى 
التعمـ بطريقة أسرع مف منافسييا، ىي التي ستضمف أدكار الريادة كيمكف التعمـ التنظيمي 

 :(Balet,2003:47) أتيف تحقيؽ عدة مزايا تنافسية نكضحيا فيما يم
تحسيف نكعية المحيط التنظيمي كمناخ العمؿ مف خبلؿ نمط القيادة السائد،  : مصايا تطيريية-

 مما يؤثر عمى تحفيز األفراد ككذا عمى األداء الفردم كالجماعي .
تعتبر القدرة عمى التعمـ ىامة جدا في إطار ، كما ان جماعي يعتبر التعمـ إجراءن  مصايا تيعينية: -

تغيير نمطي التفكير كالعمؿ التقميدييف لمكصكؿ إلى تغيير جذرم داخؿ 
 auto األمر الذم يكسب ىذه األخيرة ميارة في التغيير الذاتي ؛ المنظمة

transformation  وكتطكرات لمكاجية تيديدات المحيط. 
عمى االبتكار  دتحرير قدرات األفراد كيحث الفر  يشجع مسار التعمـ عمى مصايا خالقة: -

،  مما ينمي القدرات اإلبداعية داخؿ المنظمة في كؿ المجاالت؛ كالتجديد 
 تتعزز ىذه الميزة بالممارسات الخاصة باكتشاؼ مكاىب األفراد كفرؽ العمؿك 

 .ياكتثمين ىاكتطكير 
ط، مف خبلؿ استعماؿ مختمؼ تسمح ىذه المنظمات بتفتح أكبر عمى المحي مصايا عالئكية: -

المعارؼ الفردية كالجماعية في إطار عبلقات المؤسسة مع مختمؼ 
 .المتعامميف الخارجييف )الزبائف، البنكؾ، المكرديف، اإلعبلـ...الخ

كمف ىنا يبرز مفيـك المنظمة المتعممة عمى أنيا منظمة يعزز فييا األفراد باستمرار قدراتيـ  
النتائج التي ينشدكنيا، كتنمك فييا أنماط تفكيرية جديدة، كغير  كمياراتيـ مف أجؿ تحقيؽ
 .كيفية التعمـ معا مطمكح الجماعي كيتعمـ فييا األفراد باستمرارلمقيدة كيطمؽ فييا العناف 
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 ىك المكارد مقاربة التنافسية حسب الميزة تحقيؽ في العامؿ الحاسـ فّ كمف ناحية اخرل فإ 
ففي ظؿ التحكالت التي  المتميزة ، كالمعارؼ كالكفاءات لمياراتا يمتمؾ البشرم الذم العامؿ

تشيدىا البيئة التنافسية زادت األىمية االستراتيجية لممكارد كالكفاءات البشرية ، بحيث انتقؿ 
العالـ مف اقتصاد المعمكمات إلى اقتصاد المعرفة ، الذم يعتمد باألساس عمى إجمالي 

بداع كالتحسيف إلي تمتمكيا الكفاءات البشرية القادرة عمى االمعارؼ كالميارات كالقدرات الت
 ( .ٖٕٔ :ٖٕٓٓالمستمريف ) المرسي ، 
 مف أنو(  ٕٓٔٓ( & )النسكر ،  ٕٕٔٓف ، يخر آمف )حسكف ك  ؿكىذا ما أكدتو دراسة ك

بعاد المنظمة المتعممة كالتعمـ التنظيمي  كتحقيؽ أتكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف تطبيؽ 
التعمـ  يؤديوالميزة التنافسية لممؤسسات / مما يعكس ذلؾ الدكر الكبير الذم التميز ك 

 التنظيمي في تحقيؽ التفكؽ كالتطكر كتحقيؽ الميزة التنافسية .
( أف تبني الجامعات لمتعمـ التنظيمي مف خبلؿ  ٕٗٔٓ،  شحاتوأكدت أيضا دراسة ) كما 

نيا مف تحسيف أدائيا كتساعدىا خمؽ قيمة مضافة ليا تمك ىمنظمة متعممة يساعدىا عم
عمى التكيؼ مع متغيرات العصر كتنمية قدرتيا عمى بناء ميزات تنافسية ، كمف تمؾ القيـ 

 : يأتيالمضافة التي يمكف استخبلصيا ما
كالتعمـ كالتقكيـ أثناء العمؿ المؤسسي سكاء التعميـ تحسيف المخرجات حيث يتـ فييا  -

  .مجتمعيان  ـأ حثيان ب ـأ إداريان   ـأ أكاف اكاديميان 
ماف التي تحكـ طبيعة العمؿ في ألس الماؿ االجتماعي الذم يعد صمامات اأتككيف ر  -

فراد كالمؤسسات لتحقيؽ األىداؼ كالمنفعة ألالشبكات االجتماعية كالعمؿ الجماعي بيف ا
 المجتمعية .

 زيادة شعكر العامميف بالرضا الكظيفي . -
 مشكبلت .استخداـ بدائؿ مبدعة كجديدة لحؿ ال -
بناء القدرة التنافسية في الجامعات كتحسيف كضعيا بيف مثيبلتيا سكاء عمى المستكل  -

  .ك الدكليأ اإلقميميك أالمحمى 
 كغيرىاتمبية متطمبات مجتمع المعرفة االجتماعية كالتعميمية كالتكنكلكجية كاالقتصادية  -

 مف المجاالت مف خبلؿ استراتيجيات التعمـ التنظيمي .
 بما ينعكس عمى جكدة أدائيـ .، لعمؿ كالتعمـ الفريقي بيف األفراد كالجماعات تنمية ا -
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تنامي المسئكلية المجتمعية لمعامميف كتعزيز قيميـ األخبلقية كتغيير ثقافتيـ لتصبح  -
 .ثقافة داعمة لمجكدة كالتعمـ 

 الدزاضة امليداىية: زابعا 

ي تمت في الجانب الميداني مف حيث يتضمف ىذا الجزء مف الدراسة الخطكات كاإلجراءات الت
الدراسة كالمعالجة اإلحصائية التي  كأدكاتالمنيجية المتبعة ، كمجتمع الدراسة كعينتيا 

داة الدراسة ، كمف ثـ جمع البيانات مف أفي تحميؿ البيانات الختبار صدؽ كثبات  تاستخدم
 العينة الكمية لمتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة .

 :دراسة الميدانية إلى كىدفت ال
 التعرؼ عمى كاقع عمميات التعمـ التنظيمي لدل القيادات األكاديمية بجامعة أسكاف . -1
 معرفة كاقع تحقيؽ الميزة التنافسية في جامعة أسكاف . -2

 :  يأتيكيتضمف االطار الميداني ما 
 أدكات الدراسة . - أ

 .عينة الدراسة   - ة
 المعالجة االحصائية .  - ط
 ئج الدراسة .عرض تحميمي لنتا-د

 أداة الدزاضة امليداىية :  - أواًل

استخدمت الباحثة استبانة تـ إعدادىا في ضكء اإلطار النظرم لمدراسة كالدراسات السابقة 
يا عمى محكريف رئيسيف يحتكم كؿ يع( عبارة  تـ تكز ٓٚىذه االستبانة مف ) تكنتكك 

 كىي :، بعاد فرعية أمحكر عمى عدة 
بجامعة  األكاديمية تكاجد عمميات التعمـ التنظيمي لدم القيادات  كيقيس:  احملوز األول
 ربعة أبعاد كىي :أ إلىكتـ تقسيمو ، أسكاف 

 عبارات . ٘ديناميكية المعرفة كتضـ  -1
 عبارات . ٘إدارة المعرفة كتضـ  -2
 عبارات . ٘الذاكرة التنظيمية كتضـ  -3
 عبارات . ٘كتضـ  التكنكلكجية المعمكماتية  -4
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خمسة أبعاد إلى كتـ تقسيمو ، كيقيس الميزة التنافسية في جامعة أسكاف :   احملوز الجاىي
 كىي : 

 عبارات . ٓٔالمكارد كقدرة المؤسسة كعددىا -ٔ
 عبارات . ٓٔالجكدة كاالبتكار كالتميز كعددىا  -1
 عبارات . ٓٔالتحسيف المستمر كعددىا  -2
 عبارات . ٓٔكعددىا  يـكتأىيمتدريب العامميف  -3
 عبارات . ٓٔبكف /الطالب كعددىا التركيز عمى الز  -4
 :عيية الدزاضة  -ثاىيًا

 االبالغ عددى ئياتككنت عينة الدراسة مف السادة عمداء الكميات التابعة لجامعة اسكاف كككبل 
اليندسة  –العمـك  -التربية النكعية  –كمية كمعيدا تابعان لجامعة أسكاف كىي ) التربية  ٕٓ
 –عمـك الدار –الطب البشرم  –كمية الخدمة االجتماعية  –الحقكؽ  –التجارة  –اآلداب  –

التربية  كمية –كمية التمريض  –الزراعة  –كمية المغات كالترجمة –كمية األلسف  –اآلثار 
فريقية ( ألمعيد الدراسات ا -كمية الطاقة  –كمية تكنكلكجيا المصايد كاالسماؾ  -الرياضية 

يمثمكف العينة االصمية أم ما نسبتو  ان ( فرد٘ٛمكع )( مف مج ٜ٘كقد بمغ عدد أفراد العينة ) 
 % مف العينة األصمية . ٜٙ
 :صدم االضتباىة -

كلية عمي مجمكعة اعتمدت الدراسة عمي صدؽ المحكميف حيث تـ عرضيا في صكرتيا األ 
تيـ عمي فقرات اساتذة االدارة التربكية كأصكؿ التربية ؛ حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظأمف 
االستبانة ، ككذلؾ كضكح صياغتيا المغكية  محكرملى إستبانة كمدم انتماء الفقرات اال

 ،كبناء عمى اآلراء التي تقدـ بيا السادة المحكمكف تـ تعديؿ بعض العبارات .
 :ثبات االضتباىة -

ب معامؿ احستـ مف ثبات االستبانة عف طريؽ حساب معامؿ ألفا لكركنباخ : حيث  التأكدتـ 
ف أ( كىذا يدؿ عمى ٔ.ٜٛعمى مف )أر إلى أف معامبلت الثبات اشكأميع العبارات ،الثبات لج

االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمي عينة الدراسة كما 
 (ٔ)ىك مكضح في الجدكؿ 
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 ( ِؼبِالد صجبد االسزجبٔخ1عذٚي )

 ِؼبًِ اٌفب  ػذد اٌؼجبساد  اسُ اٌجؼذ  َ

 5555 22 ٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٟا 

 5757 52 ا١ٌّضح اٌزٕبفس١خ  

 5.51 72 االسزجبٔخ وىً 

 :اإلحصائية  املعاجلات-ثالجا

التحميبلت  إلجراء   (SPSS)استعانت الباحثة ببرنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
إلى حد ما ،  ٕفؽ ، مكا ٖالدرجات الكزنية ) كاإلحصاءات البلزمة لبيانات االستبانة معتمدا 

 غير مكافؽ ( كذلؾ في جميع عبارات االستبانة . ٔ
تـ تعييف حدم  ،ألفراد العينة عمى عبارات االستبانة اىاكمستك كلمتعرؼ عمى درجة المكافقة 

 الستجابات مف العبلقة التالية :االثقة لمتكسط 
 ٜٙ.ٔ×المعيارمالخطأ ± حدم الثقة لمتكسط نسبة االستجابة = متكسط شدة االستجابة 

 حيث 
الدرجة الكزنية ألقؿ –الدرجة الكزنية ألعمى درجة مكافقة متكسط شدة االستجابة ) أ ( = 

  درجة مكافقة
 عدد احتماالت المكافقة                                                 

 ٚٙ.ٓ= ٖ/ٔ-ٖأ=
 ب / ف×خ ـ الخطأ المعيارم لمتكسط درجة االستجابة = أ 

 ، ف عدد أفراد العينة  ٚٙ.ٓ-ٔأ =  -ٔ=  حيث ب
ذا زادت نسبة متكسط االستجابة ألفراد العينة عف الحد األعمى لمثقة ) متكسط شدة  كا 

ذا نقصت ك ( يككف ىناؾ اتجاه مكجب لممٜٙ.ٔ× االستجابة + خ ـ  افقة عمي العبارة ، كا 
خ ـ   –ط شدة االستجابة متكس)لمثقة  األدنىنسبة متكسط االستجابة ألفراد العينة عف الحد 

ذا انحصرت بيف الحديف األعمى ( ٜٙ.ٔ×  يككف ىناؾ اتجاه لعدـ المكافقة عمى العبارة ، كا 
حدكد الثقة ( ٕ)كاألدنى تككف استجابات أفراد العينة عمى العبارة متكسطة كيكضح الجدكؿ 

 .لمجمكعات العينة المختمفة
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 ( حذٚد اٌضمخ ٌّغّٛػبد اٌؼ١ٕخ2عذٚي )

 ػٍٝاٌحذ األ اٌحذ األدٔٝ ٌٍضمخ  ػذد أفشاد اٌؼ١ٕخ  اٌذساسخ ػ١ٕخ 

 ٌٍضمخ 

اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ 

 ثبٌغبِؼخ 

55 2566 256. 

 : واقع اضتخداو الكيادات األنادميية للتعله التيعيني جبامعة اضواٌاحملوز األول :  -زابعًا  

كسط المحيط بيا تتفاعؿ عمى ال مفتكحلى مؤسسة التعميـ الجامعي كنظاـ إعادة ما ينظر 
معو ، حيث يتمثؿ ىذا التفاعؿ في التدفقات المتبادلة مف مكارد كمعارؼ ، كما ال يخمك مف 
تحديات تحتاج إلى نكعية جديدة مف التعمـ قادر عمى تييئة األفراد لممشاركة العقمية في عالـ 

دارتيا  كنكلكجي المتسارع يستدعي ف التطكر المعرفي كالتأ، كما يتزايد فيو تأثير المعمكمات كا 
، كتكضح الجداكؿ التالية األكزاف النسبية لمتعمـ التنظيمي مف االعتماد عمي التعمـ التنظيمي 

، يأتي ىذا الجزء مف نتائج الدراسة الميدانية كجية نظر القيادات األكاديمية بجامعة أسكاف 
جامعة أسكاف مف كجية نظر ؿ الثالث ما كاقع تفعيؿ التعمـ التنظيمي في ؤاسلعف ا لئلجابة

 .القيادات األكاديمية ؟
 اٌخبغخ ثبٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٟ األثؼبد( األٚصاْ إٌسج١خ السزغبثبد اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ فٟ 3عذٚي )

اٌٛصْ  اٌّحٛس  َ

 إٌسجٟ 

 اٌزشر١ت

 2 2565 د٠ٕب١ِى١خ اٌّؼشفخ 1

 4 2555 اداسح اٌّؼشفخ 2

 3 2565 اٌزاوشح اٌزٕظ١ّ١خ 3

 1 2575 ٌٕٛٛع١خ اٌّؼٍِٛبر١خ  اٌزى 4

 .256 االسزجبٔخ وىً 

بعضيا  ٜٚ.ٓ-ٜ٘.ٓبيف  ينحصركزاف النسبية لمتعمـ التنظيمي أل ( أف اٖيتضح مف الجدكؿ )
( ك التكنكلكجية المعمكماتية ) ٜٙ.ٓأكبر مف الحد األعمى مف الثقة مثؿ ديناميكية المعرفة )

( ، كالذاكرة التنظيمية ٜ٘.ٓدارة المعرفة )إمثؿ  ( ، كبعضيا أقؿ مف الحد األدنى لمثقةٜٚ.ٓ
كىذا يدؿ ، بعضيا متكفر كيعضيا غير متكفر  ي( مما يدؿ أف عمميات التعمـ التنظيم٘ٙ.ٓ)

 عمى أنو مازاؿ ىناؾ قصكر في تكاجد التعمـ التنظيمي بجامعة أسكاف .
( ٜ٘.ٓكزف نسبي بمغ )ب إدارة المعرفة قد احتؿ المركز األخير بعدكما يتضح مف الجدكؿ أف   -

ف إدارة المعرفة في جامعة أسكاف ال تبلقي االىتماـ المطمكب مف القادة أكىذا يدؿ عمى 
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( عف إدارة ٖٕٔٓتناقض مع البحث الذم قامت بو الباحثة )البدرم ، ي كىذااالكاديمييف ، 
 .المعرفة كاإلبداع اإلدارم عندما كانت الجامعة مف فركع جامعة جنكب الكادم 

الخاص بالذاكرة التنظيمية قد جاء في المرتبة الثالثة  البعدف أكبالنظر إلى الجدكؿ نجد   -
بالنسبة لمتعمـ التنظيمي كىك مؤشر يدؿ عمى أف ىناؾ محاكالت جيدة مف قبؿ الجامعة 

رساء أساسيات التعمـ التنظيمي بيا .لم  نيكض كا 
تحتؿ المرتبة األكلى في التعمـ التنظيمي  كما يتضح مف  الجدكؿ أف التكنكلكجيا المعمكماتية  -

ـ عدـ أكىذا يقكد لمتساؤؿ ىؿ المشكمة في جامعاتنا المصرية ىي عدـ امتبلؾ التكنكلكجيا 
 امتبلؾ العقكؿ التي تقكد تمؾ التكنكلكجيا .

 التعمـ بعادأ مف بشكؿ عاـ  معتدؿ مستكل تمتمؾ جامعة أسكاف أف عمى األغمبية اتفاؽ   
 ككجكد التنظيمية الذاكرة ككديناميكية المعرفة  ,بالتكنكلكجيا المعمكماتية متمثمةال التنظيمي
كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة )راضى كحسيف  إدارة المعرفة، عممية مف منخفض مستكل

،ٕٓٔٙ) 
 د٠ٕب١ِى١خ اٌّؼشفخ ثجؼذ( االٚصاْ إٌسج١خ فٟ اٌؼجبساد اٌخبغخ 4عذٚي )

َ 

 اٌؼجبساد

 

ػذَ  دسعخ اٌّٛافمخ

 ٌّٛافمخا

اٌٛصْ 

 إٌسجٟ

 دٌزب

 

ِسزٛٞ 

 اٌذالٌخ

رشر١ت 

اٌٝ حذ  ِٛافك اٌؼجبساد

 ِب

% % % 

 ارفبلبد اٌى١ٍخ رشٚط 1

 اٌغبِؼبد  ِغ اٌزؼبْٚ

األخشٜ ٚاٌى١ٍبد 

 5 اٌّخزٍفخ 

45576 32551 23573 2574 353. 25221 2 

 رزٛاغً اٌى١ٍخ ِغ 2

 ٚاٌخجشاء  اٌّزخػػ١ٓ

 يِغب فٟ اٌزم١١ٕٓ

 .اخزػبغبرٙب

4256. 45515 12517 2577 3553 25221 1 

اٌى١ٍخ أػؿبء  رطغغ 3

١٘ئخ اٌزذس٠س ػٍٝ 

 سس١ّخ ثطجىبد االسرجبـ

  سس١ّخ ٚغ١ش

1.564 57563 23573 2565 2577 2521 4 

٠حؿش أػؿبء ١٘ئخ  4

 اٌّئرّشاد اٌزذس٠س

 .ثبٔزظبَ ٚإٌذٚاد

23573 42537 33552 2563 2563 2521 5 

 سزشار١غ١بدا ٠ٛعذ 5

 ا٘ذاف ٌزحم١ك ٚاؾحخ

 فٟ ٚاٌزط٠ٛش اٌجحش

 .اٌزٕظ١ّٟ اٌزؼٍُ ِغبي

23573 45515 27512 2566 25.2 2521 3 
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كما ( ٗكما في الجدكؿ )عمى حسب النسبة الكزنية  بعدجاء ترتيب العبارات المككنة ليذا ال  -
 :يأتي

%  ٘ٔ.ٜٗد العينة حيث أشار جاءت العبارة الثانية في المرتبة األكلي مف كجية نظر افرا  -
ىناؾ قصكر في تكاصؿ الكمية مع المختصيف كالخبراء التقنييف في إلى أف مف أفراد العينة 

ف الجامعة أ،كقد يرجع ذلؾ إلى  0ٓٓٔٓمجاؿ اختصاصيا، كىي عبارة دالة عند مستكم 
تعاقد مع الخبراء كالتي تفتقد االمكانات المادية التي تمكنيا مف العتبر مف الجامعات الناشئة ت

  .كالمختصيف
األكلى في المرتبة الثانية  جاءت العبارة كحكؿ تركيج الكمية اتفاقات مع الجامعات األخرل   -

عمي تحقيؽ ذلؾ ، كىي عبارة دالة  ٗٚ.ٓ% مف أفراد العينة بكزف نسبي  0ٚٙ٘ٗفقد أكد 
الخبراء كالعمماء  قد يرجع ذلؾ إلى حداثة الجامعة كافتقادىا إلىك  ،0ٓٓٔٓعند مستكم 

( عف ٕٚٔٓ، كىذا ما يتفؽ مع دراسة ) المطمؽ ، ىيئة التدريس  أعضاءكالمتميزيف مف 
 التعمـ التنظيمي في الجامعات الناشئة .

% ٘ٔ.ٜٗكجاءت العبارة الخامسة في المرتبة الثالثة مف كجية نظر أفراد العينة حيث اتفؽ   -
ىداؼ البحث كالتطكير في أاستراتيجيات تحقيؽ  في ان أف ىناؾ قصكر عمى مف أفراد العينة 

 ..0ٓٔٓمجاؿ التعمـ التنظيمي، كىي عبارة دالة عند مستكم 
% مف أفراد العينة ٖٙ.ٚ٘ نسبتوكجاءت العبارة الثالثة في المرتبة الرابعة حيث أكد  ما   -

مف  ضركرة تشجيع الكمية أعضاء ىيئة التدريس عمي االرتباط بشبكات رسمية كغير رسمية
ف الجامعة ال أ، كيمكف تفسير ذلؾ إلى .0ٓٔٓخارج الكمية كىي عبارة دالة عند مستكم 

جؿ تحسيف المعرفة داخؿ أتشجع اعضاء ىيئة التدريس عمى البحث عف أساليب جديدة مف 
 (ٕٛٔٓالجامعة كىذا يتفؽ مع دراسة )السناف ،

دريس لممؤتمرات كالندكات في حضكر أعضاء ىيئة الت ان كما أكدت العينة أف ىناؾ قصكر   -
كىي عبارة دالة عند  ٖٙ.ٓمف أفراد العينة بكزف نسبي  %ٖٚ.ٕٗظاـ كقد أكد ذلؾ نتبا

ماكف انعقاد ألى بعد الجامعة عف إيرجع في المقاـ األكؿ قد ،كترل الباحثة أف ذلؾ   0ٓٔٓ
رجع إلى انشغاؿ يأنو قد المؤتمرات الذم يككف غالبان في القاىرة كالمحافظات المجاكرة ، كما 
 أعضاء ىيئة التدريس بالمحاضرات كغيرىا مف األعباء التدريسية .
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 اداسح اٌّؼشفخ جؼذ( األٚصاْ إٌسج١خ ٌٍؼجبساد اٌخبغخ ث5عذٚي )                            

( ٘كما في الجدكؿ )جاء ترتيب العبارات المككنة ليذا المحكر عمى حسب النسبة الكزنية   -
 كالتالي:

عضاء ىيئة التدريس عمي التعمـ ألكمية دارة اإ" تشجع كلى في ذلؾ المحكر األ جاءت العبارة   -
% مف أفراد  ٙٚ.٘ٗحيث أشار ( ٜٙ.ٓفي المرتبة األكلى بأعمى نسبة كزنية )الذاتي " 
كميات التابعة لمجامعة بتكفير أليات التعمـ الذاتي "إلى حد ما " مف الاىتماـ  أف ىناؾ العينة 

 .ٔٓٓ.ٓكل داللة عند مست حصائيان إ، كىي عبارة دالة ألعضاء ىيئة التدريس 
عمى التعمـ المبني  بتدريب أعضاء ىيئة التدريس  الكمية " تقـك إدارة كجاءت العبارة الثالثة   -

، حيث ( ٛ٘.ٓفي المرتبة الثانية بنسبة كزنية بمغت )كتنظيـ المعمكمات ."  االنتباهعمى 
ريب  أعضاء ىيئة % مف أفراد العينة  أف الكميات التابعة لمجامعة ال تقـك بتدٚٓ.ٗٗأشار 

عند % ٛ٘.ٓ، كبنسبة كزنية  التدريس عمى التعمـ المبني عمى االنتباه كتنظيـ المعمكمات
 ٔٓ.ٓمستكل داللة 

َ 

 اٌؼجبساد
 

 ػذَ اٌّٛافمخ اٌّٛافمخ
 

اٌٛصْ 
 ٟ  إٌسج

 دٌزب
 

ِسزٛٞ 
 اٌذالٌخ

رشر١ت 
كِٛاف اٌؼجبساد  اٌٝ حذ ِب  

% % % 

1 
داسح اٌى١ٍخ ارطغغ 

ػؿبء ١٘ئخ اٌزذس٠س أ
 ػٍٟ اٌزؼٍُ اٌزارٟ  5

32551 45576 23573 2565 3526 0.001 1 

2 

رؼمذ اٌى١ٍخ اعزّبػبد 
دٚس٠خ إلثالؽ أػؿبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠س ػٓ
 فٟ اإلثذاػبد أحذس

 ِغبالد اٌزخػع 5

1.564 32551 525.5 2556 15.2 
غ١ش 

خداٌ  
4 

3 

 اٌى١ٍخ رمَٛ اداسح 
ثزذس٠ت  أػؿبء ١٘ئخ 

ػٍٝ اٌزؼٍُ  اٌزذس٠س 
اٌّجٕٟ ػٍٝ االٔزجبٖ 

 ٚرٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد 5

16555 3.55. 44527 255. 2524 2521 2 

4 

رمَٛ اٌى١ٍخ ثبٌزطغ١غ 
ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزغش٠ت 
الوزطبف األخطبء 

 ٚرػح١حٙب5

1.564 32551 525.5 2556 15.2 
غ١ش 
 داٌخ

3 

5 

 عٙخ أوضش ِٓ رمَٛ
 ٚرٛص٠غ ِمزشحبد ثغّغ

 أػؿبء ١٘ئخ اٌزذس٠س 
 .ػٍٝ اٌّسزٜٛ اٌذاخٍٟ

657. 525.5 42537 2555 1564 
غ١ش 
 داٌخ

5 
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 .فإنيا غير دالة احصائيا   بعدما بقية العبارات في ىذا الأ  -
 اٌزاوشح اٌزٕظ١ّ١خ  جؼذٚصاْ إٌسج١خ ٌٍؼجبساد اٌخبغخ ثاأل(6عذٚي )

 :كما يمي( ٙكما في الجدكؿ ) عمى حسب النسبة الكزنية  لبعدلمككنة ليذا اجاء ترتيب العبارات ا
في المرتبة األكلى مف كجية نظر أفراد العينة كبنسبة جاءت العبارة األخيرة في ىذا المحكر  -

بيف أعضاء ىيئة التدريس في  ان % أف ىناؾ تشارك ٙٚ.٘ٗ، حيث أشار  ٖٚ.ٓكزنية 
مع بعضيـ البعض ، كجاءت العبارة دالة إحصائيا عند  المعرفة كالخبرة مف خبلؿ التحدث

 .  ٔٓٓ.ٓمستكل داللة 
كما ظير حرص كميات الجامعة عمى اعتماد نظـ تخزيف كتكفير لممعمكمات مؤسس عمى  -

،  ٔٚ.ٓبنسبة كزنية حيث احتمت تمؾ العبارة المرتبة الثانية إلى حد ما ، التعمـ التجريبي 
ا يدؿ عمى أف القادة ذ، كى ٔٓٓ.ٓتكم داللة % كمس ٘ٔ.ٜٗحيث أشار إلى ذلؾ 

َ 

 اٌؼجبساد
 

مخاٌّٛاف  ػذَ اٌّٛافمخ 
 ِٛافك

اٌٛصْ 
 إٌسجٟ

 دٌزب
 

ِسزٛٞ 
 اٌذالٌخ

رشر١ت 
 اٌٝ حذ ِب  ِٛافك اٌؼجبساد

% % % 

1 

رؼزّذ اٌى١ٍخ ٔظُ رخض٠ٓ 
ٚرٛف١ش ٌٍّؼٍِٛبد 
ِئسس ػٍٝ اٌزؼٍُ 
اٌزغش٠جٟ ٚ أ١ّ٘خ ٚ دلخ 

 اٌّؼٍِٛخ 5

32522 45515 1.564 2571 3521 25221 2 

2 

مذسح ػٍٝ رّزٍه اٌى١ٍخ  اٌ
اٌزٕجئ ٚاسزجبق األحذاس 
ٚاٌّجبدسح ثبٌزغ١١ش فٟ 
حبٌخ حذٚس ػبسؼ ِب 

 فٟ اٌؼًّ 5

15525 32551 54524 2554 1545 
غ١ش 
 داٌخ

5 

3 

رضجذ اٌى١ٍخ اٌزؼذ٠الد فٟ 
اٌؼًّ ٚرحفظٙب ٚرجم١ٙب 
عب٘ضح الرخبر اٌمشاساد 
ٚرفؼ١ً ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ 

 .اٌزٕظ١ّٟ

2.5.1 32551 4256. 2563 255. 2521 4 

4 

رٕبي اٌّؼٍِٛبد إٌٛػ١خ 
ٚو١ف١خ اٌحػٛي ػ١ٍٙب 
ثؤلً رىٍفخ ا٘زّبِبً أوجش 

  فٟ اٌى١ٍخ  

23573 45576 32551 2564 2573 2521 3 

5 

٠زطبسن أػؿبء ١٘ئخ 
اٌزذس٠س اٌّؼشفخ 
ٚاٌخجشح ِٓ خالي 
اٌزحذس ِغ ثؼؿُٙ 

 اٌجؼؽ 5

45576 27512 27512 2573 3531 25221 1 
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جؿ اعتماد نظـ لبلحتفاظ بالمعمكمات أاألكاديمييف يركف اف الجامعة تبذؿ ما في كسعيا مف 
  .ككيفية استرجاعيا

حيث ،   ٔٓ.ٓكمستكل داللة ،  ٗٙ.ٓكاحتمت العبارة الرابعة المرتبة الثالثة بنسبة كزنية  -
عية ككيفية الحصكؿ عمييا بأقؿ تكمفة تناؿ اىتمامان ف المعمكمات النك أ%  ٙٚ.٘ٗأشار 

كىذا يعكس اىتماـ كميات جامعة أسكاف  بالمعمكمات  إلى حد ما ،  الجامعةأكبر في 
 ككيفية الحصكؿ عمييا .كالتخصصية النكعية 

كميات الجامعة عمى حفظ التعديبلت مف قبؿ حرص % انو ال يكجد  ٛٙ.ٓٗكأكد حكالي  -
جاءت العبارة في المرتبة قبؿ ، حيث اذ القرارات كتفعيؿ التعمـ التنظيمي جعميا جاىزة التخك 

 . ٔٓ.ٓكمستكل داللة ،ٖٙ.ٓكبنسبة كزنية األخيرة 
كجاءت العبارة الثانية كىى امتبلؾ القدرة عمى التنبؤ كاستباؽ األحداث كالمبادرة بالتغير في  -

 إحصائيان .غير دالة كىي عبارة  ٗ٘.ٓة كزنية بكبنسالمرتبة األخيرة 
 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبر١خ جؼذرشر١ت اٌؼجبساد اٌخبغخ ث( 7عذٚي )

َ 

 اٌؼجبساد
 

ػذَ  اٌّٛافمخ
 اٌّٛافمخ

اٌٛصْ 
 إٌسجٟ

 دٌزب
 

ِسزٛٞ 
 اٌذالٌخ

رشر١ت 
 اٌٝ حذ ِب  ِٛافك اٌؼجبساد

% % % 

 ث١بٔبد لٛاػذ رٛعذ ثبٌى١ٍخ 1
 خجشارٙب ِٚؼبسفٙب ٌزخض٠ٓ

 اسزخذاِٙب ِٓ رزّىٓ ٌىٟ
 .الحمب

54524 22523 23573 2577 3553 25221 4 

اٌىزش١ٔٚبً  اٌى١ٍخ ثش٠ذاً  رّزٍه 2
١ٌسًٙ  ٌٍٙٛارف ٚد١ٌالً 

اٌزٛاغً ِغ اٌخجشاء فٟ 
 ًً اٌمؿب٠ب اٌّخزٍفخ رجؼ

 ٌٍّغبالد اٌّزخػػخ  

71515 22534 .547 25.. 4521 25221 1 

 اٌٝ ثبٌٛغٛي اٌى١ٍخ رسّح 3
 ِٓ ئمٙبٚٚصب لبػذح ث١بٔبرٙب

ضجىخ االٔزش١ٔذ  خالي
ٚغ١ش٘ب ِٓ ٚسبئً 

 .)اٌزٛاغً االعزّبػٟ 

55553 3.55. 552. 25.4 35.5 25221 2 

أػؿبء ١٘ئخ   ع١ّغ ٠ّزٍه 4
 رّىُٕٙ ِٓ ٚسبئً اٌزذس٠س
 اٌج١بٔبد لٛاػذ اٌٝ اٌٛغٛي

 .اٌخبغخ ثبٌى١ٍخ

44527 47546 .547 2575 3562 25221 3 

٠ٛعذ ثبٌى١ٍخ ٚسبئً دػُ  5
ىزش١ٔٚخ ِزؼذدح ٚرٌه ا١ٌ

 .ٌزس١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ 
22523 525.5 27512 2565 2577 2521 5 
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 :كما يمي( ٚكما في الجدكؿ )عمى حسب النسبة الكزنية  بعدجاء ترتيب العبارات المككنة ليذا ال
؛ حيث  ٛٛ.ٓنظر أفراد العينة كبنسبة كزنية كلى مف كجية أل المرتبة االثانية  احتمت العبارة  -

ليسيؿ التكاصؿ مع  لميكاتؼ الكتركنيان كدليبلن  بامتبلؾ كميات الجامعة بريدان  ٜٔ.ٔٚر أشا
، كىي عبارة دالة إحصائيا عند لممجاالت المتخصصة   ان الخبراء في القضايا المختمفة تبع

 .ٔٓٓ.ٓمستكل 
إلى %  ٕٜ.٘٘، حيث أشار ٗٛ.ٓالثالثة المرتبة الثانية كبنسبة كزنية  كاحتمت العبارة  -

شبكة االنترنيت كغيرىا  خبلؿ مف ككثائقيا قاعدة بياناتيا إلى سماح كميات الجامعة بالكصكؿ
 .ٔٓٓ.ٓكىي عبارة دالة عند مستكل مف كسائؿ التكاصؿ 

أعضاء ىيئة   ( أفٜٚ.ٓالرابعة التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة كزنية )كأكدت العبارة  -
 البيانات قكاعد إلى الكصكؿ تمكنيـ مف التي كسائؿالإلى حد ما ككف جميعا ميمت ال التدريس

، كىي  % ٙٗ.ٚٗ، حيث أشار إلى ذلؾ في ىذا الجانب  ان ف ىناؾ قصكر أك الخاصة بالكمية 
 ٔٓٓ.ٓعبارة دالة عند مستكل 

بنسبة ك العينة % مف  ٕٗ.ٗ٘اما مف حيث تخزيف المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات فقد أشارت  -
 مف تتمكف لكي خبراتيا كمعارفياالكمية  لتخزيف بيانات قكاعد إلى  كجكد ( ٚٚ.ٓكزنية )

 ٔٓٓ.ٓ، كىي عبارة دالة عند مستكل .الحقا استخداميا
تعاني مف قصكر أف الجامعة  %  إلى٘ٛ.ٓ٘كبنسبة مئكية  ت العينة كبشكؿ كبيرر كما أشا -

ليكتركنية إمف قاعات مجيزة ككسائؿ لتسييؿ عممية التعميـ  اإلليكتركنيةكسائؿ الدعـ  في
 دكات كمرجعيات حديثة ....الخألمطبلب ككتب ك 

 : واقع حتكيل امليصة التيافطية جلامعة أضواٌ احملوز الجاىي :  -خامطا

 تطبيؽ ك صياغة عمى الجامعة قدرة" انيأ عمىلمجامعات  التنافسية الميزة تعرؼ
 نفس في عاممةال األخرل لمجامعات بالنسبة أفضؿ مركز في تجعميا التي االستراتيجيات

 .كزاف النسبية بالنسبة لمميزة التنافسية بجامعة أسكاف أل ، كيكضح الجدكؿ التالي االمجاؿ 
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 اٌخبغخ ثب١ٌّضح اٌزٕبفس١خ ألثؼبدفٟ ا اإلداس٠خٚصاْ إٌسج١خ السزغبثبد اٌم١بداد أل( ا.عذٚي ) 

الوزن  البعد م

 النسبي

 الترتيب

 4 2567 اٌّٛاسد ٚلذسح اٌّئسسخ  1

 2 2572 ٌغٛدح ٚاالثزىبس ٚاٌز١ّضا 2

 1 2573 اٌزحس١ٓ اٌّسزّش  3

 5 2564 رذس٠ت ٚرؤ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ  4

 3 2565 اٌزشو١ض ػٍٟ اٌضثْٛ/اٌطبٌت 5

  2565 االسزجبٔخ وىً 

 ٜٙ.ٓ( أف متكسط الكزف النسبي لممحاكر الخاصة بالميزة التنافسية ىك ٛيتبيف الجدكؿ )
عمى لمثقة ، كىذا يدؿ عمى أف تحقيؽ الميزة ألكأكبر مف الحد اكىي نسبة كبيرة إلى حٍد ما 

كىي تسير عمى نيج التحسيف المستمر ، ثابتة نحك تحقيؽ التنافسية  ىالتنافسية يتقدـ بخط
في  ان ىناؾ قصكر  في حيف كاستخداـ الجكدة كاالبتكار كالتميز كالتركيز عمى الزبكف /الطالب ،

 -كاآلتي : األبعاد ، كقد جاء ترتيب  يـكتأىيملعامميف كتدريب ا مؤسسةالمكارد كقدرة ال
 ( كىك بدرجة كبيرة .ٖٚ.ٓالتحسيف المستمر ، كقد جاء بكزف نسبي ) بعدالترتيب األكؿ ىك  -
 ( كىك بدرجة كبيرة .ٕٚ.ٓالترتيب الثاني : كىك الجكدة كاالبتكار كالتميز كقد جاء بكزف نسبي ) -
 كبيرة إلى حد ما . كىك بدرجة( ٜٙ.ٓكف /الطالب بكزف نسبي )يب الثالث : التركيز عمى الزبتالتر  -
 ( ٚٙ.ٓالترتيب الرابع : كىك المكارد كقدرة المؤسسة بكزف نسبي ) -
( كىك بدرجة ٗٙ.ٓكقد جاء بكزف نسبي ) يـكتأىيمالترتيب الخامس كىك تدريب العامميف  -

 متكسطة .
ة المؤسسة إلى عدـ اىتماـ جامعة كترجع الباحثة تراجع النسبة الكزنية لبعد المكارد كقدر 

أسكاف بتنظيـ مكاردىا كاستثمارىا لتمؾ المكارد مف كجية نظر العينة ، كىذا بالطبع يتطمب 
تطكير القدرات التنظيمية كاإلدارية التي تضمف حسف استثمار المكارد بكفاءة كىذا ما يتفؽ 

؛ كىذا يرجع  يـكتدريبيف ( ، كيظير كذلؾ تدني مستكل تأىيؿ العاممٖٕٔٓمع دراسة )عمي ،
 لبرامج التدريبية التي تقدميا الجامعة .اإلى عدـ إقباؿ العامميف كأعضاء ىيئة التدريس عمى 
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 اٌّٛاسد ٚلذسح اٌّئسسخ جؼذ( ٠ٛؾح األٚصاْ إٌسج١خ ٌٍؼجبساد اٌخبغخ ث5عذٚي )

 :كما يمي( ٜكما في الجدكؿ )عمى حسب النسبة الكزنية  بعدالمككنة ليذا ال العباراتجاء ترتيب 
" ، جاءت في المرتبة االكلى تحرص الجامعة عمي أف تككف مكاردىا متميزة كذات قيمةالعبارة "  -

مستكل عند احصائيا دالة ىى عبارة ك  %  ٙٗ.ٚٗمكافقة بنسبة   ٔٛ.ٓ بنسبة كزنية 
كقد يرجع ذلؾ إلى الخصكصية التى تتمتع بيا الجامعة مف مكقع جغرافي كاقتصادم  ٔٓٓ.ٓ

 كسياسي متميز .

َ 

 اٌؼجبساد

 

اٌٛصْ  ػذَ اٌّٛافمخ اٌّٛافمخ

 إٌسجٟ

 دٌزب

 

ِسزٛٞ 

 اٌذالٌخ

١ت رشر

 اٌٝ حذ ِب  ِٛافك اٌؼجبساد

% % % 

رحشظ اٌغبِؼخ ػٍٟ أْ  1

رىْٛ ِٛاسد٘ب ِز١ّضح 

 ٚراد ل١ّخ 5

47546 47546 552. 25.1 3573 25221 1 

رسؼٝ اٌغبِؼخ ثبسزّشاس  2

ٌٍحػٛي ػٍٝ ِٛاسد رزسُ 

 ثبٌخػٛغ١خ  5

33552 45576 22534 2571 3521 25221 2 

ٝ رسزحٛر اٌغبِؼخ ػٍ 3

 ِٛاسد رزسُ ثبٌٕذسح 
16555 3.55. 44527 255. 2524 2525 5 

رٙزُ اٌغبِؼخ ثبٌّٛاسد  4

اٌجطش٠خ ثبػزجبس٘ب لذسح 

 اسزشار١غ١خ 5

23573 52554 23573 2567 2552 2521 5 

رزجٕٝ اٌغبِؼخ  اسزشار١غ١خ  5

رحمك ٌٙب اسزضّبس أفؿً 

 ٌٍّٛاسد اٌّزبحخ 5

32522 25542 42537 2565 3526 25221 3 

رزّزغ اٌغبِؼخ ثبٌّشٚٔخ  6

فٟ اسزضّبس ِٛاسد٘ب ثّب 

٠زّبضٝ ِغ ِزطٍجبد 

اٌظشٚف اٌزٕبفس١خ 

 اٌّح١طخ 5

22523 47546 32551 2564 256. 2521 . 

رحشظ اداسح اٌغبِؼخ ػٍٝ  7

ِؼشفخ اِىبٔبد إٌّبفس١ٓ 

 ثبسزّشاس 5

32522 33552 33552 2566 25.6 2521 6 

رمَٛ اٌغبِؼخ ثبٌّسح  .

ٌٍج١ئخ اٌزٕبفس١خ  اٌذٚسٞ

ٌٍٚخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب 

 إٌّبفس5ْٛ

 12 غ١ش داٌخ 1552 2556 45576 .3.55 15525

 اٌغبِؼخ أْ ر١ّض رذسن 5

  ثزىبًِ ٠زحمك األداء

 اٌذاخ١ٍخ 5 ٚحذارٙب

35555 42537 27512 2565 3512 25221 4 

رمَٛ اٌغبِؼخ ثّشاعؼخ  12

أٔططزٙب ٚػ١ٍّبرٙب ثطىً 

 5دٚسٞ ثٙذف اٌزحس١ٓ 

22523 25542 52554 2566 25.2 2521 7 
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تسعى باستمرار لمحصكؿ عمى مكارد تتسـ % أف  الجامعة  ٙٚ.٘ٗكد ما نسبتو أكما   -
كقد يرجع ذلؾ  ٔٓٓ.ٓلة عند داكىي عبارة   ٔٚ.ٓ بنسبة كزنية :" إلى حد ما  بالخصكصية

جغرافي يتيح ليا تخصصات غير مكجكدة في  بمكقعإلى خصكصية جامعة أسكاف كتميزىا 
االستكائية أك شبكات الجيد الفائؽ كتكليد  أك الزراعةجامعات كثيرة ، مثؿ طب المناطؽ الحارة 

 غيرىا .ك رشاد السياحي الكيرباء أك المغات الحية المتعددة أك تخصصات اإل 
تتبنى  استراتيجية تحقؽ ليا استثمار أفضؿ ال  % أف الجامعة ٖٚ.ٖٗكد ما نسبتو أكما   -

، كقد يرجع ذلؾ  ٔٓٓدالة عند .كىي عبارة    0.69ي  حد ما بنسبة كزنية إل لممكارد المتاحة
 كارد المالية بيا .مإلى حداثة الجامعة كضعؼ ال

بنسبة ي  حد ما إل ٜٙ.ٓالداخمية .  كحداتيا  بتكامؿ يتحقؽ األداء الجامعة أف تميز تدرؾ  -
 ٔٓٓ.ٓدالة عند % ٖٚ.ٕٗ

 ٗ٘.ٕ٘بنسبة لي  حد ما إ ٚٙ.ٓيتـ الجامعة بالمكارد البشرية باعتبارىا قدرة استراتيجيةت -
 ٔٓ.ٓدالة عند %

بنسبة غير مكافقة  ٙٙ.ٓمكانات المنافسيف باستمرار . إمعرفة  تحرص إدارة الجامعة عمى -
،كذلؾ قد يرجع إلى غياب الرؤية المستقبمية لتحقيؽ  ٔٓ.ٓدالة عند ىي عبارة ك  % ٜٓ.ٖٖ
 .التميز 

 % ٗ٘.ٕ٘بنسبة  تقـك الجامعة بمراجعة أنشطتيا كعممياتيا بشكؿ دكرم بيدؼ التحسيفال    - 
 ٔٓ.ٓإحصائيا عند مستكل 

ظركؼ التنافسية تتمتع الجامعة بالمركنة في استثمار مكاردىا بما يتماشى مع متطمبات ال  -
 . ٔٓ.ٓ % كىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل ٙٗ.ٚٗبنسبة لي  حد ما إ المحيطة

مف %  ٚٓ.ٗٗبنسبة تتسـ بالندرة   التيمكارد اكتساب ال ف الجامعة تفتقد إلىأكدت العينة أك   -
،  كيرجع ذلؾ إلى أف ٘ٓ.ٓمستكل داللة عند إحصائيا دالة اجمالي العينة كىي عبارة 

نافسة المحتممة مف كجية نظر العينة ال تستمـز امتبلؾ الجامعة مكارد تتسـ بالندرة بقدر الم
( ٖٕٔٓما تحتاج مكارد تتسـ بالخصكصية ، كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة )عمي ، 

 ( .ٖٕٔٓ، كدراسة )المقادمة ، 
بيئة التنافسية كلمخدمات ممسح الدكرم لمفي إجراء الجامعة ل ان كما أكدت العينة أف ىناؾ قصكر   -

 غير دالة احصائيا .كىي عبارة  ٙٚ.٘ٗبنسبة التي يقدميا المنافسكف. 
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 الجكدة كاالبتكار كالتميز بعداألكزاف النسبية لمعبارات الخاصة ب ٌوضح( 01) جدول     

كما في الجدكؿ عمى حسب النسبة الكزنية  بعدجاء ترتيب العبارات المككنة ليذا ال -
 :كما يمي( ٓٔ)

َ 

 اٌؼجبساد

 

اٌٛصْ  ػذَ اٌّٛافمخ اٌّٛافمخ

 إٌسجٟ

 دٌزب

 

ِسزٛٞ 

 اٌذالٌخ

رشر١ت 

ٛافكِ اٌؼجبساد  اٌٝ حذ ِب  

% % % 

رحشظ اٌغبِؼخ  ػٍٝ  11

ٔطش صمبفخ اٌغٛدح 

اٌّز١ّضح فٟ ع١ّغ 

 ألسبِٙب 5

45515 525.5 2522 25.3 35.3 25221 1 

 اٌزٟرز١ّض اٌخذِبد  12

رمذِٙب اٌغبِؼخ ثىٛٔٙب 

راد ٔٛػ١خ ػب١ٌخ ل١بسب 

 ثخذِبد إٌّبفس١ٓ 5

16555 61522 22523 2565 2577 2521 5 

رسؼٝ اٌغبِؼخ ثطىً عبد  13

ٌزطج١ك أٔظّخ االػزّبد 

ٚاٌغٛدح ػٍٝ اٌّسزٜٛ 

 اٌّحٍٟ ٚاالل١ٍّٟ

52554 44527 3535 25.3 35.3 25221 2 

رؼطٟ اٌغبِؼخ ا٘زّبِب  14

وج١شا ٌألفىبس االثزىبس٠خ 

 اٌزٟ ٠مذِٙب ِٕسٛثٛ٘ب5

33552 47546 1.564 2572 3525 25221 5 

رّزٍه اٌغبِؼخ رٛعٙبد  15

م١خ ٌذخٛي ِغبالد حم١

 عذ٠ذح ٌٍّٕبفسخ 5

3.55. 4256. 22534 2573 3531 25221 4 

رؼًّ اٌغبِؼخ ػٍٝ  16

اسزحذاس ٚرط٠ٛش ثشاِظ 

ٔٛػ١خ ٚاثزىبس٠خ ثػفخ 

 ِسزّشح 5

22534 65545 12517 2572 3514 25221 6 

رخػع اٌغبِؼخ ِٛاصٔبد  17

ِب١ٌخ خبغخ ثؼ١ٍّخ 

 االثذاع ٚاالثزىبس 5

27512 44527 2.5.1 2566 25.6 2521 . 

رسزؼ١ٓ اٌغبِؼخ ثغٙبد  .1

خبسع١خ ٌزٛف١ش أٚػ١خ 

 االثذاع ٚاٌّٛ٘جخ 5

3.55. 23573 37525 2567 2554 25221 7 

رٛفش اٌغبِؼخ  ٔظبِبُ  15

ٌٍزشل١بد ٚاٌّىبفآد ثٕبء 

 ػٍٝ االثذاع ٚاٌّٛ٘جخ 5

23573 44527 32522 2564 256. 2521 12 

رزسبثك اٌغبِؼخ اٌٝ  22

رىٌٕٛٛع١ب  رطج١ك

 اٌّؼٍِٛبد 5

47546 3.55. 13556 257. 3555 25221 3 



 .استراتيجية مقترحة لتفعيل دور التعلم التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة أسوان

- ٖٖ٘ - 

 عمى نشر ثقافة الجكدة المتميزة في جميع أقسامياى حد ما تحرص الجامعة إل   -
كيرجع ذلؾ  ٔٓٓ.ٓيا عند مستكل كىى عبارة دالة احصائ%   ٘ٛ.ٓ٘ بنسبة 

نشائيا لكحدة خاصة بالجكدة في كؿ كمية مف  إلى اىتماـ الجامعة بتحقيؽ الجكدة كا 
 كمياتيا .

تسعى الجامعة بشكؿ جاد لتطبيؽ أنظمة االعتماد كالجكدة عمى المستكل المحمي  -
 ، كقد ٔٓٓ.ٓكىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل  ٗ٘.ٕ٘مكافقة  قميميإلكا

ع ذلؾ إلى حرص الدكلة عمى نشر ثقافة الجكدة عمى مستكل جامعات مصر يرج
 حث العممي كاالبتكار. بالتي تضع ضمف محاكرىا االىتماـ بال ٖٕٓٓكفقا لرؤية 

بنسبة تتسابؽ إلى تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات أف الجامعة  عمىاتفؽ أفراد العينة  -
  ٔٓٓ.ٓتكل حصائيا عند مسإكىى عبارة دالة % ٙٗ.ٚٗمكافقة 

بنسبة  تكجيات حقيقية لدخكؿ مجاالت جديدة لممنافسة لى حد ما إتمتمؾ الجامعة  -
كىي نسبة ضعيفة  ٔٓٓ.ٓكىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل %  ٛٙ.ٓٗ

 تعبر عف محاكالت ناشئة .
 منسكبكىااىتماما كبيرا لؤلفكار االبتكارية التي يقدميا إلى حد ما تعطي الجامعة  -

، كىذا يدؿ  ٔٓٓ.ٓعند مستكل  حصائيان إكىى عبارة دالة %  ٛٗ.ٚٗبنسبة 
لى التحكؿ نحك تحقيؽ إلى اتخاذ خطكات ثابتة إف الجامعة في طريقيا أعمى 

 التميز كالمنافسة .
بصفة  ىاكتطكير برامج نكعية كابتكارية  استحداثعمى ى حد ما إلتعمؿ الجامعة  -

 ٔٓٓ.ٓيا عند مستكل كىى عبارة دالة احصائ%   ٜٗ.ٜٙبنسبة مستمرة 
بجيات خارجية لتكفير أكعية تستعبف ف الجامعة تفؽ أفراد العينة عمى أاكما  -

كىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل %  ٜٛ.ٖٛمكافقة بنسبة بداع كالمكىبة إلا
 كىي نسبة ضعيفة تكحى ضعؼ تمؾ المحاكالت  ٔٓٓ.ٓ

 بتكار إلى حد ما كاالبداع إلتخصص الجامعة مكازنات مالية خاصة بعممية ا -
 ٔٓ.ٓكىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل %  ٚٓ.ٗٗ
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بككنيا ذات نكعية عالية قياسا لى حدما إ  تقدميا الجامعة التيتتميز الخدمات  -
كىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل %   ٕٓ.ٔٙ بنسبةبخدمات المنافسيف 

ٓ.ٓٔ 
بداع كالمكىبة إلبناء عمى انظامُا لمترقيات كالمكافآت لى حد ما إتكفر الجامعة   -

كقد يرجع ذلؾ  ٔٓ.ٓكىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل %   ٜٛ.ٖٛ بنسبة 
محكر الخاص لإلى ضعؼ تطبيؽ الجامعة لعمميات إدارة اإلبداع كما جاء في ا

بالتعمـ التنظيمي ؛ فما زالت تعامؿ المبدعيف ضمف باقي العامميف كال تخصص ليـ 
 ميزانيات لجذبيـ .

التحسيف المستمر ببعداألكزاف النسبية لمعبارات الخاصة  ٌوضح( 00) لجدو  

َ 

 اٌؼجبساد
 

ػذَ  اٌّٛافمخ
 اٌّٛافمخ

اٌٛصْ 
 إٌسجٟ

 دٌزب
 

ِسزٛٞ 
 اٌذالٌخ

رشر١ت 
اٌٝ حذ  ِٛافك اٌؼجبساد

 ِب 

% % % 

٠ٛعذ رٕٛع ِٕبست فٟ  12
ػذد ٚٔٛع اٌزخػػبد 
 اٌّزبحخ ٌذٞ اٌغبِؼخ 5

47546 52554 2522 25.2 35.2 25221 2 

٠طبسن أػؿبء ١٘ئخ  11
اٌزذس٠س ثبٌغبِؼخ فٟ 

اٌّئرّشاد اٌؼ١ٍّخ 
ثؤٚساق ثحض١خ ٌخذِخ 

 اٌّغزّغ 5

45515 3.55. 115.6 2575 3565 25221 3 

رسؼٝ اداسح اٌغبِؼخ اٌٝ  12
سفغ ِسزٛٞ االفبدح ِٓ 
األثحبس اٌؼ١ٍّخ  ِٓ 

 أعً اٌزحس١ٓ ٚاٌزط٠ٛش

33552 47546 1.564 2572 3525 25221 7 

رٕظش اداسح اٌغبِؼخ اٌٝ  13
اٌزحس١ٓ ٚاٌزط٠ٛش 
اٌّسزّش ػٍٝ أٔٗ عضء 
ال ٠زغضأ ِٓ ِزطٍجبد 

 اٌغٛدح اٌطبٍِخ 5

45515 525.5 2522 25.3 35.3 25221 1 

٠زُ اٌزٛاغً ث١ٓ ِخزٍف  14
األلسبَ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ 
ػٕذ اٌم١بَ ثزط٠ٛش 
ٚرحس١ٓ اٌخذِخ اٌحب١ٌخ 

 ٌغذ٠ذح 5أٚ اٌخذِخ ا

22534 45515 32551 2563 2563 2521 12 

رٕظش اداسح اٌغبِؼخ  15
ٌٍّطىالد اٌزٟ رٛاعٙٙب 

115.6 77557 12517 2567 2554 2521 5 
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كما ( ٔٔكما في الجدكؿ )عمى حسب النسبة الكزنية  لبعدجاء ترتيب العبارات المككنة ليذا ا-
 :يمي

إلى التحسيف كالتطكير المستمر عمى أنو جزء ال يتجزأ مف إلى حد ما دارة الجامعة تنظر إ  -
،  ٔٓٓ.ٓكىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل % ٘ٛ.ٓ٘ متطمبات الجكدة الشاممة بنسبة

كىذا يدؿ عمى اىتماـ الجامعة بتكفير كؿ ما مف شأنو تحقيؽ الجكدة كالتميز بالجامعة ، كذلؾ 
 ليا مف امكانيات مادية كبشريةعمى حسب ما يتكفر 

 في عدد كنكع التخصصات المتاحة لدم الجامعة  بنسبةإلى حد ما يكجد تنكع مناسب   -
أف الجامعة إلى ، كذلؾ قد يرجع ٔٓٓ.ٓكىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل % ٗ٘.ٕ٘

كميات تحتكم تقريبا عمى كؿ الكميات في جميع التخصصات باستثناء كمية الصيدلة  كبعض ال
 األخرل .

يشارؾ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في المؤتمرات العممية بأكراؽ بحثية لخدمة المجتمع   -
، كىي نسبة رغـ  ٔٓٓ.ٓكىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل % ٘ٔ.ٜٗمكافقة  بنسبة

 تعتبر قميمة بالنسبة لمجامعات األخرل . يانأإيجابيتيا إال 

ػٍٝ أٔٙب فشظ 
 ٌٍزحس١ٓ ٚاٌزط٠ٛش 5

رٙزُ اٌغبِؼخ ثبألٔططخ  12
اٌذاػّخ ٌؼ١ٍّخ اٌزحس١ٓ 

اٌّسزّش )اسزمطبة 
رذس٠ت  –اٌىفبءاد 
 555( -اٌؼب١ٍِٓ 

45576 2.5.1 25542 2573 3535 25221 6 

رسؼٝ اداسح اٌغبِؼخ اٌٝ  12
رحًّ ِسئ١ٌٚزٙب رغبٖ 

اٌّغزّغ ِٓ خالي 
اٌزحس١ٓ ٚاٌزط٠ٛش 
اٌّسزّش ٌٍخذِبد 

 اٌّمذِخ 5

32551 64541 552. 2575 3544 25221 4 

رمَٛ اٌغبِؼخ ثّشاعؼخ  12
أٔططزٙب ٚػ١ٍّبرٙب 
ثطىً دٚسٞ ثٙذف 

 اٌزحس١ٓ

16555 675.2 15525 2567 2554 2521 . 

رؼضص اداسح اٌغبِؼخ  23
اسرجبـٙب ثبٌّغزّغ ِٓ 

خالي اٌّئرّشاد 
ٚإٌذٚاد ٚٚسش اٌؼًّ 

 ٚاٌجحٛس اٌزطج١م١خ 5

4256. 3.55. 22534 2573 3535 25221 5 
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إلى تحمؿ مسؤكليتيا تجاه المجتمع مف خبلؿ التحسيف حد ما  إلىتسعى إدارة الجامعة   -
حصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  %ٔٗ.ٗٙ كالتطكير المستمر لمخدمات المقدمة بنسبة

 دارة في الجامعة .إل، كىذه إجابة منطقية مف القيادة األكاديمية التي تمثؿ ا ٔٓٓ.ٓ
خبلؿ المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ كالبحكث تعزز إدارة الجامعة ارتباطيا بالمجتمع مف   -

كىي  ٔٓٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  % ٛٙ.ٓٗ مكافقة  التطبيقية بنسبة
 ( .ٕٕكتؤكد صدؽ االستجابة في العبارة )،  األخرلنسبة ضئيمة بالنسبة لمجامعات 

تدريب  –ب الكفاءات تيتـ الجامعة باألنشطة الداعمة لعممية التحسيف المستمر )استقطا  -
كىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل  % ٙٚ.٘ٗ إلى حد ما مكافقة  ...( بنسبة -العامميف 
ٓ.ٓٓٔ . 

فادة مف األبحاث العممية  مف أجؿ إلإلى رفع مستكم اإلى حد ما  تسعى إدارة الجامعة   -
 . ٔٓٓ.ٓ حصائيا عند مستكلإكىى عبارة دالة  %   ٙٗ.ٚٗ  التحسيف كالتطكير بنسبة

 بمراجعة أنشطتيا كعممياتيا بشكؿ دكرم بيدؼ التحسيف بنسبةإلى حد ما تقـك الجامعة   -
 ٔٓ.ٓكىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل % ٓٛ.ٚٙ

لممشكبلت التي تكاجييا عمى أنيا فرص لمتحسيف كالتطكير إلى حد ما تنظر إدارة الجامعة   -
 ٔٓ.ٓمستكل كىي عبارة دالة إحصائيا عند % ٜٚ.ٚٚ  بنسبة

بيف مختمؼ األقساـ بكميات الجامعة عند القياـ بتطكير كتحسيف إلى حد ما يتـ التكاصؿ   -
كىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل % ٘ٔ.ٜٗ الجديدة بنسبة مةالخدمة الحالية أك الخد

 . كيرجع السبب في ذلؾ إلى ضعؼ التكاصؿ بيف األقساـ المختمفة بكميات الجامعة ٔٓ.ٓ
( كميا عبارات تكضح بكضكح رغبة الجامعات كإحدل الجامعات ٜٕ( إلى )ٖٕت مف )العبارا -

 الناشئة في حدكث التحسيف كالتطكير المستمر.
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رذس٠ت ٚرؤ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ ثجؼذ( ٠ٛؾح األٚصاْ إٌسج١خ ٌٍؼجبساد اٌخبغخ 12عذٚي )  

 م
 العبارات

 

الموافقة عدم الموافقة  الوزن 

 النسبً

 دلتا

 

 مستوي

 الداللة

 ترتٌب

  ما حد إلى موافق العبارات

% % % 

رسبػذ اٌغبِؼخ ِٕسٛث١ٙب فٟ  31
اٌحػٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ 

 ٠حزبعٛٔٙب ثسشػخ ٠ٚسش 5
1.533 46567 35522 2562 2553 2525 7 

رز١ح اٌغبِؼخ ألػؿبء ١٘ئخ  32
اٌزذس٠س ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ع١ّغ 
اٌٛسبئً ٚاالِىبٔبد اٌزٟ رذػُ 

 ثذاع 5اال

 12 غ١ش داٌخ 1564 2555 53533 31567 15522

رٛفش اداسح اٌغبِؼخ ثشاِظ  33
ٌزذس٠ت سإسبء األلسبَ ػٍٝ 
أغٛي رم١١ُ األداء وّب رٕبلص 

 ٔزبئظ اٌزم١١ُ 5

26567 21567 51567 2555 2524 2521 . 

رسّح اداسح اٌغبِؼخ ألػؿبء  34
١٘ئخ اٌزذس٠س ٚاٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ 

ح ثزمذ٠ّٙب ٌذ٠ُٙ أفىبس ِز١ّض
 ثطىً سسّٟ إلداسح  اٌغبِؼخ 5

31567 33533 35522 2567 2552 25221 4 

رمَٛ اداسح اٌغبِؼخ ثزط٠ٛش  35
وفبءح أػؿبء ١٘ئخ اٌزذس٠س 
ٚاٌؼب١ٍِٓ ٌالسرمبء ثّسزٜٛ 

 أدائُٙ ٚر١ّضُ٘  5

25522 52522 25522 256. 2555 25221 3 

رٛفش اداسح اٌغبِؼخ ألػؿبء  36
ٚاٌؼب١ٍِٓ  ا١ٌٙئخ اٌزذس٠س١خ

أدٚاد حذ٠ضخ رسبػذُ٘ ػٍٝ 
 اٌزذس٠س ثغٛدح ػب١ٌخ  5

25522 35522 42522 2563 255. 2525 6 

رحشظ اداسح اٌغبِؼخ ػٍٝ  37
رذس٠ت ألػؿبء ١٘ئخ اٌزذس٠س 
ٚاٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ أسب١ٌت اٌؼًّ 

اٌّزغ١شح ِٓ خالي اٌجشاِظ 
 اٌزذس٠ج١خ 5

1.533 35522 46567 255. 2511 2525 5 

ٜ اداسح اٌغبِؼخ خطخ رٛعذ ٌذ .3
رذس٠ت س٠ٕٛخ ٌز١ّٕخ ٚرط٠ٛش 
لذساد أػؿبء ١٘ئخ اٌزذس٠س  

 ٚاٌؼب١ٍِٓ 5

26567 36567 36567 2564 2573 2521 5 

رز١ح اداسح اٌغبِؼخ فشظ  35
اثزؼبس ٌألوبد١١ّ٠ٓ اٌّز١ّض٠ٓ 
فٟ اٌؼًّ السزىّبي دساسزُٙ 

 اٌؼ١ٍب 5

42537 35555 22523 2573 3535 25221 1 

ٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رزػف ا 42
رمذَ ألػؿبء ١٘ئخ اٌزذس٠س 

 ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌز١ّض ٚاٌحذاصخ 5
32522 45515 1.564 2571 3521 25221 2 
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 :كما يمي( ٕٔكما في الجدكؿ )عمى حسب النسبة الكزنية  بعدجاء ترتيب العبارات المككنة ليذا ال
العمؿ الستكماؿ دراستيـ العميا  تتيح إدارة الجامعة فرص ابتعاث لؤلكاديمييف المتميزيف في -

كىذا يدؿ عمى  ٔٓٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  %  ٖٚ.ٕٗ مكافقة  بنسبة
اىتماـ الجامعة بإتاحة فرص ابتعاث األكاديمييف المتميزيف في العمؿ ؛كلكف ىذا االىتماـ إذا 

لحداثة الجامعة كجامعة كقد يعكد ذلؾ  ؛إلى حد ما  ما قكرف بالجامعات األخرل يعتبر قميبلن 
 مستقمة ، كأيضا إلى محدكدية الدعـ المقدـ لمجامعة .

بالتميز إلى حد ما تتصؼ البرامج التدريبية التي تقدـ ألعضاء ىيئة التدريس كالعامميف  -
، كقد يرجع ذلؾ  ٔٓٓ.ٓحصائيا عند مستكلإكىى عبارة دالة % ٘ٔ.ٜٗبنسبة كالحداثة 

قاء بمنسكبييا كمحاكلة جذب الطبلب إلييا مف ناحية كجذب إلى محاكلة الجامعة إلى االرت
 المتميزيف مف أعضاء ىيئة التدريس إلييا .

بتطكير كفاءة أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف لبلرتقاء إلى حد ما تقـك إدارة الجامعة  -
كىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل  % ٓٓ.ٓ٘بنسبة بمستكل أدائيـ كتميزىـ  

ٓ.ٓٓٔ . 
عمى عضاء ىيئة التدريس كالعامميف الذيف لدييـ أفكار متميزة ألإدارة الجامعة  محال تس -

كىى عبارة دالة احصائيا  %ٓٓ.ٖ٘مكافقة بنسبة  تقديميا بشكؿ رسمي إلدارة  الجامعة
 . ٔٓٓ.ٓعند مستكل 

تكجد لدل إدارة الجامعة خطة تدريب سنكية لتنمية كتطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس  ال  -
 . ٔٓ.ٓكىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل  % ٚٙ.ٖٙ بنسبةعامميف كال

تكفر إدارة الجامعة ألعضاء الييئة التدريسية كالعامميف أدكات حديثة تساعدىـ عمى ال  -
 ٘ٓ.ٓكىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل  %ٓٓ.ٓٗ بنسبة التدريس بجكدة عالية

مى المعمكمات التي يحتاجكنيا بسرعة منسكبييا في الحصكؿ عإلى حد ما تساعد الجامعة  -
 .   ٘ٓ.ٓكىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل  %ٚٙ.ٙٗبنسبة  كيسر

تكفر إدارة الجامعة برامج لتدريب رؤساء األقساـ عمى أصكؿ تقييـ األداء كما تناقش ال  -
 ٔٓ.ٓكىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل  % ٚٙ.ٔ٘ بنسبة نتائج التقييـ
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لجامعة عمى تدريب أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف عمى أساليب العمؿ تحرص إدارة اال  -
% كىي عبارة دالة إحصائيا عند مستكل ٚٙ.ٙٗ بنسبة المتغيرة مف خبلؿ البرامج التدريبية

ٓ.ٓ٘ 
تتيح الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس كالعامميف فييا جميع الكسائؿ كاالمكانات التي تدعـ ال  -
، كيرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد اإلدارة ر دالة احصائيا يكىى عبارة غ % ٖٖ.ٖ٘ بنسبة بداعإلا

 .الخاص بإدارة اإلبداع في التعمـ التنظيمي لبعدالبلزمة لئلبداع ، كما ظير ذلؾ في ا
اٌزشو١ض ػٍٟ اٌضثْٛ/اٌطبٌت ثجؼذ( ٠ٛؾح األٚصاْ إٌسج١خ ٌٍؼجبساد اٌخبغخ 13عذٚي )  

 م
 العبارات

 

 عدم الموافقة

 الموافقة

 نالوز

 النسبً

 دلتا

 

 مستوي

 الداللة

 ترتٌب

  ما حد إلى موافق العبارات

% % % 

رزفبػً اٌغبِؼخ ِغ اٌطٍجخ ِٓ  41
خالي االسزّبع اٌٝ آسائُٙ 

ٚاٌخذِبد اٌحب١ٌخ ٚاٌّسزمج١ٍخ 
 اٌّمذِخ ٌُٙ 5

23573 66512 12517 2571 3521 25221 4 

رمَٛ اداسح اٌغبِؼخ ثبالسزؼبٔخ  42
ٜٚ ٚرظٍّبد اٌطٍجخ ثطىب

ٚاٌّٛظف١ٓ ِٓ أعً رط٠ٛش 
 اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌُٙ 5

15525 62571 22523 2564 2573 2521 7 

رمَٛ اداسح اٌغبِؼخ ثزط٠ٛش خطف  43
ٚاسزشار١غ١بد ـ٠ٍٛخ األعً 

 ٌٍزؼشف ػٍٝ احز١بعبد اٌطٍجخ 5
27512 3.55. 33552 2564 2573 2521 . 

ٔبد رمَٛ اداسح اٌغبِؼخ ثزح١ًٍ اٌج١ب 44
اٌّغّؼخ فٟ رمذ٠ش احز١بعبد 

 اٌطٍجخ 5
27512 33552 3.55. 2563 255. 2525 5 

٠ؼزجش اٌطبٌت اٌمٛح اٌذافؼخ   45
ٌزحس١ٓ اٌغٛدح ٚص٠بدح االٔزبع١خ 

 ػٕذ أخز أسائٗ ٚرٛلؼبرٗ 5
55532 23573 16555 25.1 3573 25221 1 

رزٛافك اٌجشاِظ ٚاٌخطف ٚإٌّب٘ظ  46
ٍجبد اٌذساس١خ ٌٍغبِؼخ ِغ ِزط

 سٛق اٌؼ5ًّ
23573 1.563 57564 256. 3523 25221 6 

رسزمطت اداسح اٌغبِؼخ رٚٞ  47
اٌىفبءاد ٌٍؼًّ فٟ رذس٠س 

 اٌزخػػبد اٌّخزٍفخ ثبٌغبِؼخ 5
32551 55553 13556 2572 352. 25221 3 

رطغغ اداسح اٌغبِؼخ اٌطٍجخ ػٍٝ  .4
 اػذاد اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ 5

23573 55532 16555 2565 3526 25221 5 

رسزمطت اداسح اٌغبِؼخ اٌطٍجخ  45
 اٌّزفٛل١ٓ فٟ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ 

12517 62571 27512 2561 2542 2525 12 

٠ؼزجش اٌطبٌت ضش٠ه ٌٍغبِؼخ  52
ٚثبٌزبٌٟ ٠ٍضَ رحم١ك سؾبٖ اٌزبَ 

  5ػٓ أداء ٚخذِبد اٌغبِؼخ
44527 33552 22523 2574 353. 25221 2 
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كما ( ٖٔكما في الجدكؿ )عمى حسب النسبة الكزنية  لبعديذا اجاء ترتيب العبارات المككنة ل-
 :يمي

يتـ التكاصؿ بيف مختمؼ األقساـ بكميات الجامعة عند القياـ بتطكير كتحسيف الخدمة الحالية  -
كىى عبارة دالة احصائيا عند مستكل %  ٕٖ.ٜ٘مكافقة بنسبة أك الخدمة الجديدة 

 بيانات كالمعمكمات في تقدير احتياجات الكمية ،، مما يدؿ عمى اىتماـ الجامعة بال ٔٓٓ.ٓ
عداد المناسبة لمقبكؿ بيا كؿ عاـ حتى يتسنى ليا تقديـ الخدمات المقدمة ألكذلؾ لمعرفة ا

 ليـ عمى أكمؿ كجو .
 ياكخدماتلمجامعة كبالتالي يمـز تحقيؽ رضاه التاـ عف أداء الجامعة  ان يعتبر الطالب شريك -

 . ٔٓٓ.ٓعبارة دالة احصائيا عند مستكل كىى  % ٚٓ.ٗٗمكافقة  بنسبة
ذكم الكفاءات لمعمؿ في تدريس التخصصات المختمفة إلى حد ما تستقطب إدارة الجامعة  -

 . ٔٓٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  % ٖٜ.٘٘ بالجامعة بنسبة
ة مف خبلؿ االستماع إلى آرائيـ كالخدمات الحاليإلى حد ما تتفاعؿ الجامعة مع الطمبة  -

 ٔٓٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  % ٓٔ.ٙٙ كالمستقبمية المقدمة ليـ بنسبة
. 

كىى %  ٕٖ.ٜ٘ عمى إعداد البحكث العممية بنسبةإلى حد ما تشجع إدارة الجامعة الطمبة  -
 . ٔٓٓ.ٓحصائيا عند مستكل إعبارة دالة 

 ات سكؽ العمؿ بنسبةتتكافؽ البرامج كالخطط كالمناىج الدراسية لمجامعة مع متطمبال  -
 ٔٓٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة %  ٗٙ.ٚ٘

باالستعانة بشكاكل كتظممات الطمبة كالمكظفيف مف أجؿ إلى حد ما تقـك إدارة الجامعة  -
حصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  % ٔٚ.ٕٙ تطكير الخدمات المقدمة ليـ بنسبة

ٓ.ٓٔ 
تطكير خطط كاستراتيجيات طكيمة األجؿ لمتعرؼ عمى بلي حد ما إتقـك إدارة الجامعة ال  -

كقد يرجع  ٔٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  ٜٛ.ٖٛاحتياجات الطمبة بنسبة
 ذلؾ إلى غياب استراتيجية كاضحة لمجامعة ككؿ .



 .استراتيجية مقترحة لتفعيل دور التعلم التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة أسوان

- ٘ٗٔ - 

 بتحميؿ البيانات المجمعة في تقدير احتياجات الطمبة بنسبةإلى حد ما تقـك إدارة الجامعة  -
، كقد يرجع ذلؾ إلى أف ذلؾ احد ٘ٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة  % ٜٛ.ٖٛ

 ككمياتيا . متطمبات الجكدة التي تطبؽ في أقساـ الجامعة
%  ٔٚ.ٕٙتستقطب إدارة الجامعة إلى حد ما الطمبة المتفكقيف في الثانكية العامة بنسبة  -

ى بعد الجامعة عف منطقة كقد يرجع ذلؾ إل ؛ ٘ٓ.ٓحصائيا عند مستكل إكىى عبارة دالة 
 .الدلتا كاالزدحاـ السكاني كحداثة عيد الجامعة ككميات القمة لدييا

 ىتائج الدزاضة امليداىية

مف المبلحظ عمي استجابات العينة أف معظـ االستجابات تدؿ عمى ضعؼ مستكم تطبيؽ 
تدؿ عمى تجابات اف كانت تمؾ االسا  بالجامعة حتي ك كتحقيؽ الميزة التنافسية   التنظيميالتعمـ 

نيا كانت بنسب متقاربة بيف الرفض كالقبكؿ كفيما يمي نتائج كؿ محكر مف أال إ المكافقة 
 -: كرم الدراسةمح

 اليتائج اخلاصة بالتعله التيعينيأواًل 

، أف الجامعة  ديناميكية المعرفة ببعد( كالخاص ٗتشير النتائج المكضحة في الجدكؿ ) =0
 لعممية ساسياأ مكجيا التنظيـ كجعؿ التنظيمية ديناميكية المعرفة  في النظر إعادةبحاجة إلى 

 مةظأن ككضع متكاممة عمؿ فرؽ تشكيؿ خبلؿ مف يتـ كذلؾ ، مكجكد ىك مام كثرأ التعمـ
الخبراء كالعمماء كالمتميزيف مف أعضاء  أعضاء ىيئة التدريس ك بيف كسريعة فعالة اتصاؿ

 ك التعميـ عممية تشجع حكافز نظمةأ كضع خبلؿ مف ك أ ىيئة التدريس مف الجامعات األخرل
،  الجامعةتشجع أعضاء ىيئة التدريس عمي االرتباط بشبكات رسمية كغير رسمية مف خارج 

 مع تكاكبان  كثرأ كجعميـ،  فآلا متكفر ىك مما كثرأ  أعضاء ىيئة التدريس  قدرات تطكيرك 
 كاطبلعيـ داخمية كأ خارجية متقدمة بيةتدري دكرات في شراكيـإ خبلؿ مف المعرفية التطكرات

 .األخرل  الجامعات تجارب عمى
الجامعة تعاني أف  إدارة المعرفة ببعد( كالخاص ٘تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ )-9

قصكر في استراتيجيات تحقيؽ أىداؼ البحث كالتطكير في مجاؿ التعمـ التنظيمي ال مف 
في حضكر  ضعفان ىناؾ ، كما أف  براء التقنييفتكاصؿ الجامعة مع المختصيف كالخكفي 

عقد الندكات كالمؤتمرات ، مما يمـز بضركرة أعضاء ىيئة التدريس لممؤتمرات كالندكات 
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كدعكة رجاؿ األعماؿ البارزيف ككسائؿ لتسكيؽ معرفة أعضاء ىيئة التدريس مف 
يو دراسة ، كىذا يتفؽ مع ما تكصمت إلناحية كتكجيو بحكثيـ ليا مف ناحية أخرل 

الجامعة ال تقكـ بتدريب أعضاء ىيئة أف  أكضحت النتائج كما( ،ٕ٘ٔٓ)عبد اليادم ،
  .التدريس عمى التعمـ المبني عمى االنتباه كتنظيـ المعمكمات

 تسير أنو كي   الذاكرة التنظيمية ببعد( كالخاص ٙتشير النتائج المكضحة في الجدكؿ )-2
 فييا تسجؿ بإنشاء ذاكرة القياـ عمييا ,متعممة منظمة صبحكت التنظيمي التعمـ باتجاه الجامعة
 تسجؿ كما ,الحاضر كالمستقبؿ الكقت في منيا االستفادة ككيفية التعميمية عممياتيا جميع
 النتائج كىذه,كضياعيا عدـ فقدانيا كضماف حفظيا أجؿ مف كالفاشمة الناجحة التجارب فييا
ضعؼ  ،كما كضح  عميا جاىزة التخاذ القراراتفي حفظ التعديبلت كجالجامعة تكاضع  تؤكد

الجامعة  عمى كبالتالي؛ امتبلؾ الجامعة القدرة عمى التنبؤ كاستباؽ األحداث كالمبادرة بالتغير 
كحفظيا  المعمكمات إلى الكصكؿ فرص زيادة عمى  خبلليا مف تعمؿ جديدة استراتيجيات تبني
 يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة، كىذا بيا لبلرتقاء البلزمة التسييبلت ـيكتقد
 (ٕ٘ٔٓ،جكادم)  

أف ىناؾ   المعمكماتية التكنكلكجيا ببعد( كالخاص ٚتشير النتائج المكضحة في الجدكؿ )-2
كجعميا جاىزة التخاذ ، البلزمة لحفظ التعديبلت  ةدارية كالمعمكماتيإلنظمة الؤل  ان غياب

حرص بشكؿ كبير عمى تسييؿ طرؽ القرارات كتفعيؿ التعمـ التنظيمي ،كما أف الجامعة ال ت
لذا تكصي الدراسة  ؛قكاعد البيانات الخاصة ألعضاء ىيئة التدريس  إلىلمكصكؿ 
بناء شبكات كبنية تحتية تكنكلكجية متطكرة لممعمكمات كاالتصاالت كذلؾ بضركرة 

ى ممارسة عمميات إليؤدم الذم لتحقيؽ التعاكف العممي الكاسع المحمي كالدكلي 
كىذا  ،رضيات لتقاسـ المعارؼ كالبحث كاالبتكارأ ففة بشكؿ أفضؿ كتككيإدارة المعر 

  .(ٕٚٔٓ( كدراسة )ربحي ،ٕ٘ٔٓما يتفؽ مع دراسة )عبد اليادم ،
 ثاىيًا : اليتائج اخلاصة بامليصة التيافطية :

غياب القدرة إلى  المكارد كقدرة المؤسسة ببعد( كالخاص ٜجدكؿ )بالنتائج الدراسة  تشير -0
ؽ  التنبؤ كبينيا كبيف الجامعات المكجكدة حاليا ،مما يع رعة تحقيؽ التمايز التنافسيعمى س

، كالتعرؼ عمى  باالستراتيجيات المستقبمية الخاصة بيا كبالمنافسيف مف الجامعات األخرل 
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مما أدل إلى  ؛الفرص كاقتناصيا كتجنب التيديدات بشكؿ استباقي بدال مف مجرد رد الفعؿ
(   ٕٚٔٓراسة )  عبد العاؿ ، دلجامعة التخاذ القرارات كىذا يتفؽ مع نتائج عدـ جاىزية  ا

لذا كجب عمييا استخداـ عمميات االستشراؼ كالمسح البيئي لمجامعات األخرل التي ليا تأثير 
كال يمكف تحقيؽ تمؾ ، قكم عمى استراتيجيات الجامعات، كالعمؿ التنافسي، كاألداء المستقبمي

تكفرت الرغبة كالقدرة النتياج الذكاء االستراتيجي  بكافة مككناتو كأدكاتو ليتيح التكصية إال إذا 
 لمجامعات المصرية  ما يمكنيا مف االستغبلؿ األمثؿ لمكاردىا.

 إلى الجكدة كاالبتكار كالتميز ببعد( كالخاص ٓٔجدكؿ )بالنتائج الدراسة  تشير -9
ف نسبة المكافقة كانت أال إية يجابإف العبارات جمييا كانت أنو عمى الرغـ مف أ

(  مما يدؿ عمى أف ىناؾ محاكالت بطيئة ٙٔ( ،)ٕٔ)تيفضعيفة باستثناء العبار 
االتجاه نحك كأنيا تسير في بجامعة أسكاف لتحقيؽ الجكدة كاالبتكار كالتميز 

ساسية في أ ةتأسيس بنية معمكماتية عمى مستكل عاؿ مف الكفاءة بكصفيا نكا
 كىذا ما أكصت بو دراسة)،  داء الجامعي في مجتمع المعرفةألتحقيؽ التميز في ا

بالعمؿ عمى تحقيؽ الميزة التنافسية مف خبلؿ رفع مستكل  (، ٕٙٔٓبف قفمة ، 
دارة إككذلؾ السعي مف ، كاديمية أل دارية كاإلالكفاءة كتحقيؽ معايير الجكدة ا

اجعة لطبلبيا الحالييف الجامعة لمتطكير كالتحديث كالتجديد مع االىتماـ بالتغذية الر 
دارة المعرفة داخؿ تمؾ الجامعات بما إكيتطمب كؿ ذلؾ رفع لمستكل ، ك السابقيف أ

 يؤدم إلى تحقيؽ الميزة التنافسية ليا . 
التحسيف  ببعد( كالخاص ٔٔلجدكؿ )با وعرضما تـ مف خبلؿ النتائج تشير  -2

ف خبلؿ رفع مستكل عمؿ عمى تحقيؽ الميزة التنافسية مت ةالجامع أف المستمر
سعي لمتطكير تكاديمية ككذلؾ أل دارية كاإلالكفاءة كتحقيؽ معايير الجكدة ا

، كىذا يتماشى كالتحديث كالتجديد مع بما يؤدم إلى تحقيؽ الميزة التنافسية ليا 
ناء نظاـ داخمي إلدارة ببضركرة ( ٕ٘ٔٓمع ما أكصت بو دراسة )عبد اليادم، 

بلزمة لعمى تكفير الدعـ كالمساندة لكافة المتطمبات انتاج المعرفة يعمؿ إعمميات 
كىذا يتماشى مع ما أكصت بو دراسة ، إلنتاج المعرفة لبناء ميزة تنافسية فييا 

قصكر تعاني مف  ةأف الجامع ، كما (ٕٚٔٓ(ك دراسة )خميؿ ،ٕٚٔٓ)المطمؽ، 
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رد نظرا لحداثة المدخؿ كمحدكدية شيكع مفاىيمو ، أك ضعؼ المكا االمعرفة بي
كاالمكانات أك الرغبة في االعتماد عمى األساليب التقميدية في األداء  ، كما اتضح 

التحسيف كالتطكير كمكاكبة المعايير في مخرجات الجامعة  فضعؼ رضا العينة ع
ف مفيـك الميزة التنافسية حديث نسبيا كيحتاج تضافر جميع أعضاء أالعالمية ، ك 

 . الجامعة  المجتمع الجامعي ليتحقؽ بجدارة في
في  يـكتأىيم تدريب العامميف ببعد( كالخاص ٕٔكتشير النتائج المكضحة في الجدكؿ ) -2

؛حيث تفتقر  يـك تأىيمفي تدريب العامميف  ان كاضح ان أف ىناؾ قصكر إلى جامعة أسكاف 
 ،لى خطة تدريب سنكية لتنمية كتطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس  كالعامميف إالجامعة 
ال تكفر برامج لتدريب رؤساء األقساـ عمى أصكؿ تقييـ األداء كال تحرص عمى  كما أنيا

تدريب األعضاء مف ىيئة التدريس كالعامميف عمى أساليب العمؿ المتغيرة مف خبلؿ البرامج 
ضركرة مكانات التي تدعـ اإلبداع ، كىذا يؤكد إلالتدريبية ، كال تتيح ليـ جميع الكسائؿ كا

كالعمؿ عمى ، لمتعمـ التنظيمي بأبعاده كافة  كثة بناء شامبلن تبني الجامعة المبح
مة تدرؾ أىمية التعمـ التنظيمي ، ءنشر ثقافة التعمـ فييا ، كتكفير بيئة أكثر مبل

 أعضاء ىيئة التدريس كاالىتماـ برسـ االستراتيجيات البلزمة لتطكير معارؼ 
بميا مف خبلؿ اقامة بداعية كالكشؼ عنيا بكصفيا استثمارا مستقإلكقدراتيـ ا

 (مف كتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة كؿ دكرات تطكيرية كدكرات التعميـ المستمر 
ميخائيؿ ،  (كدراسة 2013 )، Greco and others (دراسةك  )ٕٚٔٓخميؿ ، 
ٕٓٔ٘  ( 

التركيز عمي الزبكف/الطالب  ببعدكالخاص ( ٖٔتشير النتائج المكضحة في الجدكؿ ) -5
كر التعاكف بيف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة كالطبلب تدعـ صأف الجامعة 

قامة كرش عمؿ قيمة ذلؾ تمثؿ كي في عقد ندكات كمؤتمرات عممية كا 
كالمشاركة في مشركعات بحثية تعاكنية تساعد عمى إحداث التعمـ كتكامؿ 

تكفير قاعدة مما يتطمب ؛ ( ٕ٘ٔٓدراسة )عبد اليادم ،المعرفة كالخبرات مثؿ 
كمات متكاممة عف مؤسسات التعميـ العالي كتحديث المكتبات بما بيانات كمعم

يكاكب التطكرات العممية الحديثة ،كأكدت الدراسة أىمية دعـ الطبلب  كتحفيز 
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جيكدىـ كالتطكر كاالنفتاح العقمي لما ليذه الجيكد مف قيمة في كسر النماذج 
كبر في عرقمة أل الجامدة الحالية كالمكجكدة داخؿ المنظمة التي ليا األثر ا

 . اإلبداع
 االضرتاتيجية املكرتحةضادضا 

التعمـ التنظيمي كمدخؿ لتحقيؽ الميزة  تفعيؿيتضمف ىذا المحكر استراتيجية مقترحة ل  
التنافسية  في جامعة أسكاف، كأبرز التكصيات كالمقترحات البحثية، كلدراسة متطمبات تطبيؽ 

، البد مف فيـ البيئة الداخمية ليا كمتطمباتيا استراتيجية التعمـ التنظيمي بجامعة أسكاف 
كمتغيراتيا األساسية كالمؤثرة مف حيث رسالتيا كغاياتيا كأىدافيا كأساليبيا اإلدارية كثقافتيا 
التنظيمية كمتطمبات العمؿ فييا، ككذلؾ فيـ البيئة الخارجية المحيطة باستراتيجية التعمـ 

انينيا كاتجاىاتيا المؤثرة التي تؤثر في عمميا التنظيمي كاإلحاطة بجميع متغيراتيا كقك 
 كنشاطاتيا.

ما " انطبلقان مما سبؽ سيتـ اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة الذم ينص عمىك 

 امعة اضواٌ .جلحتكيل امليصة التيافطية يف التعله التيعيني  فعبل دوزاالضرتاتيجية املكرتحة لت

نقاط الضعؼ، كأكجو  تأبرز التي   انةنتائج تطبيؽ االستبعمى  ن ناءن كبكلئلجابة عف السؤاؿ أعبله  
أف ىناؾ جكانب تحتاج لدعـ كتطكير في أبعاد الدراسة كافة التي تمثمت في  تبيفالقصكر 
إدارة  ك )ديناميكية المعرفة ، :التعمـ التنظيمي كتضمف أربعة أبعاد كىي :كىما محكر، محكريف 
كالمحكر اآلخر يتمثؿ في الميزة التنافسية   (المعمكماتية االتكنكلكجيك ية ، الذاكرة التنظيمك المعرفة ، 

الجكدة كاالبتكار كالتميز ، ك ) المكارد كقدرة المؤسسة ، :بعاد  كىي أخمسة  تكالتي تضمن
التركيز عمى الزبكف /الطالب ( ،كبناءن عميو تـ ك ،  يـكتأىيمتدريب العامميف ك التحسيف المستمر ، ك 

النظرم، كاإلطار  ستراتيجية بالرجكع إلى كؿ مف نتائج الدراسة، كالدراسات السابقةصياغة اال
 كلتحقيؽ ذلؾ تـ اتباع الخطكات التالية :

كذلؾ مف خبلؿ تكزيع ؛ التعرؼ عمي كاقع ممارسة التعمـ التنظيمي  في جامعة أسكاف   -1
ثـ تحميؿ نتائج الدراسة  كمف ؛  عمى القيادات األكاديمية بيا ، كما جاء في الدراسة ةاستبان

 في ىذا المحكر ..
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كذلؾ مف خبلؿ تكزيع استبانة  ،التعرؼ عمي كاقع تكفر  الميزة التنافسية في جامعة أسكاف  -2
عمى القيادات األكاديمية بيا ، كما جاء في الدراسة، كمف ثـ تحميؿ نتائج الدراسة في ىذا 

 المحكر ..
ؽ التعمـ التنظيمي في تحقيؽ الميزة التنافسية التعرؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف تطبي -3

 طار النظرم ، كذلؾ لتفادم معكقات التطبيؽ عند بناء االستراتيجية.إلكما ذكر سابقان في ا
 كانطبلقان مما سبؽ يتضح صعكبة تطبيؽ االستراتيجية عمى المدل القصير، كعميو تـ اعتبار 

مدل البعيد باستخداـ التخطيط االستراتيجي الذم ىدفان استراتيجيان يمكف تحقيقو عمى ال التطبيؽ 
لقاء الضكء عمى منطمقات االستراتيجية المقترحة ككيفية تحقيقيا بالتخطيط إمف خبللو سيتـ 

الستراتيجية اذلؾ  تـ بناء لسنكات(، ٘االستراتيجي، بكضع خطة استراتيجية متكسطة المدل )
 كفؽ المنيجية التالية:

)منطمقات فكرية، :االستراتيجية )اإلطار المرجعي(، التي تنقسـ إلى تحديد المنطمقات  -أوال
منطمقات متعمقة بجامعة ك ، ٖٕٓٓمنطمقات متعمقة بالتكجو الحككمي نحك رؤية ك 

 أسكاف (
مرتكزات االستراتيجية، ك ، (SWOT)البناء االستراتيجي كيشمؿ :)التحميؿ البيئي  -ثاىيا

 االستراتيجية(. األىداؼك القيـ، ك الرسالة، ك الرؤية، ك 
 آليات تنفيذ(ك التفصيمية،  ىداؼألاك )متطمبات التطبيؽ، :تطبيؽ االستراتيجية  -ثالجا
 التقكيـ كالمتابعة كتقديـ التغذية الراجعة. -زابعا

 أواًل: امليطلكات االضرتاتيجية :

 امليطلكات الفهسية : 15
 ي : أتفيما ي تمتعتمد االستراتيجية المقترحة عمى عدد مف المنطمقات الفكرية تمث

لتعزيز الميزة التنافسية  بالتعمـ التنظيميتنامي المفاىيـ كالمداخؿ اإلدارية كالتنظيمية المرتبطة  -
 (.ٖٕٔٓكالقدرة عمى التكيؼ مع مجتمع المعرفة )المقادمة، 

األىمية القصكل لمكفاءات البشرية ألم مؤسسة، خاصة الجامعات ، فيي مصدر األداء   -
 (.ٕٙٔٓبك يحياكم كبف احمد، كالتفكؽ بشكؿ مستديـ )المتميز كالجكدة 

، كتسيير التعمـ التنظيمي لتحقيؽ الميزة التنافسية التكجو الفكرم المتنامي حكؿ تكظيؼ  -
 (.ٕٓٔٓالكفاءات كتكجو عممي حديث فييا )سميماف، 
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العصر الحالي عصر عمـ كتقنية كنبكغ معرفي كتقدـ مذىؿ يعتمد في أساسو عمى تخطي    -
بداع جديد متطكر دائمان كال يتسنى لئلدارة تحقيؽ ذلؾ إال بالتركيز الح كاجز كتغيير المألكؼ كا 

 (.ٖٕٔٓعمى األفراد ذكم التعمـ المتميز )صياـ، 
 :9121ميطلكات متعلكة بالتوجُ احلهومي حنو زؤية  25

ػؽ عمييا أف تسعى لتحقيينبغي ، حيث ٖٕٓٓفي تحقيؽ رؤية  ان أساسي ان الجامعات شريكتعتبر 
كذلػؾ مػف خبلؿ  ؛ ألنػو السػبيؿ الكحيػد لمبقػاء في عػالـ شػديد التنػافس؛ التفػكؽ التنافسػي 

مف مصادر تحقيؽ التفكؽ   ان تحقيؽ أكبر قيمة لمتعميـ، كيمكف اعتبار التعمـ التنظيمي  مصدر 
كذلؾ مف كالتميز  ؽ إلى تحقيؽ التفكبالتػػالي تحقيػػؽ التميػػز كاالخػػتبلؼ الذم يؤدم  ؛ التنافسػي

صبلح إل، كزارة التخطيط كالمتابعة كا ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓخبلؿ )خطة التنمية المستدامة لمعاـ المالي 
 -دارم( :إلا
 .تحسيف الدرجة التنافسية في تقارير التعميـ العالمية -
 .تفعيؿ العبلقة الديناميكية بيف مخرجات التعميـ كمتطمبات سكؽ العمؿ -
بداعي كزيادة الركابط بيف االبتكار إلنتاج اإل البتكار مف خبلؿ تشجيع ارفع كفاءة انتاج ا -

 ..األساسي كالتعميـ العالي كالبحث كالتطكير كاالحتياجات، كتطكير التعميـ 
االستثمارية كالتمكيمية كالبنية ك تعظيـ اإلنتاج المعرفي مف خبلؿ تييئة البيئة التشريعية،  -

  .التحتية
 .اد كالجكدة المسػػايػػرة لممعػاييػػر العػالميػػػةتفعيؿ قكاعد االعتم -
تطكير البرامج األكاديمية كاالرتقاء بأساليب التعميـ كالتعمـ كأنماط التقكيـ مع االبتكار كالتنكع  -

 .في ذلؾ
 ميطلكات خاصة بتطبيل التعله التيعيني لتخكيل امليصة التيافطية باجلامعات : 35

لمبناء االستراتيجي كىي كما  ان قات السابقة كتعتبر تمييدتعتمد ىذه المنطمقات عمى المنطم
 :أتيي
في ضكء فمسفة التعمـ التعميـ الجامعي  التأكيد عمى أىمية إعادة صياغة أىداؼ  -

 التنظيمي  مف أجؿ تحقيؽ جكدة الخدمات التي تقدميا الجامعة .
نظاـ في الجامعة األخذ بنظاـ لمحكافز يكافئ عمى االبتكار كيشجع التطكير عمى مستكل ال -
. 
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العمؿ عمى تعزيز القدرات الفردية القيادية كالتنظيمية بكصفيا أدكات تطكير في جميع  -
 المستكيات داخؿ الجامعة 

دارة التنكع في المكارد البشرية    -  في إطار تحسيف جكدة التعميـ.  هاستثمار ك التأكيد عمى كا 
 :البياء االضرتاتيجي  -ثاىيَا 

 :SWAT يل التخليل البيئي )حتل 15

كفرع لجامعة أسيكط ، ك بدأت الدراسة بو فى أكتكبر  ٜٗٚٔنشئ فرع جامعة أسكاف سنة أ
 مف العاـ الجامعي 

 ، ـ(ٜٛٚٔ) ك تـ منح أكؿ درجة عممية البكالكريكس عاـ  ،بكمية التربية  ـ(ٜٗٚٔ -ٖٜٚٔ) 
ثـ  ،ـ( ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔثـ بدأ القيد لدرجة الماجستير فى كمية العمـك فى العاـ الجامعي سنة) 

صدر  ٜٜ٘ٔكفى عاـ  ، (ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔبدأ التسجيؿ لدرجة الدكتكراه فى العاـ الجامعي )
بإنشاء جامعة جنكب الكادم ، كعميو أصبح فرع  ٜٜ٘ٔ( لسنة ٖٕقرار رئيس الجميكرية رقـ )

الجتماعية الخدمة ا –لجامعة جنكب الكادم. كتـ إنشاء كميات أخرل ، كىى )اآلداب  ان الجامعة تابع
أنشئت جامعة أسكاف كجامعة حككمية بصدكر القرار الجميكرم  ٕٕٔٓكفى عاـ ،(  اليندسة  –

 Access (ٕٕٔٓ( بتاريخ )ٖٔٔرقـ )
http://www.aswu.edu.eg/Arabic/Aboutus/Pages/History.aspxonlin 

) كمية اآلداب ، كمية التربية ، كمية العمـك ، كمية الخدمة : كىى ، كمية  ٛٔكتضـ الجامعة      
االجتماعية ، كمية اليندسة، كمية ىندسة الطاقة، كمية الطب البيطرم، كمية الزراعة، كمية 

ة األلسف، التمريض، كمية الطب البشرل، ككمية تكنكلكجيا المصايد كاألسماؾ، ككمية التجارة، كمي
كمية الحقكؽ ، كمية التربية الرياضية ، كمية التربية النكعية ، كمية دار العمـك ، كمية األثار( ، 

كمعيد البحكث كالدراسات األفريقية كدكؿ حكض ، )معيد التمريض  اكتضـ أيضان معيديف كىم
 النيؿ (.

مكف أف تؤثر عمى تطبيؽ كتعد عممية اإلحاطة بظركؼ بيئة العمؿ كمكاجيو القضايا التي ي    
التعمـ التنظيمي  كتحقيؽ الميزة التنافسية ، أحد أىـ جكانب كضع كصياغة الخطة االستراتيجية ، 
كىذا يتطمب جمع المعمكمات كالبيانات ثـ تحميميا لمتكصؿ إلى النتائج كتقييميا لتحديد القكل 

 الداخمية لمجامعة .كغيرىا مف العكامؿ التي سيككف ليا تأثير عمى البيئة الدافعة 

http://www.aswu.edu.eg/Arabic/Aboutus/Pages/History.aspx
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دراؾ نكعية التيديدات   كُيعد تحميؿ سكات طريقة تحميمّية ُتساعد عمى تحديد نقاط القكة كالضعؼ، كا 
كطبيعة الفرص الُمتاحة كالُمؤثرة في أداء الجامعة، ك ىك مف الُنُظـ الميمة إلعداد ك تصميـ 

اء ىذا التحميؿ عمى جامعة أسكاف االستراتيجّيات كالُخطط سكاء قصيرة أك طكيمة المدل، ك تـ إجر 
اعتمادان عمى االطبلع عمى بعض السجبلت الرسمية لمجامعة، ك التقارير الجامعية المكجكدة 

 . بإدارات الكميات، ك التقارير المكجكدة بكحدة ضماف الجكدة
إلى  كفي ضكء المبلحظات الميدانية لمباحثة كنتائج الدراسة الميدانية لعينة الدراسة، باإلضافة 

، تـ تحميؿ بياناتيا كالذم الجامعاتالمعمكمات كالكثائؽ كالتقارير كالخطط االستراتيجية لبعض 
إلى عناصر تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لجامعة أسكاف عمى النحك مف خبللو أمكف التكصؿ 

 :اآلتي 
 جبامعة أضواٌ: Strengthsبعض ىكاط الكوة 

قميميان  محميان  إنشائيا منذ حققتيا متميزة ةأكاديمي بسمعة أسكاف جامعة تحظى .1  إلى أدت ك ، كا 
 الصمة ذات المؤسسات مف عديد فى العمؿ سكؽ فى الجامعة خريجي مف ككادر كجكد

 .الجامعة بتخصصات
 .أكاديمية ك صناعية جيات مع المشترؾ التعاكف اتفاقيات مف بعديد الجامعة ارتباط .2
قميميان  يان محم الفريدة بتخصصاتيا الجامعة تتميز .3  ىيئة أعضاء تخصصات  تنكع مع كا 

 . التنافسية الجامعة قدرات مف ُيزيد بما ىاكتعدد بالجامعة التدريس
 .الدكلية المؤتمرات حضكر ك كالتجريب لمتطكير ك العممي لمبحث ميزانية الجامعة تكفر .4
 . تخصصاتياك  بأنشطتيا العبلقة ذات الدكلية ك المحمية البحكث مراكز مع اتصاؿ قنكات فتح .5
 عمى كحصكليـ كالخارجية الداخمية العممية المؤتمرات حضكر في التدريس ىيئة أعضاء دعـ .6

 .عممية جكائز
 ك المجتمع خدمة ك العممي البحث بقضايا معنية بالجامعة خاص طابع ذات كحدات تكافر .7

 . لمجامعة متجددة مكارد تكفير في قدراتيا تعظيـ شأنيا مف التي التنمية قضايا
 ىيئة أعضاء كفاءة رفع إلى ييدؼ بالجامعة التدريس ىيئة أعضاء قدرات لتنمية مركز جكدك  ..

 . منتظـ بشكؿ التدريبية البرامج مف مجمكعة تكفير خبلؿ مف المعاكنة كالييئات التدريس
 بشكؿ لبلستثمار كقابمة كميارات قدرات تمتمؾ تدريس ىيئة أعضاء مف عريضة قاعدة كجكد .5

 . أحسف
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 جبامعة أضواٌ: Weaknessesالطعف بعض ىكاط 

 :أىميا أسكاف بجامعة الجامعي التعميـ منظكمة منيا تعاني التي الضعؼ نقاط بعض ىناؾ
 البيركقراطية التنظيمات لتعقيد نظران  التطكير ك التغيير لمطالب الجامعة استجابة بطء 15

 التعميمية تالقرارا اتخاذ في  الصبلحية ذات المستكيات مف طكيمة سمسمة اتخاذ ك ،
. 

ىناؾ قصكر في إجراء الجامعة لممسح الدكرم لمبيئة التنافسية كلمخدمات التي  25
 القادمة المنافسة مكاجية عمى الجامعة قدرة ضعؼ يعني مما ، يقدميا المنافسكف

 التكيؼ عمى األقدر المركنةك  ك األسرع الحركة ذات الخاصة ك األجنبية الجامعات مف
 . العمؿ سكؽ متطمبات مع

 ال تكفر إدارة الجامعة برامج لتدريب رؤساء االقساـ عمى أصكؿ تقييـ األداء . 35
ليكتركنية لتسييؿ عممية التعميـ مف إل تعاني الجامعة مف قصكر في كسائؿ الدعـ ا 45

 التعميـ أنظمة قدرة ضعؼقاعات مجيزة ككتب كأدكات كمرجعيات حديثة ،مما يعكس 
 عكلمة حيث مف العالـ يشيدىا التي ةالجذري التحكالت مكاكبة عمى بالجامعة
 الخدمات لتنكيع إمكانات مف تتيحو كما االتصاؿ كتقنيات المينية كالخدمات االقتصاد
 . التربكية

ظ التعديبلت جعميا جاىزة التخاذ فال يكجد حرص مف قبؿ كميات الجامعة عمى ح 55
 التنظيمي .     القرارات كتفعيؿ التعمـ 

ؤلعضاء كالعامميف الكسائؿ كاالمكانات التي تدعـ االبداع ال تتيح إدارة الجامعة ل  65
 .كالتميز

 عدـ كضكح التعمـ التنظيمي لدل بعض القيادات كالمكظفيف .   75
الجامعة ال تقـك بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى التعمـ المبني عمى االنتباه   5.

 . كتنظيـ المعمكمات
التدريس عمى أساليب العمؿ ال تحرص إدارة الجامعة عمى تدريب أعضاء ىيئة   55

 . المتغيرة
 ضعؼ التنسيؽ بيف اإلدارات كاألقساـ في إدارة الجامعة في تقديـ الخدمات.  125
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 حتليل البيئة اخلازجية:

 جلامعة أضواٌ: Opportunitiesبعض الفسص املتاحة 

 . إمكانية تحكؿ التعمـ كالبحث عف المعرفة شعاران ك كظيفة لكؿ العامميف بجامعة أسكاف  .1
تعامؿ القيادات الجامعية بجامعة أسكاف مع تبايف كجيات النظر كنقاط قكة ك كفرص  .2

 لئلبداع.
انطبلؽ الجامعة إلى التعامؿ مع المصادر العالمية الخارجية في مجاؿ استقطاب الطبلب  .3

 أك أعضاء ىيئة التدريس أك مصادر المعرفة العممية ك التقنية أك مصادر التمكيؿ .
 بكابيا لمخريجيف الجدد لمتفاعؿ مع المتميزيف مف ككادر الجامعة .تفتح الجامعة أ .4
كالتكاصؿ عبر الشبكات كاألقمار الصناعية  ياكنظمتكظيؼ التقنيات ك قكاعد المعمكمات  .5

 بالجامعة.
تحرر الجامعة مف النمطية ك تشجيع المخاطرة المحسكبة كالتعامؿ مع الفشؿ كفرصة  .6

 الختبار المعرفة.
غرؼ عمميات بالجامعة لصياغة األفكار الجديدة في برامج ك أساليب عمؿ إمكانية تشكيؿ  .7

 تكليد الحمكؿ لممشكبلت المتجددة.ك ك كرش لمعصؼ الذىني ك 
تكفير الجامعة بيئة تعاكنية ك تنافسية محفزة ألعضاء ىيئة التدريس لتكليد األفكار  ..

 الجديدة .
في تطكير الجامعة ك زيادة منح براءات اختراع ألعضاء ىيئة تدريس نجحت أفكارىـ  .5

 مكاردىا .
التكجو الحككمي نحك زيادة دعـ التعميـ في مصر بخطة استراتيجية لتطكير التعميـ  .12

 (ٕٕٕٓالعالي حتى )
 كعي القيادات االكاديمية كاإلدارية بأىمية الحصكؿ عمى ميزة تنافسية . .11
 .ياكتفعيم التعمـ الذاتي عف طريؽ تكظيؼ مصادر المعرفة .12
 .تستخدـ في التدريب المستحدثة كالتي  لكتركنيةإل ااألنظمة  .13
 كجكد مباني إدارية جديدة كمؤىمة طكر التجييز. .14
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 واملخاطس اليت تواجُ جامعة أضواٌ: Threatsبعض التَديدات 

ك قمة تكافر ، كسكء فيـ أبعاد المنظمة المتعممة كآليات التعمـ التنظيمي ، مقاكمة التغير  15
ك زمة لتطبيؽ النمكذج المقترح لجامعة أسكاف كمنظمة متعممة، اإلمكانيات المادية البل 

 الكقت ك البطء في التنفيذ. داستنفا
إحجاـ  تدني مرتبات أعضاء ىيئة التدريس ك الييئة المعاكنة ك العامميف بالكمية ، ك 25

أصحاب األعماؿ عف المشاركة في تدعيـ التعميـ كالبحث العممي عمى مستكل البحكث 
 طبيقية .األساسية كالت

 استعجاؿ النتائج ك صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات ك البيانات الكافية . 35
الركتيف اإلدارم ك القكانيف المالية العقيمة ك عدـ انتظاـ التدفقات المالية فى الكقت  45

 المناسب .
عدـ تضميف جميع أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف في جيكد التحسيف ك التطكير التي  55

 إلى تحقيقيا في تبنييا لفمسفة المنظمة المتعممة .تسعى الجامعة 
الزيادة المستمرة كالمتتالية في أعداد الطبلب الممتحقيف بكميات الجامعة مما يزيد مف  65

 الضغط عمى اإلمكانيات ك المكارد المتاحة ك ُيؤثر سمبيان عمى الخدمات المقدمة لمطبلب.
مختمفة كاالحتياجات الفعمية لسكؽ عدـ التكازف بيف أعداد الخريجيف مف التخصصات ال 75

 العمؿ.
تكاضع اإلنفاؽ الحككمي عمى التعميـ الجامعي بصفة عامة مقابؿ زيادات مضطردة في  5.

 مما يؤثر عمى جكدة الخدمة التعميمية المقدمة. بوأعداد الممتحقيف 
قديمة معارضة القكل التقميدية التي ترفض التغيير أك التي اعتادت نظـ التعميـ كاإلدارة ال 55

لذا فاف مكاجية ىذا التيديد تتطمب نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي كالجكدة كاالعتماد  ؛
 األكاديمي .

دارييف لتنفيذ االستراتيجية  125 عدـ تكفر الخبرات البشرية الكافية مف أعضاء ىيئة تدريس كا 
 ف عممية بناء القدرات ُتعد ركنان أساسيان في عممية التنفيذ.إالمقترحة، حيث 

 التقاعد المبكر لبعض الكفاءات أك التسرب لحاممي األفكار اإلبداعية.  115
 تمسؾ بعض القيادات كالمكظفيف بمفاىيـ األداء القديمة كمقاكمة التغيير. 125
 ضعؼ آليو التقكيـ لمكظفي اإلدارات كاألقساـ كعدـ مبلءمتيا لممستجدات. 135
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 جيؿ بعض القيادات في استخداـ الصبلحيات المستحدثة . 145
 ستخداـ الصبلحيات الجديدة لدل بعض القيادات. ضعؼ ا 155
 ضآلة المخصصات المالية الخاصة بتمكيؿ التعميـ عمى مستكل الدكلة. 165
 التركيز عمى الدرجات الكظيفية أكثر مف الميارات اإلدارية كالشخصية. 175

 مستهصات االضرتاتيجية: -ثالجاً 

كف تحديد أبرز مرتكزات ، يم(SWOT)بناء عمى نتائج التحميؿ الرباعي لبيئة النظاـ 
المقترحة لتطبيؽ التعمـ الذاتي مف أجؿ تحقيؽ االستراتيجية ذات التأثير في بناء االستراتيجية 

لتطبيؽ التعمـ  ان عام ان ف ىذه المرتكزات تمثؿ تصكر إالميزة التنافسية في جامعة أسكاف حيث 
 يرتبط بتحديد األىداؼ العامة كقراراتيا كسياساتياك التنظيمي 

تعميـ كالتطكير كالتدريب: تطكير أساليب كبرامج تدريبية تتكافؽ مع احتياجات كافة ال 15
أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف كتصؿ لسقؼ طمكحاتيـ، كتتكافؽ مع االحتياجات 

 التطكيرية لئلدارة.
إدارة األداء: العمؿ عمى تطكير مؤشرات قياس كأداء تتكافؽ مع تحقيؽ زيادة معدؿ المشاركة  25

لتالي المساعدة في زيادة جكدة الخدمة، كتحقيؽ الميزة التنافسية، مع التكجو إلى كبا؛ 
 المختمفة. مكاناتإلكاالمركنة في كضع المعايير حسب القدرات 

الحاجة العممية حكؿ تطكير بيئة العمؿ بحيث تتحقؽ فييا المكاصفات القياسية التي تحقؽ  35
برامج افتراضية، ك أدكات حديثة، ك مجيزة، )مباني :الجكدة، كتعيف عمى أداء الخدمات مف 

أدلة تنظيمية لكؿ ك قاعدة معمكمات متكفرة لمجميع، ك قاعات منظمة كمؤىمة، ك منصات تدريب، ك 
تحقيؽ التكازف بيف االحتياجات العامة كاالحتياجات ك قسـ، مياـ محددة لكؿ منصب، 

أعضاء ىيئة التدريس لتحفيز  الشفافية في القرارات كالترقيات كالمكافئاتك الشخصية، المركنة، 
 تبني مبدأ النزاىة(.ك العامميف، ك 

 زابعًا: الصياغة االضرتاتيجية:

الباحثة  قامتبعد أف تـ تحديد أبرز القضايا التي تعالجيا الخطة االستراتيجية الحالية،      
بكضع صياغة استراتيجية كاضحة تنطمؽ مف رؤية محددة كرسالة ىادفة إلى أىداؼ 

 :يأتي كىي كما ، ية قائمة عمى تحميؿ الكضع الراىف استراتيج
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تتطمع إليو جامعة أسكاف  الذمتعتمد صياغة الرؤية عمى استشراؼ المستقبؿ  السؤية:
لمكصكؿ إلى مستكل فاعؿ لتطبيؽ المنظمة المتعممة مف خبلؿ سعييا لتفعيؿ استراتيجية 

لكاقع البيئي ، فالرؤية مظمة التعمـ التنظيمي فييا ، اعتمادا عمى فيـ ظركؼ الحاضر كا
دراؾ العاقؿ كمحرؾ إلاالرتباط بيف الرسالة كالغايات التي تسعى لتحقيقيا ، كما أنيا تمثؿ ا

أساسي لتنفيذ األىداؼ االستراتيجية كممارسة البرامج كالعمميات كاألنشطة في مختمؼ 
 ة أسكاف :المستكيات ، كبناء عمى ما سبؽ يمكف كضع الصباغة التالية لرؤية جامع

فييا  قدـمنظكمة إدارية ذات كفاءة عالية ت" االرتقاء بمفيـك التعمـ التنظيمي لمكصكؿ إلى 
مكانات كالمكارد المتاحة كالمكجكدات التقنية كالمعرفية كعمميات كأنشطة التعمـ إلالخدمات كا
 . بما يحقؽ لمجامعة امتبلؾ الميزة التنافسية المختمفة 
 السضالة:

ة عف ماىية عمؿ المنظمة باإلجابة عف سؤاؿ ما عممنا ؟ الذم سيككف تجيب الرسال 
مرادفا لسؤاؿ ما رسالتنا ؟ الذم سيميز المنظمة عف غيرىا مف المنظمات ، فرسالة المنظمة 
تمثؿ سبب تفرد المنظمة عف غيرىا ، كتحدد سبب تكاجدىا كالذم يحدد نشاطيا ، كماىية 

زىا عف المنظمات األخرل ، كالمنيجية التي تطبؽ بيا األىداؼ األساسية لممنظمة التي تمي
األنشطة كالعمميات ، كتتـ كتابة الرسالة في عممية انسجاـ مع البيئة المحيطة ، كاألفراد 

ف ذلؾ يساىـ في ترجمة إالذيف تخدميـ كطمكحات أصحاب المصالح كالمستفيديف ، إذ 
كانات المتاحة ، كتتـ صياغة الرسالة الرسالة إلى خطط كبرامج عمؿ قابمة لمتطبيؽ كفؽ االم
دارة العميا ، كفريؽ التخطيط إلدارة إلبعقد جمسات العصؼ الذىني كالحكار بيف ممثميف عف ا

 التعمـ التنظيمي . كبناء عمى ما سبؽ يمكف كضع الصباغة التالية لرسالة جامعة أسكاف :
 زيادة الفاعمية لممخرجات كالخدمات المقدمة . -
 ات كالتطكرات التكنكلكجية .مكاكبة التغير  -
 نشر القيـ كالثقافة البلزمة لدعـ المنظمة المتعممة . -
 تطكير قنكات االتصاؿ الداخمية كالخارجية باستخداـ أدكات تكنكلكجية حديثة كفاعمة . -

 الكيه:

  كمنحيـ التقدير مع االعتراؼ ، منسكبي الجامعة كاحتراميـ لالعدؿ: تقديـ الخدمات
 التحيز. بالعمؿ الجيد دكف
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 . الشفافية: في تكفير بيئة آمنة لمنسكبي الجامعة 
 بداع: إثراء نظاـ الحكافز بما يكفؿ تطكير األداء كتحقيؽ الميزة التنافسية بطرؽ غير إلا

 مسبكقة.
  بما يكفؿ ،  كالعامميف أعضاء ىيئة التدريسالمشاركة: العبلقات اإليجابية بيف القيادات ك

 تحقؽ اليدؼ المشترؾ.
 مع تحسينو بشكؿ مستمر  في األداء: أداء العمؿ بطريقة صحيحة مف أكؿ مرة الجكدة ،

كالشكؿ التالي يكضح الشكؿ .كامتبلؾ المتطمبات المعرفية كالميارية إلتقاف العمؿ، 
 :العاـ لبلستراتيجية المقترحة 
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 األٍداف االضرتاتيجية واألٍداف التفصيلية : -خامطا 
 رتاتيجي العاو: اهلدف االض 

دارة التعمـ التنظيمي في جامعة أسكاف  ، مما يكفر  ياكتطبيقبناء نظاـ متكامؿ لتحقيؽ كا 
كفاءة عالية لمخدمات المقدمة كيدعـ فاعمية االستخداـ الكمي كالنكعي لممكارد كالمكجكدات 

 المتاحة في البيئة الجامعية ، بما يحقؽ لمجامعة امتبلؾ الميزة التنافسية .
 ٍداف االضرتاتيجية :األ
 تطويس اليعاو اإلدازي للنوازد البػسية للرتنيص على التعله التيعيني . -ٔ
 كيتفرع منو األىداؼ التفصيمية التالية :   
 التعله التيعيني .دعه التوجَات االضرتاتيجية يف الرتنيص على   -أ

 جساءات التطبيل :إ 
 لتعمـ التنظيمياإصدار التشريعات كالسياسات التي تتيح تطبيؽ  -
صدار القرارات التي تعيف عمى تنفيذ ما جاء في  - كضع لكائح تنفيذية كا 

 االستراتيجية المكضكعة.
األكاديمية كأعضاء ىيئة عمؿ لقاءات دكرية تيدؼ لرفع كعي القيادات  -

التعمـ التنظيمي كدكره في تحقيؽ الميزة بأىمية التدريس كالعامميف 
 .التنافسية 

لتطبيؽ ـ دكرم لمكائح كالقرارات لقياس فاعميتيا كمناسبتيا إجراء تقيي -
 .التعمـ التنظيمي 

تنظيـ فريؽ متابعة كتقكيـ لضماف االلتزاـ بالمكائح كالقرارات ذات الصمة  -
 . التعمـ التنظيميب

 العنل على تطويس خطط أنادميية مبا يوانب تطوزات العصس .  -ب

 : اجساءات التطبيل 
 ـ مع متطمبات التعمـ التنظيمي .ءالدراسية لتتكاتحديث المساقات -
 تنفيذ برامج التقكيـ المستمر لمخطط .-
لكتركنية لمخطط األكاديمية عمى أساس االختيار إبناء قكاعد بيانات -

 المناسب لممناىج .
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 تطبيل معايري إدازة األداء اليت تطنً حتكيل التنيص . -ٕ

 ة :ىداؼ التفصيمية التاليألكيتفرع منو ا
 توفري املتطلبات التكيية الالشمة يف نل نلية وقطه.-أ

 جساءات التطبيل :إ 
 . إجراء مسح كدراسة لمبيئة اإلدارية لتحديد احتياجاتيا التقنية-
 . تحديد المتطمبات التقنية البلزمة حسب نتائج المسح الميداني-
 . الماليةتكفير المتطمبات التقنية في كؿ إدارة بما يتكافؽ مع المخصصات  -
 . تنظيـ فريؽ صيانة دكرم لمتحقؽ مف استمرارية عمؿ ما تـ تكفيره -
 
 

 التوضع يف توظيف تكيية املعلومات وددلَا يف العنليات التيعينية واإلدازية.-ب
 جساءات التطبيل :إ 

 . إطبلؽ عدد مف المبادرات التقنية التي تتماشى مع االحتياجات الجديدة-
 . لنقؿ الثقافة التقنية لبقية األقساـ كاإلدارات تشكيؿ فرؽ عمؿ متخصصة-

 . عقد دكرات تدريبية لزيادة كعي المستخدميف-      
 . التأكد مف فاعمية التقنيات المستحدثة بشكؿ دكرم -

 تطسيع معدل اإلجناش يف االىتكال إىل بيئات عنل جديدة ومؤٍلة  -ج  

 : اجساءات التطبيل 
 لخبرات العالمية كالمحمية .إعداد برامج لبلستفادة مف ا-
نشر الثقافة التنظيمية كالمينية بيف أصحاب المصالح لترسيخ متطمبات -

 ؽ التعمـ التنظيمي .يتطب
 .إعداد البرامج التدريبية المختصة بالتعمـ التنظيمي -  

 . مواشىة املخصصات املالية حطب املتطلبات املختلفة  -د

 جساءات التطبيل :إ 
 ،لئلنفاؽ تقـك عمى األكلكيات التي تراىا إدارة كؿ كمية عمؿ خطة كاضحة -

 . مع تحديد أبرز الفرص كالتيديدات
 . تشكيؿ فريؽ لئلشراؼ عمى سير عمؿ الخطة التنفيذية-
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عقد لقاءات دكرية قائمة عمى الشفافية يحضرىا الراغبكف كافة يتـ خبلليا - 
 . مخصصات الماليةال شرح أبرز النتائج كالمعكقات كتكضيح آليات تكزيع 

حتطني الهفاءة اليوعية لهادز أعطاء ٍيئة التدزيظ واملوظفني مبا حيكل أٍداف التعله -ٖ

 التيعيني
 ىداؼ التفصيمية التالية :ألكيتفرع منو ا

تطويس وتيويع أضاليب التدزيظ وتفعيل طسم اضتخداو التهيولوجيا باعتباز تينية مَازات أعطاء ٍيئة -أ

  .أمس ٍاو التدزيظ

 جساءات التطبيل :إ 

 تالتركيز عمى أساليب حديثة كمنكعة في التدريس باعتبار تنمية قدرا -
  .ريس أمر ىاـأعضاء ىيئة التد

استخداـ الطرؽ الحديثة في التدريس التي تستند إلى فاعمية االنسجاـ بيف  -
ح التعميـ المفتك التعمـ الذاتي ، التعمـ المبرمج ،)مككنات العممية التعميمية  
التكجيو السمعي ، التكجيو المرئي ، مؤتمرات  ، نظـ النصكص الفائقة ،

الحكسبة السحابية ، ليكتركنية ،إل ليكتركني ، المكتبة اإل الفيديك الكتاب ا
)الحمفاكم .....(ليكتركنية ، المعامؿ االفتراضية إل الخرائط الذىنية ا

،ٕٓٓٙ،ٖٜ) 
 ساتذة كالطبلب .ألاالىتماـ بنشر استخداـ الحاسب اآللي بيف ا -

 عطاء ٍيئة التدزيظ واملوظفني.أالتوضع يف الربامج التدزيبية املتاحة للكيادات مً -ب

 اجساءات التطبيل : 
بالمشاركة  ألعضاء ىيئة التدريسعمؿ استطبلع رأم دكرم يترؾ فيو المجاؿ -

 في تحديد أىـ البرامج التدريبية التي يحتاجكف إلييا.
لتي جاءت في االستطبلع حسب النكع مثؿ البرامج تصنيؼ أبرز البرامج ا -

 المينية كالبرامج التطكيرية.
عمؿ المزيد مف الشراكات مع بيكت الخبرة في المنطقة كخارجيا التي تكفؿ  -

 عمييا االختيار بعد عممية الفرز. تكفر البرامج التي كقع 
فة كضع خطة تفصيمية لمبرامج التدريبية يكضح فييا الفئات المستيد -

 كالجيات المنفذة كمدة التدريب كتككف معمنو لمجميع..
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 عمؿ استفتاء دكرم لمتأكد مف فاعمية التدريب.-                
ية مَازات إعداد احملتوي البخجي ألعطاء ٍيئة نتطويس أضاليب البخح العلني وزفع الهفاءة البخجية ، وتي -ج

 التدزيظ 

 : اجساءات التطبيل 

كالدراسات بجكدة عالية مف خبلؿ تكفير التكنكلكجيا  تفعيؿ نشر البحكث-
 الحديثة .
 تكفير قاعدة بيانات لمبحكث العممية .. -
إعداد برامج تدريبية لميارات البحث العممي لمطمبة عامة كطمبة الدراسات العميا -  

 التدريس . خاصة كأعضاء ىيئة 
 يعيني .يف تطبيل التعله الت تَاونفاءتطويس معسفة الكيادات  -د

 جساءات التطبيل :إ 

عقد دكرة تدريبية لمقيادات اإلدارية كالتعميمية عف استراتيجيات التعمـ التنظيمي -
. 

 . عقد كرش عمؿ لتبادؿ الخبرات كالتجارب في استراتيجيات التعمـ التنظيمي-
 زفع مطتوى املػازنة يف شيادة جودة اخلدمات  -4

 ة :ىداؼ التفصيمية التاليألكيتفرع منو ا
 توفري أدلة تيعينية لهل إدازة وقطه بهل نلية توضح اخلطط البخجية لهل قطه  -أ

 جساءات التطبيل :إ 

تشكيؿ لجنة عمى مستكل كؿ كمية  اليدؼ منيا كضع دليؿ تنظيمي لكؿ  -
 قسـ .

 تعمؿ ىذه المجنة عمى كضع دليؿ لكؿ إدارة كقسـ داخؿ الكمية . -
تفصيمية لكؿ منصب إدارم ، ككذلؾ تعمؿ ىذه المجنة عمى كضع مياـ  -

  . حثية لكؿ قسـبالخطط ال
 العنل على زفع نفاءة ىعاو تطبيل االعتناد وضناٌ اجلودة األنادميي.-ب

 جساءات التطبيل :إ 

 .اعتماد مقاييس الجكدة الشاممة في تفعيؿ تطبيؽ المنظمة المتعممة  -
 تفعيؿ برامج التقييـ المستمر لمخدمات كالتطبيقات . -
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 : متطلبات تيفير االضرتاتيجية وآليات التيفير -ضادضًا 

 تفعيؿ التعمـ التنظيمي مف خبلؿ : مؤداىا تقـك االستراتيجية المقترحة عمى فكرة رئيسية      
عممية استراتيجية مستمرة كمتكاممة كمرتبطة بأنشطتيا الرئيسية بيدؼ تحقيؽ التحسيف 

يا عمى تطكير ذاتيا كزيادة قدرتيا عمى إنجاز األىداؼ داء كزيادة قدرتألالمستمر كالدائـ في ا
كبالتالي امتبلؾ اإلدارة الميزة  ؛  يـكمعارفاستنادا إلى قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالعامميف 

عميو البد أف  لتحقيؽ الجكدة المطمكبة في خدماتيا، كبناءن  الجامعة التنافسية التي تؤىؿ 
 ضحيا الخطة أعبله كىي كما يمي:تكافر عدد مف المتطمبات التي تك ي

 متطلبات تيعينية :
، مف خبلؿ تشكيؿ فريؽ لمناقشة التنظيميالتعمـ كضع/ صياغة سياسات كلكائح تدعـ  -

 كعمؿ السياسات كالمكائح.
 ضماف االلتزاـ بالسياسات المحددة ، مف خبلؿ تشكيؿ فريؽ متابعة كرصد لضماف االلتزاـ. -
ات التي تعكؽ عممية تطبيؽ التعمـ التنظيمي عف تحقيؽ األدكار تعديؿ القكانيف كالتشريع -

كمف ثـ ، المطمكبة منيا. مف خبلؿ تشكيؿ لجنة مراجعة كتدقيؽ لكافة القكانيف كالتشريعات 
تحميميا ك تحديد أبرز اإلجراءات التي يجب أف تتخذ لتعديؿ ما تـ الكقكؼ عميو في عممية 

 بة كالرفع بيا إلقرارىا كتنفيذىا.التحميؿ، ك إجراء التعديبلت المناس
كجكد خطة استراتيجية كاضحة لتنمية القيادات كالمكظفيف مينيان كعمميان تستند لبلحتياجات  -

الفعمية، مف خبلؿ قياـ إدارات التدريب كاالبتعاث بتشكيؿ فريؽ إعداد خطة، كتحميؿ الكضع 
ديدات ككضع أىداؼ استراتيجية الراىف كتحديد أبرز نقاط القكة كالضعؼ كأبرز الفرص كالتي

بناءن عمى الكاقع الحالي كاحتياجاتو باإلضافة إلى كضع خطة تشغيمية بمكجب األىداؼ 
العامة كالعمؿ عمى تحقيقيا جنبان إلى جنب مع الخطة االستراتيجية المقترحة في ىذه 

 الدراسة.
بريد االليكتركني ، بصمة اعتماد قانكنية الخدمات التكنكلكجية ) التكقيع االليكتركني ، ال -

 العيف .....الخ(
 متطلبات بػسية :

ف عمى تكلي المناصب كف قادر كمتمكن أداء عاؿٍ  كذك  أعضاء ىيئة تدريس كعامميف  -
 استراتيجية لمتغيير عند الحاجة كفرص التعبير عف الرأم كحرية الفكر . ـ، كلدييالقيادية
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لعامميف مما يجعميـ قادريف عمى التصرؼ تحقيؽ ألية التمكيف ألعضاء ىيئة التدريس كا -
 كالتحرؾ بفاعمية كمركنة .

 : متطلبات مادية وتكيية

إدارة المباني بالتأكد مف جاىزية المباني كصيانتيا  قياـمباني مجيزة كحديثة مف خبلؿ  -
 بشكؿ دكرم ترفع تقارير صيانة دكرية تضمف فييا احتياجات  كؿ مبنى.

خبلؿ تقـك اإلدارة بتكفير أدكات كأجيزة حديثة تتكافؽ مع أدكات حديثة كمتطكرة مف  -
 المستجدات في البيئة المحمية.

قاعات مييأة إلقامة الدكرات مف خبلؿ تشكيؿ فريؽ ييتـ بجاىزية القاعات التدريبية ك  -
يقـك الفريؽ بعمؿ جدكؿ منظـ لمدكرات كساعات عمميا حسب تفرغ كؿ قاعة ك يقكـ 

 .ـ لمدكرات كساعات عمميا الفريؽ بعمؿ جدكؿ منظ
كتسيؿ عممية التكاصؿ بيف اإلدارات ، أنظمة الكتركنية تتناسب مع االحتياجات المختمفة  -

" تقكـ بعمؿ دكرات تعريفية لكؿ نظاـ. تقكـ بعمؿ  كاألقساـ مف خبلؿ "إدارة تقنية المعمكمات
مف فاعمية كؿ منصة بركشكرات تعميمية لكؿ نظاـ كتكزيعيا عمى الفئة المستيدفة. تتأكد 

باستمرار أعماؿ الصيانة. تتأكد مف استخداـ كافة المكظفيف لممنصات تمييدان لبلنتقاؿ إلى 
 إدارة الكتركنية تسيؿ عممية التكاصؿ.

 ضابعا :  تكييه االضرتاتيجية وفاعليتَا : 
فيذ يعتمد تقييـ درجة فاعمية االستراتيجية عمى قياس األداء كنتائجو في جميع مراحؿ تن

ىداؼ التي صيغت ىذه ألكدرجة تحقيؽ ىذا األداء لمرؤية كالرسالة كا، االستراتيجية 
، كالمكثكقية ، االستراتيجية لتحققيا ، كالبد مف مراعاة عدة اعتبارات كضكابط منيا : الصدؼ 

 كالتكامؿ .، كالمركنة ، مة ءكالمبل
ي كالمنظمة المتعممة في الجامعات كما أف المقاييس المستخدمة لتقييـ فاعمية التعمـ التنظيم

البد أف تحتكم عمى مقاييس لؤلداء ، كنتائج ىذا األداء ، كدرجة رضا كؿ مف المكارد البشرية 
كأصحاب المصالح عف نتائج األداء ، كمقارنة كؿ ذلؾ بالغايات كاألىداؼ التي صيغت مف 

 أجميا ىذه االستراتيجية .
يس التي تستخدـ لمتعرؼ عمى فاعمية االستراتيجية كيمكف استعراض بعض األساليب كالمقاي

 المقترحة كما يمي :
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 تحميؿ العمميات كالمراجعة الدكرية . -
 المقارنات المعيارية . -
 بطاقة األداء التراكمي لمعامميف . -
 أسمكب ممؼ االنجاز . -
 أسمكب المسكح كاالستبانات . -
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 املساجع :قائنة 
عمية تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ( درجة فآٜٕٓإلبراىيـ، عدناف بدرم )ا -

األردنية لتحقيؽ الميزة التنافسية بجامعاتيـ، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ 
 .النفس، المجمد السابع، العدد الثاني، تمكز

 إلدارة الجكدة غزة محافظات في الخاصة المدارس مديرم ممارسة دكر 2013)عيسى)  األسطؿ، -
 كمية ، منشكرة غير ماجستير دراسة  لممدرسة، التنافسية بالميزة كعبلقتيا الشاممة
 .فمسطيف بغزة، اإلسبلمية ،الجامعة التجارة

 التنظيمي( القيادة االستراتيجية كأثرىا في تطكير قدرات التعمـ ٕٛٔٓالزىراني ، ابراىيـ بف حنش )-
، جامعة االمارات ، المجمد  التربكيةية لؤلبحاث "دراسة ميدانية بجامعة اـ القرل ،المجمة الدكل

 ابريؿ . ٕ، العددٕٗ
كأثرىا في اإلبداع بالمؤسسة : دراسة ميدانية في  التنظيمي( استراتيجيات التعـم ٕٚٔٓابف لخضر ، مسعكد )-

 ٓٚٔ-ٚ٘ٔ، ٔٗالمفتكحة لؤلبحاث كالدراسات ، ع  القدسمؤسسة فلاير بعنابة ، مجمة جامعة 
( اإلدارة بالمعرفة كمنظمات التعمـ ، القاىرة : المجمكعة العربية ٕٛٓٓ، مدحت ) أبك النصر -

 لمتدريب كالنشر. 
ـ معايير التميز في تحقيؽ الميزة التنافسية "، دراسة تطبيقية ى( أٖٕٔٓأبك طالب ،محمد مكسى ) -

.  عمى المدارس   الثانكية الخاصة في الضفة الغربية ، رسالة ماجستير غير منشكرة
 .جامعة النجاح ، فمسطيف

".(المنظمة المتعممة: تصكر مقترح لتطبيؽ مفيـك المنظمة ٕ٘ٓٓأبك خضير ، إيماف بنت سعكد )-
جامعة  –كمية التربية  –المتعممة". أطركحة دكتكراه غير منشكرة. قسـ اإلدارة التربكية 

 .الممؾ سعكد
يزة التنافسية دراسة ميدانية عمى كاقع رأس الماؿ البشرم كالم ) ٕٕٔٓأبك دية، ىنادم  )-

الجامعات الفمسطينية   بمحافظتي الخميؿ كبيت لحـ مف كجية نظر الييئة االكاديمية"، 
 .رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، فمسطيف

دكر التعميـ االلكتركني في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات )ٕٕٔٓأبك غبف، أحمد فاركؽ .)-
غزة مف كجية نظر األكاديمييف "، رسالة ماجستير غير منشكرة، الفمسطينية في قطاع 
 .فمسطيف –الجامعة االسبلمية بغزة 

أميف، مصطفى أحمد، بطاقة األداء المتكازف لتحقيؽ ميزة تنافسية لمجامعات المصرية، مستقبؿ التربية -
 ٕٚٔٓ، يناير ، ٙٓٔ،ع ٕٗمصر، مج–العربية 
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رسة التعمـ التنظيمي في مساندة التغيير االستراتيجي في ( دكر مما ٕٗٓٓأيكب، ناديا حبيب.)-
 .ٖٙ-ٙٔٔ ،ٔ. العددٗٗالمنشآت السعكدية ".مجمة اإلدارة العامة .المجمد 

( تصكر مقترح لرفع مستكل الميزة التنافسية في البحث العممي ٕٚٔٓالباز ،أحمد نصحي انيس )-
ظر أعضاء ىيئة التدريس لمؤسسات   التعميـ العالي في مممكة البحريف مف كجية ن

 ٖٖٔ-ٜ٘ٔ(، ٓٔ)ٜٕفييا ، المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ العالي ،
( إدارة المعرفة  كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم لدم القيادات اإلدارية ٖٕٔٓالبدرم ، حناف كماؿ )-

 .ٖٕٔٓجامعة أسكاف ، ديسمبر -التربية بأسكاف  بجامعة أسكاف" ، مجمة كمية 
( التعمـ التنظيمي كالمنظمة المتعممة كعبلقتيا ٕٓٔٓم ، عادؿ كالعبادم ، ىاشـ )البغداد -

دارة المعرفة كاألداء  بالمفاىيـ االدارية المعاصرة : السمكؾ التنظيمي كالذاكرة التنظيمية كا 
 التنظيمي ، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع : عماف 

ي عمى األداء الكظيفي في المؤسسات دراسة ( تأثير التعمـ التنظيمٕٚٔٓبف دكمة ،اـ ىاني .)-
لعينة مف المؤسسات الخدماتية في كالية كرقمة ، رسالة ماجستير منشكرة ،كمية العمكـ 

 .كرقمة  ، الجزائر –االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير ، جامعة قاصدم مرباح 
كره في تعزيز الميزة التنافسية ( "رأس الماؿ الفكرم ك دٕٔٔٓبكشعكر، حريرم كفبلؽ، صميحة )-

لمنظمات األعماؿ"، بحث مقدـ لمممتقى الدكلي الخامس حكؿ "رأس الماؿ الفكرم في 
منظمات األعماؿ العربية في ظؿ االقتصاديات الحديثة"، الجزائر، جامعة حسيبة بف 

 .بكعمي الشمؼ، الجزائر
جكدة العمميات اإلدارية بالجامعات  ( المتطمبات التربكية لتفعيؿٖٕٔٓجاد عبد الغالي ، ىنية )-

المصرية في ضكء االتجاىات الحديثة لئلصبلح التربكم ، رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى 
 .ٖٕٔٓدرجة دكتكراه الفمسفة في التربية ، كمية التربية ، جامعة أسكاف ، 

ي تحقيؽ ( رأس الماؿ الفكرم كدكره فٕٕٔٓالجرادات، عمر كالسامرم، فاطمة كجاد اهلل، نكرا .)-
الميزة التنافسية، دراسة حالة دائرة الضراب االردنية، المجمة االكربية لؤلبحاث العممية"،  

ٜٙ(ٖ.) 
(  دكر تقانة المعمكمات كاالتصاالت ٜٕٓٓالجرجرم، احمد سميماف ، العزاكم محمد عبد الكىاب ) -

األدكية  في تحقيؽ المزايا التنافسية ، دراسة استطبلعية في الشركة العامة لصناعة
كالمستمزمات الطبية في محافظة نينكل، المؤتمر العممي الثالث لكمية االقتصاد كالعمكـ 

 االدارية جامعة العمكـ التطبيقية الخاصة 
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دراسة ميدانية عمى عينة –( التعمـ التنظيمي كعبلقتو بتمكيف العامميف ٕ٘ٔٓجكادم ، بمقاسـ ) -
كالية الغكاط ، رسالة ماجستير ، كمية العمكـ مف عماؿ مديرية تكزيع الكيرباء كالغاز ل

  .االنسانية كاالجتماعية ،جامعة محمد خيصرة بسكرة
( االستثمار في التعميـ الجامعي في ضكء بعض المتغيرات ٕ٘ٔٓحسف عبد الفتاح ، ابتساـ )  -

المعاصرة "دراسة ميدانية بجامعة أسكاف ، رسالة ماجستير كمية التربية ، جامعة أسكاف 
. 

مؤتمر القدرة  ،""مناىج كمؤشرات القدرة التنافسية لمجامعات العربية (ٕٙٓٓ)حسف ، محمد عشرم ،-
التنافسية لمجامعات كمؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي المصرية كالعربية في إطار 

مايك ،  ٜ-ٚجامعة حمكاف، في الفترة مف  اتفاقيات تحميؿ التجارة الدكلية كالخدمات،
 حمكاف،

( أثر المنظمة المتعممة في تحقيؽ  ٕٕٔٓ، عامر) كبدعكسحسكف ،عمى كسمماف ، فاضؿ حمد  -
الميزة التنافسية ، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة العدد الثاني كالثبلثكف 

ٕٕٓٔ. 
اف ( . مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ في عصر المعمكماتية ،عمٕٙٓٓالحمفاكل، كليد سالـ محمد ) -

  .: دار الفكر لمنشر كالتكزيع
دكات التعميـ التنظيمي في تحقيؽ االداء  الجامعي أ( دكر ٜٕٓٓالحكيـ ، ليث ، كاخركف )-

المتميز دراسة استطبلعية ألداء عينة مف القيادات االدارية في جامعة الككفة " . مجمة 
 .ٗ، العدد ٓٓدمالقادسية لمعمـك  اإلدارية كاالقتصادية ، المج

( رأس الماؿ البشرم في المكتبات كمراكز المعمكمات كاىميتو في ٕٗٔٓميدات، شادم رسبلف )ح-
تحقيؽ الميزة التنافسية ليا في ظؿ التحكالت المعرفية ، المجمة األردنية لممكتبات 

 . ٜ، العدد  ٜٗكالمعمكمات ، مجمد 
تمكيؿ نظاـ التعميـ ك شرعية التساؤؿ لماذا المأمكؿ في ضكء أحكاؿ ( ٕ٘ٔٓ)الحكت، محمد صبرم -

  ٚ-ٔ ، ٚٛع , مصر -دراسات تربكية كنفسية : مجمة كمية التربية بالزقازيؽ  ، ، الكاقع
لتطمعات ، ( إدارة المكارد البشرية إلى أيف ؟التحديات .التجارب .آٖٕٓالخزامي ، عبد الحكيـ .) -

 دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع ، القاىرة .
لمجامعات  التنافسية الميزة تحسيف في كدكرىا االستراتيجية ( القيادةٕٚٔٓمحمد) ياسر خميؿ، -

 لآلداب البنات كمية - شمس عيف التربية ، جامعة في العممي البحث المصرية ،مجمة
 .ٗٗٔ-ٖٕٔ،  ٘،جٛٔكالتربية ع  كالعمكـ
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( التغيير االبداعي كدكره في تحسيف تنافسية المؤسسات الصغيرة ٕٗٔٓنيط ، خديجة )خ -
كالمتكسطة ، مجمة رماح لمبحكث كالدراسات ، مركز البحث كتطكير المكارد البشرية ، 

 ٖٔردف ، العدد رماح : األ 
عماؿ ، ( أثر التكجو السكقي كالتعمـ المنظمي في أداء األٜٕٓٓالدليمي ، عماد عمى محمكد )-

 رسالة ماجستير ، كمية اإلدارة كاالقتصاد ، جامعة بغداد .
( أثر التعمـ التنظيمي في تطكير المسار الكظيفي )دراسة تطبيقية في ٖٕٔٓديكب ، أيمف حسف )-

( ، ع ٜٕقطاع المصارؼ(، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية ، المجمد )
 .ٕٔٔ -ٓ٘ٔ، ص ص ٕ

،  ( تصكر مقترح لتدعيـ المزايا التنافسية في الجامعات الفمسطينيةٕٕٔٓمحمد.)راضي، ميرفت -
  .مقدـ إلى مؤتمر التنافسية اإلقميمية لممؤسسات العربية، مصر، جامعة القاىرة

( اإلدارة االستراتيجية: مفاىيـ كعمميات كحاالت دراسية، العراؽ، بغداد ٖٕٓٓالدكرم، زكريا مطمؾ) -
 .قتصادكمية اإلدارة كاال

الميزة  تحقيؽ في البشرية المكارد إدارة سياسات دكر ( (2006  محمد عمي فاطمة الربابعة، -
 الجامعة عمى التطبيؽ مع الياشمية األردنية المممكة في العامة لممنظمات التنافسية

 .مصر القاىرة، جامعة منشكرة ، غير دكتكراه  األردنية رسالة
( بناء نمكذج المنظمة المتعممة ، رسالة دكتكراه ، جامعة ٕٚٓٓ)  محمد عمي إبراىيـ ،  الرشكدم-

  .الرياض ، لمعمكـ األمنية، كمية الدراسات العميا نايؼ العربية 
( بعض مشكبلت التخطيط االستراتيجي بجامعة جنكب ٖٕٔٓرمضاف، محمد جابر محمكد )  -

-ٖٖٓ ،يناير  ٖٖلعدد الكادم ، المجمة التربكية ، كمية التربية ، جامعة سكىاج ، ا
ٖٙٓ . 

( .نظاـ المعمكمات االستراتيجية ، دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ٕ٘ٓٓالزعبي ، حسف .)-
 عماف .

( التعميـ في الكطف العربي في ظؿ العكلمة كثقافة السكؽ :رؤية تنمكية ، ندكة ٕٛٓٓزيتكف ، محيا ) -
كث االقتصادية كمركز البحكث العربية بدائؿ التنمية العربية ، الجمعية العربية لمبح

( بعض مشكبلت ٖٕٔٓرمضاف، محمد جابر محمكد ) -ٔ٘كاألفريقية ، مصر ، القاىرة 
التخطيط االستراتيجي بجامعة جنكب الكادم ، المجمة التربكية ، كمية التربية ، جامعة 

 . ٙٓٗ-ٖٖٗيناير،  ٖٖسكىاج ، العدد 
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 مؤسسة " حالة دراسة "المؤسسة  أداء تحسيف في نظيميالت التعمـ ( دكرٕٚٔٓالزىر، ربحي ) -
 -كرقمة -مرباح قاصدم بسكرة ، رسالة ماجستير جامعة  جبلؿ أكالد  كمشتقاتو الجبس
 التسيير، الجزائر  كعمكـ التجارية العمكـ ك االقتصادية العمكـ كمية

بداع في منظمات (. التعمـ الكجو الجديد لئلٕٙٔٓسطكطاح ، سميرة ك ركابحية ، مريـ  ) -
مؤسسة محبكبة بعنابة أنمكذجا األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية ج/  :األعماؿ

 .  ٕٙٔٓجكاف  – ٙٔقسـ العمكـ االجتماعية العدد 
التعمـ  فمسفة في مدخؿ : الثالثة األلفية منظمات تدار ( كيؼٖٕٔٓ) نعمة مؤيد ، الساعدم -

 .كالتكزيع لمنشر ؽالكرا.:األردف عماف .”التنظيمي
 ،مدخؿ استراتيجي(البشرية المكارد إدارة (2002) حرحكش كصالح ، عادؿ سعيد مؤيد ، السالـ -

 .الحديث الكتاب عالـ.:األردف عماف
 ( إدارة المكارد البشرية االستراتيجية، دار غريب لمنشر كالطباعة، القاىرة.ٕٔٓٓالسممي، عمي )-
( أثر استراتيجيات المكارد البشرية عمى التعمـ التنظيمي في ٕٛٔٓالسناف ، خميفة كليد خميفة ) -

البنكؾ االسبلمية في دكلة الككيت : بيت التمكيؿ الككيتي ، رسالة ماجستير ػ كمية 
 االقتصاد كالعمكـ االدارية ، جامعة آؿ البيت 

غزة  ( درجة ممارسة الكميات التقنية في محافظاتٕ٘ٔٓالسكسي ، يكسؼ رزؽ هلل عبد اهلل) -
إلدارة التميز كعبلقتيا بالميزة التنافسية ، رسالة ماجستير قسـ أصكؿ التربية ، كمية 

 التربية ، الجامعة االسبلمية بغزة فمسطيف .
( منيج التفكير االستراتيجي كتحقيؽ التميز االدارم ٕ٘ٔٓالسيسي ، صبلح الديف حسف )  -

 اب الحديث .كالتنافسي بيف المؤسسات ، القاىرة ، مصر ، دار الكت

–( التمكيف المؤسسي مدخبل لمتحكؿ إلى مؤسسات التعمـ ٕٗٔٓشحاتو ، صفاء أحمد محمد ) -
تصكر مقترح لمؤسسات التعميـ الجامعي في مصر ، مجمة كمية التربية ، جامعة عيف 

 الجزء االكؿ.  ٖٛشمس ، العدد 
عمـ التنظيمي  ، ممتقى تحسيف األداء مف خبلؿ مدخؿ الت (2009) شريفي مسعكدة كدكلي سعاد  -

يكمي ،جامعة المسيمة  ،دكلي حكؿ أداء كفعالية المنظمة في ظؿ التنمية المستدامة 
 . ٜٕٓٓنكفمبر  ٔٔكٓٔ

( متطمبات تحقيؽ الميزة التنافسية لجامعة المنصكرة ٕٛٔٓشمبي ، اماني عبد العظيـ مرزكؽ )  -
ة دكتكراه ، جامعة في ضكء بعض الخبرات العالمية رؤية تربكية معاصرة ، رسال

 .المنصكرة .كمية التربية جامعة المنصكرة
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- ٘ٙٛ - 

الشياب ، أسامة زىدم عبد الرازؽ ، أثر المزايا التنافسية لمجامعات الخاصة عمى تسكيؽ  -
 الخدمات التعميمية في دكلة االمارات العربية المتحدة رسالة ماجستير عماف  العربية .

 إطار : العالي التعميـ مؤسسات ( تنافسيةأ،  ٕٕٔٓالصالح ،عثماف بف عبد اهلل بف محمد )  -
 . ٜٕٚ-ٖٓٔ،   ٓٔمقترح ،مجمة الباحث ، الرياض  عدد 

 الحككمية الجامعات في التنافسية بناء الميزة ، ب( ٕٕٔٓ)  بف عبد اهلل عثماف الصالح، -
 ية،الترب كمية كالتخطيط، التربكية اإلدارة قسـ ، منشكرة غير رسالة دكتكراه السعكدية،

 .السعكدية المممكة العربية القرل، أـ جامعة
( التعمـ التنظيمي كأثره في تحقيؽ القدرات  ٕٓٔٓالظالمي ، محمد جبار ىادم يكسؼ  ) -

عينة مف الييئة التدريسية في جامعات الفرات االكسط  آلراءدراسة مقارنة  -التنافسية
 ة كرببلء.لممنظمة ، رسالة ماجستير كمية االدارة كاالقتصاد جامع

التنافسية  مؤتمر القدرة ،"معايير التقييـ الدكلية لمجامعات المصرية( ٕٙٓٓ)عباس ، نسريف أحمد -
إطار اتفاقيات  لمجامعات كمؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي المصرية كالعربية في

 مايك ، حمكاف. ٜ-ٚ، في الفترة مف تحميؿ التجارة الدكلية كالخدمات، جامعة حمكاف
( دكر أدكات ٜٕٓٓعبد الحكيـ ، ليث عمي ك عبد األمير، عمار كالخفاجي ، حاكـ جبكرم ) -

مجمة القادسية لمعمـك اإلدارية  ،التعمـ التنظيمي في تحقيؽ األداء الجامعي المتميز 
 . ٕ،العددٔٔالمجمد ،كاالقتصادية 

عات المصرية في ضكء تحقيؽ المزايا التنافسية بالجام (ٕٚٔٓعبد العاؿ ، عنتر محمد أحمد)  -
جامعة عينف شمس مجمة كمية التربية في العمكـ  –كمية التربية       الذكاء االستراتيجي

   .ـٕٚٔٓ( ،ٗالجزء ) ٔٗالمجمد  التربكية
( إدارة المعرفة كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية بالجامعات ٕ٘ٔٓعبد اليادم ، أميرة رمضاف ) -

، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاالدارة ٚ، ع ٕ، س المصرية مجمة االدارة التربكية 
 . ٜٖٛ-ٜٓ٘التعميمية ، 

 ( الكفايات االخبلقية كالتقنية لؤلستاذ الجامعي مف كجية نظرٕٔٔٓالعتيبي ،منصكر بف نايؼ )  -
التدريس بكميتي التربية في نجراف كالخرج ، مجمة كمية التربية   أعضاء ىيئة 

 .(ٕ( الجزء )ٚٚ)بالمنصكرة ، مصر العدد

البحث العممي مفيكمو كأدكاتو ك أساليبو ، بيركت ، دار ( ٕٙٔٓعدس ،عبد الرحمف كأخركف )  -
 الفكر لمنشر كالتكزيع. 
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( تطكير األداء في مؤسسات التعميـ ٜٕٓٓ، أحمد حسف ) العربي ، شريؼ عبد المعطي كالقشبلف  -
دارة الجكدة ا لشاممة ، المجمة العربية لضماف العالي في ضكء مدخؿ التعمـ التنظيمي كا 

 .ٗٓٔ-ٜٛ،ٕالمجمد ٖجكدة التعميـ الجامعي ،ع

 ( المدخؿ إلى إدارة المعرفة ، عماف : االردف.ٕٓٔٓالعمي  ، عبد الستار كآخركف ) -
( أثر العكامؿ االستراتيجية كاستراتيجية المنافسة عمى ٖٕٓٓعثماف ، ميدم صبلح الديف جميؿ ) -

ركات إنتاج الدكية األردنية : دراسة ميدانية مف منظكر المديريف ، الميزة التنافسية لش
 رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة اليرمكؾ ، أربد ، األردف .

كدكره في عممية التغيير  التنظيمي( التعمـ ٕٛٗٔالعصيمي ، عكاطؼ بنت أحمد حماد ) -
  لتربية ،جامعة أـ القرم، رسالة ماجستير ،كمية ا السعكديةاالستراتيجي في الجامعات 

( كاقع اإلبداع االدارم كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية في ٕ٘ٔٓعساؼ ، محمكد عبدالمجيد ) -
غزة كاستراتيجية مقترحة لتمكينو ، مجمة جامعة  بمحافظةمؤسسات التعميـ العالي 

، بحث  (ٜالقدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية /المجمد الثالث ،ع) 
 غير منشكر، كزارة التربية كالتعميـ العالي

( الميزة التنافسية: المفيـك كالمحددات"، بحث منشكر في ٜٕٓٓعمي، أمينة ك بكزياف، العجاؿ ) -
المؤتمر العممي حكؿ استراتيجيات التدريب في ظؿ إدارة الجكدة الشاممة كمدخؿ لتحقيؽ 

 عيدة ، الجزائر الميزة التنافسية، ، جامعة الطاىر مكالم بس
( متطمبات استدامة الميزة التنافسية في التعميـ العالي، رسالة ماجستير ٖٕٔٓعمي، عمي محمد ) -

 غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية ، غزة .
( إدارة فرؽ العمؿ االفتراضية كألية استراتيجية  ٕ٘ٔٓعيداركس ػ أحمد نجـ الديف أحمد )  -

التنافسية في الجامعات المصرية ، مجمة كمية التربية ، جامعة بنيا ، لتحقيؽ الميزة 
 (ٔٓٔ( ، العدد )ٕٙمصر ، مجمد )

( تحسيف الفعالية التنظيمية لمجامعات ٖٕٓٓغانـ ، أحمد محمد ك قرني ، أسامة محمكد )  -
المصرية في ضكء مدخؿ التعميـ  التنظيمي، دراسات في التعميـ الجامعي، مركز تطكير 

 ، ديسمبر. ٘تعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس، عال
دريس، كائؿ محمد صبحي ) - ( اإلدارة االستراتيجية منظكر ٕٚٓٓالغالبي، طاىر محسف منصكر كا 

 منيجي متكامؿ"، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر، األردف.
الجامعية،  الدار تطبيقية، كحاالت مفاىيـ االستراتيجية األعماؿ إدارة (ٕٚٓٓإبراىيـ ) الغناـ، -

 .بيركت
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- ٘ٚٓ - 

( تبني استراتيجيات التميز في التعمـ كالتعميـ كدكرىا في تحقيؽ  ٕٕٔٓالفقياء، ساـ عبدالقادر. ) -
الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميـ العالي: جامعة النجاح الكطنية حالة 

ـ العالي كتخطيط دراسية "، بحث مقدـ إلى المؤتمر العربي األكؿ "استراتيجيات التعمي
  .المكارد البشرية"، االردف، الجامعة الياشمية

( أثر األصكؿ غير المممكسة في تحقيؽ الميزة التنافسية في ظؿ ٕٓٔٓالفيكمي، احمد محمد .) -
دراسة مقارنة عمى عينة مف الجامعات االردنية  -تبني معايير إدارة الجكدة الشاممة 
 غير منشكرة، جامعة الشرؽ االكسط، االردفالرسمية كالخاصة"، رسالة ماجستير 

( التمكيف االدارم كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية "، دراسة عمى  ٕٕٔٓالقحطاني ، أبك بكر .) -
المعاىد المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ، دراسة ماجستير غير منشكرة . 

 . جامعة الممؾ عبد العزيز ، السعكدية
( إدارة رأس الماؿ الفكرم كعبلقتو في تعزيز الميزة ٕٗٔٓد عبد الحميد )قشقش ، خالد أحم  -

التنافسية : دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ، رسالة ماجستير ، 
 قسـ إدارة األعماؿ ،{ كمية االقتصاد كالعمكـ االدارية ، جامعة األزىر ،فمسطيف .

مي كاستخداـ مصادر المعمكمات التقميدية كاإلليكتركنية ، ( البحث العمٕٛٓٓقنديمجي ، عامر ) -
 عماف ، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع .

 .(.إدارة المعرفة كتطكير المنظمات". اإلسكندرية. :العالـ الحديثٕٗٓٓخيضر عامر)، الكبيسي  -
تنافسية "دراسة ( إدارة الجكدة الشاممة كعبلقتيا بالميزة الٕٙٔٓكحيؿ ، اسماعيؿ صبحي ) -

تطبيقية عمى جامعة فمسطيف " : رسالة ماجستير ، جامعة األقصى باالشتراؾ مع 
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا .

( .تأثير القيادة الذكية في المنظمات الذكية مف خبلؿ ٕٙٔٓالكرعاكم ، سجى جكاد حسيف .) -
نشكرة ،  كمية االدارة كاالقتصاد جامعة تعزيز التعمـ التنظيمي ،رسالة ماجستير غير م

 القادسية .
 لبناء كمدخؿ المعرفة إلنتاج البلزمة المتطمبات ( اىميةٕٙٔٓمطمؽ ) بف فياد بف محمد المكقاف،-

 كمية - سعكد الممؾ السعكدية ،جامعة العربية بالمممكة جامعة حائؿ في تنافسية ميزة
 .ٕٓٔ-ٜ٘التربية، 

( اإلدارة التعميمية اتجاىات كرؤل ٕٕٔٓيد كفرني ، أسامة محمكد )الشيف ، محمد عبد الحم -
 تطبيقية معاصرة ، دار الفكر العربي : القاىرة .
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( . دكر رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ الميزة التنافسية ٜٕٓٓلكناس، عبد ااهلل كأمينة، قدايفة )-
ؿ : التحديات العالمية عماؿ"، المؤتمر العممي الثالث: إدارة منظمات االعماأللمنظمات ا

 .المعاصرة، االردف، جامعة العمكـ التطبيقية الخاصة
مدخؿ لتحقيؽ ميزة  –( االدارة االستراتيجية لممكارد البشرية ٖٕٓٓالمرسي ، جماؿ الديف .)-

 ، الدار الجامعية ، القاىرة .ٕٔتنافسية لمنظمة القرف 
في  كأثرىما االستراتيجي التغيير عممية في التحكيمية القيادة ( عبلقةٜٕٓٓ) عمي أسيؿ مزىر، -

  اإلدارة كمية القادسية، لجامعة األكؿ العممي المؤتمر التنافسية،   الميزة تحقيؽ
 .2009 المجمد األكؿ، كاالقتصاد،

 التنافسية الميزة بناء في كعبلقتو المعرفي ( االستثمارٕٚٔٓ) حمكد عمي بف المطمؽ ، تركي -
، ٛٔالسعكدية ،مجمة العمـك التربكية كالنفسية ، مج العربية بالمممكة لمجامعات الناشئة

 ٕٔٙ-ٜٜٕ،  ٖع 
( إدارة المخاطر االستراتيجية المسببة لفقداف المنظمة لممزايا التنافسية ٕٚٓٓالمعاضيدم ، معف )-

االليات كالمعالجات : دراسة نظرية تحميمية ، مؤتمر إدارة المخاطر كاقتصاد المعرفة ، 
 .نة األردنية الخاصة ، األردف جامعة الزيتك 

دكر الكفاءات البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية،  (ٖٕٔٓعبدالرحمف إبراىيـ أحمد .)المقادمة، -
دراسة حالة الجامعة االسبلمية بغزة"، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسبلمية 

 .فمسطيف –بغزة 
معرفة الممارسات كالمفاىيـ ، عماف : االردف : ( إدارة الٕٚٓٓالمكاكم ، إبراىيـ الخمكؼ )-

 .مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع 
( إدارة المعرفة كالتعمـ التنظيمي مدخؿ لمجامعة المتعممة في مجتمع ٕٓٔٓالمميجي ، رضا إبراىيـ )-

 المعرفة ، مؤسسة طيبة ، القاىرة. 
مة كأثرىا في تحديد األسبقيات ( مبادئ إدارة الجكدة الشامٕٛٓٓالمكسكم، سناف كعمي، مؤيد) -

التنافسية)دراسة تطبيقية في معمؿ اسمنت الككفة الجديد( ، مجمة آداب الككفية، العدد 
 ، العراؽ . ٔ

( تحميؿ كقياس القدرة التنافسية الدكلية دراسة ٕٙٔٓفاطمة الزىراء)ك  محمد طمحاكم، مدياني  -
المؤتمر العممي الدكلي السنكم  ،(ماليزيا –السعكدية  -مقارنة بيف الدكؿ:) الجزائر 

  ابريؿ. ٕٓ-ٛٔ االستدامة كالتنافسية في األعماؿ ، :الخامس عشر لؤلعماؿ
 المعرفة" .( 2012 ) سميـ محمد كالشكرة، أحمد خالد كالصرايرة  عبدالعزيز يكنس مقدادام، - 

 في كاديميةاال  رمج ا لمب التنافسية االستراتيجيات تحديد في             كدكرىا السكقية
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 التعميـ جكدة لضماف العربية المجمة .،"عماف العاصمة في الخاصة االردنية الجامعات
 .٘العدد الجامعي،

 التعميـ لسياسات مراجعات (ٕٓٔٓالدكلي) كالبنؾ االقتصادم الميداف في كالتعاكف التنمية منظمة -
 االقتصادم ميدافال في كالتعاكف التنمية منظمة ،مصر في العالي التعميـ  الكطنية،
 مصر. في العالي التعميـ ككزارة

( التعمـ التنظيمي كمدخؿ لتحكيؿ الجامعة المصرية إلى ٕ٘ٔٓ، ) ميخائيؿ ، إنجي طمعت نصيؼ -
 ٙ٘ٗ-ٖٚٙ،  ٖٓٔ، ٕٙمنظمة تعمـ، مجمة كمية التربية ، جامعة بنيا ، مج 

( دكر تكنكلكجيا المعمكمات في تحقيؽ المزايا التنافسية ٖٕٔٓالنايؼ ، سعكد بف عيسي) -
 ،لمؤسسات التعميـ العالي دراسة استطبلعية فى جامعة حائؿ، دراسات تربكية كنفسية 

 .ٖٛٔ-ٔٛ، ٜٚ،ع مجمة كمية التربية بالزقازيؽ 
الستراتيجية كدكرىا في تطبيؽ الجكدة الشاممة : ( ممارسات القيادة إ٘ٔٓالنفار ، حساـ نعيـ ) -

 دكتكراهدراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى الجامعات الفمسطينية في محافظة غزة ، رسالة 
 غير منشكرة جامعة قناة السكيس ، كمية التجارة 

( أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز  التنافسي  ٕٓٔٓالنسكر ، أسماء سالـ ) -
تطبيقية في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي االردنية ، رسالة ماجستير غير دراسة 

 . ٕٓٔٓمنشكرة ، كمية األعماؿ ، جامعة الشرؽ األكسط ، األردف ، 
( دكر رأس الماؿ الفكرم في االبداع كتحقيؽ الميزة التنافسية ٖٕٔٓنجـ ، ماجد محمد فيمي )-
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استراتيجية جديدة لبلستثمار كالتطكير بالتعاكف بيف المنظمة العربية لمتنمية االدارية  رؤية

،  ٖٕٔٓابريؿ  ٖٓ-ٕٛكمعيد االدارة العامة بسمطنة عماف المنعقد في الفترة مف 
 المنظمة العربية االدارية ، القاىرة .

 كائؿ لمنشر، دار التنافسية، الميزة تحقيؽ في المنتج تصميـ قرارات أثر ( ٕٙٓٓشكرم ) زيد نديـ، -
 .عماف

( دكر الحككمة الداعـ لمتنافسية ، بحث كدراسة حالة، المعيد العربي لمتخطيط ٕٕٓٓنكير،  طارؽ) -
 بالككيت .

التنافسية  ( إدارة التغيير كمدخؿ استراتيجي في بناء ك تعظيـ المزايإٗٔٓفارس ) ىباش ، -
لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة مف خبلؿ تحسيف قدرتيا عمى اإلبداع ك االبتكار 

 -اكتكبر  ٖٓ-ٕٚالمؤتمر الدكلي العممي حكؿ إدارة التغيير في عالـ متغير  ، ،"التسكيقي
 . األردف -رماح  -مركز البحث كتطكير المكارد البشرية 
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 السعكدية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية، جامعة أـ القرل . الجامعات
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