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ة وعالقتها بتحقيق امليزة التنافسية يف تساراييييالقيادة اال

 جامعة الطائف

 ار احلارثيـاجلب ود بن عبدـسع / د

ل  عدد ا هل للدفا  ، كلية املاملساعد دارة الاربويةتستاذ اإلأ

 اململكة العربية السعودية-اجلوي بالطائف 

 

 
 امللخص

جامعة من وجية نظر أعضاء ىيئة يذه الستراتيجية بجامعة الطائف ودرجة تحقيق الميزة التنافسية باالىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة القيادة 

جامعة, واستخدمت الدراسة ذه اليستراتيجية ودرجة تحقيق الميزة التنافسية باالالتدريس, كما ىدفت لمتعرف عمى نوع وطبيعة العالقة بين درجة ممارسة القيادة 

أظيرت النتائج أن درجة وقد فراد, من األ( ٜٕٓالمنيج الوصفي وأداة االستبانة التي طبقت عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الطائف بمغ عددىا )

فييا وبأبعادىا األربعة )التوجو االستراتيجي, وسمات  -تدريسمن وجية نظر أعضاء ىيئة ال-ستراتيجية االممارسة القيادات األكاديمية بجامعة الطائف لمقيادة 

كانت ممارسة متوسطة, كما أظيرت أن درجة تحقق الميزة التنافسية بجامعة  امتالك رأس المال البشري, والثقافة التنظيمية, وتطبيق نظام رقابي متوازن(

ة )موارد الجامعة وقدراتيا, والجودة واالبتكار, والتعمم التنظيمي والتحسين المستمر, فييا وبأبعادىا األربع -من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس-الطائف 

ستراتيجية ودرجة االن ىناك عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة أأظيرت الدراسة كما والتكيف واالستدامة( كانت متوسطة, 

 .ى المستوى الكمي وعمى مستوى األبعاد كل حدا مثنى مثنىتحقق الميزة التنافسية بجامعة الطائف عم

 .الميزة التنافسية( –ستراتيجية االالقيادة  –)القيادة  :ةيالكممات المفتاح
Abstract 

The thesis aims at introducing two features of administration; The first one is the 

strategic leadership and the second is the competitive advantage within a survey 

made on Al- Taif University. The study uses a descriptive research method to 

evaluate these features on the teaching staff of Al-Taif University in order to find out 

the degree of practicing each feature throughout its aspects. 

The aspects of the Strategic leadership are; strategic orientation, the features of 

human capital, corporate culture and applying a balanced super intendance system.  

While the aspects of the competitive advantage are ; the resources and the abilities of 

the university, the quality and the creativity, organizing of education process and 

continuing improvement , and the last aspect is adapting of sustainability . 
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The survey found out , by examining these aspects, that the degree of maintaining 

both features by teaching staff is average .  

Finally, the thesis discusses the relationship between maintaining each feature on the 

other hand. The statistics indicates that there is a strong direct relationship between 

both features that is quite significant in general on one hand and by comparing 

features' aspects which mentioned previously on the other hand.    

Keyword: (Leadership - Strategic leadership - Competitive advantage). 

    

 

 
 

 

 : املقدمة

بشكل  ومؤسسات التعميم العاليسمسمة من المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية فرضت عمى المؤسسات بشكل عام  يعيش العالم اليوم في ظل

ىذه المؤسسات باالستعداد لمواجية المتغيرات  أولىوتعد الجامعات , لذي تقوم بو في قيادة المجتمعاتخاص االستعداد لمواجيتيا نظير الدور الكبير ا

, وكل ىذا يتطمب قيادة جامعية تتسم بثراء وعمق الثقافة ورحابة الفكر لمواجية أىدافيايرسم مستقبميا ويحقق  استراتيجيخالل بناء توجو المتسارعة من 

  .(ٕٚٓص ,ٕٛٓٓ ,تحديات التنافسية الجامحة )عبيد

 األخرىوالعمل عمى تحقيقيا فإن مؤسسات التعميم العالي ىي  واألىدافبحتمية القيادة في كل المؤسسات ودورىا الكبير في رسم السياسات  اإليمانومع 

لمجامعة الرامية  ستراتيجية ىي المسؤول األول عن تحديد التوجو االستراتيجيلقيادة االفاليا؛  ستراتيجية لقيادات فاعمة قادرة عمى  تحديد التوجو االبحاجة ماس  

ية ة ىي عممستراتيجيالقيادة االعمى أن  ان ىناك اتفاقً إة حيث استراتيجيت الجامعية أن تكون قيادات القياداعمى ن إة, لذلك فستراتيجيلتحقيق األىداف اال

 (.Hughes & Beatty, 2005, P. 9) تتصل بتحقيق الميزة التنافسية

أتي تالمتفاعمة والتي  األدوارالمنظمة من خالل مجموعة من  ةاستراتيجيدورىا الواضح في تنفيذ  ةستراتيجياالمقيادة ل أنالعديد من الدراسات عمى  وأكدت

واستخدام  ,واستغالل الكفايات الجوىرية ,, وتنشئة ثقافة تنظيمية فعالةستراتيجي, والمساىمة في تأسيس االتجاه االبفعاليةموارد المنظمة  إدارةفي مقدمتيا 

التركيز  أن( ٘ٚ٘ص ,ٕٔٔٓ ,والفقيو أحمدويرى ) ,(Hitt & Hoskisson, 2009, p. 350) أخالقيةوتأسيس ممارسات  ,رقابية تنظيمية فعالة أنظمة

نجاز مجموعة دائمة من اإلمكانيات إلبالمنظمة تعتمد عمى السعي  ألنيا ,المدى لممنظمة بعيدَ  ايمثل ميزة تنافسية متواصمة ونجاحً  ةستراتيجياالعمى القيادة 

 الطويل. لتقديم قيمة مميزة لممستفيدين عمى المدى

ولزيادة األداء بيدف  ,ة المنظمة البتكار الميزة التنافسيةاستراتيجية تتمحور حول عممية صناعة ستراتيجي( أن القيادة االHill & Jones 2010ويرى )

 .زيادة قيمة االستثمارات وأرباح المستفيدين

ا عمى المنظمات كرً الموارد الجوىرية لمجامعة لتحقيق الميزة التنافسية التي لم تعد حِ  استثمار :ة لتحقيقياستراتيجيمن أىم األىداف التي تسعى القيادة اال إن  

 ,ة لدى القيادات الجامعية التي تبحث لجامعاتيا عن موطئ قدم بين الجامعات الرائدة والمتميزةستراتيجيىداف االاألأىم من  صبحتبل َأ ,التجارية الربحية

مع ظيور  اخصوصً  الذي يقودىا لتحقيق أىدافيا ستراتيجية نحو إحداث التغيير االستراتيجيفالميزة التنافسية لمجامعة ترتبط بشكل كبير بتوجيات قيادتيا اال

 ,ٕٕٔٓ ,وىو ما أكده )الصالح ,في سوق التعميم المحمي واإلقميمي والعالمي افسً الذي جعل الجامعات أكثر تنامفاىيم اقتصاديات المعرفة وتدويل التعميم 
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أصبحت , مثل مفاىيم السوق والعمالء والتنافسية, معظم دول العالم تنأى بنفسيا عن التعامل معيا يكانت الجامعات ف يا من المفاىيم التكثيرً  ( أن  ٘ٔص

وليس  الً أصي الً لمصطمح التنافسية بين الجامعات ومتطمبات تحقيقيا عم ومتعمقٍ  أصيلٍ  عن فيمٍ  وأصبح البحثُ , قضايا ذات أىمية وضرورة لمجامعات

 .أمام الجامعات اأو اختياري   اتكميمي  

تقرير التنافسية  أكدهالذي  األمربتنافسية الدول فيما بينيا وىو التركيز عمى الميزة التنافسية لدى قيادات الجامعات ارتباطيا الكبير  أىميةومما يزيد من 

قاس تُ ركيزة  ةعشر  يتاثنمن  ةجودة التعميم العالي والتدريب تعتبر واحد أن   أكد( حيث The Global Competitiveness Report, 2009: 05العالمية )

ما ىو  إلىات التي ترغب في التقدم في سمسمة القيمة يحاسم بالنسبة لالقتصاد أمرجودة التعميم العالي والتدريب  ن  أ إلىالتقرير  أشاركما  ,بيا تنافسية الدول

 والمنتجات البسيطة. اإلنتاجميات مكبر من عأ

 

 :لدراسةمشكلة ا

لقيادة جامعاتيا نحو المزيد من التطور  كبيرٍ  صبحت القيادات الجامعية أمام تحد  في ظل التوجو العالمي نحو اقتصاديات المعرفة وتدويل التعميم أ

والذي فرض عمى ىذه القيادات  ,واالىتمام الكبير بيا ,ا مع ظيور التصنيفات العالمية لمجامعاتخصوصً  ,ي المحمي والعالميفي سوق التعميم العال والتنافسية

 .ات تنافسية لبناء واستدامة ميزة تنافسية في قطاع التعميم العالياستراتيجيضرورة صياغة 

بناء الميزة التنافسية في كل من بين ( قوة العالقة التي تربط بين القيادة االستراتيجية و 2017ودراسة خميل )( 2017دراسة عبد الديممي ) أكدتوقد  

دراسة احمد والفقيو  أكدتما وىو  ,غيرين في الجامعات السعوديةالعالقة بين ىذين المتد ضرورة دراسة ييؤ  والجامعات المصرية وىو ما األردنيةالجامعات 

المستقبمية والتي يأتي في مقدمتيا  أىدافياتحقيق  إلىالقيادة االستراتيجية في الجامعات كنموذج يقودىا  أىمية( عمى 2016محمد ) ( ودراسة 2011)

 بناء الميزة التنافسية فييا و ألىميةمجالس الجامعات السعودية  أعضاءلدى  اإلدراكعمى وجود درجة عالية من  ( 2012دراسة الصالح ) و أكدت التنافسية ,

أيضا أن ىناك درجة ( 2017دراسة ىاشم ), و أظيرت  بضرورة رفع المقدرة التنافسية لمجامعات السعودية وتعزيز فرص اكتسابيا لممزايا التنافسية أوصت

أيضا أىمية بناء الميزة التنافسية في جامعة حائل  (2016دراسة الموقان )أظيرت  و عالية من الوعي بأىمية بناء الميزة التنافسية في جامعة الدمام ,

 :السؤال الرئيس التاليتحاول الدراسة الحالية اإلجابة ومن ىذا المنطمق  ,  باالعتماد عمى عدد من المتطمبات والتي يأتي في مقدمتيا المتطمبات التنظيمية

 ؟ىيئة التدريس فييا أعضاءمن وجية نظر  "جامعة الطائف"وعالقتيا بتحقيق الميزة التنافسية في  ةستراتيجياالممارسة القيادة واقع ما 

 :ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت التالية

 ؟من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ة بجامعة الطائفستراتيجيممارسة القيادة اال واقعما  -ٔ

 ؟من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تحقيق الميزة التنافسية بجامعة الطائف واقعما  -ٕ

الميزة التنافسية  درجة تحقيقة و ستراتيجي( بين درجة ممارسة القيادة االα ≤ 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ةىل توجد عالقة ارتباطي -ٖ

 ؟بجامعة الطائف

 : أهداف الدراسة

 : إلى الحالية الدراسة ىدفت

 ة بجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.ستراتيجيممارسة القيادة اال واقعالتعرف عمى  -ٔ
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 تحقيق الميزة التنافسية بجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. واقعالتعرف عمى  -ٕ

 ة ودرجة تحقيق الميزة التنافسية بجامعة الطائف.ستراتيجيالتعرف عمى نوع وطبيعة العالقة بين درجة ممارسة القيادة اال -ٖ

 :أهمية الدراسة

 أنومن ىنا يمكن  ,والتي يأتي في مقدمتيا الميزة التنافسية ليا أىدافيافي الجامعات لتحقيق  ةستراتيجياالالقيادة أىمية دور ىذه الدراسة من  أىميةتنبع 

 :ىذه الدراسة فيما يمي أىميةنمخص 

والميزة التنافسية حيث تسعى ىذه الدراسة لموقوف عمى واقع العالقة بين  ةستراتيجيااللبحث طبيعة العالقة بين القيادة  أجريتندرة الدراسات التي  -ٔ

 ىذين المدخمين الميمين من مداخل التطوير والتحسين الذي تستيدفو الجامعات.

في جامعة الطائف لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في  األكاديميةد القيادات سيم نتائج ىذه الدراسة في توجيو جيو تُ  أنمن المؤمل  -ٕ

وذلك  ,(, سمات امتالك رأس المال البشري, الثقافة التنظيمية, تطبيق نظام رقابي متوازنستراتيجي)التوجو اال األربعة ةستراتيجياالالقيادة  أبعاد

 لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعة.

لتحقيق الميزة التنافسية من بجامعة الطائف  األكاديميةالقيادات  أداءتسيم نتائج الدراسة في تقديم توصيات عممية تساىم في تطوير  أنيتوقع  -ٖ

 )موارد الجامعة وقدراتيا, الجودة واالبتكار, التعمم التنظيمي والتحسين المستمر, التكيف واالستدامة(. األربعة أبعادىاخالل 

 : حدود الدراسة

, سمات امتالك ستراتيجي)التوجو اال األربعة بأبعادىا ةستراتيجياالاقتصرت حدود الدراسة الموضوعية عمى دراسة العالقة بين القيادة : الحدود الموضوعية

راتيا, الجودة واالبتكار, التعمم التنظيمي )موارد الجامعة وقد األربعة بأبعادىارأس المال البشري, الثقافة التنظيمية, تطبيق نظام رقابي متوازن( والميزة التنافسية 

 والتحسين المستمر, التكيف واالستدامة(.

 ,مساعد( أستاذمشارك,  أستاذ, أستاذ( برتبة )واإلناثالذكور ئة التدريس في جامعة الطائف من )ىي أعضاءاقتصرت الحدود البشرية عمى : الحدود البشرية

 م.ٕٚٔٓلوزارة التعميم لمعام  إحصائية خرآحسب  أعضاء ٗٓٙٔوالذين بمغ عددىم 

 وقد تم تطبيق ىذه الدراسة عمى جميع الكميات في المركز الرئيس لجامعة الطائف.  ,جامعة الطائف بمحافظة الطائف: الحدود المكانية

 .ىــٓٗٗٔ -ىــ ٜٖٗٔسي لمعام الدرا األولتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي : الحدود الزمانية
 : الدراسةمصطلحات 

 القيادة: 

وىو طول العنق في تطامن , والقود ان ينقاد القاتل  –والجمع قود  –( في مادة )د ق و( قاد الرجل البعير وغيره , يقود قودا ٜٕ٘, ص1987ذكر ابن دريد )

 . الدابةفيقتل بالذي قتمو, والقياد حبل تقاد بو 

المرسومة بفعالية  األىدافتماسك المجموعة وعنصر توفيق يتحرك لتحقيق  إلىفعل ديناميكي وقوة تيدف  بأنيا( " ٖٕٔ, ص1981وعرفيا العشماوي )

 . " وكفاءة
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بعيدة مع توفير كل متطمبات  أوقريبة  األىدافالمنظمة سواء كانت ىذه  أىداف: القدرة عمى التأثير في سموك العاممين لتحقيق  بأنياوتعرفيا الدراسة الحالية 

 . األىدافىذه تحقيق 

 : ةتسررارييياالالقيادة 

 ."كضرورة استراتيجيتغيير  إحداثمن  اآلخرينوتمكين  ,والمحافظة عمى المرونة ,القدرة عمى التوقع والتصور" :بأنيا( (Mungonge, 2007فيا عر  

 ."والتكتيكات في بيئات الغموض وعدم التأكد واألفعالقرارات منطقية حول الغايات "القدرة عمى صناعة : بأنيا( Pisapia, 2009, P. 7فيا )وعر  

 لمجامعة لتحقيق ميزة تنافسية بين مثيالتيا من خالل استثمار كل مواردىا المتاحة. ستراتيجيقدرة القائد عمى تحديد التوجو اال: بأنيافيا الدراسة الحالية وتعر  

 

 

 الرنافتسية :

 ٕٙالمطففين تحاسد وتسابق وفي التنزيل )) وفي ذلك فميتنافس المتنافسون ((  أيالتنافسية تشتق من تنافس  أن( ٘ٗ, ص ذكر ابن منظور )د. تفي المغة 

أسقمتو المنافسة والمغالبة , وتقول أنفسيم أي أعجبيم وصار عندىم نفيسا , ونافست في الشئ منافسة ونفاساً  اذ رغبت فيو عمى  أي النفاسونقول سقيم , 

    لكرم , وتنافسوا فيو أي رغبوا , وىو من الشئ النفيس الجيد في نوعو.وجو المباراة في ا

( ىي " استعمال الممكات والمواىب وقدرات اإلبداع واالبتكار والتطوير عمى مستوى الفرد او ٖٕ, ص 2004والتنافسية اصطالحًا كما عرفيا الخضري )

 مجاالت تحقيق تميز وتفوق عمى اآلخرين "المؤسسة ككل الغتنام الفرص المتاحة ومصادر القوة الكتشاف 

 وتعرفيا الدراسة الحالية بأنيا استثمار القدرات المتاحة لتحقيق األىداف المنشودة .

 :الميزة الرنافتسية

وتحقق من خالليا منافع متنوعة  ,وتحتفظ بيا لفترة زمنية ,مجموعة خصائص تمتمكيا المؤسسة أوخاصية  :بأنيا( ٖٕٔ ص ,ٕٚٓٓ ,فيا ) المعاضيديعر  

 .منيا تحقيق التفوق عمى المنافسين

وذلك من  ,بالشكل الذي يصعب عمى منافسييا تقميده أعماليا أداءمورد متميز يتيح لممؤسسة  أوتقنية  أوميارة : بأنيا( ٗٔٔ ص ,ٕ٘ٔٓ فيا )عساف,وعر  

 من التكمفة.وى مست بأدنى األنشطة أداءخالل 

لتميز والتفرد في وتحقق ليا ا ,وتتميز بيا عن مثيالتيا ,( التي تمتمكيا الجامعةمجموعة الخصائص والسمات )المادية والبشرية: بأنياوتعرفيا الدراسة الحالية 

 .أىدافياتحقيق 

 
 الهظري والدراسات الشابقة اإلطار

 :ةساراييييالقيادة اال: اًلأو

؛ وربط أىداف القيادة وخططيا بالمدى البعيد سموكيم نحو تحقيق أىداف منظمتيم لمقائد بدون تابعين وبدون تأثير في ؛ فال قيمةالقيادة ظاىرة اجتماعية

جذور من  ذات اإلداري األدبكمفيوم حديث في  ةستراتيجياالالقيادة و  ,لتنافسي لممنظمة ككلالحديثة التي تحقق التميز ا اإلدارةيستمزم تبني مفاىيم ومناىج 

 .أدائياالتغيرات المتسارعة فرضت عمى المنظمات االستفادة من ىذا المفيوم في تحسين  إالالعسكرية  اإلدارةم مفاىي
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 : ةسارايييياالمفهوم القيادة 

 :بأنيا( Mungonge. 2007) فعرفيا ,فكل نظر ليا من زاوية اختصاصو واىتماماتو ؛وباحثييا اإلدارةلدى كتاب  ةستراتيجياالتعددت مفاىيم القيادة 

 .كضرورة استراتيجيتغيير  إحداثمن  اآلخرينوتمكين  ,والمحافظة عمى المرونة ,القدرة عمى التوقع والتصور

يصال ,ةستراتيجياالوالرؤية  ,األمدالتي تركز بشكل كبير عمى تحديد التوجو طويل  األفعالتمك  :بأنيا( Hilcoat, R. A, 1995, p. 153فيا )وعر    وا 

 لمتوجو صوب االتجاه الصحيح. اآلخرينليام ا  و  ,ىذه الرؤية وتحقيقيا إلدراكوالقوة الالزمة  ,ذات العالقة والوالء الجيات إلىىذه الرؤية 

 ستراتيجينحو خمق التغيير اال اآلخرينودعم  ,بناء المرونة وأيضا ,القدرة عمى التخيل والتصور المستقبمي :بأنيا (ٜٗ ص ,ٕٕٔٓ, فيا )جاد الربوعر  

 الضروري والمطموب في المنظمة.

ورسم صورة واضحة  ,ىي القيادة التي لدييا القدرة الفائقة عمى تكوين الرؤية المستقبمية ةستراتيجياالالقيادة  أن( ٓٔ ص ,ٕٚٔٓ ,الدليمي عبد)ويرى 

قناعيم ,اآلخرينالتأثير في مع القدرة في  ,ةيجياستراتورسم سيناريوىات وخطط  ,واإلبداعي ستراتيجيباالعتماد عمى التفكير اال ,لمستقبل المنظمة بتبني  وا 

 .الفعال ستراتيجيواستنياض ىمميم نحو التنفيذ اال ,ةستراتيجياالالرؤية 

 : أىميايعتمد عمى عدة جوانب  ةستراتيجياالمفيوم القيادة  أنومما سبق يرى الباحث 

 .ستراتيجياالالتفكير  أساليبباالعتماد عمى  أىدافياالتي تحقق لممنظمة  ةستراتيجياالتكوين الرؤية عمى قدرة القائد  -ٔ

 .األىدافنحو تحقيق ىذه  أفرادهتوجيو سموك عمى قدرة القائد  -ٕ

 .وأىدافوقدرة القائد عمى توقع النتائج المستقبمية في ضوء خططو  -ٖ

تكمفة في الوقت والجيد  بأقل أىدافياوتحقق  ,ةستراتيجياالدم الخطة تخ ألفرادهنجاز الميام الوظيفية إلجديدة  أساليبقدرة القائد عمى ابتكار  -ٗ

 والمال.

 : ةساراييييأهمية القيادة اال

القيادة  أن( 492 ص ,2012 ,جاد الرب)ويؤكد  ,كونيا مصدر رسم السياسات والرؤى المستقبميةل بمستقبل المنظمة ةستراتيجياالالقيادة  أىميةترتبط 

وزيادة  ,ووضع الرؤية والثقافة التنظيمية ,األخالقيويناء السموك  ,وتمكين العاممين ,اتدار ذاتي  ما خاصة وبتساىم في بناء وتشييد فرق العمل  ةستراتيجياال

 : تكمن فيما يمي ةستراتيجياالالقيادة  أىمية أن( 131 ص ,2017 ,خميل)ويذكر  ,القدرات التنظيمية

دارتووالقدرة عمى مواجية التغيير  بالمرونةبناء ثقافة تنظيمية فعالة تتميز  -ٔ  .وا 

 تحقيق واستدامة الجودة الشاممة في المنظمة. -ٕ

 .اإلمكانوتقميص الجوانب السمبية قدر  ,يجابية في المؤسسةاإلتدعيم القوى  -ٖ

 .اآلراءوحسم الخالفات والترجيح بين  ,وحميا ,السيطرة عمى مشكالت العمل -ٗ

 مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفيا لخدمة المؤسسة. -٘

 األطرافا في التوفيق بين ا كبيرً تمعب دورً  أنياكما  ,واالبتكار اإلبداعمصدر  أنيا إلىتعود  ةستراتيجياالالقيادة  أىمية أن( ٕٕٔٓ ,المربع)ويرى 

 حاجات المتقاطعة.بين التطمعات وال ستراتيجيفيي تحقق التوازن اال ,المتعارضة داخل المنظمة
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 أنياكما  ,في العالقات المؤسسية الداخمية األخالقيوتؤكد النموذج  ,تعزز االلتزام والمشاركة ةستراتيجياالالقيادة  أن( Bass, 2007 p. 36) ويؤكد

 .بمثابة الممثل لممؤسسة والمفاوض عنيا في التعامل مع الوكاالت والييئات والمؤسسات الخارجية ذات الصمة

 -خصوصا الناشئة منيا-تمكنيا من البقاء والمنافسة  أنيا( ٗٛ٘ص ,ٕٔٔٓ والفقيو أحمدفي الجامعات يرى ) ةستراتيجياالممارسة القيادة  أىميةوعن 

ومن خالل سعييا لمواجية التحديات المعقدة  ,لمبيئة المجتمعية المحيطة بيا بما تحويو من اتجاىات وتطبيقات ةستراتيجياالوذلك من خالل استجابتيا 

نماو  ,ال تتعامل مع المحظة الراىنة ةاستراتيجيوالمتشابكة التي تعترض سبيميا بحمول  البشرية وكذلك من حاجتيا لتجنيد ىياكميا  ,مع التوجو المستقبمي ا 

 لبناء القدرة الفعالية المؤسسية. واإلدارية واألكاديمية

 : أىميا أمورمن عدة  أتيتفي الجامعات  ةستراتيجياالالقيادة  أىمية أنويرى الباحث 

 عن بناء رؤية ورسالة المنظمة وتحديد مستقبميا المنشود. لةؤو المسة ىي ستراتيجيالقيادة اال -ٔ

 ة.ستراتيجياال أىدافيالتحقيق  -المادية والبشرية-استثمار موارد وقدرات المنظمة  -ٕ

 نجاز.اإللإلبداع واالبتكار و بناء الثقافة التنظيمية الداعمة  -ٖ

 التحكم في العمميات الرقابية داخل المنظمة. -ٗ

 :ةساراييييأبعاد القيادة اال

 األبعادصياغة ىذه  تتم ما إذاخصوصا  ةستراتيجياال أىدافيابيا كمما كانت قريبة من تحقيق  أحاطتكمما  األبعادمجموعة من  ةستراتيجياالقيادة مل

 .والميزة التنافسية الريادةوتنفيذىا ومتابعتيا بشكل متكامل يضمن لمجامعات تحقيق 

( Hitt & Irelandنموذج ) أشيرىاومن  ةستراتيجياالالقيادة  أبعادتعددت النماذج العممية والتي تصنف  اإلدارةالعممية لعمم  األدبياتومن خالل مراجعة 

 :التالية األبعادخالل من الفعالة يتم  ةستراتيجياالممارسة القيادة  أن  حيث يرى ( Bass, 2007, p. 42) أوردىاوالتي 

 .تركيز االنتباه عمى النتائج والعمميات -ٔ

 السعي الكتساب وترقية المعرفة. -ٕ

 .واإلبداعتعزيز التعمم  -ٖ

 .تحسين تدفق العمل والتركيز عمى العالقات -ٗ

 توفير التغييرات الداخمية والخارجية. -٘

 عقمية عالمية.الحفاظ عمى  -ٙ

 المصمحة. أصحابمواجية التنوع في اىتمامات  -ٚ

 البناء لممدى الطويل مع تمبية االحتياجات عمى المدى القصير. -ٛ

 المال البشري. رأستطوير  -ٜ

 أبعاد( حيث تضمن ستة ٙٛ٘ ص ,ٕٕٔٓ ,والفقيو أحمد) أورده( والذي Hitt & Hoskissonنموذج ) ةستراتيجياالالقيادة  ألبعادومن النماذج الشييرة 

 : ىي

 .ستراتيجيتحديد االتجاه اال -ٔ

 .والمحافظة عمييا استغالل الكفاءة الجوىرية -ٕ
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 تطوير رأس المال البشري. -ٖ

 المحافظة عمى فعالية ثقافة المؤسسة. -ٗ

 تعزيز الممارسات األخالقية. -٘

 ة.ستراتيجيوضع الضوابط اال -ٙ

البعد و  البعد السياسيو  البعد اإلداريو  البعد التحويمي) : ىي عناصر ة شمل أربعةستراتيجياال ا لمقيادة( نموذجً Pisapia, 2009, p. 8-16) مَ د  وقَ 

 (األخالقي.

 : ىي ةستراتيجياالرئيسة لمقيادة  أبعاد أربعةسبق يتبنى الباحث في ىذه الدراسة  الل ماخِ  نْ ومِ 

 : ستراتيجيالتوجو اال -ٔ

ة المستقبمية لممنظمة ورسالتيا وأىدافيا وسبل تحقيقيا,مع بناء تصور شامل لمبيئة الداخمية ستراتيجييعتمد عمى بناء الرؤية اال ستراتيجيفالتوجو اال

 .والخارجية وليا قدرة عالية عمى االستفادة من التجارب العالمية في ىذا المجال

المميم والذي يحفز فريق العمل  ستراتيجيفسية الجامعات والذي تترجمو شخصية القائد االالتي تبنى عمييا تنا األسسحد أيعتبر حاليا  ستراتيجيوالتوجو اال

 .المنشودة األىدافلتحقيق 

 : سمات امتالك رأس المال البشري -ٕ

زيادة القيمة سيم في مجموعة من األفراد الذين يمتمكون ميارات ومعارف تُ  :( رأس المال البشري بأنوYoudt & M.A.Snell,1996, p: 335عرف )

 .االقتصادية لمنظمات األعمال

ر بالماليين إذا ما تم استغاللو فيو رأس مال غير ممموس لكنو يقد   ,ة لممنظمة في العصر الحاليستراتيجيحد أىم األبعاد االأفامتالك رأس المال البشري 

 ,ويرى )النقاز ,مورد من أىم موارد المنظمات واصل من أىم أصوليانو أعمى  إليوففي الدول المتقدمة ينظر  ,بطريقة مناسبة لتحقيق أىداف المنظمة

والذي يمثل رأس المال الفكري ليا ىو بمثابة العقول المدبرة والمبتكرة داخل المنظمة والذي يتم من خالليا المورد البشري لممنظمة  ( أن  ٖٚ ص ,ٕٛٔٓ

 .الفرص التسويقية المتاحة والتي تعود بالنفع عمى المنظمةابتكار السمع والخدمات الجديدة التي من خالليا يتم اقتناص 

 : الثقافة التنظيمية -ٖ

وتوجو  ,الفعمي لممنظمة األداءمجموعة من الممارسات والقيم التي تعكس  فيي لممنظمات ستراتيجيا في تحديد المسار االا ميم  تمعب الثقافة التنظيمية دورً 

 .المنشودة األىدافنحو تحقيق  أفرادىاسموك 

 : تطبيق نظام رقابي متوازن -ٗ

فالعممية الرقابية ىي تغذية راجعة يتم االستفادة منيا في تطوير  ؛ةستراتيجييأتي تطبيق نظام رقابي متوازن داخل المنظمات ضمن أىم أبعاد القيادة اال

 إذا مارسيا وفق آلياتيا وأساليبيا العممية. ستراتيجيلمقائد االوىي من أىم الوظائف القيادية  ,األداء ومراجعة االنحرافات التي تخرج عن مسار الخطط

ف األنشطة ستخدم بواسطة المديرين عمى مختمِ ( ىي اإلجراءات الرسمية وغير الرسمية التي تُ ٘ٔص ,ٕٕٔٓ ,عبد الربا )يَ فُ ر  عَ التنظيمية كما يُ فالرقابة 

وتدعم وتعزز دوره في التغيير  ,ستراتيجيكما أنيا تساعد في بناء مصداقية وثقة لدى القائد اال ,وذلك بيدف مقارنة األداء الفعمي باألداء المستيدف ,التنظيمية

 اليادف لزيادة القيمة بالنسبة ألصحاب المنافع.  ستراتيجياال
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 :امليزة التهافشية: ثانيا

التي تستخدميا المنظمات بشكل عام والجامعات بشكل خاص في مواجية التحديات المتسارعة,  األسمحة أىمعتبر الميزة التنافسية في الوقت الحالي من تُ 

تبحث عن تصنيف متقدم في  -وبال استثناء-الجامعات  فأصبحت ,ا بظيور التصنيفات الدولية لمجامعاتا وثيقً ارتباطً  األخيرة اآلونةارتبطت في خاصة وقد 

 ىدفيا المنشود. إلىالذي يحتم عمييا تحسين مدخالتيا وعممياتيا بشكل شامل لتصل  األمر ,ىذه التصنيفات

لتستمر بعدىا  األمريكيةم عندما بدأ تصنيف برامج الدراسات العميا في الواليات المتحدة ٕٜ٘ٔظيرت التصنيفات العالمية لمجامعات في عام قد و 

 المؤسسات البحثية. أووالت لتصنيف مؤسسات التعميم العالي سواء من جانب الباحثين المحا

 ,اتمتمكيا الجامعة لتصبح ذات مستوى متميز عالمي   أنىناك مجموعة من الخصائص التي يجب  أن (Washter & Kemp, 2010, p: 6-7) ويؤكد

وكذلك قدرتيا عمى تنويع مصادرىا التمويمية من خالل التمويل الحكومي والفوز  ,وطالب وموظفين متميزين تدريسٍ  ىيئةِ  أعضاءِ  استقطابُ  أىمياومن 

عمى مصدر واحد لمتمويل ىي  تقفُ  فالجامعات التي ال ,اتبَ واليِ  واألوقافالرسوم الدراسية  إيراداتوكذلك  ,بالمناقصات التنافسية والعقود االستشارية

 .وأنشطتياسياسية عمى خططيا أو  أيديولوجيةدون قيود  أعمى أكاديميةحرية الجامعات التي تتمتع ب

وكبح جماح المنافسين في التوسع في  أنشطتياوتوسيع  أىدافياامتالك الجامعة لمميزة التنافسية حاليا ىو امتالك لمصدر قوة يساعدىا في تحقيق  إن

 محيطيا.

 : افشيةهمفهوم امليزة الت

مجموعة  أوخاصية  :بأنيا( ٖٛٔ ص ,ٕ٘ٓٓ ,الزعبي)فيا يعر  فوالمجاالت التي تطبق فييا,  األنشطةتعددت مفاىيم الميزة التنافسية وذلك بتعدد 

وتمكنيا من التفوق  ,وتحقق خالل تمك المدة المنفعة ليا ,نتيجة صعوبة محاكاتياا يمكنيا االحتفاظ بيا لمدة طويمة نسبي  خصائص نسبية تتفرد بيا المؤسسة و 

 .عمى المنافسين فيما تقدمو من خدمات وسمع

وفي الزمان والمكان  ,قدرة الجامعة وقابميتيا عمى تقديم الخدمات بالجودة العالية :بأنيا( الميزة التنافسية لمجامعة ٛٗ ص ,ٜٕٓٓ ,اإلبراىيميف )وعر  

 لألفضل. البقاءَ  ن  أمع قناعتيا ب ,في ظل وجود جامعات منافسة ,أىدافياار في تحقيق مما يساعد الجامعة عمى االستمر  ,وبأقل التكاليف ,المالئمين

وأعضاء ا عمى مستوى خريجييا يجابي  إقدرة الجامعات عمى تقديم خدمة تعميمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس  :بأنيا( ٘ ص ,ٕٕٔٓ ,راضي)فيا وتعر  

 إقباليزيد  مما ,والتعاون معيا ,وينعكس عمى ثقة المجتمع فييا ,ويكسبيم قدرات ومميزات تنافسية في سوق العمل بمستوياتو المختمفة ,ىيئة التدريس بيا

 .الطالب لاللتحاق بيا

فاعمية  وبأفضل ,ببراعة أنشطتيانجاز إالتوظيف األمثل إلمكانيات الجامعة وخبراتيا ومواردىا المختمفة في  :بأنيا( ٖٗٔ ص ,ٕٚٔٓ )خميل,ا يَ فُ ويعر  

 تفردىا. إلىويؤدي  ,مما ينعكس عمى ثقة المجتمع فييا ,منافسييا إلىنسبة  ,وقيمة مضافة لمخرجاتيا ,وبشكل يحقق منافع متنوعة ,قل تكمفةأو 

خدماتيا بشكل متميز عن مثيالتيا مما يزيد من ثقة المستفيدين ردىا المتنوعة في سبيل تقديم اقدرة الجامعة عمى استثمار مو  :ا الدراسة الحالية بأنيايَ فُ وتعر  

ميزات تنافسية كثيرة تساىم في تحقيق  إليجادالذي يؤىميا  األمرى تحتية متميزة وتمتمك بنً  ا,كبيرً  احكومي   االجامعات السعودية تتمقى دعمً ؛ خاصة و فييا

 .والمساىمة في تنمية بالدىم ,االحتياج في سوق العمل السعوديبناء قدرات وطنية قادرة عمى سد  أىمياوالتي من  ,أىدافيا

 : خصائص امليزة التهافشية

العديد من  أضافتفيما  ,االستمرارية والتجديد والمرونة مقدمتياميزة التنافسية والتي يأتي في لم األساسيةمن الخصائص  عمى عددٍ  األدبياتمن  تتفق كثيرٌ 

 :سيم في تحسين الميزات التنافسية في الجامعاتتُ  أنيايرون  أخرىالمصادر خصائص 
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دريسالغالبي ذكر )حيث   : أىميامن الخصائص لمميزة التنافسية  ( مجموعةً ٖٓٔ ص ,ٕٔٔٓ ,وا 

 ومستدامةمستمرة  أنيا -ٔ

 تتسم الميزات التنافسية بالنسبية مقارنة بالمنافسين. أن -ٕ

 .أخرىتكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جية وقدرات وموارد المنظمة الداخمية من جية  أن -ٖ

 بسيولة ويسر. أخرىمميزات تنافسية مكان  إحالل إمكانيةوذلك من خالل  ,تكون مرنة أن -ٗ

 والنتائج التي تسعى المنظمة لتحقيقيا. األىدافيتناسب استخدام الميزات التنافسية مع  أن -٘

 : أىميا( مجموعة من الخصائص  ٕٙ, صٜٕٓٓ ,حمدأالدوري و ) وردوأ

 .األعمالساىم في نجاح ا يُ ا ىام  الميزة التنافسية تقدم دعمً  نأ -ٔ

 .الميزة التنافسية تتصف بالديمومة والقوة وصعوبة تقميد المنافسين ليا أن   -ٕ

معطيات البيئة الخارجية من جية وموارد المنظمة الداخمية  متجددة وفقتكون  ألنيالمتحسينات المستقبمية  اأساسً الميزة التنافسية تقدم  أن -ٖ

 .أخرىمن جية 

 الميزة التنافسية مرنة. أن -ٗ

 .الميزة التنافسية تحدد باالعتماد عمى حاجات ورغبات الزبون أن -٘

 : أىمياا من الخصائص عددً  إليياف يوتض ,الدراسات السابقة إليو ما ذىبتوتتفق الدراسة الحالية مع 

 .ةستراتيجياالوتوضع ضمن خطط الجامعة  ,ومتجددة ,تكون الميزات التنافسية ميزات حديثة أن -ٔ

 تكون قابمة لمتحسين والتطوير المستمر. أن -ٕ

 جميا.أ التي وجدت من وأىدافيا األساسيةالجامعة  أنشطةتتناسب ىذه الميزات مع  أن -ٖ

 وتحقق ليم الرضا. ,وتخدم مستفيدي الجامعة ,الواقعرض أتطبق عمى  أنيمكن  ,تكون ىذه الميزات واقعية أن -4
 : أبعاد امليزة التهافشية

 - ٗٗ ص ,ٕٚٔٓ )عبدالدليمي,ويرى  ,ق اليدف المنشود منيايا في تحقا ميم  والتي تمعب دورً  األساسيةترتكز الميزة التنافسية عمى عدد من األبعاد 

 ".اإلبداعو  الوقت والتسميمو  المرونةو  التكمفةو  جودة الخدمات":ىي ,رئيسة أبعادلمميزة التنافسية خمسة  أن (ٚٗ

والتميز في تقديم  ,عدين رئيسين ىما القيمة المدركة لمعميلترتكز عمى بُ  التنافسيةالرئيسة لمميزة  األبعاد أن  ( ٕ٘ص ,ٕٛٓٓ ,بكر أبو) يرىفي حين 

 عمل نسخة منيا. أوالمنافسون تقميدىا  ال يستطيعالسمعة التي 

 : ( لمميزة التنافسية بعدين رئيسين ىماٚٓٔ,صٕ٘ٓٓ ,العييار)ووضعت 

تحقيق نتائج  إلىتكمفة مقارنة بالمنظمات األخرى مما يؤدي  بأقلوتعني القدرة عمى تصميم وتصنيع وتسويق منتجاتيا  ,األقلالتكمفة  -ٔ

 كبر.أ



11 

 

مرتفعة من وجية نظر العميل من ناحية الجودة والخصائص  ةوتعني قدرة المنظمة عمى تقديم منتج متمّيز وفريد ولو قيم ,تمّيز المنتج -ٕ

 بعد البيع.

 : هي ،رئيسة أبعادالدراسة الحالية فترتكز على أربعة  أما
 :الجامعة وقدراتياموارد  -ٔ

فكمما ارتفعت ىذه الموارد وىذه القدرات كمما زادت تنافسية  ,تميزىا عن منافسيياحيث تمعب موارد الجامعة )المادية والبشرية( دورا كبيرا في 

 .الجامعة وفرصيا في االستحواذ عمى العمالء

 : الجودة واالبتكار -ٕ

ستمرار في الكبيرة ليا في البقاء واال لألىميةالميزة التنافسية في الوقت الحالي نظرا  أبعاد أىمالجودة واالبتكار في المنتجات من  أصبحت

 ت بما يالئم احتياجات سوق العمل.واالبتكار يعني تجديد وتحديث البرامج والخدما ,فالجودة تعني ثقة المستفيد بمخرجات الجامعة ,المنافسة

 :التعمم التنظيمي والتحسين المستمر -ٖ

مكانياتتوفره الجامعة من معمومات وبيانات  يعتمد التعمم التنظيمي عمى ما سيم بشكل كبير في تطوير وخبرات لمعاممين فييا تُ ومعارف  وا 

ارتبطت مع  إذاتساىم في تنافسية الجامعة خصوصا  أنالتي يمكن  األبعاد أىممما يجعل التعمم التنظيمي والتحسين المستمر من  ,العمل آليات

 .التحسين المستمر لمخدمات من خالل التدريب والتأىيل واالستقطاب

 :التكيف واالستدامة -ٗ

 أويجابية إتكون ىذه التغيرات ما فأيا  ,تميز بيا الجامعةالمميزات التي ت أىمصورة سريعة من يعتبر التكيف مع المتغيرات المحيطة بالجامعة ب

 اتيا لمجاراتيا.استراتيجيتستفيد منيا وتطور  أنسمبية فعمى الجامعة 

وجودة  ,تكتسب الجامعة ثقافة االستمرارية واالستدامة التنافسية من خالل المحافظة عمى مستوى الخدمات التي تقدميا أنمن الميم  أنكما 

 المخرجات التي تنتجيا.

 الدراسات الشابقة

 : ىي ,محاور ةمن خالل ثالثجريت عمى المنظمات التعميمية فقط ستركز الدراسة الحالية عمى الدراسات السابقة التي أُ 

 .ةستراتيجيالدراسات السابقة المتعمقة بالقيادة اال -ٔ

 .لميزة التنافسيةالدراسات السابقة المتعمقة با -ٕ

 ة والميزة التنافسية.ستراتيجيالدراسات التي جمعت بين القيادة اال -ٖ

 
 :ةستراتيييالدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة ال: لا أو 

قد و  ",المؤسسي دراسة عممية بالتطبيق عمى جامعة شقراء وكمياتيا األداءفي دعم  ةستراتيجياالدور القيادة ": ( بعنوانٕٛٔٓ األكمبيدراسة ) -1

المؤسسي في جامعة  األداءواقع  إلىوالوصول  ,في جامعة شقراء ةستراتيجياالالتعرف عمى خصائص وممارسات القيادة  إلىىدفت الدراسة 

 .ةستراتيجياالفي جامع شقراء وعناصر دعم ممارسة القيادة  ستراتيجيالتوجو االواستكشاف نوع ووظيفة العالقة بين مدى وضوح  ,شقراء
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التنفيذية التي تمارسيا الجامعة لالستفادة من الكفاءات المتميزة واستقطاب  واإلجراءاتا في الخطوات العممية ىناك ضعفً  أنالدراسة  وأظيرت

نظم االتصال وتبادل المعمومات  أن وأظيرت ,درجة االستخدام الرشيد لمصالحياتمنسوبي الجامعة ل إدراكىناك في  أن أظيرتكما  ,الكفاءات

ة في ستراتيجيكما أن استثمار دور القيادات اال ,يتوافق مع مقومات ومتطمبات األداء المؤسسي ونظام التقارير ودوريتيا في الجامعة وكمياتيا ال

 الجامعة محدود.

ىدفت قد و  ,دراسة ميدانية عمى جامعة أم القرى" :ة وأثرىا في تطوير قدرات التعمم التنظيميستراتيجيالقيادة اال": ( بعنوانٕٛٔٓ الزىراني)دراسة  -2

 ,القرى أماألخالقي( في جامعة  السياسي, التحويمي, ,)اإلداري بعادىا األربعةأة بستراتيجيإلى التعرف عمى درجة ممارسة القيادة االالدراسة 

تحميل واختبار  إلىباإلضافة  ,في الجامعة وقدرات التعمم التوليدي( ,وتحديد درجة توافر قدرات التعمم التنظيمي بنوعييا )قدرات التعمم التكيفي

واستعان  ,يميولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحم ,ة عمى تطوير قدرات التعمم التنظيميستراتيجيتأثير أبعاد القيادة اال

القيادة  أنوأظيرت نتائج الدراسة  ,القرى أم( من أعضاء التدريس والقيادات األكاديمية في جامعة ٖٗٛقت عمى )ب  بأداة االستبانة التي طُ 

التعمم التنظيمي قدرات التعمم التنظيمي التكيفي متوفرة بدرجة متوسطة وبنسبة أعمى من توفر قدرات  ن  أو  ,س بدرجة عاليةة تمارَ ستراتيجياال

وقد كان  ,ة في تطوير كل قدرات التعمم التنظيميستراتيجيداللة إحصائية ألبعاد القيادة اال اا ذطردية(, تأثيرً ن ىناك عالقة موجبة )أو  ,التوليدي

 .الدراسة أوصت الدراسة بضرورة تبني النموذج الذي اقترحتوقد و  ,اة ىو األكثر تأثيرً ستراتيجيالبعد التحويمي لمقيادة اال

دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في  :ة ودورىا في تطبيق الجودة الشاممةستراتيجيممارسات القيادة اال"بعنوان : ( ٕٛٔٓ النقاز)دراسة  -3

الجامعات ة في تحقيق الجودة الشاممة في ستراتيجيالتعرف عمى مدى مساىمة ممارسات القيادة اال إلىوقد ىدفت الدراسة  ,"قطاع غزة

ستخدم اكما  ,ة لمدراسة باستخدام قائمة االستقصاءي التحميمي وجمع البيانات الرئيسواستخدم الباحث المنيج الوصف ,الفمسطينية في قطاع غزة

وىي  ,ا من العاممين في جامعات قطاع غزةفردً  ٕٖٓوبمغت عينة الدراسة  ,في الجامعات ةستراتيجياالالمقابمة الشخصية لبعض القيادات 

وأظيرت الدراسة أن ىناك عالقة إحصائية بين تطبيق الجودة الشاممة وبين ممارسات  ,والجامعة اإلسالمية ,جامعة األزىرو  ,جامعة األقصى

ة في الجامعات ستراتيجيعاد وممارسات القيادة االألبداللة إحصائية  يكما أظيرت الدراسة وجود تأثير ميم ذ ,ة مجتمعةستراتيجيالقيادة اال

ىما استثمار القدرات والمواىب  ,وكانت طبيعة العالقة طردية موجبة عمى تطبيق الجودة الشاممة باستثناء ممارستين ,الفمسطينية في قطاع غزة

 .ةفكانت طبيعة التأثير سمبيّ  والرقابة تنظيمية المتوازنة  ةستراتيجياال

التعرف عمى  إلىىدفت الدراسة قد و  ,"العميا في جامعة النيرين اإلدارةة المحددة لمفاعمية ستراتيجيالقيادة اال": ( بعنوانٕٙٔٓ محمد)دراسة  -4

 ,العميا اإلدارةوالتعرف عمى مستوى تأثير ىذه األنماط عمى فاعمية  ,ة لدى أفراد اإلدارة العميا في جامعة النيرينستراتيجيالقيادة اال أنماطمستوى 

تمييا ميارة  ,لميارة الرؤيةمع تفوق واضح  ,ةستراتيجيالقيادة اال بأنماطوأيضا ذات الصمة  ,ميارة التنفيذ نسبي في وأظيرت الدراسة وجود ضعف 

القيادة  أنماطالدراسة بضرورة اعتماد  أوصتوقد  ,كما أظيرت الدراسة تميز فريق اإلدارة العميا بجامعة النيرين في مجال إنجاز الميام ,التركيز

 العوامل الميمة في اختيار القيادات الجامعية.باعتبارىا من ة ستراتيجياال

 إلىىدفت الدراسة قد و  ,"دراسة ميدانية بجامعة نجران :ة لرؤساء األقسام األكاديميةستراتيجيالقيادة اال"بعنوان : (ٕٔٔٓوالفقيو أحمد ) دراسة -5

والتعرف عمى درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة  ,وضروراتيا لمقيادات األكاديمية ,مقوماتياو  ,ةستراتيجيتحديد أبعاد القيادة اال 

وتحديد تأثير التخصص والجنس والجنسية والرتبة األكاديمية عمى استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول مدى  ,ةستراتيجياالبعاد القيادة ألنجران 

التي  االستبيانواستخدمت الدراسة األسموب الوصفي المسحي وأداة   ,ةستراتيجيبعاد القيادة االألعة نجران ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجام
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وأظيرت الدراسة أن ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لمبعد األخالقي جاء   ,ا من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجرانعضوً  ٖ٘ٔوزعت عمى 

البعد السياسي  األخيرةوفي المرتبة  ,ثم البعد التحويمي بدرجة ممارسة متوسطة ,ثم جاء بعده البعد اإلداري  بدرجة ممارسة كبيرة ,بدرجة كبيرة 

وضرورة تعبئة وتكامل القدرات واإلمكانات المادية  ,ات العمل برؤية وقيم القسماستراتيجيالدراسة بضرورة ربط  وأوصت ,بدرجة ممارسة متوسطة

 ة.ستراتيجيكل المستويات إلنجاز األىداف اال رد عبروالموا

وىدفت  ,"األداءوالتعمم التنظيمي واالبتكار التنظيمي عمى  ةستراتيجياالاثر اعتدال القيادة ": بعنوان( Ussahawani tihakit 2011) دراسة -6

وعالقتيا من  ,لكترونية بتايالنداإل األعمال أداءوالتعمم التنظيمي واالبتكار التنظيمي عمى  ةستراتيجياالثر القيادة أىذه الدراسة لمتعرف عمى 

عالقة  ةستراتيجياالمقيادة ل أنالدراسة  وأظيرت ,امديرً  ٕٔٔاالستبانة معم  وأداةواستخدمت الدراسة المنيج الوصفي  ,خالل البيئة التنافسية

ن التعمم التنظيمي ليس لو أي أو  ,األداءيجابية مع التعمم التنظيمي ومع إالبتكار التنظيمي عالقة لن أو  ,واالبتكار التنظيمي باألداءيجابية كبيرة إ

 .واألداءعمى التعمم التنظيمي واالبتكار التنظيمي  تأثيروكذلك البيئة التنافسية ليس ليا أي  ,األداءعمى  تأثير

 :المتعلقة بالميزة التنافسيةالدراسات السابقة : اثانيا 

وىدفت ىذه  ",وجية نظر القيادات العميا بالجامعة: ات ومتطمبات تحقيق ميزة تنافسية بجامعة الدماماستراتيجي": ( بعنوانٕٚٔٓ ىاشم)دراسة  -ٔ

وتحديد أفضل , تتبناه الجامعة والذي يفترض أن الدراسة إلى الكشف عن مفيوم الميزة التنافسية من وجية نظر القيادات العميا بجامعة الدمام

وتحديد مجاالت التنافس ومتطمباتيا من وجية نظر القيادات العميا في الجامعة. , ات التي تمكن الجامعة من التميز والمنافسةستراتيجيوأنسب اال

 ٓٙبمغت  القيادات العميا بالجامعةوعمى االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعمومات من عينة من  اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفيوقد 

% من عينة البحث عمى أن "قدرة الجامعة عمى  ٖ.ٖ٘( اتفاق نسبة ٔ: أىميا, %. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج ٛ.ٛٗبنسبة  ,اعضوً 

الذي يجب أن تتبناه جامعة  ىو المفيومو , استثمار كافة اإلمكانات البشرية والمادية لدييا لتقديم خدمة متميزة عن الجامعات األخرى المنافسة

ولو , وىو األىم ,( جاء مجال التعمم والتعميم في الترتيب األول لمجاالت تحقيق ميزة تنافسية لجامعة الدمامٕالدمام لتحقيق ميزة تنافسية. 

لتمايز واالختالف عن الجامعات ة "ااستراتيجي( جاءت ٖثم باقي المجاالت. , يميو في الترتيب واألىمية مجال البحث العممي, األولوية الكبرى

األىمية في ويمييا في الترتيب الثاني , وليا األىمية واألولوية في تبنييا في جامعة الدمام لتحقيق ميزة تنافسية, المنافسة" في الترتيب األول

يع المتطمبات المذكورة لتحقيق ميزة ( اتفقت نسبة كبيرة من عينة البحث عمى أىمية جمٗات. ستراتيجيثم باقي اال, ةستراتيجيالتحالفات اال

ن اختمفت في الترتيب تنافسية لجامعة الدمام بدرجة كبيرة ويدل عمى وجود درجة كبيرة من الوعي , الكن الفروق بينيا في الترتيب قميمة جد  , وا 

 لدى عينة البحث بمتطمبات التنافسية في المجاالت المذكورة.

المعرفة كمدخل لبناء الميزة التنافسية في جامعة حائل بالمممكة العربية  إلنتاجالمتطمبات الالزمة  أىمية": ( بعنوانٕٙٔٓ الموقان) دراسة -ٕ

المعرفة لبناء الميزة التنافسية في جامعة حائل من وجية  إلنتاجالمتطمبات الالزمة  أىميةالتعرف عمى درجة  إلىوىدفت الدراسة  ,"السعودية

الختالف متغيرات  اعزَ المتطمبات تُ  أىميةمن وجية نظرىم حول درجة  اإلحصائيةومعرفة الفروق ذات الداللة  ,فييا األكاديميةنظر القيادات 

ا قائدً  ٖ٘ٔ اعت عمى عينة الدراسة البالغ عددىاالستبانة لجمع البيانات والتي وز  وأداةوقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي  ,الدراسة

المعرفة كمدخل لبناء الميزة التنافسية في جامعة حائل كانت بدرجة  إلنتاجالمتطمبات الالزمة  أىميةدرجة  أنالنتائج  أظيرتحيث  ,اأكاديمي  

المعرفة كمدخل لبناء الميزة التنافسية في جامعة حائل وفق المتوسطات الحسابية كالتالي  إلنتاجوجاء ترتيب المتطمبات الالزمة  ,اكبيرة جد  
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بين استجابات عينة الدراسة حول  إحصائيةولم يكن ىناك فروق ذات داللة  ,(المتطمبات المادية-المتطمبات البشرية  -ظيمية )المتطمبات التن

 .المعرفة لبناء الميزة التنافسية في تمك المحاور تعود لمتغيرات الدراسة إلنتاجالمتطمبات الالزمة  أىميةمدى 

وىدفت  ,اإِلْسَكْنَدِري ة"استثمار الموارد البشرية لتحقيق الميزة التنافسية بكمية التربية الرياضية لمبنات بجامعة ": ( بعنوانٖٕٔٓدراسة )جابر  -ٖ

والتعرف  ,اإلسكندريةور استثمار الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية بكمية التربية الرياضية لمبنات بجامعة التعرف عمى دَ  إلىالدراسة 

واستخدمت الدراسة المنيج  ,المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية رأس متطمباتوتوافر  ,الكمية باستثمار الموارد البشرية إدارةىتمام عمى مدى ا

داري  ا مديرً  ٘ٗاالستبانة مع عينة الدراسة التي بمغت  وأداةالوصفي  صندوق لتنمية  بأىمية إنشاء -بناء عمى نتائجيا-الدراسة  وأوصت ,اوا 

وتطويره عمى  ,والحفاظ عميو ,المال الفكري رأسواستثمار  بإدارةوضرورة اىتمام وزارة التعميم العالي  ,لموارد البشرية تابع لكل جامعة مصريةا

 يمنح الجامعات والكميات الميزة التنافسية. استراتيجينو مكون أاعتبار 

قد . و "دراسة ميدانية عمى جامعة بنيا :لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعاتمتطمبات تطوير رأس المال الفكري ": ( بعنوانٖٕٔٓ ويح)دراسة  -ٗ

الفكرية لرأس  األسسرأس المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية بجامعة بنيا من خالل توضيح ور تقديم مقترحات لتفعيل دَ  إلىىدفت الدراسة 

 أعضاءمن  ٜٓٔزعت عمى االستبانة والتي وُ  وأداةستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وا ,ومعرفة العالقة بينيما ,والميزة التنافسية ,المال الفكري

لتنافسية ليا كانت بدرجة امتالك جامعة بنيا لرأس المال الفكري يسيم في تحقيق الميزة ا أنالدراسة  وأظيرت ,ىيئة التدريس في الجامعة

ا تأثيرً  األقلالمال التنظيمي ىو المجال  رأسن أو  ,معة بنياالميزة التنافسية لجالمال الفكري في تحقيق ا رأسويوجد تفاوت في مكونات  ,متوسطة

 ا في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة بنيا.تأثيرً  األكثرالمال المعموماتي ىو المجال  رأس أنفي حين  ,في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة بنيا

التعرف عمى مفاىيم ومجاالت  إلىوقد ىدفت الدراسة  ,"التنافسية في الجامعات الحكومية السعوديةبناء الميزة ": ( بعنوانٕٕٔٓالصالح دراسة ) -٘

واستخدمت الدراسة المنيج  ,اتستراتيجيىم المتطمبات لكل من المجاالت واالألتنافسية في الجامعات الحكومية و ات بناء الميزة ااستراتيجيو 

الممك  اإلمام محمد بن سعود, الممك سعود, ,القرى أمعمى أعضاء مجالس ست جامعات ىي ) تْ قَ ب  نة التي طُ باالوصفي المسحي وأداة االست

الميزة اء مجالس الجامعات يدركون مفيوم وأظيرت الدراسة أن أعض ,أعضاء ٕٙٓوبمغ عددىم  ,(يز, الممك فيد, الممك فيصلعبد العز 

نتاجمجاالت البحث العممي والتعميم والتقنية  أنو ا,التنافسية بصورة مرتفعة جد   الميزة التنافسية في أىمية لبناء  األكثرالمعرفة ىي المجاالت  وا 

ا لبناء الميزة استراتيجي   األنسبىي الخيارات  ةستراتيجياالات التمايز والمقارنة المرجعية والتحالفات استراتيجيعتبر كما تُ  ,الجامعات السعودية 

مجالس الجامعات الحكومية  أعضاء إدراكالدراسة في ختاميا بضرورة استثمار ارتفاع  وأوصت ,الحكومية السعودية الجامعات التنافسية في

 التميز في الجامعات. إدارةالسعودية لمفيوم الميزة التنافسية عبر العمل عمى تطبيق 

وىدفت الدراسة  ,"بوالية الباما أثينانترنت في جامعة اإلاستكشاف تطوير نموذج الميزة التنافسية لمتعميم عبر ": بعنوان (Essary 2011)دراسة  -ٙ

الدراسة قمة  وأظيرت ,االستبانة وأداةواستخدم الباحث المنيج الوصفي  ,أثينانترنت في جامعة اإلوضع نموذج لميزة تنافسية لمتعمم عبر  إلى

 ,ن النموذج المعتمد عمى الميزة التنافسية يساعد في التخطيط المستقبمي لمجامعاتأو  ,يمي وصنع القرار في الجامعةالتخطيط التعم أدواتوجود 

والتيديدات  ,والفرص المتاحة ,ومواطن الضعف ,وضع نموذج لمميزة التنافسية من خالل تحميل نقاط القوة إلىوتوصمت الدراسة في نيايتيا 

 المتوقعة لمجامعة.

 :ة والميزة التنافسيةستراتيييالدراسات التي جمعت بين القيادة ال: اثالثا 
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قد و  ",الخاصة األردنيةدراسة ميدانية عمى الجامعات : عمى الميزة التنافسية ةستراتيجياالالقيادة  أنماطثر "أ: ( بعنوانٕٚٔٓ)عبدالدليمي دراسة  -ٔ

حيث تناولت الدراسة ثالثة  ,عمى الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة ةستراتيجيالقيادة اال أنماطالتعرف عمى أثر  إلىىدفت الدراسة 

ن وتكو   (,والتكمفة ,ىما التمايز)وبعدين لمميزة التنافسية  (والقيادة الريادية ,والقيادة التحويمية ,ىي القيادة التبادلية)ة ستراتيجيأبعاد لمقيادة اال

ا في عضوً  ٕٕٚستبيان عمى االوتم توزيع أداة الدراسة   ,ان وعددىا سبع جامعاتم  ي عَ الخاصة ف األردنيةمجتمع الدراسة من الجامعات 

القيادة ألنماط  (α≥0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اذ اوأظيرت الدراسة أن ىناك أثرً  ,اإلدارات العميا والوسطى لكل جامعة

 الخاصة. األردنيةسطى في الجامعات العميا والوُ  اإلدارةة عمى الميزة التنافسية من وجية نظر ستراتيجياال

 إلقاء إلىوىدفت الدراسة  ",ودورىا في تحسين الميزة التنافسية في الجامعات المصرية ,ةستراتيجياالالقيادة ": ( بعنوانٕٚٔٓ خميل)دراسة  -ٕ

 ةستراتيجياالورصد واقع القيادة  ,المعاصرة اإلدارية باألدبياتوالميزة التنافسية  ,ةستراتيجياالالنظرية والفكرية لمقيادة  األطرالضوء عمى 

لتحسين  ةستراتيجياالوتقديم مقترحات لتطبيق القيادة  ,ىيئة التدريس فييا أعضاءوالميزة التنافسية بالجامعات المصرية من وجية نظر 

الميزة  أبعاد أنكما  ,س بدرجة متوسطةتمارَ  ةستراتيجياالالقيادة  أبعادَ  أن  الدراسة  أظيرتوقد  .الميزة التنافسية في الجامعات المصرية

والميزة  ,ةستراتيجياالالقيادة ي الدراسة )بين متغيرَ  ارتباطيةىناك عالقة  أنالدراسة  أظيرتكما  ,اأيضً التنافسية متوفرة بدرجة متوسطة 

 .ةيالتنافسية( قوية وموج

 : التعليق على الدراسات الشابقة

الدراسات التي درست العالقة بينيما في   أن( تبين والميزة التنافسية ,ةستراتيجياالالقيادة ) الدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيري الدراسةمن خالل تتبع 

عمى متغيري الدراسة في مؤسسات التعميم العالي  أجريتمنيجية الدراسة الحالية اعتمدت عمى الدراسات التي  نإوحيث  ,امؤسسات التعميم العالي محدودة جد  

 .النظري لمدراسة الحالية اإلطارفإنيا قد استفادت من ىذه الدراسات في بناء 

 ,الدراسة أداةالتي كونت  األبعادمتغيري الدراسة من حيث  ادرست نتيمال( ٕٚٔٓدراسة )خميل و ( ٕٚٔٓالدليمي  وتختمف الدراسة الحالية عن  دراسة )عبد

عدين لمميزة التنافسية القيادة الريادية( وبُ و  ,القيادة التحويميةو  ,القيادة التبادليةىي ) ةستراتيجيااللمقيادة  أبعادثالثة ( ٕٚٔٓالدليمي  دراسة )عبدحيث درست 

الثقافي( و  ,األخالقيو  ,السياسيو  ,اإلداريو  ,التحويمي: ىي) ةستراتيجيااللمقيادة  أبعاد( خمسة ٕٚٔٓدرست دراسة )خميل , في حين التكمفة(و  ىما التمايز,)

التوجو : ىي) ةستراتيجيااللمقيادة  أبعاد أربعةدرس تالدراسة الحالية ف أما ,(اإلبداعو  ,التسميمو  ,المرونةو  ,التكمفةو  ,الجودة: ىي)لمميزة التنافسية  أبعادوخمسة 

, موارد الجامعة وقدراتيا: ىي)لمميزة التنافسية  بعادأ وأربعة ,وتطبيق نظام رقابي متوازن(, التنظيميةوالثقافة , وسمات امتالك رأس المال البشري, ستراتيجياال

 .والتكيف واالستدامة(, والتعمم التنظيمي والتحسين المستمر, والجودة واالبتكار
 يهااجراءإمههيية الدراسة و

 : مههج الدراسة

التعرف عمى  إلىالدراسة الحالية قد ىدفت و  ,وال يقتصر عمى جمع البيانات وتبويبيا ,عمى الواقع وتفسيرهاستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والذي يعتمد 

تباطية ر والتعرف عمى العالقة اال ,وكذلك  التعرف عمى درجة تحقيق الميزة التنافسية بجامعة الطائف ,في جامعة الطائف ةستراتيجياالدرجة ممارسة القيادة 

 .بينيما

 : الدراسةجمتمع 
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 أستاذ -مشارك أستاذ -أستاذرجة الدكتوراه بدرجاتيم الثالث )ىيئة التدريس بجامعة الطائف الحاصمين عمى د أعضاءتكون مجتمع الدراسة من جميع 

والجدول  ,أعضاء( ٗٓٙٔ) :مٕٚٔٓالتعميم لمعام  إحصائيات( من ٓٗ( والذين بمغ عددىم حسب ما جاء في العدد )إناث -ومن الجنسين )ذكور  ,(مساعد

 .ت مجتمع الدراسةاالتالي يوضع مميز 

 

 الجنس والدرجة األكاديمية ي( توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير ٔجدول )
 النسبة المجموع العدد الجنس الدرجة العممية

 29 أنثى % 13.65 219 190 ذكر أستاذ

 مشارك أستاذ
 317 ذكر

392 24.44 % 
 75 أنثى

 مساعد أستاذ
 640 ذكر

993 61.91 % 
 353 أنثى

 المجموع
 % 71.51 1147 ذكر

 % 28.49 457 أنثى

 % 100 1604 المجموع الكمي

 : عيهة الدراسة

عين عمى موز   أعضاء( ٗٓٙٔ)عددىم ىيئة التدريس البالغ  ألعضاء% من العدد الكمي  ٖٔ نسبتو مايشكمون  ,أعضاء( ٜٕٓتكونت عينة الدراسة من )

 :الدرجة العممية( عمى النحو التالي -متغيري الدراسة )الجنس 

 : الجنس -

% من عينة  ٙ.ٔٗ  وما نسبتن يشكم نى ,(ٚٛ) اإلناثوبمغ عدد  ,% من عينة الدراسة ٗ.ٛ٘يشكمون نسبة وىم  ,(ٕٕٔبمغ عدد الذكور )

 الدراسة.

 : الدرجة األكاديمية -

 "مشارك أستاذ"م عمى درجة ىُ  نْ بمغ عدد مَ في حين , % ٗ.ٛ٘ ونسبتيم ,ا( عضوً ٕٕٔ) في العينة "مساعد أستاذ"بمغ عدد من ىم عمى درجة 

والجدول التالي يوضح  ,% ٔ.ٜ وما نسبتيشكمون  ,ا( عضوً ٜٔ) أستاذعمى درجة  مْ ىُ  نْ بمغ عدد مَ  ٔ.ٜو, % ٘.ٕٖ ونسبتيم ,ا( عضوً ٛٙ)

 :ذلك التوزيع

 (والدرجة األكاديمية ,الجنس) يمتغير ( توزيع عينة الدراسة حسب ٕجدول )

 النسبة المئوية العدد التصنيف

 الجنس

 58.4 122 ذكر

 41.6 87 أنثى

 100.0 209 كمي

 9.1 19 أستاذالدرجة 
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 32.5 68 أستاذ مشارك األكاديمية

 58.4 122 أستاذ مساعد

 100.0 209 كمي

 : الصدق والجبات

 : ةستراتيجياالمقياس القيادة  .ٔ

 : صدق االتساق الداخمي .ٔ.ٔ

وكانت النتائج كما ىو  ,تم حساب صدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل محور والدرجة الكمية لذلك المحور

ارتباط بيرسون بين كل محور وكذلك الصدق البنائي من خالل حساب معامل , حيث تشير إلى وجود اتساق داخمي بين الفقرات ,(ٖموضح في الجدول رقم )

 (.ٗوالدرجة الكمية لممقياس كما ىو موضح في الجدول رقم )

 ( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل محور والدرجة الكمية لذلك المحورٖالجدول )

 بيرسون معامل ارتباط الفقرة معامل ارتباط بيرسون الفقرة معامل ارتباط بيرسون الفقرة معامل ارتباط بيرسون الفقرة

 تطبيق نظام رقابي متوازن الثقافة التنظيمية سمات امتالك رأس المال البشري ستراتيجيالتوجو اال

1 .652** 1 .844** 1 .946** 1 .908** 

2 .918** 2 .856** 2 .910** 2 .808** 

3 .800** 3 .872** 3 .905** 3 .873** 

4 .862** 4 .898** 4 .940** 4 .907** 

٘ .527** ٘ .734** ٘ .893** ٘ .975** 

ٙ .879** ٙ .850** ٙ .865** ٙ .926** 

 %.ٔ**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ( نتائج معامل االرتباط بيرسون بين كل محور والمقياس ككل.ٗالجدول رقم )

 معامل االرتباط المحور

 **939. ستراتيجيالتوجو اال

 **981. البشريسمات امتالك رأس المال 

 **959. الثقافة التنظيمية

 **902. تطبيق نظام رقابي متوازن

 %.ٔ**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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المتعمق بقياس درجة ممارسة القيادة  من االستبيان( األولبين كل عبارة من عبارات )الجزء  ةارتباطيىناك عالقة  أن( يتضح ٗ, ٖ) ينمن خالل الجدول

 ,مما يدل عمى االتساق الداخمي بين ىذه العبارات والدرجة الكمية لمبعد ,في كل محور من محاور االستبانة إليووالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي  ةستراتيجياال

 وصالحيتيا لمتطبيق وقياس ما وضعت لقياسو. ,مما يؤكد صدق االستبانة

 

 

 : الثبات. ٔ.ٕ

وقد تبين من  ,وكذلك عمى المستوى الكمي ,تم التحقق من ثبات األداة من أسموب معامل ألفا كرونباخ حيث تم حساب الثبات لكل محور من محاور المقياس

واالطمئنان لنتائجو كما يوضح  ,وصالحيتو لمتطبيق ,لممقياس اعاليً  امما يؤكد ثباتً  ا( وىي قيم عالية جد  ٜٙٚ.ٓخالل النتائج أن معامل الثبات الكمي )

 (٘الجدول )

 ( معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة٘جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 0.863 ٙ ستراتيجيالتوجو اال

 0.913 ٙ سمات امتالك رأس المال البشري

 0.957 ٙ الثقافة التنظيمية

 0.953 ٙ تطبيق نظام رقابي متوازن

 0.976 ٕٗ ةستراتيجياالمقياس القيادة 

 : مقياس الميزة التنافسية .ٕ

 : صدق االتساق الداخمي .ٕ.ٔ

وكانت النتائج كما ىو موضح  ,تم حساب صدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل محور والدرجة الكمية لذلك المحور

وكذلك الصدق البنائي من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل محور والدرجة , ( حيث تشير إلى وجود اتساق داخمي بين الفقراتٙفي الجدول رقم )

 (.ٙالكمية لممقياس وكما ىو موضح في الجدول رقم )

 محور والدرجة الكمية لذلك المحور( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل  ٙالجدول )

 معامل ارتباط بيرسون الفقرة معامل ارتباط بيرسون الفقرة معامل ارتباط بيرسون الفقرة معامل ارتباط بيرسون الفقرة

 التكيف واالستدامة التعمم التنظيمي والتحسين المستمر الجودة واالبتكار موارد الجامعة وقدراتيا

1 .950** 1 .969** 1 .985** 1 .981** 

2 .933** 2 .948** 2 .952** 2 .955** 
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3 .962** 3 .982** 3 .957** 3 .955** 

4 .930** 4 .942** 4 .881** 4 .954** 

٘ .947** ٘ .976** ٘ .948** ٘ .936** 

ٙ .948** ٙ .950** ٙ .950** ٙ .960** 

 %.ٔ**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 بيرسون بين كل محور والمقياس ككل( نتائج معامل االرتباط ٚالجدول رقم )

 معامل االرتباط المحور

 **984. موارد الجامعة وقدراتيا

 **980. الجودة واالبتكار

 **963. التعمم التنظيمي والتحسين المستمر

 **978. التكيف واالستدامة

 %.ٔداللة **االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى 

المتعمق بقياس درجة تحقق الميزة  (اني من االستبيانبين كل عبارة من عبارات )الجزء الث ةارتباطيىناك عالقة  أن( يتضح ٚ, ٙ) ينمن خالل الجدول

 ,مما يدل عمى االتساق الداخمي بين ىذه العبارات والدرجة الكمية لمبعد ,في كل محور من محاور االستبانة إليووالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي  ,التنافسية

 ضعت لقياسو.وصالحيتيا لمتطبيق وقياس ما وُ  ,مما يؤكد صدق االستبانة

 : . الثباتٕ.ٕ

وقد تبين  ,المستوى الكميوكذلك عمى  ,تم التحقق من ثبات األداة من أسموب معامل ألفا كرونباخ حيث تم حساب الثبات لكل محور من محاور المقياس

كما يوضح  ,واالطمئنان لنتائجو ,وصالحيتو لمتطبيق ,لممقياس اعالي امما يؤكد ثباتً  اوىي قيم عالية جد   ,(ٖٜٜ.ٓمن خالل النتائج أن معامل الثبات الكمي )

 .(ٛالجدول )

 ( معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسةٛجدول )

 ألفا كرونباخمعامل  عدد العبارات المحاور

 0.975 ٙ موارد الجامعة وقدراتيا

 0.983 ٙ الجودة واالبتكار

 0.975 ٙ التعمم التنظيمي والتحسين المستمر

 0.981 ٙ التكيف واالستدامة

 0.993 ٕٗ مقياس الميزة التنافسية

 : تصحيح المقياس
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 (. ٘=اضعيفة جد  , ٗضعيفة=, ٖمتوسطة=, ٕعالية=, ٔ=اأجاب المشاركون عمى المقياس باستخدام مقياس ليكرت الخماسي )عالية جد  

 :المعيار اإلحصائي

 : ودرجة تحقق الميزة التنافسية اعتمد الباحث عمى تصنيف المتوسطات الحسابية كاآلتي ةستراتيجيااللمحكم عمى مستوى ممارسة القيادة 

 اجد  ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية اعالية جد   مستوى الممارسة أو التحقق

 ٓٛ.ٔأقل من  ٓٙ.ٕ -ٔٛ.ٔ ٓٗ.ٖ -ٔٙ.ٕ ٕٓ.ٗ -ٔٗ.ٖ ٘ -ٕٔ.ٗ المتوسط الحسابي

 :اإلجابة على أسئلة الدراسة

 :التسؤال األول

 هيئة الردريس؟" أعضاءبيامعة الطائف من ويهة نظر  ةتسررارييياال"ما درية ممارتسة القيادة 

 حيث يشتمل المقياس عمى خمس درجات ىي ,ةستراتيجياالتم قياس وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس باستخدام الدرجات المأخوذة من مقياس القيادة 

وتم استخدام  ,متوازن(وتطبيق نظام رقابي , والثقافة التنظيمية, وسمات امتالك رأس المال البشري, ستراتيجي)التوجو اال ةستراتيجياالإجمالي مقياس القيادة 

وكما ىو موضح في  .وتفرعاتو لإلجابة ىذا السؤال ةستراتيجياالالحسابي واالنحرافات المعيارية لدرجات مقياس القيادة  اتالتحميل الوصفي من خالل المتوسط

لدى  أن( يشير إلى مستوى ممارسة متوسطة مما يدل عمى M = 3.25 ,SD = 0.81) ةستراتيجياالفإن المتوسط الكمي لمقياس القيادة  (ٜالجدول رقم )

 .ةستراتيجياالدرجة ممارسة متوسطة لمقيادة  األكاديميةالقيادات 

 ( يشير إلى مستوى متوسط.M=3.36 ,SD=0.75) ستراتيجيكما أظيرت النتائج أن متوسط درجة ممارسة التوجو اال -

( يشير إلى مستوى M=3.29 ,SD=0.80الك رأس المال البشري كان متوسط الدرجات )لسمات امت األكاديميةوعمى مستوى ممارسة القيادات  -

 .امتوسط أيضً 

  .أيضا متوسطا( M=3.06 ,SD=1.04لمثقافة التنظيمية ) األكاديميةوكان متوسط درجة ممارسة القيادات  -

 إلى مستوى متوسط. ( يشيرM=3.30 ,SD=0.84) وكذلك كان متوسط الدرجات لممارسة تطبيق نظام رقابي متوازن -

 ةستراتيجياالالحسابي واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية لمقيادة  اتالمتوسط (ٜالجدول )

 درجة الممارسة M SD المجال

 متوسطة 0.75 3.36 ستراتيجيالتوجو اال

 متوسطة 0.80 3.29 سمات امتالك رأس المال البشري

 متوسطة 1.04 3.06 الثقافة التنظيمية

 متوسطة 0.84 3.30 تطبيق نظام رقابي متوازن

 متوسطة 0.81 3.25 ةستراتيجياالمقياس ممارسات القيادة 

M : يالحسابالمتوسط ,SD :االنحراف المعياري 

 تطبيق نظام رقابي متوازن(., والثقافة التنظيمية, وسمات امتالك رأس المال البشري, ستراتيجيأسئمة فرعية حول )التوجو اال ينقسم ىذا السؤال إلى أربع
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 ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام التحميل اإلحصائي الوصفي من خالل المتوسطات واالنحرافات المعيارية.

 : ستراتيجيالتوجو اال -

, (ٓٔالجدول ) ىو موضح في ة إلى األقل ممارسة كمامن قبل أعضاء ىيئة التدريس من األكثر ممارس ستراتيجيدرجة ممارسة التوجو االتم ترتيب متوسط 

ىي )القدرة و ( يشير إلى مستوى ممارسة عالية ليذه الفقرة. أما الفقرة الثانية M=3.78( )ةستراتيجياالىو )تبني رؤية الجامعة  ممارسة فقرة أكثر حيث كان

ىي )بناء خطط و ( يشير إلى مستوى ممارسة عالية ليذه الفقرة. والفقرة الثالثة M=3.66عمى االستفادة من التجارب الناجحة لمجامعات المحمية والعالمية( )

( يشير إلى مستوى ممارسة عالية ليذه الفقرة. األمر الرابع كان )التصور الواضح عن البيئة الخارجية لمجامعة M=3.46واضحة لتفعيل رسالة الجامعة( )

نقاط الضعف(  -الفقرة الخامسة )دراسة البيئة الداخمية لمجامعة )نقاط القوة  سة متوسطة ليذه الفقرة. وكانت( يشير إلى مستوى ممار M=3.26وتحدياتيا(  )

(M=3.07يشير إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة. وكانت ) السادسة )مشاركة العاممين في الجامعة في إعداد خطط تفعيل رؤية الجامعة  الفقرة

 إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة. شيرت( M=2.91ورسالتيا( )

 ستراتيجيلدرجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية لمتوجو اال الحسابي واالنحرافات المعيارية اتالمتوسط (ٓٔالجدول )

 درجة الممارسة الترتيب M SD الفقرة

 عالية 1 0.96 3.78 ةستراتيجياالتبني رؤية الجامعة  1

 عالية 3 0.91 3.46 رسالة الجامعةبناء خطط واضحة لتفعيل  2

 متوسطة 5 0.93 3.07 نقاط الضعف( -دراسة البيئة الداخمية لمجامعة )نقاط القوة  3

 متوسطة 4 0.90 3.26 التصور الواضح عن البيئة الخارجية لمجامعة وتحدياتيا 4

 عالية 2 0.97 3.66 القدرة عمى االستفادة من التجارب الناجحة لمجامعات المحمية والعالمية 5

 متوسطة 6 1.12 2.91 مشاركة العاممين في الجامعة في إعداد خطط تفعيل رؤية الجامعة ورسالتيا 6

M : ابيسالحالمتوسط ,SD :.االنحراف المعياري 

 سمات امتالك رأس المال البشري -

ىيئة التدريس مـن األكثـر ممارسـة إلـى األقـل ممارسـة كمـا ىـو موضـح فـي أعضاء  قبل من سمات امتالك رأس المال البشري درجة ممارسةتم ترتيب متوسط 

حيــث كــان أكثــر فقــرة ممارســة ىــو )تســجيل اإلنتــاج الفكــري لمعــاممين فــي الجامعــة لحمايتــو والحصــول عمــى بــراءات االختــراع والتميــز البحثــي( , (ٔٔالجــدول )

(M=3.58يشير إلى مستوى ممارسة عالية ليذه الفقرة ), ( )اإليمان بأىمية التدريب في تطوير العمل( أما الفقرة الثانية فيي أنM=3.41 يشير إلى مستوى )

( يشـير إلـى M=3.33ممارسة عالية ليذه الفقرة. والفقرة الثالثة ىي )عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحمي المتميزة لدعم وتحسين بيئة البحث العممـي( )

( يشير إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه M=3.20لفقرة. األمر الرابع كان )توفير اإلمكانيات المادية المناسبة لتطوير العمل( )مستوى ممارسة متوسط ليذه ا

دسة السا الفقرة ( يشير إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة. وكانتM=3.17الفقرة الخامسة )المساىمة في رفع الحالة المعنوية لمعاممين( ) الفقرة. وكانت

 ( يشير إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة.M=3.05)العمل عمى استقطاب واختيار الكفاءات المميزة والقادرة عمى اإلبداع واالبتكار( )

 لدرجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية لسمات امتالك رأس المال البشري المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية (ٔٔالجدول )

 درجة الممارسة الترتيب M SD الفقرة

 عالية ٕ 0.73 3.41 اإليمان بأىمية التدريب في تطوير العمل 1



22 

 

 متوسطة ٗ 0.85 3.20 توفير اإلمكانيات المادية المناسبة لتطوير العمل 2

 متوسطة ٙ 1.14 3.05 العمل عمى استقطاب واختيار الكفاءات المميزة والقادرة عمى اإلبداع واالبتكار 3

 متوسطة ٖ 0.94 3.33 عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحمي المتميزة لدعم وتحسين بيئة البحث العممي 4

 متوسطة ٘ 0.95 3.17 المساىمة في رفع الحالة المعنوية لمعاممين 5

 عالية ٔ 1.10 3.58 تسجيل اإلنتاج الفكري لمعاممين في الجامعة لحمايتو والحصول عمى براءات االختراع والتميز البحثي 6

M : يالحسابالمتوسط ,SD :االنحراف المعياري 

 : الثقافة التنظيمية -

, (ٕٔأعضاء ىيئة التدريس من األكثر ممارسة إلى األقل ممارسة كما ىو موضح في الجدول ) قبل من الثقافة التنظيمية درجة ممارسةتم ترتيب متوسط 

( يشير إلى مستوى ممارسة متوسط ليذه الفقرة. أما الفقرة الثانية M=3.40بالقيم األخالقية )النزاىة والشفافية(( )حيث كان أكثر فقرة ممارسة ىو )ربط العمل 

( يشير إلى مستوى ممارسة متوسط ليذه الفقرة. والفقرة الثالثة ىي )تشجيع بناء M=3.15فيي أن )تفويض الصالحيات في المستويات اإلدارية المختمفة( )

( يشير M=3.01( يشير إلى مستوى ممارسة متوسط ليذه الفقرة. األمر الرابع كان )غرس األفكار التي تعزز قيم العمل( )M=3.09لجامعة( )فرق العمل با

إلى  ( يشيرM=2.87الفقرة الخامسة )المساىمة في تفعيل الالمركزية وتمكين األفراد في صناعة القرار( ) إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة. وكانت

( يشير إلى مستوى ممارسة M=2.85السادسة )المساواة بين األفراد لتقميل مستويات الصراع التنظيمي( ) الفقرة مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة. وكانت

 متوسطة ليذه الفقرة.

 افة التنظيميةلدرجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية لمثق المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية (ٕٔالجدول )

 درجة الممارسة الترتيب M SD الفقرة

 متوسطة ٔ 1.17 3.40 ربط العمل بالقيم األخالقية )النزاىة والشفافية( 1

 متوسطة ٙ 1.24 2.85 المساواة بين األفراد لتقميل مستويات الصراع التنظيمي 2

 متوسطة ٗ 1.20 3.01 غرس األفكار التي تعزز قيم العمل 3

 متوسطة ٘ 1.17 2.87 في تفعيل الالمركزية وتمكين األفراد في صناعة القرار المساىمة 4

 متوسطة ٖ 0.92 3.09 تشجيع بناء فرق العمل بالجامعة 5

 متوسطة ٕ 1.13 3.15 تفويض الصالحيات في المستويات اإلدارية المختمفة 6

M : يالحسابالمتوسط ,SD :االنحراف المعياري 

 : متوازنتطبيق نظام رقابي  -

أعضاء ىيئة التدريس من األكثر ممارسة إلى األقل ممارسة كما ىو موضح في الجدول  قبل من تطبيق نظام رقابي متوازن درجة ممارسةتم ترتيب متوسط 

ممارسة عالية ليذه ( يشير إلى مستوى M=3.44حيث كان أكثر فقرة ممارسة ىو )العمل عمى تطوير خدمات الجامعة بما يعزز سمعة الجامعة( ), (ٖٔ)

( يشير إلى مستوى ممارسة عالية M=3.41الفقرة. أما الفقرة الثانية فيي أن )وضع إجراءات واليات عمل تتابع وتراقب األنشطة المنفذة وتقارنيا بالمخططة( )

( يشير إلى مستوى ممارسة عالية ليذه M=3.41عة( )ين في الجامستراتيجيليذه الفقرة. والفقرة الثالثة ىي )تفعيل الرقابة لتكون من أىم وظائف القادة اال

( يشير إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة. M=3.30الفقرة. األمر الرابع كان )االستفادة من أداء الجامعات المنافسة لتحسين مستوى خدماتيا المقدمة( )
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( يشير إلى مستوى M=3.16داء الرقابي لتحسين عمميات الجامعة األساسية( )الفقرة الخامسة )الحرص عمى االستفادة من التغذية الراجعة من األ وكانت

( M=3.08السادسة )االىتمام بالتغذية الراجعة بما ينعكس عمى مجريات العمل داخل الجامعة بشكل ايجابي( ) الفقرة ممارسة متوسطة ليذه الفقرة. وكانت

 يشير إلى مستوى ممارسة متوسطة ليذه الفقرة.

 

 لدرجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية تطبيق نظام رقابي متوازن المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية (ٖٔ)الجدول 

 درجة الممارسة الترتيب M SD الفقرة

 عالية 3 0.87 3.41 ين في الجامعةستراتيجيتفعيل الرقابة لتكون من أىم وظائف القادة اال 1

 عالية 2 0.81 3.41 وتراقب األنشطة المنفذة وتقارنيا بالمخططة وضع إجراءات واليات عمل تتابع 2

 متوسطة 6 0.92 3.08 االىتمام بالتغذية الراجعة بما ينعكس عمى مجريات العمل داخل الجامعة بشكل ايجابي 3

 متوسطة 4 0.95 3.30 االستفادة من أداء الجامعات المنافسة لتحسين مستوى خدماتيا المقدمة 4

 عالية 1 1.01 3.44 عمى تطوير خدمات الجامعة بما يعزز سمعة الجامعة.العمل  5

 متوسطة 5 1.02 3.16 الحرص عمى االستفادة من التغذية الراجعة من األداء الرقابي لتحسين عمميات الجامعة األساسية 6

M : يالحسابالمتوسط ,SD :االنحراف المعياري 

في جامعة الطائف بدرجة متوسطة مما يدل عمى  األكاديميةتمارس من القيادات  ةستراتيجياالالقيادة  أن( يتضح ٖٔ, ٕٔ, ٔٔ, ٓٔ, ٜمن خالل الجداول )

لتحقيق توجيات الجامعة المستقبمية من خالل توجيو برامج التنمية المينية ليذه القيادات  ةستراتيجياالممارسة القيادة  أىمية إلدراكحاجة ىذه القيادات 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  ,والياتو في برامج الجامعة المستقبمية ستراتيجيوالعمل عمى تفعيل التخطيط اال ,في المستقبل األمرلالىتمام بيذا 

 في الجامعات المصرية كانت بدرجة متوسطة. ةستراتيجياالادة يلمق األكاديميةدرجة ممارسة القيادات   تأظير م( والتي ٕٚٔٓخميل)

 : التسؤال الثاني

 هيئة الردريس؟" أعضاء"ما درية رحقيق الميزة الرنافتسية بيامعة الطائف من ويهة نظر 

إجمالي : مقياس الميزة التنافسية حيث يشتمل المقياس عمى خمس درجات وىيتم قياس وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس باستخدام الدرجات المأخوذة من 

وتم استخدام التحميل  ,والتكيف واالستدامة(, والتعمم التنظيمي والتحسين المستمر, والجودة واالبتكار, وىي )موارد الجامعة وقدراتيا, مقياس الميزة التنافسية

كما ىو موضح في الجدول رقم  سية وتفرعاتو لإلجابة ىذا السؤالالحسابي واالنحرافات المعيارية لدرجات مقياس الميزة التناف اتالوصفي من خالل المتوسط

( مما يدل عمى أن ىناك درجة تحقق متوسطة لمميزة التنافسية من وجية نظر M=3.20 ,SD=0.96فإن المتوسط الكمي لمقياس الميزة التنافسية ), (ٗٔ)

  ة التدريس.أعضاء ىيئ

 ( تشير إلى تحقق متوسط.M=3.17 ,SD=0.94) وأظيرت النتائج أن متوسط درجة تحقق الميزة التنافسية لموارد الجامعة وقدراتيا -

 ( يشير إلى مستوى متوسط.M=3.19 ,SD=0.99وعمى مستوى الميزة التنافسية لمجودة واالبتكار كان متوسط درجات تحققيا ) -

 , إلى مستوى تحقق متوسط أيضا يشير( M=3.21 ,SD=0.95) لميزة التنافسية لمتعمم التنظيمي والتحسين المستمروكان متوسط درجة تحقق ا -
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 ( يشير لمستوى تحقق متوسط.M=3.23 ,SD=1.04) وكذلك كان متوسط الدرجات لتحقق الميزة التنافسية لمتكيف واالستدامة -

 المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية لمميزة التنافسيةالمتوسطات الحسابي واالنحرافات  (ٗٔالجدول )

 درجة التحقق M SD المجال

 متوسطة 0.94 3.17 موارد الجامعة وقدراتيا

 متوسطة 0.99 3.19 الجودة واالبتكار

 متوسطة 0.95 3.21 التعمم التنظيمي والتحسين المستمر

 متوسطة 1.04 3.23 التكيف واالستدامة

 متوسطة 0.96 3.20 الميزة التنافسية مقياس

M : يالحسابالمتوسط ,SD :االنحراف المعياري 

 والتكيف واالستدامة(., والتعمم التنظيمي والتحسين المستمر, والجودة واالبتكار, ينقسم ىذا السؤال إلى أربعة أسئمة فرعية حول )موارد الجامعة وقدراتيا

 التحميل اإلحصائي الوصفي من خالل المتوسطات واالنحرافات المعيارية.ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام 

 : موارد الجامعة وقدراتيا -

كما ىو موضح  اإلى األقل تحققً  اأعضاء ىيئة التدريس من األكثر تحققً  وجية نظر من درجة تحقق الميزة التنفسية لـموارد الجامعة وقدراتياتم ترتيب متوسط 

( يشير إلى مستوى M=3.26( )ةستراتيجياالىي )تيتم الجامعة بمواردىا البشرية باعتبارىا إحدى أىم القوى  اان أكثر فقرة تحققً حيث ك, (٘ٔفي الجدول )

متوسط ليذه  ( يشير إلى مستوى تحققM=3.26متوسط ليذه الفقرة. أما الفقرة الثانية فيي )تحرص الجامعة عمى أن تكون مواردىا متميزة وذات قيمة( ) تحقق

متوسط ليذه الفقرة. الفقرة الرابعة كانت  ( يشير إلى مستوى تحققM=3.25( )ةستراتيجياالالفقرة. والفقرة الثالثة ىي )تحدد الجامعة مواردىا وفقا ألىميتيا 

الفقرة  متوسط ليذه الفقرة. وكانت تحقق ( يشير إلى مستوىM=3.30( )ةستراتيجياال)تيتم الجامعة برأس المال الفكري لمعاممين فييا كأحد أىم مواردىا 

السادسة )تتخذ الجامعة كل  الفقرة ( يشير إلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. وكانتM=3.06الخامسة )تمتمك الجامعة موارد ال تتوفر لمنافسييا( )

 ( يشير إلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة.M=3.01ايجابي( ) ةلقوتيا التنافسي استراتيجياإلجراءات الكفيمة بالحفاظ عمى رأس المال الفكري فييا كمصدر 

 لدرجة تحقق الميزة التنافسية لموارد الجامعة وقدراتيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية (٘ٔالجدول )

 درجة التحقق الترتيب M SD الفقرة

 متوسطة 2 0.95 3.26 مواردىا متميزة وذات قيمة.تحرص الجامعة عمى أن تكون  1

 متوسطة 3 0.89 3.25 .ةستراتيجياالتحدد الجامعة مواردىا وفقا ألىميتيا  2

 متوسطة 5 1.14 3.06 تمتمك الجامعة موارد ال تتوفر لمنافسييا. 3

 متوسطة 1 0.89 3.26 ةستراتيجياالتيتم الجامعة بمواردىا البشرية باعتبارىا إحدى أىم القوى  4

 متوسطة 4 1.04 3.15 ةستراتيجياالتيتم الجامعة برأس المال الفكري لمعاممين فييا كأحد أىم مواردىا  5

 متوسطة 6 1.07 3.01 لقوتيا التنافسية. استراتيجيتتخذ الجامعة كل اإلجراءات الكفيمة بالحفاظ عمى رأس المال الفكري فييا كمصدر  6

M : يالحسابالمتوسط ,SD :االنحراف المعياري 
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 : الجودة واالبتكار -

كما ىو موضح في  اإلى األقل تحققً  اأعضاء ىيئة التدريس من األكثر تحققً  من وجية نظر درجة تحقق الميزة التنفسية لمجودة واالبتكارتم ترتيب متوسط 

( يشير إلى M=3.31ة االعتماد والجودة العالمية عمى كل عممياتيا( )ىي )تسعى الجامعة بشكل جاد لتطبيق أنظم احيث كان أكثر فقرة تحققً , (ٙٔالجدول )

( يشير M=3.22( )ةستراتيجياالفي رؤيتيا  إدراجيامستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. أما الفقرة الثانية فيي )تتبنى الجامعة ثقافة الجودة واالبتكار من خالل 

( يشير إلى M=3.20التي يقدميا العاممون فييا( ) االبتكاريةإلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. والفقرة الثالثة ىي )تعطي الجامعة اىتماما كبيرا لألفكار 

( يشير إلى مستوى M=3.17بتكار( )مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. الفقرة الرابعة كانت )تستعين الجامعة بجيات متخصصة لتوفير أوعية اإلبداع واال

( يشير إلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. M=3.15الفقرة الخامسة )يتوفر في الجامعة نظام متكامل لضمان الجودة( ) تحقق متوسط ليذه الفقرة. وكانت

 ( يشير إلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة.M=3.11بالمنافسين( ) االسادسة )تتميز خدمات الجامعة بأنيا ذات نوعية متميزة قياسً  الفقرة وكانت

 لدرجة تحقق الميزة التنافسية لمجودة واالبتكار من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية (ٙٔالجدول )

 درجة تحقق الترتيب M SD الفقرة

 متوسطة 2 1.03 3.22 .ةستراتيجياالفي رؤيتيا  إدراجياتتبنى الجامعة ثقافة الجودة واالبتكار من خالل  1

 متوسطة 6 1.02 3.11 بالمنافسين. اتتميز خدمات الجامعة بأنيا ذات نوعية متميزة قياسً  2

 متوسطة 5 1.09 3.15 يتوفر في الجامعة نظام متكامل لضمان الجودة. 3

 متوسطة 1 1.01 3.31 العالمية عمى كل عممياتيا.تسعى الجامعة بشكل جاد لتطبيق أنظمة االعتماد والجودة  4

 متوسطة 3 1.10 3.20 التي يقدميا العاممون فييا. االبتكاريةتعطي الجامعة اىتماما كبيرا لألفكار  5

 متوسطة 4 0.92 3.17 تستعين الجامعة بجيات متخصصة لتوفير أوعية اإلبداع واالبتكار. 6

M :ابيسالمتوسط الح ,SD : المعيارياالنحراف 

 :التعمم التنظيمي والتحسين المستمر -

كما  اإلى األقل تحققً  اأعضاء ىيئة التدريس من األكثر تحققً  فسية لمتعمم التنظيمي والتحسين المستمر من وجية نظرادرجة تحقق الميزة التنتم ترتيب متوسط 

العاممين فييا عمى الحصول عمى المعمومات التي يحتاجونيا بسرعة وسيولة(  ىي )تساعد الجامعة اأكثر فقرة تحققً  تحيث كان, (ٚٔىو موضح في الجدول )

(M=3.40 يشير إلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. أما الفقرة الثانية ) يتوفر لدى الجامعة نظام لحفظ المعمومات واسترجاعيا( )و( ىيM=3.29 )يشير ف

يشير إلى مستوى ف( M=3.24ىي )تنظر الجامعة لممشكالت التي تواجييا عمى أنيا فرص لمتعمم( )و إلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. والفقرة الثالثة 

يشير إلى مستوى و ( M=3.20الفقرة الرابعة كانت )تتبنى لجامعة مفيوم التعمم التنظيمي بوصفو مصدرا من مصادر المعرفة( ), و تحقق متوسط ليذه الفقرة

يشير إلى و ( M=3.06رة الخامسة )تتيح الجامعة لمعاممين فييا كل الوسائل واإلمكانيات التي تدعم عمميات التعمم( )الفق تحقق متوسط ليذه الفقرة. وكانت

يشير إلى مستوى تحقق و ( M=3.06السادسة )توفر الجامعة ديناميكيات التعمم التنظيمي لتشجيع المتميزين( ) الفقرة وكانت ,مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة

 الفقرة. متوسط ليذه

من وجية نظر أعضاء ىيئة  لدرجة تحقق الميزة التنافسية لمتعمم التنظيمي والتحسين المستمر المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية (ٚٔالجدول )

 التدريس

 درجة التحقق الترتيب M SD الفقرة
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 درجة التحقق الترتيب M SD الفقرة

 متوسطة 5 1.00 3.06 التعممتتيح الجامعة لمعاممين فييا كل الوسائل واإلمكانيات التي تدعم عمميات  1

 متوسطة 4 0.91 3.20 لجامعة مفيوم التعمم التنظيمي بوصفو مصدرا من مصادر المعرفةاتتبنى  2

 متوسطة 6 1.14 3.06 توفر الجامعة ديناميكيات التعمم التنظيمي لتشجيع المتميزين 3

 متوسطة 1 1.00 3.40 يحتاجونيا بسرعة وسيولةتساعد الجامعة العاممين فييا عمى الحصول عمى المعمومات التي  4

 متوسطة 2 0.93 3.29 يتوفر لدى الجامعة نظام لحفظ المعمومات واسترجاعيا 5

 متوسطة 3 1.07 3.24 تنظر الجامعة لممشكالت التي تواجييا عمى أنيا فرص لمتعمم 6

M :ابيسالمتوسط الح ,SD :االنحراف المعياري 

 : التكيف واالستدامة -

كما ىو موضح في  اإلى األقل تحققً  اأعضاء ىيئة التدريس من األكثر تحققً  فسية لمتكيف واالستدامة من وجية نظرادرجة تحقق الميزة التنترتيب متوسط تم 

( يشير إلى مستوى تحقق M=3.44ىي )تستثمر الجامعة قدرات العاممين فييا ومعارفيم لتعزيز مزاياىا التنافسية( ) احيث كان أكثر فقرة تحققً , (ٛٔالجدول )

( يشير إلى مستوى تحقق متوسط ليذه M=3.35( )ةستراتيجياالحد أىم أىدافيا أليذه الفقرة. أما الفقرة الثانية فيي )تضع الجامعة االستدامة التنافسية  عالٍ 

( يشير إلى M=3.20مع حاجات السوق عمى المدى البعيد( )الفقرة. والفقرة الثالثة ىي )تجري الجامعة باستمرار تعديالت عمى برامجيا األكاديمية لتتكيف 

( يشير إلى M=3.15ات واضحة لمتكيف مع المتغيرات البيئية المختمفة( )استراتيجيمستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. الفقرة الرابعة كانت )لدى الجامعة 

( يشير إلى M=3.15درات العاممين فييا ومعارفيم لتعزيز مزاياىا التنافسية( )الفقرة الخامسة )تستثمر الجامعة ق مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. وكانت

( M=3.06اتيا لمتوافق مع متطمبات الظروف التنافسية( )استراتيجيالسادسة )لدى الجامعة القدرة عمى تغيير  الفقرة مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة. وكانت

 يشير إلى مستوى تحقق متوسط ليذه الفقرة.

 لدرجة تحقق الميزة التنافسية لمتكيف واالستدامة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية (ٛٔول )الجد

 درجة التحقق الترتيب M SD الفقرة

 متوسطة 4 1.04 3.15 ات واضحة لمتكيف مع المتغيرات البيئية المختمفةاستراتيجيلدى الجامعة  1

 متوسطة 6 1.05 3.06 اتيا لمتوافق مع متطمبات الظروف التنافسيةاستراتيجيلدى الجامعة القدرة عمى تغيير  2

 متوسطة 3 1.01 3.20 تجري الجامعة باستمرار تعديالت عمى برامجيا األكاديمية لتتكيف مع حاجات السوق عمى المدى البعيد 3

 متوسطة 5 1.09 3.15 ومعارفيم لتعزيز مزاياىا التنافسيةتستثمر الجامعة قدرات العاممين فييا  4

 عالية 1 1.18 3.44 تسعى الجامعة لمحصول عمى مراكز تنافسية متقدمة 5

 متوسطة 2 1.17 3.35 ةستراتيجياالتضع الجامعة االستدامة التنافسية احد أىم أىدافيا  6

M :ابيسالمتوسط الح ,SD :االنحراف المعياري 

ىيئة التدريس فييا كان  أعضاءدرجة تحقق الميزة التنافسية في جامعة الطائف من وجية نظر  أن( يتضح ٛٔ, ٚٔ, ٙٔ, ٘ٔ, ٗٔالجداول )ومن خالل 

جييا نحو حداثة الجامعة وتو  إلىوقد يعود السبب في ذلك  ,بالميزة التنافسية األكاديميةلدى القيادات  امتوسط اىناك اىتمامً  أنمما يدل عمى  ,بدرجة متوسطة
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 بأىمية األكاديميةعمى القيادة العميا بالجامعة رفع مستوى الوعي لدى القيادات  أنكما  ,نو بناء ميزات تنافسية جديدة في مجاالت جديدة لم يتطرق ليا المنافس

 م(.ٖٕٔٓوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ويح ) ,الميزة التنافسية لمجامعة

 : تسؤال الثالثال

ودريتة رحقيتق الميتزة الرنافتستية  ةتستررارييياال( بتين دريتة ممارتستة القيتادة α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند متسترو  الداللتة   ةاررباطي"هل رويد عالقة 

 بيامعة الطائف؟"

 (.ٜٔلإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار االرتباط من خالل معامل ارتباط بيرسون كما في الجدول )

 ودرجة تحقق الميزة التنافسية بجامعة الطائف ةستراتيجياالنتائج ارتباط بيرسون بين درجة ممارسة القيادة  (ٜٔالجدول )

 الميزة التنافسية                                   

 ةستراتيجياالالقيادة 

 موارد الجامعة 

 وقدراتيا

 الجودة 

 واالبتكار

 التعمم التنظيمي 

 والتحسين المستمر

 التكيف

 واالستدامة 
 مقياس الميزة التنافسية

 ستراتيجيالتوجو اال
 **906. **864. **869. **923. **884. ارتباط بيرسون

 قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي الوصف

 سمات امتالك رأس المال البشري
 **955. **948. **921. **931. **929. ارتباط بيرسون

 قوي طردي قوي طردي قوي طردي طردي قوي قوي طردي الوصف

 الثقافة التنظيمية
 **898. **866. **823. **906. **911. ارتباط بيرسون

 قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي الوصف

 تطبيق نظام رقابي متوازن
 **789. **787. **763. **770. **760. ارتباط بيرسون

 قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي الوصف

 ةستراتيجياالمقياس ممارسات القيادة 
 **937. **915. **890. **933. **922. ارتباط بيرسون

 قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي قوي طردي الوصف

 

ودرجة تحقق الميزة التنافسية بجامعة الطائف  ةستراتيجياال( يتضح وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة ٜٔمن الجدول )

كمما  األكاديميةلدى القيادات  ةستراتيجياالنو كمما ارتفعت ممارسات القيادة أوىذا يدل عمى  ,عمى المستوى الكمي وعمى مستوى األبعاد كل حدا مثنى مثنى

تحقيق  إلىفي جامعة الطائف ىو السبيل  األكاديميةمن قبل القيادات  ةستراتيجياالالقيادة  أبعادالذي يجعل ممارسة  األمر ,تحققت الميزة التنافسية لمجامعة

عمى  ةستراتيجياالالقيادة  ألنماط اثر أىناك   أن أظيرتم( والتي ٕٚٔٓدراسة عبد الدليمي ) إليوتوصمت  وتتفق ىذه النتيجة مع ما ,الميزة التنافسية أبعاد

ليا في تحسين الميزة التنافسية في الجامعات  ةستراتيجياالالقيادة  أن أظيرتم( والتي ٕٚٔٓودراسة خميل ) ,الخاصة األردنيةالميزة التنافسية في الجامعات 

 .المصرية

 : ملخص الهتائج
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)التوجو من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا وبأبعادىا األربعة  ةستراتيجيااللمقيادة القيادات األكاديمية بجامعة الطائف درجة ممارسة أن  -1

 كانت ممارسة متوسطة.وتطبيق نظام رقابي متوازن(, والثقافة التنظيمية, وسمات امتالك رأس المال البشري, ستراتيجياال

والجودة , )موارد الجامعة وقدراتيابجامعة الطائف من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا وبأبعادىا األربعة  التنافسيةدرجة تحقق الميزة أن  -2

 .توسطةكانت م والتكيف واالستدامة(, والتعمم التنظيمي والتحسين المستمر, واالبتكار

ودرجة تحقق الميزة التنافسية بجامعة الطائف عمى المستوى  ةستراتيجياالوجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة ي -3

 الكمي وعمى مستوى األبعاد كل حدا مثنى مثنى.

 : التوصيات واملقارحات

 : عمى النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بما يمي بناءً 

رض أعمى  ةستراتيجياالعمميا من خالل تفعيل رسالة ورؤية الجامعة وخططيا  ةستراتيجياالالجامعة لمفيوم القيادة  إدارةضرورة تبني  -ٔ

 .أىدافيالياتيا لتحقيق آو  أنشطتياوممارسة  ,الواقع

 وربطيا بممارساتيم الحقيقية. ,األكاديميةفي برامج التنمية المينية التي تقدميا الجامعة لمقيادات  ةستراتيجياالميارات القيادة  إدراجضرورة  -ٕ

كات المجتمعية( وذلك لدوره الكبير في اوالشر  ,والتدريب الموجو ,االىتمام برأس المال البشري من خالل عمميات )االستقطاب الفعال -ٖ

 الجامعة وتحقيق ميزة تنافسية ليا بين مثيالتيا. أداءتحسين 

 واالبتكار وتدعم عمميات التحسين والتطوير المستمر. اإلبداعالجامعة ببناء ثقافة تنظيمية تشجع عمى  إدارةضرورة اىتمام  -ٗ

ونقميا لمجامعة بما يتناسب مع بيئة  ,ضرورة استفادة الجامعة من تجارب الجامعات العالمية الرائدة والتي تمتمك ميزات تنافسية عالية -٘

 الجامعة وقيميا.

بشكل مستمر بما يضمن ليا تحقيق  أدائياوتحسين  ,عميياوالمحافظة  ,ضرورة اىتمام الجامعة بتطوير مواردىا )المادية والبشرية( -ٙ

 التنافسية مع مثيالتيا.

 .ضرورة تبني الجامعة لمفيوم االستدامة التنافسية من خالل تحديث وتطوير برامجيا بما يتوافق واحتياجات العمالء -ٚ

تساىم  أنحديثة يمكن  إداريةوربطيما بمداخل  ,والميزة التنافسية  ةستراتيجياالالمزيد من الدراسات والبحوث المستقبمية حول القيادة  إجراء -ٛ

 .في الجامعات اإلداريفي تطوير العمل 

 :املراجع

 , بيروت , لبنان. ٖ, مج ٔمؤسسة االلعممي لممطبوعات , طابن منظور , محمد بن مكرم )د . ت ( لسان العرب ,  -ٔ

 , بيروت , لبنان.ٔالعمم لمماليين ,مج(جميرة المغة , دار 1987ابن دريد,محمد بن الحسن) -ٕ

 ,لتحقيـق الميــزة التنافسـية لجامعــاتيم األردنيــةىيئــة التـدريس فــي الجامعـات  أعضـاء أداءدرجــة فاعميـة تقــويم : (2009, عــدنان بـدري )اإلبراىيمـي -ٖ

 .ةسوري,جامعة دمشق ,مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
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