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 خضران بن عبد اهلل السهيمي د. د. محمد أحمد غريب السيد حويحي
  أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد

 بكلية التربية جامعتي األزىر والملك خالد 
 أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية

 جامعة الملك خالد      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 
ُ

 الع ي   خمشا . د  غشي  أ  ذ مح ذ. د       "ميذا ية دساظة" الحنافعية اإلا زة لححقيق ك ذخ   العاإلاية الحفني ات ف  خالذ اإلالك حامعة ثشثي  ثحع    ليات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

2 

 تحسين ترتيب جامعة الملك خالد في التصنيفات العالمية  آليات  
 لتحقيق الميزة التنافسية"دراسة ميدانية" كمدخل

 ملخص:
 مدخبلن بوصفها بعض اآلليات لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية  إٔب تقدٙبً  الدراسةي  ىدفتٍ      

متوسطات ( بُت 0.0.إحصائية عند مستول ) ذات داللةو  ا إذا كانت ىناؾ فركؽه لتحقيق ا١تيزة التنافسية، كالكشف عم  
ل إٔب متغَتات الدراسة )الدرجة العلمية، كالوظيفة، كطبيعة التخصص، كاٞتنس(، كاستخدمت زى عٍ استجابات أفراد العينة تػي 

من أعضاء ىيئة التدريس  على عينةو  ًب  تطبيقها٢تا،  أداةن  ( فقرةن 27من ) نةن مكو   الوصفي التحليلي، كاستبانةن  ا١تنهجى  :الدراسةي 
أ٫تية اآلليات  إٔب بعض النتائج منها؛ جاءت درجةي  الدراسةي  كخلصت، ا( عضون 604الد بلغ عددىم )ّتامعة ا١تلك خ

لتحقيق ا١تيزة التنافسية بدرجة  ا١تقًتحة بأبعادىا ا١تختلفة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية مدخبلن 
إحصائية عند مستول  ذات داللةو  ماسي، كأنو ال توجد فركؽه ( على مقياس ليكرت ا٠ت60.4نسيب ) أ٫تية "كبَتة" كبوزفو 

طبيعة التخصص، ك الوظيفة، ك م إٔب متغَتات الدراسة؛ الدرجة العلمية، زى عٍ ( بُت متوسطات درجات أفراد العينة تػي 0.0.)
، ككضع اكأكادٯتين  الين كما االعمل على استقبللية اٞتامعات السعودية إدارين  :بعض التوصيات منها مت الدراسةي كاٞتنس، كقد  

معايَت إقليمية لتصنيف عريب يتم ُب ضوئو تصنيف اٞتامعات السعودية ٭تافظ على ا٢توية كا٠تصوصية الثقافية كيتبلَب 
 عيوب التصنيفات األخرل. 

 ا١تيزة التنافسية. -التصنيفات العا١تية  -جامعة ا١تلك خالد –: آليات الكلمات المفتاحية
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Mechanisms for Improving King Khalid University among the International 

Rankings to Achieve Competitive Advantage 

"A field study" 

Abstract: 

This study aimed at presenting some of the mechanisms to improve King Khalid 

University among the international Rankings in order to achieve competitive advantage. 

This study also aimed at finding out if there were statistically significant differences at 

(0.05) due to the study variables (scientific degree, specialization, job and gender). The 

study used the analytical descriptive method. A questionnaire consisting of (72) items 

was administered to a sample of (456) faculty members at King Khalid University. The 

results of the study were as follows:  The importance degree of the proposed 

mechanisms to improve King Khalid University among the international Rankings to 

achieve competitive advantage was "high" and with a ratio weight of (3.96) on the five-

point Likert scale, and that there were no statistically significant differences at (0.05) 

between the mean scores of the sample members attributed to the variables of the study 

(degree, job, specialization and gender). The study presented some recommendations, 

including the work on the independence of Saudi universities administratively, 

financially and academically, and the development of regional standards for an Arab 

classification in the light of which the classification of Saudi universities preserves 

identity and cultural specificity and avoids the disadvantages of other classifications. 

Keywords: Mechanisms- King Khalid University- International Rankings - Competitive 

Advantage  
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 مقدمة:
ُب البيئة  العو١تة، كالتطوراتي  ظاىرةي ك ا١تعلومات، كمتعددة؛ فرضتها ثورةي  متنوعةو  اٞتامعي ٖتدياتو  التعليمً  مؤسساتي  تواجوي  

لتحقيق  ااٞتامعي كٖتسُت أكضاعو ُب التصنيفات العا١تية، سعين  اصةو ٓتكلذا ازداد االىتماـ بتطوير نظم التعليم ك  ؛االقتصادية العا١تية
  لتحقيق التميز كالنمو ا١تستداـ كلزيادة الطلب عليها. عا١تية، بوصفها أداةن  تنافسية ميزةو 

إٔب  كاٞتامعاتً  أ٨تاء العآب الطبلبى  م العإب ُب ٚتيعً هات ذات الطابع الدكٕب ١تؤسسات التعليالتوج   د دفعت زيادةي كق   
 -Buela -Casal, Gutiérrez)الوقوؼ على درجة جودهتا  ةً ي  غً كبَتة ٔتعرفة مكانة مؤسسات التعليم اٞتامعي بً   االىتماـ بدرجةو 

Martínez, María Paz, & Oscar, 2007,3) العا١تية للجامعات من أبرز ا١تؤشرات اليت ٯتكن  التصنيفاتي  د  ع، إذ تي
التصنيفات الدكلية  دكرى  دي ا يؤكِّ (، ك٦ت  45، 2015االستدالؿ هبا على جودة اٞتامعة كمدل تطورىا )عصاصة كاٞتيزاكم كغاٖب،

عن ا١تؤسسات اٞتامعية، كما كاقعية  ا١تتزايدة للمؤسسات األكادٯتية كللحركة العلمية ٔتختلف البلداف ما تقدمو من صورةو كأ٫تيتها 
كتصحيح أخطائها من خبلؿ االستفادة من أداء  ،ٖتسُت أدائها للتنافس فيما بُت اٞتامعات ا١تختلفة بغرضً  حو من فرصو يتت

من  اصةو ٓتلئلقباؿ الشديد على الدراسة الدكلية ك  ا(، كنظرن .6، 7.04)بوضياؼ كبرا٫تية كٛتودة،  ااٞتامعات ا١تناظرة ٢تا عا١تين 
الطبلب من الدكؿ العربية الذين يدرسوف  نسبةً  إٔب ارتفاعً   Education at Glance,2017)الدكؿ العربية، أشار تقرير )

من طلبة الدكتوراه ُب منظمة التعاكف  (%72)ما يزيد عن  ، كأف  (2015) ُب الفًتة حىت( %.0)با٠تارج إٔب ما يزيد عن
بضركرة توافر مؤشرات  كلؤل٫تية ا١تتزايدة للتصنيفات العا١تية، كانت ىناؾ توصياته ، وفاالقتصادم كالتنمية ىم طبلب دكلي

التصنيفات العا١تية ٔتؤسسات التعليم اٞتامعي، عبلكة على السعي لتطوير تصنيف جامعي عريب عا١تي، كالتشجيع على الشراكات 
 (. 255،  7.04التعليمية العا١تية )توصيات ا١تؤ٘تر العلمي الدكٕب،

ا إٔب زيادة اتساع مدل ت جوىرين من ا١تعطيات على الساحة العا١تية، أد   ثَته ككخبلؿ العقود القليلة ا١تاضية، حدثت       
أكثر فعالية إلحراز مفهـو للتحسُت ا١تستمر يهدؼ  كمناىجى  التنافسية ُب األسواؽ، األمر الذم قاد ا١تنظمات إٔب البحث عن طرؽو 

( أ٫تية ا١تيزة Boşcor, 2015,379د بوسكر )يؤكِّ  حيثي  (،006، 7.00ُب األداء )ٚتيل كسفَت ،إٔب ٖتقيق ما يعرؼ بالتميز 
التنافسية لتطوير اٞتامعات من خبلؿ التأكيد على دكر األفراد ذكم ا١تهارات العالية كالقيمة ا١تضافة ُب مساعدة الدكؿ على 

ُب ٖتسُت القدرة   بالغةن  أف للتصنيفات العا١تية للجامعات أ٫تيةن ( 25،  7.00اكتساب مزايا تنافسية، كتؤكد )عبدالعزيز كصدقي،
( Porter, 2006, 123التنافسية للجامعة ك٘تكينها من استقطاب الطلبة اٞتدد كا١تنظمات ا١تهتمة بالبحث العلمي، كيشَت بورتر )

حو من فرص، كما يلظركؼ اٞتديدة كما تتق من خبلؿ الدراسة الواعية لنظم التعليم العإب ُب ظل اإٔب أف ذلك ٯتكن أف يتحق  
إدارة اٞتودة  :مع ظهور نظريات إدارية حديثة مثل اصةو ٓتك٥تاطر كٖتديات تتعلق ٔتحددات القدرة التنافسية، ك  تفرضو من قيودو 

 ٨تو ا١تيزة التنافسية ا١تستدامة أصبح اٟتاضنةى  وى التوج   ( أف  4، 2013، كالتنافسية، كيؤكد )البكرم كبٍت ٛتداف، TQMالشاملة 
ُب التخطيط االسًتاتيجي للمؤسسات التعليمية، كُب ذلك يشَت  ا١تعاصرة كالتوجهات من ا١تمارسات كالتطبيقية للعديدهوميةى ا١تف

االسًتاتيجية على اعتبار أف  يزةى التنافسية كا١ت إٔب أ٫تية ا١تيزة التنافسية ا١تستدامة لكوهنا تشمل ا١تيزةى ( Asli,2011,p.53أسلي )
 بعُت االعتبار اٟتاجات ا١تستقبلية لؤلجياؿ القادمة. مع األخذالتنافسية ا١تستدامة ىي تلبية اٟتاجات اٟتالية للسوؽ  ا١تيزةى 

لؤل٫تية البالغة للسعي لتحقيق ا١تيزة التنافسية للجامعات، كأل٫تية التصنيفات العا١تية كوهنا تعطي اجملتمع ككذلك  اكنظرن    
أل٫تية تأمُت ا١تتطلبات البلزمة للتوافق مع ىذه  اللمعايَت اليت تعتمدىا، كنظرن  اعن موقعها بُت اٞتامعات العا١تية كفقن  ااٞتامعة مؤشرن 

ن طبلهبا من اإلجادة، ك٭تسن أداء أعضاء ىيئاهتا التدريسية، كيقوم من عبلقتها من بيئتها التعليمية، كٯتكِّ ا١تعايَت ٔتا ٭تسن 
أل٫تية السعي لتحقيق ا١تيزة التنافسية ٞتامعة ا١تلك خالد ُب ضوء التصنيفات  باجملتمع، ك٭تقق ميزهتا التنافسية، برزت اٟتاجةي 

 نوعية ُب ا١تنظومة التعليمية كالبحثية كا٠تدمية هبا. ق اٞتودة كإحداث نقلةو لتحقيبلن فاع االعا١تية، بوصفها منهجن 
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 مشكلة الدراسة:
اٞتامعي با١تملكة العربية السعودية ُب إعداد الكوادر العلمية كالتقنية ا١تتخصصة  قها التعليمي بالرغم من اإل٧تازات اليت حق    

كبَتة تؤثر على درجة قدرتو على مواكبة تطورات   كيواجو ٖتدياتو  صعبةن  ايعيش أكضاعن ُب ا١تيادين ا١تختلفة، إال أنو ال زاؿ  هاكٗتر٬ت
 .اكمتطلباهت العصر كتلبية احتياجات التنمية

تأخر ترتيبها كغَتىا من اٞتامعات السعودية؛ ففي تقرير ٣تلة  ظي بلحى فبالنظر ١توقع جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية يي   
 جامعة دكلية، إذ حصلت جامعةي  (200 )ٓب تكن أم جامعة سعودية ضمن أفضل(2018/ 2017) التاٯتز للتعليم العإب للعاـ

 ،(THES,2018)(،500-401ا١تلك فهد للبًتكؿ كا١تعادف ) كجاءت جامعةي  ،(250 -201ا١تلك عبدالعزيز على الًتتيب )
ا١تلك سعود ُب ا١ترتبة  جاءت جامعةي  (Webometrics,2018) (2018) كُب تصنيف مركز كيبومًتيكس اإلسبا٘ب للعاـ

(، أما 1892ا١تلك خالد ُب الًتتيب ) جاءت جامعةي  ُب حُت(، 510ا١تلك عبدالعزيز ُب الًتتيب ) (، كجاءت جامعةي 424)
 (، كحصلت جامعةي 189ا١تلك فهد للبًتكؿ كا١تعادف على ا١تركز ) حصلت جامعةي فقد (،  (QS, 2017/2018بالنسبة لتقرير

ا١تلك سعود على  ا١تلك عبد العزيز كجامعةي  ( حصلت جامعةي ARWU(، كُب تصنيف شنغهام )448ا١تلك خالد على الًتتيب )
 0(ARWU,2017)(، 300–201ا١تلك عبد ا للعلـو كالتكنولوجيا ُب الًتتيب) (، كجاءت جامعةي 150-101الًتتيب )

لتفاكت مستول ىذه اٞتامعات، األمر الذم قد  افإف دخوؿ بعض اٞتامعات السعودية ٢تذه التصنيفات العا١تية يعطي مؤشرن  كمن ٍب  
من تلك  ل إٔب اىتماـ بعض تلك اٞتامعات با١تنافسة العا١تية، ُب حُت ما زالت جامعة ا١تلك خالد خارج ا١تنافسة ُب كثَتو عزى يي 

 التصنيفات العا١تية. 
عديدة تعود ُب معظمها كما أشارت بعض  ألسبابو  كلعل تأخر تصنيف جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية يرجعي   

(، ك)الشعييب 2014(، ك)الركيلي، 2013(، ك)ا٢تويد،3، 1433، ك)اليوسف، ((Alkhazim,2003,480الدراسات؛ 
(، 96 - 94، 2016(، ك)الشربيٍت،2015(، ك)الشريف، 2014(، ك)٤تمود،1432، ( ك)الفيصل2014كالشهرا٘ب، 

البنية التحتية،  لضعفً  االتعليم، نظرن  جودةً  ضعفً (، إٔب 89-88، 2017(، ك)الصاكم، 136، 2016ك)العجمي كالتو٬ترم، 
مصادر  ةً ص لو، كقل  الدعم ا١تادم ا١تخص   كضعفً  منظومة البحث العلمي، القيادة الًتبوية، كا١تركزية اإلدارية، كضعفً  كضعفً 

كاىل أعضاء ىيئة التدريس باألعباء اإلدارية   مستول ا١تناىج، كإثقاؿً  التخطيط االسًتاتيجي، كتراجعً  التمويل الذاٌب، كضبابيةً 
القدرة على إنتاج  ية، كضعفً العبلقة بُت التعليم اٞتامعي كالتنم االىتماـ برعاية الباحثُت ا١تتميزين، كضعفً  ةً كالتدريسية، كقل  

للباحثُت،  (Web of Science)التقيد ٔتعايَت النشر العا١تية ضمن منظومة  مع متطلبات سوؽ العمل، كعدـً  وفيتوافق متخرجُت
 الذم قد يبعد اٞتامعة عن ا١تنافسة العا١تية.  عبلكة على غياب االقتناع بأ٫تية التصنيفات العا١تية للجامعات، األمري 

للتحديات  التأخر ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية، بل كخركجها من تصنيفات أخرل، كنظرن  اكنظرن    
يتطلب  األمرى  على مستول تنافسيتها، فإف   ار سلبن كالتطورات ا٢تائلة ُب اإلقليم كُب األقاليم ايطة، كما تعانيو من مشكبلت تؤثِّ 

تقدٙب بعض اآلليات لتحسُت مع ، اكمؤشراهت إعادة النظر ُب ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب ضوء معايَت التصنيفات العا١تية ضركرةى 
  لتحقيق ا١تيزة التنافسية. ا، كلبلرتقاء بسمعتها األكادٯتية سعين اترتيبها عا١تين 

 أسئلة الدراسة:
 التصنيفاتلرئيس التإب؛ كيف ٯتكن ٖتسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب الدراسة ُب السؤاؿ ا مشكلةي  لي ُب ضوء ما سبق تتمث    

 لتحقيق ا١تيزة التنافسية؟ كيتفرع منو األسئلة الفرعية التالية:  العا١تية للجامعات مدخبلن 
لتحقيق ا١تيزة  ما درجة أ٫تية آليات ٖتسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية للجامعات مدخبلن  10

 التنافسية؟
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( بُت متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ تقييمهم 0.05عند مستول ) حصائيةإ داللةو  ذاتي  ىل توجد فركؽه  20
لتحقيق ا١تيزة التنافسية،  مدخبلن بوصفها لدرجة أ٫تية آليات ٖتسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية 

 ة )الدرجة العلمية، كالوظيفة، كطبيعة التخصص، كاٞتنس(؟ل إٔب متغَتات الدراسعزى تي 
 ما التوصيات كا١تقًتحات البلزمة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية لتحقيق ا١تيزة التنافسية؟ 30

 أىمية الدراسة:
موضوع ٖتسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية  عد  للدراسة من أ٫تية ا١توضوع، إذ يي  النظريةي  األ٫تيةي  تنبعي    

للدراسة كالبحث، كما أهنا تتوافق مع توجهات الدكلة، ككذلك مع توجهات  احين  الن لتحقيق ا١تيزة التنافسية هبا ٣تا مدخبلن بوصفو 
فقد يستفيد من نتائج ىذه  ؛ة لؤل٫تية التطبيقيةاإلدارة العليا ّتامعة ا١تلك خالد ٨تو التحديث كمواكبة التطورات العا١تية، كبالنسب

جامعة ا١تلك خالد، كما قد يستفيد منها األفراد، كقطاعات اجملتمع  اصةو ٓتالدراسة ا١تسؤكلوف ُب كزارة التعليم، ك٣تالس اٞتامعات ك 
 عها ُب التصنيفات العا١تية، كما ٭تقق ميزهتا التنافسية. ؼ موقً ا١تختلفة ا١تستفيدة من اٞتامعة، ُب تعر  

 أىداف الدراسة:
لتحقيق ا١تيزة  مدخبلن بوصفها ؼ كيفية ٖتسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية إٔب تعر   اٟتاليةي  ىدفت الدراسةي  

 التنافسية من خبلؿ:
 لتحقيق ا١تيزة التنافسية. مدخبلن بوصفها ك خالد ُب التصنيفات العا١تية ؼ درجة أ٫تية آليات ٖتسُت ترتيب جامعة ا١تلتعر   10
( بُت متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ 0.05إحصائية عند مستول ) داللةو  ذاتي  ا إذا كانت ىناؾ فركؽه الكشف عم   20

 ل إٔب متغَتات الدراسة.عزى درجة تقييمهم لدرجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة تي 
 مدخبلن باعتبارىا تقدٙب بعض التوصيات كا١تقًتحات البلزمة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية  30

 لتحقيق ا١تيزة التنافسية.
 مصطلحات الدراسة:

من ا١تعايَت كا١تؤشرات ا١تختلفة، مبٍت  ٣تموعةو  قى فٍ عا١تي تنازٕب للجامعات كى  قوائم بًتتيبو التصنيف العالمي للجامعات:  -
منها، أك من مؤسسات  متخرجُتحصاءات، كعلى تقييم أكادٯتيُت عا١تيُت، أكطلبة ُب تلك ا١تؤسسات، أك إعلى 

 .   وىو التعريف االجرائي للدراسة(، 257، 2017يعملوف هبا )عوف كالشمرا٘ب كا٠تضَت كبن عتيق،
التنافسية  ا١تيزةى  ( أف  Porterيرل بورتر ) :University Competitive Advantageالميزة التنافسية للجامعات:  -

، (Porter, 2006,14)ا ٦تا لدل ا١تنافسُت كٕتسيد ذلك ميدانين  للجامعات ىي اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فاعليةن 
استطاعت اٟتفاظ على استمرارية ا اٞتامعات اليت ( اٞتامعات ذات ا١تيزة التنافسية أهن  16، 2010كييعرؼ )دياب، 

لديها، كبالتإب حصو٢تا  ا، أك زيادة الطلب عليها، كٔتا يؤدم إٔب ارتفاع قيم التنافسية كمؤشراهتهاجودهتا التعليمية كٖتسين
 على مراكز متقدمة ُب الًتتيب العا١تي للجامعات.

على التميز كالتفوؽ النوعي على منافسيها كاٟتصوؿ  قدرة اٞتامعة ها:أن  ا ف الميزة التنافسية للجامعات إجرائيً عر  وت   -
على مراكز متقدمة ُب التصنيف العا١تي للجامعات من خبلؿ امتبلكها للموارد كالكفاءات البلزمة، كٔتا ٯتكنها من إ٧تاز 

 كتقدٙب خدماهتا بطريقة متفردة بأقل تكلفة كأعلى جودة. أنشطتها
 حدود الدراسة:

 ا١تيزة لتحقيق مدخبلن باعتبارىا  للجامعات العا١تية التصنيفات ُب خالد ا١تلك جامعة ترتيب ٖتسُت أليات على اٟتاليةي  الدراسةي  اقتصرت   
 ،مشارؾ أستاذك  ،أستاذ) العلمية الدرجة تشمل؛ اليت الدراسة متغَتات حسب باٞتامعة، التدريس ىيئة أعضاء نظر كجهة من التنافسية
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 ُب( أنثىأك  ذكر) كاٞتنس ،(إنسا٘بأك  علمي) التخصص كطبيعة ،(اإدارين  امنصبن  أشغل الا أك إدارين  امنصبن  أشغل) كالوظيفة ،(مساعد أستاذك 
 تصنيف :ىي للجامعات عا١تية تصنيفات ةأربع على اقتصرت كما ،(ـ2118/2119) ا١توافق (ىػ1439/1441) الدراسي العاـ

 للتعليم(THES)  التاٯتز كتصنيف الربيطا٘ب، (QS) كتصنيف اإلسبا٘ب، (Webometrics)كيبومًتيكس كتصنيف ،(ARWU)الصيٍت
 . العا١تية التصنيفات أشهر نظرنا ألهنا العإب،

 نظرية الدراسة:
على االستفادة من ٪توذج ا١تيزة التنافسية ا١ترتكز على ا١تعرفة ُب إدارة ا١توارد البشرية، كعلى توظيف التكنولوجيا، كىو ما يسمى  الدراسةي  ترتكزي       

 Wang, & Chu)، إضافة إٔب النموذج ا١ترتكز على ا١توارد كاإلمكانات ا١تادية للمؤسسة "ا١تيزة التنافسية القائم على إدارة ا١تعرفة"بنموذج 

 تعتمد فقط على ٪توذج ا١تيزة التنافسية ا١ترتكزة من ا١تؤسسات التعليمية أال   طلبي يي  ، حيثي Sriwidadi, et al ,2016,34)، ك)(2011,102,
ـ التعليم اٞتامعي هاا١تيزة التنافسية كاالستفادة من على مدل توافر ا١توارد ا١تادية، بل السعي لتوظيف  . كافةن ه  ك٤تاكر  من خبلؿ إدارة ا١تعرفة ُب عناصر نظا

ا١تسحية اليت قاـ هبا الباحثاف حوؿ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية اليت عنيت ٔتوضوع الدراسة  أسفرت الدراسةي كقد    
 زمٍت من األقدـ لؤلحدث على النحو التإب:  سيتم عرضها كفق ترتيبو  من الدراسات ذات الصلة ٣تموعةو  عنالراىنة 

كيفية ٖتقيق ا١تيزة التنافسية ١تؤسسات التعليم العإب ا٠تاص ُب مدينة   إٔب( التعرؼ Lindong,2007) استهدفت دراسةي  
(Kuching ُب ماليزيا، كاستخدمت الدراسة أسلوب دراسة اٟتالة، ك )الدراسة إٔب أف إدارة مؤسسات التعليم العإب  خلصت

  ر على تنافسيتها.ا يؤثِّ مكانات التنافسية، ٦ت  إلتوظيف القول كا ا٠تاص ُب ماليزيا تفتقد إٔب التخطيط االسًتاتيجي، كأنو يتم
إٔب الوقوؼ على بعض القضايا النظرية كا١تنهجية اليت تكمن كراء نظم (Taylor & Braddock ,2007)  كسعت دراسة  

بفكرة التميز، كقد تناكلت معايَت تصنيف جامعة شنغهام كالتصنيف العا١تي  مفهوميناالًتتيب اٞتامعي الدكلية، كارتباطها 
  إٔب أف تصنيف جامعة شنغهام يعد من أفضل مؤشرات التميز اٞتامعي. خلصتللجامعات، ك 

إب للميزة التنافسية ا١تستدامة ٔتؤسسات التعليم الع ا( مدل اعتبار بلد ا١تنشأ مصدرن Morrish, 2011ناقشت دراسة )كما  
  اٞتيدة، من مصادر ا١تيزة التنافسية. ا١تنخفضة، كالسمعةى  التكلفةى  إٔب أف   الدراسةي  كخلصتُب نيوزيلندا، من خبلؿ دراسة مسحية، 

للمؤسسة التعليمية ا١تيزة التنافسية  ا١تخرجات التعليمية ٯتكن أف ٖتققى  إٔب التأكد من أف جودةى  (7.06كسعت دراسة )علي،   
( عضو ىيئة تدريس 60ت على )قى بػِّ ا١تنهج الوصفي كاالستبانة اليت طي  ، كاستخدمت الدراسةي األخرل ا١تنافسة ٢تا ا١تؤسسات على

موجبة بُت جودة ا١تخرجات التعليمية كبُت ٖتقيق ا١تيزة  معنويةو  ّتامعة اإلماـ الصادؽ ببغداد، كمن أبرز النتائج كجود عبلقةو 
 التنافسية.

( دكر ٘تكُت العاملُت ُب ٖتقيق التميز ا١تؤسسي ُب الكليات التقنية ُب قطاع غزة، 7.06كتناكلت )دراسة البحيصي،  
( من موظفي الكليات التقنية اإلداريُت كاألكادٯتيُت ُب تلك 7.0)قة على كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، كاالستبانة ا١تطب  

  أفراد العينة يوافقوف على توفر التمكُت االدارم كالثقافة التنظيمية. أب أف الدراسةي  خلصتالكليات، كقد 
( آليات ٖتسُت أكضاع اٞتامعات ا١تصرية ُب قوائم التصنيف العا١تية، كاستخدـ الباحث 7.06)٤تمود ، كاستهدفت دراسةي  

من  إٔب ٣تموعةو  الدراسةي  كخلصت ،يات( عضو ىيئة تدريس ُب تلك اآلل064من ) مكونةو  ا١تنهج الوصفي، كًب استطبلع رأل عينةو 
 مدخبلن لتطوير التعليم اٞتامعي ا١تصرم. ٘تثٍّلاآلليات لتحسُت أكضاع اٞتامعات ا١تصرية، 

اٞتامعات البلتفية ُب سوؽ العمل ُب االٖتاد  ١تتخرجيتنافسية  لبناء ميزةو ( Bikse & Brence ,2014,35كسعت دراسة )  
إٔب  كتشَت النتائجي ( 7.00) ( ُب التفيا7.00-4..7)من األعواـ  ( متخرجنا...6) األكركيب، من خبلؿ إجراء دراسة مسحية لػ

 .هاكأساليباىا ك٤تتو  أنفسهم منافسُت ُب سوؽ العمل، كأكصت الدراسة بتحسُت نوعية الدراسة ركفي ا١تتخرجُتأف 
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تقييم الطبلب ٞتودة ا٠تدمات التعليمية ُب جامعة ا١تلك خالد،  إٔبؼ ( التعر  7.06)الشعييب كالشهرا٘ب،  كىدفت دراسةي  
من  ا( طالبن 224ت على عينة بلغت )قى بػِّ طي  أداةن HEdPERF كاستخدـ البحث ا١تنهج الوصفي التحليلي، كاعتمدت على مقياس

، كأشارت النتائج إٔب عدـ كجود تباين اتقييم الطلبة ٞتودة ا٠تدمات التعليمية كاف متوسطن  النتائج إٔب أف   خلصتالبنُت كالبنات، ك 
 ا للجنس فيما كاف ىناؾ تباين فيما يتعلق بػنوع الكلية )علمية /إنسانية(، العمر، ا١تستول الدراسي.بُت آراء الطبلب كفقن 

ا لتصنيف اٞتامعات عا١تين  امعيارن باعتبارىا لكًتكنية كالنشر الدكٕب إل( إٔب توضيح أ٫تية البوابات ا7.00كسعت دراسة )عصاصة كاٞتيزاكم كغاٖب،   
 ا ألشهر التصنيفات العا١تية للجامعات، كتوضيح ترتيب جامعة بنها بصفةو عرضن  ا للمعايَت ا١تعركفة لتصنيف اٞتامعات ُب العآب، كقدمت الدراسةي كفقن 

 اٞتامعات ا١تصرية ُب كل تصنيف.ـ اٞتامعات العربية أـ اٞتامعات العا١تية أخاصة سواء على مستول 
 كخلصتمصادر ا١تيزة التنافسية ا١تستدامة ُب بيئة األعماؿ،  إٔبالتعرؼ  (Krishnaswamy,2017) كاستهدفت دراسة     

الًتكيز على شر٭تة ك السرعة، ك اٞتودة، ك القيادة منخفضة التكلفة،  تتمث ل ُب: مصادر ا١تيزة التنافسية ا١تستدامة أىم   الدراسة إٔب أف  
 دة، كالدخوؿ ُب ٖتالفات اسًتاتيجية، كبناء منظمة التعلم.٤تد  

 بعد عرض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ما يلي: ضحي يت  
 توافر معايَت التصنيفات العا١تية.تأكيد أغلب الدراسات السابقة على أ٫تية ٖتقيق ا١تيزة التنافسية كعلى أ٫تية  -1
من العناصر اليت هتتم بالتصنيفات العا١تية كبا١تيزة التنافسية من خبلؿ  تناكلت بعض الدراسات السابقة ٣تموعةن  -2

 عبلقتها بالتمكُت، كاإلدارة االسًتاتيجية، كالفكر االسًتاتيجي، كإدارة اٞتودة الشاملة، كالريادة االسًتاتيجية. 
كتناكؿ البعض اآلخر ١تؤشرات  ،اسة اٟتالية مع الدراسات السابقة ُب تناكؿ بعضها للميزة التنافسيةتتشابو الدر  -3

 ٢تا. التصنيفات العا١تية، كُب استخداـ ا١تنهج الوصفي، كاالستبانة أداةن 
 اختلفت الدراسة اٟتالية عن الدراسات السابقة ُب أهنا تناكلت آليات ٖتسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب -4

 لتحقيق ا١تيزة التنافسية. مدخبلن باعتبارىا التصنيفات العا١تية 
 .١تتخرجُتالطبلب كالطالبات، كاك أعضاء ىيئة التدريس،  :الدراسات ُب الفئة ا١تستهدفة بالدراسة من حيثي  اختلفت -5
كُب تفسَت  ،كُب اإلطار النظرم، كاألدكات ،ٖتديد مشكلة الدراسة :اٟتالية من الدراسات السابقة ُب أفادت الدراسةي  -6

 كصياغة التوصيات كا١تقًتحات. تها،كمناقش النتائج
 اإلطار النظري للدراسة: 

 واستراتيجيات تحقيقها(، مصادرىا، و أىميتها، و الميزة التنافسية: )مفهومها -
ُب القدرة على البقاء ُب طليعة ا١تنافسة اٟتالية أك  لي التنافسية تتمث   ا١تيزةى  أف   (Garfinkle,2018,45) يرل جارفينكل     

يرل بيًتسن  ُب حُتقدرات ا١تؤسسة التنافسية ٔتا يسمح ٢تا بالتفٌوؽ على منافسيها،  اتملة، من خبلؿ ٖتسُت
(Pietersen,2010,34  أف )  فيما بُت ا١تؤسسة كأقرب منافسيها ُب قيمة ا١تنتج أك ا٠تدمة،  أكرب التنافسية تعٍت ٖتقيق فجوةو  ا١تيزةى

قصد التنافسية يي  ا١تيزةى  إٔب أف   (Barney & Clark ,2007,13)كُب تكلفة تقدٯتو من كجهة نظر العمبلء، كيشَت بار٘ب ككبلرؾ 
ليندنج  دي كن للمنافسُت تقليدىا، كمن ٍب يؤكِّ الداخلية الفريدة ا١تلموسة كغَت ا١تلموسة اليت ال ٯت توليد موارد كقدرات ا١تؤسسة :هبا
(Lindong,2007,13 ضركرةى ) اع السياسات ن  مع اىتماـ صي  مكانات التنافسية، كاسًتاتيجيات التمايز،إلتوظيف القول كا

إ٬تابية  فجوةو  يعٍت كجودى التعليمية، كالقيادة اٞتامعية بتحسُت تنافسيتها. كعلى ىذا فإف امتبلؾ ا١تؤسسات التعليمية للميزة التنافسية 
 ها من اٟتصوؿ على مراكز متقدمة ُب التصنيفات اٞتامعية.ني بُت ا١تؤسسة كبُت منافسيها، ٘تكِّ 
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 Ongمن الدراسات ) أشارت عديده  ُب عملها، فقد ااسًتاتيجين  اتوجهن بوصفها ا١تنظمات ٨تو ا١تيزة التنافسية  من الكثَتي  وي جً كتت    

& Bin Ismail, 2008 ،)(كPurwanto,2010،) كHopkins & Carlson, 2011)( )Hana,2013,84،) 
ٖتقيق ا١تيزة التنافسية من خبلؿ  إٔب أ٫تيةً ( 7.02ك)جربين، (،Bikse, Rivža, &  Brence ,2014(، ك)7.07ك)الصاّب،

اسًتاتيجيات الريادة، كاٞتودة الشاملة، كا١توقف التنافسي،  :االسًتاتيجيات ا٢تادفة إٔب تطوير مؤسسات التعليم اٞتامعي مثل بعضً 
كدمج تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ مع كفاءات ا١تورد البشرم، كٖتسُت أداء العاملُت، كتشجيع الطبلب على اإلبداع، كالًتكيز 

 زة التنافسية.لبناء ا١تي مداخلى باعتبارىا على البحث العلمي، كالتعليم، كاسًتاتيجيات إدارة ا١تعرفة 
، كالتكنولوجيا، كاالبتكارى ، البشرية التنظيمي، كا١تواردى  اٞتامعية، كا٢تيكلى  القيادةى  :التنافسية لتشمل ا١تيزةً  مصادري  كتتنوعي     
تقود إٔب  اٞتامعات من تبٍت كتطبيق اسًتاتيجيات اصةو ٓتن ا١تؤسسات التعليمية ك ٦تا ٯتكِّ  ؛مكانات ا١تادية، كالعمليات التنظيميةإلكا

، كأف كمستدامةن  (، على أف تكوف مستمرةن Morrish , 2011و) (،Wang, & Chu ,2011,100ٖتسُت فعاليتها ككفاءهتا )
 ,Andrevski & Ferrier)  ٔتنافسيها أك ٔتقارنتها بنفسها ُب فًتات زمنية أك ُب مناشط ٥تتلفة تتسم بالنسبية مقارنةن 

2008,4). 
، (Arshed, Pancholi & Macintosh, 2016,151)(، وPorter,2012,15) من الدراسات الكثَتي  في كتصنِّ  

 :Cost Leadership Strategy :(: اسًتاتيجيات التنافس إٔب: اسًتاتيجية قيادة التكلفةWang, et al, 2011,100ك)
 تتميزحيث Differentiation Strategy حيث التكلفة األقل با١تقارنة مع ا١تنافسُت، كاسًتاتيجية التمايز كاالختبلؼ:

يصعب ٤تاكاهتا، كاسًتاتيجية الًتكيز  خاصة كمتنوعة، كذات جودة، كريادة تكنولوجية، كٝتعة جيدة ا١تنتجات أك ا٠تدمات بسماتو 
: من خبلؿ إشباع حاجات ٣تموعة معينة من العمبلء، أك بالًتكيز على Strategy -Differentiation Focusأك التخصص 

تأكيد على  التنافسية. كُب ىذا ا١تيزة السًتاتيجيات ٖتقيق الزمن كا١تعرفة ( عاملي760 ،...7منَت،(د، كيضيف د  جغراُب ٤تي سوؽ 
مكانات إلأ٫تية أف تستند اٞتامعات على اسًتاتيجية ٤تددة ٖتقق من خبل٢تا األسبقية على منافسيها، مع ضركرة توافر ا١توارد كا

 التنافسية بالبعد االسًتاتيجي.  البشرية، على أف تتسم ا١تيزةي  ا١تادية كالتقنية، كالقول
، ُب ا( ٤تورن 07التنافسية ٯتكن ٕتميعها ُب ) للميزةً  ا( مؤشرن 006) أنو ٯتكن حصر (Schwab, 2016, 3) كيرل شواب  

ُب البنية التحتية للمؤسسات،  لي ا١تتطلبات األساسية اليت تتمث   ، تشمل اجملموعة األكٔبكافةن  ثبلثة ٣تموعات رئيسة تضم ااكر
كحجم السوؽ، كتتمثل اجملموعة الثالثة ُب عوامل االبتكار  ،كالكفاءة ،التدريب :كتتمثل اجملموعة الثانية ُب معززات الكفاءة كتشمل

 كاإلبداع كاالبتكار. ،تطور بيئة األعماؿ :كتشمل كالرقي
ألخرل حسب إمكاناهتا، كنوع القائمُت عليها، كبقدر توافر متطلبات  كتتفاكت طرؽ ٖتقيق ا١تيزة التنافسية من مؤسسةو    

، (Nwokah & Ezirim,2010,p.94)  من الدراسات منها دراسة ٖتقيقها حسب ما أشارت إليو عديده 
 & Srivastava, Franklin))(، ك7.06، ك)بوسآب،(Moghavvemi, Hakimian & Feissal,2012,27)ك

Martinette,2013، (Sriwidadi,et al ,2016 ,38) ،ىػ(، ك0662ك)السهليKrishnaswamy,2017) ،)أشارت  اليت
لتحقيق ا١تيزة التنافسية تتعلق بالتخطيط االسًتاتيجي، كالقيادة كالتنظيم اإلدارم، كا١توارد ا١تادية  توافر بعض ا١تتطلبات إٔب ضركرةً 

الطبلبية، كالربامج كا١تناىج الدراسية، كالبحث العلمي، كخدمة اجملتمع، كالبشرية، كأعضاء ىيئة التدريس، كالطلبة، كا٠تدمات 
حة ط  كا١تشاركة ُب اٗتاذ القرار، قصد ٖتقيق األسبقية على اٞتامعات ا١تنافسة الية كاإلقليمية كالعا١تية، مع الًتكيز على ا٢تياكل ا١تس

  من ا٢تياكل ا٢ترمية.)األفقية( كفرؽ العمل، بدالن 
مبتكرة، مع القدرة  اٞتامعات من البقاء كا١تنافسة بطريقةو  ني ٯتيكِّ  امتميزن  االتنافسية تعد موردن  ا١تيزةى  بلؿ ما سبق يتضح أف  كمن خ   

على ا١تؤسسات التعليمية السعي للحفاظ على ميزاهتا التنافسية، باستخداـ  على التكيف مع ا١تتغَتات ايطة، كمن ٍب  
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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القدرة على بالًتكيز كالتخصص، أك بالتمايز كاالختبلؼ، أك با١تناسبة، سواء ما تعلق منها بالتكلفة، أك االسًتاتيجيات التنافسية 
القيادة اٞتامعية، كالتوجو كفاءة ا١تعرفة كالتقنيات البلزمة، ك  توافر :الكفاءة التشغيلية للمؤسسة، من خبلؿبك أتوظيف التكنولوجيا، 

متكاملة من السياسات لتنظيم عمل اٞتامعة، مع توافر ا١توارد ا١تادية كالتنظيمية، ك٘تكُت العاملُت، ُب  االسًتاتيجي، عرب منظومةو 
 ظل توافر ىياكل تنظيمية أفقية مرنة.

بية أكجو التنافس اليت حثت عليها الًت  دي التنافسية، إذ تتعد   من التطبيقات الًتبوية للميزةً  كلقد حظيت الًتبية اإلسبلمية بعديدو   
من  اإلسبلمية ُب ٥تتلف اٞتوانب التعبدية كالشرعية كاالجتماعية كالصبلة، كالصدقة، كالتعليم، قاؿ تعأب" كسارعوا إٔب مغفرةو 

 كإف يده، عمل من يأكل أف من خَتان  قط   طعامان  أحده  أكل ما":، حيث قاؿ(، ككما ُب توجيو النيب067ربكم" )آؿ عمراف: 
 (، كمنها ما كاف ُب اٞتانب االجتماعي كالًتبوم، كالعمل607، 0672")البخارم، يده عمل من يأكل كاف داكد ا نيب

(، كغَته من القضايا اجملتمعية 64، 0676)القاضي،  كطلب العلم، كمساعدة اآلخرين، كاالىتماـ بالشأف العاـ للمجتمع
 التنافسية.

 التصنيفات العالمية للجامعات: -
أساسية لضماف اٞتودة األكادٯتية  باعتبارىا أداةن  لبلىتماـ ا١تتزايد الذم تضعو مؤسسات التعليم العإب ُب أنظمة التصنيف رنانظ 

(، ARWUمن أشهرىا التصنيف األكادٯتي للجامعات العا١تية )شنغهام( )ك من التصنيفات،  كللتميز ا١تؤسسي، ظهرت عديده 
 ,Loobuyck, 2009)(، كغَتىا Webometrics، كتصنيف )(THES)م العإب (، كتصنيف )التاٯتز( للتعليQSكتصنيف)

ىذه التصنيفات العا١تية اٞتامعات على ٖتديد مكانتها على  ، حيث تساعدي ((Taylor & Braddock ,2007,112، ك(207
 لقياس جودة اٞتامعات كمدل ٘تيزىا، كعلى ىذا تسعى معظمي  مهمةن  ا١تستول العا١تي من زكايا كمنظورات ٥تتلفة، باعتبارىا أداةن 

 التصنيفات العا١تية.  اٞتامعات إٔب ٖتسُت صورهتا كٝتعتها ُب كظائفها ا١تختلفة ٔتراعاة ا١تعايَت اليت كضعتها أشهري 
جامعة  (..0)من أشهر التصنيفات العا١تية، كيعتمد على ترتيب أفضل  ARWU))األكادٯتي للجامعات  التصنيفي  عد  كيي   

أساسي على البحث كالنشر العلمي كعلى جودة  ترتكز كبشكلو اليت من ا١تؤشرات،  ، كيستند ىذا التصنيف على ٣تموعةو العآبُب 
( 733، 2013إال أف ىذا التصنيف ككما تشَت )بوطبة،( http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm) أعضاء ىيئة التدريس

مة كباللغة اال٧تليزية، كىو ما ال يصلح لتقوٙب كل جامعات أساسي على عدد ا١تقاالت ا١تنشورة ُب ٣تبلت عا١تية ٤تك   بشكلو  يعتمدي 
جامعة ُب ( ..0)ُب ترتيبو ألفضل  (THES)للجامعات العآب، كال كل أنواع الدراسات العلمية، كما يستند تصنيف التاٯتز 

أساسي على ٝتعة  من ا١تؤشرات ترتكز بشكلو  ا، على ٣تموعةو ٓب ٯتر على نشأهتا ٜتسوف عامن  جامعةو  (..0)العآب، ككذلك أفضل 
 ,The Times Higher World University Rankings، كعلى البحث كالنشر العلمي )ااٞتامعة كتواجدىا عا١تين 

2018.) 
،  جامعةو  (..2)لًتتيب أفضل  (QSكيستخدـ تصنيف مؤسسة )  ُب العآب، ستة مقاييس تشمل ٥تتلف التخصصات، )العلـو
 Quacquarelli Symonds) الطب اٟتيومك العلـو االجتماعية، ك الفنوف، كالعلـو اإلنسانية، ك التكنولوجيا، ك 

Limited,2018)   من التقييم، من خبلؿ تقييم )  %( .٢6تا ) صي حيث ٮتص   بالغة كتعد السمعة األكادٯتية للجامعة ذات أ٫تيةو
 ا١تتخرجُت( من أرباب العمل)جهات التوظيف( ألداء 666من ذكم ا٠تربة، ك) ا( أكادٯتين 7620

(https://www.topuniversities.com/qs-world-university) ،  ىذا التصنيف ىو الًتكيز على تقييم مستول  ا ٯتيزي ك٦ت
.  (Baty,2010,149) اكتصنيفها دكلين  مكمهاراهتا١تتخرجُت جودة التعليم، كالبحوث األساسية كالتطبيقية، كتوصيفو لقدرات 

مؤسسة( على تقدٙب  ...72أكثر من ) إٔب حث ا١تؤسسات التعليمية Webometricsكيهدؼ تصنيف "كيبومًتيكس": 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م

http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-
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الوافدين على تعرؼ مكانة اٞتامعة كٝتعتها  اصةو ٓتأنشطتها العلمية كالبحثية بدقة عرب موقعها اإللكًتك٘ب، ككذا مساعدة الطلبة ك 
((Ranking Web of Universities, 2018 ألىم مؤشرات التصنيفات العا١تية للجامعات: االتإب تلخيصن  ، كيوضح اٞتدكؿي 

 ملخص ألىم التصنيفات العا١تية للجامعات كمؤشراهتا التصنيفية: (1جدكؿ )

تنوع اٞتهات اليت تقـو بالتصنيف ما بُت جهات كمراكز أْتاث كشركات كصحف، كيتضح تباين األكزاف  ٦تا سبق يتضحك  
االعتماد على استطبلع رأل األقراف، كعلى ٝتعة اٞتامعة، كعلى النشر  لتشمل:مؤشراهتا  دي ا١تعطاة لكل تصنيف، كما تتعد  

على قياس إنتاجية البحث كالنشر العلمي ُب  ُب ٣تملهاات تتفق ٚتيع التصنيف أف  كما اإللكًتك٘ب، كعلى قواعد البيانات،  
أحد أىم آليات إثراء ا١تعرفة العلمية كالتميز، عبلكة على معيار السمعة األكادٯتية الدكلية للجامعة بُت نظرائها، بوصفو اٞتامعات، 

 لطبيعية، كللدكريات العلمية ا١تنشورة باللغة اإل٧تليزية. للعلـو ا اُب التصنيف تنحاز أساسن  بعةى ا١تت   إال أنو يؤخذ عليها أف الطريقةى 
 إٔب ٪تاذج تصنيف اٞتامعات حوؿ معايَتىا كمنهجياهتا، إال أهنا باتت حقيقةن  تػيوىج وكمهما يكن من أ٫تية االنتقادات اليت    

تمع ا١تعلومات البلزمة حوؿ مكانة اٞتامعة لدل ٥تتلف اٞتهات ا١تعنية بالتعليم اٞتامعي، فهي توفر للمج كبَتو   كاقعة، كذات تأثَتو 
 ( إٔب أف  85، 2016، كيشَت )قاٝتي كسليما٘ب،(Buela-Casal, et al.2007,19) كمدل جودة العملية التعليمية هبا

انتها ُب التصنيفات العا١تية ٯتكن أف تسهم ُب ٖتقيق ا١تيزة التنافسية للجامعات من خبلؿ السعي لرفع قدرهتا التنافسية، كتبياف مك
التصنيفات العا١تية من أبرز ما  تصنيف اٞتامعات ُب ايطُت اإلقليمي كالعا١تي، كالتأكيد على جودة ٥ترجاهتا. كعلى ىذا تيعد  

 بو على جودة اٞتامعات، كعلى مدل قدرهتا التنافسية. ٯتكن االستدالؿي 
 الطريقة واإلجراءات:

 الدراسة: منهج  :اًل أو 
ؼ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب الوصفي التحليلي لتعر   ا١تنهجى  استخدمت الدراسةي  

 تقدٙب بعض التوصيات كا١تقًتحات البلزمة لتحقيقها.مع لتحقيق ا١تيزة التنافسية،  مدخبلن بوصفها التصنيفات العا١تية 
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 (41%أراء األكادٯتيُت ) -
استطبلع آراء جهات التوظيف -
(11)%. 
االستشهادات العلمية من -
(ISI( )20)% 

نسبة أعضاء ىيئة التدريس إٔب -
 %(20) الطبلب

 %(5نسبة األعضاء الدكليُت )- 
 %(5)نسبة الطبلب األجانب -

التعليم اٞتامعي -
كالبيئة ايطة 

%(31)  
ٝتعة البحث  -

 %( 31)العلمي 
تأثَت  -

االستشهادات 
(31)% 

النظرة الدكلية  -
 %( 7.5للجامعة )

الصناعة  -
%(2.5) 

كنشر ٚتيع ا١تلفات 
(5)% 
الرؤية عدد ا١تلفات -

كات على الشب
(510)٪ 
معيار البحث -

scholar  كعدد
األْتاث ا١تنشورة 

 %(35الكًتكنيا )
 (visibility)الرؤية -

من خارج اٞتامعة 
(11)% 

نسبة األعضاء اٟتاصلُت على جزائز -
 %Fields (11)نوبل كميدالية 

عدد ا١تنسوبُت ا اٟتاصلُت على -
 Fieldsجوائز نوبل كميدالية 

(21)% 
االستشهادات العلمية ا١تكثفة -
(21 )% 
عدد األْتاث ا١تنشورة ُب ٣تليت -

Nature & Science (21)% 
 %(10األداء األكادٯتي )-
 %(21عدد ا١تقاالت ا١تنشورة )-
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 :تهاوعين : مجتمع الدراسةاثانيً 
السعودية حسب الدرجة  العربيةاجملتمع األصلي للدراسة من ٚتيع أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد با١تملكة  تكوف   

( .662من إٚتإب ) ا( عضون 604العلمية، كالوظيفة، كطبيعة التخصص، كاٞتنس )عينة عشوائية طبقية(، كقد بلغت عينة الدراسة )
، ُب اأك إلكًتكنين  ا(، ٦تن استجابوا ألداة الدراسة كرقين 7.02/.066ا١تلك خالد،)جامعة %( 0600عضو ىيئة تدريس بنسبة )

 ا، كاٞتدكؿ التإب يبُت توزيع العينة تبعن (ـ .7.0/ 7.02)-(ىػ .066/.066)بداية الفصل الدراسي األكؿ من العاـ اٞتامعي 
 ١تتغَتاهتا كما يلي: اسة تبعن ا ُب أفراد عينة الدراحيث يشَت إٔب أف ىناؾ تنوعن  ،للمتغَتات التصنيفية

 .للمتغَتات التصنيفية اتوزيع أفراد عينة الدراسة كخصائصها ّتامعة ا١تلك خالد تبعن : (2جدكؿ )
 % العدد تقسيمهما متغيرات الدراسة م

10   
 الدرجة العلمية

 22.4 102 أستاذ
 33.1 151 أستاذ مشارؾ
 44.5 203 أستاذ مساعد

 %100 456 المجموع
20   

 الوظيفة
 39.9 182 اإدارين  اأشغل منصبن 

 60.1 274 اإدارين  اال أشغل منصبن 
 %100 456 المجموع

 60.1 274 ذكر الجنس  30
 39.9 182 أنثى

 %100 456 المجموع
 48.7 222 إنسا٘ب طبيعة التخصص  40

 51.3 234 علمي
 100 456 المجموع      

 ا: بناء أداة الدراسة:ثالثً 
لبلستفتاء عليها من قبل  –االستبانة  –اإلطار النظرم كالدراسات السابقة، قاـ الباحثاف ببناء أداة الدراسة ا١تيدانية  ضوءُب   

هبدؼ  ( فقرةن 72عينة الدراسة، كاشتملت االستبانة على البيانات األكلية اليت تضمنت متغَتات الدراسة، كما اشتملت على )
لتحقيق ا١تيزة  مدخبلن بوصفها ة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية تعرؼ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتح

 التنافسية. 
 صدق أداة الدراسة )االستبانة( وثباتها:

، ا( ٤تكمن 15من أعضاء ىيئة التدريس ا١تختصُت بلغ عددىم ) : قاـ الباحثاف بعرض االستبانة على ٣تموعةو مينحك  صدق الم   -
مت من أجلو، كُب ضوء آراء اكمُت ًب إعادة مِّ درجة مبلئمة عبارات أداة الدراسة لقياس ا٢تدؼ الذم صي  تعرؼكذلك هبدؼ 

 ُب صورهتا األكلية. ( فقرةن 75من إٚتإب ) فقرةن  (72صياغة بعض العبارات، حىت كصلت ُب صورهتا النهائية إٔب )
الداخلي لبلستبانة من خبلؿ حساب معامبلت ارتباط بَتسوف بُت ًب التأكد من صدؽ االتساؽ  :صدق االتساق الداخلي -

 من أبعاد االستبانة كالدرجة الكلية جملموع األبعاد، كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ التإب: درجات كل بعدو 
 صدؽ االتساؽ الداخلي لبلستبانة بأبعادىا ا١تختلفة: (3جدكؿ )

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون األبعاد  م
 0.01 0.811 البعد األكؿ  .1
 0.01 0.869 البعد الثا٘ب  .2
 0.01 0.909 البعد الثالث  .3
 0.01 0.741 البعد الرابع  .4
 0.01  0.793 البعد ا٠تامس   .5
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 0.01 0.843 البعد السادس  .6
 0.01 0.746 البعد السابع   .7
 0.01 0.836 البعد الثامن  .8

 0.01 0.820 االستبانة ككل
 (..027.أف عبارات االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدؽ االتساؽ الداخلي فقد بلغ )( 6يتضح من اٞتدكؿ) 

التأكد من ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل الثبات )ألفا كركنباخ( ٞتميع العبارات حيث بلغ  ًب  : االستبانة ثبات -
 من الثبات، كما يلي:  عاليةو  تتمتع بدرجةو  االستبانةى  (، كىذا يدؿ على أف  0.46.)

 معامل ألفا كركنباخ: (4جدكؿ )
 معامل الثبات )الفا كركنباخ( عدد العبارات األبعاد ـ
 0.819 9 البعد األكؿ  10
 0.909 14 البعد الثا٘ب  20
 0.812 8 البعد الثالث   30
 0.841 9 البعد الرابع  40
 0.785 7 البعد ا٠تامس  50
 0.802 7 البعد السادس  60
 0.628 8  البعد السابع   70
 0.826 10 البعد الثامن  80

 0.964 72 إٚتإب االستبانة  
 : المعالجات اإلحصائية للبيانات:ارابعً 

إلجراء التحليبلت كاإلحصاءات البلزمة لبيانات  (SPSS-18استخدـ الباحثاف الرزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية ) 
 االستبانة باستخداـ األساليب اإلحصائية كما يلي:

درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة من كجهة نظر أفراد عينة  ؼً الوزف النسيب )ا١تتوسط الوز٘ب( كالنسب ا١تئوية كاال٨ترافات ا١تعيارية: لتعر   -
 ، كقد استخدـ الباحثاف مقياس ليكرت ا٠تماسي، كما ُب اٞتدكؿ التإب:الدراسة

 مستويات التوافر ١تقياس ليكرت ا٠تماسي(: 5جدكؿ )
 األىميةدرجة  

 اضعيفة جدن  ضعيفة متوسطة كبَتة اكبيرة جدً 
5 4 3 2 1 

 كعلى ىذا ًب ٖتويل مقياس ليكرت إٔب ٜتس فًتات متساكية الطوؿ، كمايلي: 4( =1-5كبذلك يكوف مدل الدرجات = )
 .مستويات مقياس ليكرت ا٠تماسي: (6جدكؿ )

 درجة األىمية النسبة المئوية      %  درجة األىمية 
 5.0إٔب أقل من  4.2من  %100% إٔب أقل من 84من  اكبَتة جدن 

 4.2إٔب أقل من  3.4من  %84% إٔب أقل من 68من  كبَتة
 3.4إٔب أقل من  2.6من  %68% إٔب أقل من 52من  متوسطة
 2.6إٔب أقل من  1.8من  %52% إٔب أقل من 36من  ضعيفة

 1.8إٔب أقل من  1.0من  %36% إٔب أقل من 20من  / غَت مهمة اضعيفة جدن 
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، هبدؼ حساب الفركؽ بُت متوسطات (One -Way Analysis of Variance)ٖتليل التباين أحادم االٕتاه:  -
 ل للدرجة العلمية.عزى اسػتخدمو البػاحثاف للفركؽ اليت تي كقد ١تتغَتات الدراسة،  ادرجات أفراد العينة كفقن 

 ل للدرجة العلمية.عزى الفركؽ بُت ا١تتوسطات اليت تي ( لبياف إتاه داللة Tukey HSDاختبار ) -
لبياف إتاه داللة الفركؽ اإلحصائية بُت ا١تتوسطات اٟتسابية ألفراد ، (Independent Samples Testاختبار)ت(: ) -

 ل للوظيفة، كطبيعة التخصص، كاٞتنس.عزى العينة، اسػتخدمو البػاحثاف للفركؽ اليت تي 
 ومناقشتها:: نتائج الدراسة اخامسً 

 مدخبلن بوصفها ُب التصنيفات العا١تية  ترتيب جامعة ا١تلك خالد : ما درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُتاألكؿإجابة السؤاؿ  
 لتحقيق ا١تيزة التنافسية من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

 افات ا١تعيارية، كالًتتيب لبلستجابات كما يلي:باستخداـ ا١تتوسطات ا١ترجحة، كاال٨تر  اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ميدانين ٘تت ا
 (456المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، الستجابات أفراد عينة الدراسة وترتيبها )ن= : (7جدول )
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 البعد األول: آليات تحسين أساليب القيادة الجامعية:
تىبٌت خطة اسًتاتيجية كاضحة لتقليص الفجوة بُت مستول أداء اٞتامعة اٟتإب،   10

 كمستول أداء اٞتامعات العا١تية ا١تصنفة.
 كبَتة 4 0.769 4.043

السعي إٔب تطوير نظم اإلدارة اٟتإب ة باٞتامعة من خبلؿ كضع معايَت علمية   20
 الختيار القيادات اٞتامعية.

 كبَتة 2 0.564 4.125

 كبَتة 1 0.677 4.171 .االعمل على ضماف استقبلؿ اٞتامعة إدارين   30
 كبَتة 6 0.779 4.028 تأىيل القيادات باٞتامعة )األكادٯتية كاإلدارية( من خبلؿ التدريب ا١تناسب.  40
 كبَتة 9 0.897 3.907 لبناء ا١تيزة التنافسية.  مدخبلن بوصفها نتاج ا١تعرفة إتركيز القيادات اٞتامعية على   50
٘تكُت القيادات باٞتامعة من خبلؿ تفويضهم بعض الصبلحيات كتشجيعهم   60

 على ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارات ا١تناسبة. 
 كبَتة 3 0.811 4.070

 كبَتة 8 0.548 3.980 تبٌت القيادات باٞتامعة أساليب حديثة لنظم اٞتودة كاالعتماد األكادٯتي.  70
 كبَتة 5 0.553 4.039 اٞتامعة من خبلؿ الربامج التدريبية ا١تناسبة.توعية القيادات باٞتامعة بأنظمة   80
دعم القيادة تطبيق ا١تعايَت الًتبوية اإلسبلمية اليت تسهم ُب تنمية القدرة   90

 التنافسية.
 كبَتة 7 0.592 4.008

 ( بدرجة أىمية كبيرة4.041إجمالي المتوسط المرجح للبعد األول )
 البحث العلمي: البعد الثاني: آليات تحسين

 كبَتة 3 0.630 4.078 إنشاء ىيئة كطنية مستقلة للبحث كالتطوير كاالبتكار.  100
 كبَتة 11 0.830 3.750 إنشاء كحدة مستقلة باٞتامعة للبحث كالتطوير كاالبتكار  110
 كبَتة 14 0.877 3.684 إلزاـ الباحثُت بنشر البحوث ُب ٣تبلت عا١تية كفق معامل تأثَت عإب.  120
 كبَتة 9 0.900 3.778 تشجيع الفرؽ العلمية البحثية متعددة التخصصات.  130
كجود آليات لتفعيل الشراكة بُت القطاع األكادٯتي كقطاع الصناعة كاألعماؿ   140

 من خبلؿ تشجيع البحوث التطبيقية مع اٞتامعة.
 كبَتة 4 0.857 4.072

 كبَتة 5 0.571 4.028 كاٟتاضنات التقنية.التوسع ُب إنشاء صيغ جديدة مثل مراكز التميز البحثي،   150
 كبَتة 10 1.000 3.776 نشاء كحدة لتسويق البحوث العلمية لتشجيع ثقافة ا١تبادرة التجارية.إ  160

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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زيادة اتفاقيات التعاكف )الي كاإلقليمي كالدكٕب( ُب ٣تاؿ البحث العلمي   170
 مع اٞتامعات ا١تتقدمة ُب التصنيفات العا١تية. اصةو كٓت

 كبَتة 2 0.790 4.087

دعم الًتابط الشبكي بُت اٞتامعة كاٞتامعات األجنبية ٔتا يعٌزز كجودىا كيساعد   180
 على التبادؿ البحثي.

 كبَتة 8 0.915 3.894

 كبَتة 6 0.594 4.024 تشجيع الباحثُت باٞتامعة على إجراء البحوث العلمية باللغة اال٧تليزية.  190
 كبَتة 7 0.976 3.969 ا١تتكاملة إلدارة البحوث العلمية.تطبيق األنظمة اإللكًتكنية   200
االرتقاء ّتودة التحكيم العلمي للبحوث العلمية باٞتامعة من خبلؿ ٣تموعة من   210

 ا١تعايَت كالضوابط للتحكيم تضمن ٢تذه البحوث قدرنا مناسبنا من اٞتودة. 
 كبَتة 12 0.908 3.739

 كبَتة 13 1.019 3.706 .باٞتامعةنشاء صندكؽ لدعم البحث العلمي إ  220
رؤية لتوجيو البحوث العلمية باٞتامعة ٔتا يتوافق مع أىداؼ التنمية الشاملة   230

 .(ـ2030)
 كبَتة جدان  1 0.614 4.324

 ( بدرجة أىمية3.92إجمالي المتوسط المرجح للبعد الثاني )
 البعد الثالث: آليات تحسين النشر واالستشهادات العلمية:

مركز للنشر الدكٕب داخل اٞتامعة؛ لتقدٙب خدمات التحرير العلمي  إنشاء  240
 كالًتٚتة كالتوثيق للبحوث العلمية ألعضاء ىيئة التدريس.

 كبَتة 3 0.556 3.956

 كبَتة 6 1.135 3.813 العمل على تدكيل الدكريات العلمية اليت تصدرىا اٞتامعة.  250
ربط الًتقيات العلمية ألعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة بالنشر العلمي ذات   260

 االستشهادات العا١تية العالية. 
 كبَتة 5 1.108 3.826

 كبَتة 2 0.586 3.962 زيادة عدد ركابط موقع اٞتامعة على اإلنًتنت للتواصل مع اٞتامعات األخرل.  270
ٗتٌصص من التخٌصصات باٞتامعة إنشاء قواعد بيانات )٤تٌلية كعربية( ُب كٌل   280

 على شبكات اإلنًتنت.
 كبَتة 7 0.859 3.811

التواصل مع شركات ا١تواقع االلكًتكنية )كجوجل كغَتىا( لوضع تقنية خاصة   290
 ٟتصر االستشهادات من البحوث العربية.

 كبَتة 8 0.828 3.609

 Web of االرتقاء ٔتعايَت النشر كاالستدالؿ العلمي العا١تية ضمن ٤تددات    300

Science 
 كبَتة 4 0.772 3.833

١تنع السرقات  Plagiarismاستخداـ برامج اكتشاؼ االنتحاؿ العلمي  310
 العلمية.

 كبَتة 1 0.468 3.991

 ( بدرجة أىمية كبيرة3.85إجمالي المتوسط المرجح للبعد الثالث )
 الرابع: آليات تحسين جودة التعليم: البعد

كضع معايَت إقليمية لتصنيف عريب يتم ُب ضوئو تصنيف اٞتامعات السعودية   320
 ٭تافظ على ا٢توية كا٠تصوصية الثقافية كيتبلَب عيوب التصنيفات األخرل.

 كبَتة 7 0.778 3.747

للوقوؼ االسًتشاد بتجارب اٞتامعات ا١تتقدمة من النماذج القريبة للمملكة،   330
 على مؤشرات التميز لديهم كخرباهتم ُب االرتقاء كالتطور.

 كبَتة 8 0.706 3.693

دكرم كاالستفادة من  إجراء ا١تقارنات ا١ترجعية )الداخلية كا٠تارجية( بشكلو   340
 النتائج ُب عملية التطوير كالتحسُت ا١تستمر للجامعة.

 كبَتة 3 0.746 3.978

الًتكيز على ٖتقيق اٞتامعة ١تواقع أفضل ُب التصنيفات العا١تية اليت تنسجم مع   350
 "QS0"الواقع العريب مثل تصنيف 

 كبَتة 4 0.743 3.978

 كبَتة 9 0.837 3.625تشجيع أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة على نشر ا١تقٌررات اإللكًتكنية عرب مواقع   360
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 اإلنًتنت.
تتوافق مع ا١تؤشرات العا١تية لقياس مدل جودة  تىبٌت مؤشرات أداء مشًتكة  370

 العملية التعليمية باٞتامعة.
 كبَتة 2 0.596 4.004

 كبَتة 1 0.468 4.017 .ٖتديث الربامج الدراسية باٞتامعة ١تواكبة ا١تعايَت العا١تية ُب ٣تاؿ التعليم العإب  380
اٞتديد من ا١تعايَت التواصل مع القائمُت على التصنيفات العا١تية للحصوؿ على   390

 كاكات التحكيمية لتصنيف اٞتامعات.
 كبَتة 5 0.623 3.975

عقد كرش عمل حوؿ تفعيل االسًتاتيجيات التنافسية من أجل تعزيز ٖتقيق ا١تيزة   400
 التنافسية ا١تستدامة للجامعة.

 كبَتة 6 0.576 3.925

 كبيرة( بدرجة أىمية  3.88إجمالي المتوسط المرجح للبعد الرابع )
 البعد الخامس: آليات تحسين الموارد المالية والمادية:

اعتماد أحدث األساليب التكنولوجية ا١تعموؿ هبا ُب اٞتامعات العا١تية لتحقيق التميز   410
 على ا١تنافسُت ُب ذات اجملاؿ.

 كبَتة 7 0.793 3.592

لتقليل التكٌدس  ؛زيادة اإلنفاؽ على البنية التحتٌية للتوسع ُب مؤسسات اٞتامعة  420
 الطبٌليب.

 كبَتة 5 0.560 3.956

 اإ٬تاد ٪توذج للتمويل الذاٌب لتنمية موارد اٞتامعة يرتبط ّتودة التعليم اٞتامعي دعمن   430
 لتحقيق استقبللية اٞتامعة.

 كبَتة 1 0.444 4.081

 إٔب تغطية أكرب قدر ٦تكن إنشاء بنك الطالب اٞتامعي لتقدٙب القركض كا١تنح كصوالن   440
 .من حاجات الطلبة ا١تستحقُت

 كبَتة 3 0.502 3.975

تفعيل صفحات منسويب اٞتامعة )أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت( ُب ا١تواقع   450
 األكادٯتية، كتدريبهم على استخدامها.

 كبَتة 4 0.646 3.962

إتاحة شبكات االنًتنت ُب اٟتـر اٞتامعي، لتشجيع الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس   460
 التعامل مع اإلنًتنت.على 

 كبَتة 2 0.459 4.046

إلدراج خرائط  اتطوير موقع اٞتامعة ١تواكبة تقنيات البحث ُب ارٌكات العا١تية سعين   470
 ُب ٤ترٌكات البحث. (sitemapsا١توقع )

 كبَتة 6 0.799 3.603

 ( بدرجة أىمية كبيرة3.89إجمالي المتوسط المرجح للبعد الخامس )
 آليات تحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس:البعد السادس: 

 كبَتة 3 0.462 4.074 كضع ضوابط تتعلق باختيار أعضاء ىيئة التدريس ٔتا يعزز القدرة على التميز.  480
إتاحة اٟتوافز كا١تزايا الستقطاب الكفاءات من أعضاء ىيئة التدريس )األجانب   490

 كالعرب( للعمل باٞتامعة كفق خطة استقطاب كاضحة.
 كبَتة 4 0.464 4.061

إتاحة إمكانية التفرغ لؤلساتذة ا١تشاركُت ُب مشركعات ْتثية مرموقة على   500
 .كافةن  ا١تستويات )الية أك اإلقليمية أك العا١تية(

 كبَتة 1 0.547 4.098

 كبَتة 2 0.364 4.098 االىتماـ بالتنمية ا١تهنية ا١تستمرة ألعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة.   510
 كبَتة 5 0.628 3.991 الدعم ا١تادم البلـز إلجراء البحوث العلمية.توفَت   520
 كبَتة 6 0.846 3.818 تشجيع الباحثُت لتوحيد طريقة كتابة اسم اٞتامعة على البحوث العلمية الدكلية.  530
االىتماـ بإعداد كوادر ٥تتصة ُب االسًتاتيجيات التنافسية لضماف التواجد   540

 التنافسي للجامعة ُب ٚتيع اافل الدكلية. 
 كبَتة 7 0.893 3.701

 ( بدرجة أىمية كبيرة3.98إجمالي المتوسط المرجح للبعد السادس )
 البعد السابع: آليات تحسين أداء الطالب:

للطبلب الدكليُت )العرب كاألجانب( باٞتامعة، من خبلؿ تىبٍت سياسات جاذبة   550
 ٗتفيف القيود كٗتفيض ا١تصركفات.

 كبَتة 4 0.490 3.973
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التوٌسع ُب البعثات كا١تهاـ العلمية للطبلب ُب اٞتامعات كا١تراكز البحثية   560
 ا١ترموقة.

 كبَتة 8 0.998 3.519

 كبَتة 6 0.720 3.855 .ٖتقق تكافؤ الفرص اعتماد األسس التنافسية للقبوؿ باٞتامعة كفق معايَت  570
 كبَتة 7 0.767 3.771 الوقوؼ على توقعات طبلب اٞتامعة سعيا لتلبيتها.  580
 اُب الربامج الدراسية ُب ضوء متطلبات سوؽ العمل كفقن  ا١تتخرجُتٖتديد ٝتات   590

 للمعايَت العا١تية.
 كبَتة 5 0.744 3.943

العليا كالبكالوريوس( من ا١تشاركة ُب إ٧تاز ٘تكُت طبلب اٞتامعة )الدراسات   600
 البحوث العلمية.

 كبَتة جدان  1 0.663 4.443

ٖتفيز الطبلب ا١تبدعُت باٞتامعة على أف يكونوا منفتحُت من خبلؿ استغبلؿ   610
 نقاط القوة لديهم ُب ضوء اىتماماهتم البحثية. 

 كبَتة جدان  2 0.708 4.315

 كبَتة جدان  3 0.768 4.217 ىو حديث ُب ٣تاؿ اختصاصاهتم الدراسية.تزكيد الطلبة باٞتامعة بكل ما   620
 ( بدرجة أىمية كبيرة4.05إجمالي المتوسط المرجح للبعد السابع )

 البعد الثامن: آليات تحسين سمعة الجامعة وتوظيف الخريجين:
نشاء إطار تعاك٘ب مع اجملتمع لتقدٙب ا٠تدمات اليت ٭تتاج إليها اجملتمع من إ  630

خبلؿ االستعانة با١تهارات كا١تصادر ا١تتاحة باٞتامعة، كبا٠تربات ا١توجودة ُب 
 اجملتمع.

 كبَتة 3 0.769 4.043

 كبَتة 2 0.546 4.125 كجود اسًتاتيجية شػاملة يتم تطبيقها كتطويرىا ١تتابعة ٝتعة اٞتامعة ُب اجملتمع.  640
احتياجاهتم من  إجراء دراسات دكرية الستطبلع آراء أرباب سوؽ العمل حوؿ  650

 الربامج الدراسية اٟتالية باٞتامعة.
 كبَتة 1 0.677 4.171

رٝتي من ٣تلس اٞتامعة حوؿ دكر اٞتامعة ُب  كجود سياسات ٤تددة بشكلو   660
 خدمة اجملتمع.

 كبَتة 7 0.779 4.028

 كبَتة 10 0.897 3.907 ٖتقيق مبدأ العدالة ُب توظيف الكفاءات ا١تؤىلة من ا٠تر٬تُت بسوؽ العمل.  670
 كبَتة 5 0.811 4.070 .كافةن  تقدٙب ٣تموعة من ا١تقررات باٞتامعة تليب احتياجات فئات اجملتمع  680
حوؿ ٗتصصو كاجملاالت اليت ٯتكن  ا١تتخرجتوفَت معلومات كاملة لدل الطالب   690

 أف يعمل هبا بعد ٗترجو.
 كبَتة 9 0.548 3.980

 كبَتة 6 0.553 4.039 ا ْتاجة اجملتمع.ا كثيقن ارتباطن  ارتباط ا٠تدمات ا١تقدمة للمجتمع من قبل ا٠تريج  700
 كبَتة 8 0.592 4.008 دكرم. بشكلو  ا١تتخرجُتإنشاء رابطة للتواصل مع   710
االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية تشتمل على سجبلت خدمات اجملتمع   720

 باٞتامعة.
 كبَتة 4 0.630 4.078

 بدرجة أىمية كبيرة( 4.044إجمالي المتوسط المرجح للبعد الثامن )
 ( بدرجة أىمية كبيرة3.96إجمالي المتوسط المرجح العام لالستبانة )

 ( أف نتائج الوزف النسيب ا١تستخلصة الستجابات أفراد العينة تشَت إٔب ما يلي:7يتضح من اٞتدكؿ )
لتحقيق ا١تيزة التنافسية،  مدخبلن باعتبارىا درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية  -

 (.3.96جاءت "كبَتة" كبوزف نسيب )
جاء البعد الثالث؛ آليات  ُب حُت(، 4.05جاء البعد السابع؛ آليات ٖتسُت أداء الطبلب ُب ا١ترتبة األكٔب بوزف نسيب ) -

 حظ تقارب درجات األ٫تية على األبعاد(، كيبل3.85ٖتسُت النشر كاالستشهادات العلمية ُب ا١ترتبة األخَتة بوزف نسيب )
 . كافةن 
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الدرجة العلمية، كالوظيفة، كالتخصص، كاٞتنس، حيث  :ىناؾ ٕتانس بُت استجابات أفراد العينة حسب متغَتاهتا من حيث -
( كىذا يعٍت أنو ال يوجد تباين بدرجة كبَتة، حيث تقارب 1.135-0.364تراكح متوسط درجات اال٨تراؼ ا١تعيارم بُت )

 ٦تا يشَت إٔب دقة ا١تتوسطات كتقارب كجهات نظرىم حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة. ؛ال٨تراؼ ا١تعيارم مع ا١تتوسطا
موافقة أفراد العينة كاقتناعهم بأ٫تية اآلليات ا١تقًتحة، لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب كلعل النتائج السابقة تشَت إٔب  

 ، كٖتسُت البحثهماكأساليب لتحقيق ا١تيزة التنافسية، حيث يركف أ٫تية تطوير نظم اإلدارة كالقيادة اٞتامعية االتصنيفات العا١تية سعين 

كاالرتقاء ٔتعايَته، كتطبيق األنظمة اآللية ا١تتكاملة إلدارة البحوث العلمية، كتوفَت ا١توارد ا١تالية كا١تادية، كجودة  كالنشر العلمي
 ايس، كالطبلب، كٖتسُت ٝتعة اٞتامعة، من خبلؿ دعم مبادئ البلمركزية، كاستقبلؿ اٞتامعات إدارين التعليم، كأعضاء ىيئة التدر 

، ككضع معايَت علمية كاضحة الختيارىا، كالًتكيز على همكتدريب ، كإنشاء مراكز إعداد القيادات األكادٯتية كاإلداريةاكأكادٯتين  اكمالين 
 اتيجية، كزيادة اتفاقيات التعاكف اإلقليمي كالدكٕب، كٖتفيز أعضاء ىيئة التدريس مادين إنتاج ا١تعرفة، كالدخوؿ ُب ٖتالفات اسًتا

( Science( أك )Natureمرتفع مثل ) IFذات معامل تأثَت  ISI)عند القياـ بأْتاث ٦تيزة يتم نشرىا ُب ٣تبلت عا١تية) اكمعنوين 
ا فيما يعرؼ اصطبلحن Thomson Reutersكمؤسسة )تومسوف ركيًتز( Web of Scienceأك ما يعاد٢تما، كضمن ٤تددات 
Journal Citation Reportسوؽ العمل، كىذا يتطلب  ، كربط ذلك بالًتقيات العلمية، كربط البحث العلمي باحتياجات

علمي كالتكنولوجي، كإنشاء كتكنولوجية لتقدٙب الدعم ال ْتثيةن  حاضنةن بوصفها إنشاء ىيئة كطنية مستقلة للبحث كالتطوير كاالبتكار 
صندكؽ لدعم البحث العلمي، كتشجيع حركة الًتٚتة، كإنشاء قواعد بيانات )٤تلٌية كعربية( ُب كٌل ٗتٌصص من التخٌصصات 

ُب ٤ترٌكات البحث العا١تية لتسهيل  (sitemapsكتطوير موقع اٞتامعة، كإدراج خرائط ا١توقع ) اٞتامعية على شبكات اإلنًتنت،
 عملية اٟتصوؿ على ا١تعلومات ا١تطلوبة كالنتشاره بُت الباحثُت، ككذلك التواصل مع الشركات العا١تية لوضع تقنية خاصة

تناسب مع لكي ت البلستشهادات با١تواقع اإللكًتكنية لكي ال يينتقص حق البحث العلمي العريب، كإتاحة الربامج التعليمية إلكًتكنين 
النسجاـ معايَته كمؤٌشراتو مع الواقع العريب، ككضع تصنيف عريب عا١تي لتصنيف  ا"نظرن QSتصنيف كيبومًتيكس، كتصنيف "

ا ١ترتكزات عربية ٖتافظ على ا٢توية كا٠تصوصية الثقافية، كمنافس للتصنيفات العا١تية، كإنشاء كحدة كفقن  هكتطوير  اٞتامعات السعودية
كنشر ثقافة قياس مؤشرات األداء، كتبٍت مؤشرات أداء عا١تية،  دكٕب داخل كليات اٞتامعة لتقدٙب الدعم كا١تساعدة،أك مركز للنشر ال

كدعوة كبار ٤تررم الدكريات العلمية العا١تية ١تؤ٘ترات كلقاءات للتعريف بآليات النشر ُب الدكريات العا١تية، كمن بُت آليات ٖتقيق 
اء األكقاؼ لتحسُت البنية التحتية، كإنشاء بنك الطالب لتقدٙب الدعم ا١تادم للطبلب، كإنشاء مراكز االستقبلؿ ا١تإب للجامعة إنش

كضع ضوابط تتعلق باستقطاب الكفاءات من أعضاء  لبلستشارات البحثية الطبية كا٢تندسية كالتقنية كغَتىا، كلعل ىذا يتطلب
، كتوحيد االبحثية، كتشجيعهم على إجراء ْتوث علمية مشًتكة عا١تين  ىيئة التدريس السعوديُت كاألجانب، كرفع مستول مهاراهتم

 كٖتفيز الطبلب كإعداد كوادر ٥تتصة ُب االسًتاتيجيات التنافسية، طريقة كتابة اسم اٞتامعة على البحوث العلمية الدكلية ا١تنشورة،

راسة باٞتامعة، كزيادة البعثات كا١تهاـ العلمية إٔب كتعزيز انفتاحهم الفكرم، كتبٌٍت سياسات جاذبة لتشجيع الطبٌلب الدكليُت للد
اٞتامعات كا١تراكز البحثية ا١ترموقة، كتطوير أسس القبوؿ كفق معايَت ٖتقق العدالة كتكافؤ الفرص كتعزز من ثقة الطالب باٞتامعة، 

٤تددة من ٣تلس اٞتامعة حوؿ دكر اٞتامعة ُب خدمة  دكرم، مع كجود سياساتو  بشكلو  ا١تتخرجُتكإنشاء رابطة للتواصل مع 
كاالستشاريُت  ا١تتخرجُتمن الطبلب ك  اكإنشاء إطار تعاك٘ب مع اجملتمع من خبلؿ تشكيل ٞتاف استشارية تضم عددن اجملتمع، 

 ا١تتخرجالطالب كرجاؿ أعماؿ للوقوؼ على درجة مبلئمة الربامج الدراسية الحتياجات سوؽ العمل، كتوفَت معلومات كاملة لدل 
توفَت ا١توارد ا١تالية ، كىذا يتطلب ا١تتخرجُتحوؿ ٗتصصو ك٣تاالت العمل ا١تناسبة، كٖتقيق مبدأ العدالة ُب توظيف الكفاءات من 

 البلزمة، كإعادة النظر ُب ا٢تيكل التنظيمي للجامعة، كتوفَت نظاـ معلن الستقطاب القيادات األكادٯتية كاإلدارية ذات الكفاءة، كُب
(،ك  2016، ك)الشربيٍت،(Lindong,2007)إليو دراسة  خلصتكتتفق ىذه النتائج مع ما ، ظل مناخ تنظيمي داعم للعمل
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(Sriwidadi,et al,2016) ، (Krishnaswamy,2017) (Diab,2013) ،(، ك)2012، ك)الصاّبOng & Bin 
Ismail, 2008ك ،)Purwanto,2010)،2017(، ك)الصاكم،) (Hopkins, Raymond & Carlson ,2011)  

(، حيث 7.04ك)توصيات ا١تؤ٘تر العلمي الدكٕب: التعليم العإب ُب الوطن العريب ٨تو التنافسية العا١تية، (، 7.04ك)٤تمود، 
للباحثُت، كتوفَت التأكيد على تطوير نظم اإلدارة اٟتالية للجامعات، كعلى أ٫تية البحث العلمي كتقدٙب الدعم ا١تادم كا١تعنوم 

 اإلمكانات ا١تادية البلزمة، كالدخوؿ ُب ٖتالفات اسًتاتيجية بُت اٞتامعة كمؤسسات اجملتمع.
إلى متغيرات  تيعزىلإحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة يمكن أن  ذات داللةٍ  إجابة السؤال الثاني: ىل توجد فروقٌ 

 التخصص/ الكلية، والجنس؟ الدراسة: الدرجة العلمية، والوظيفة، وطبيعة
بُت  ةإحصائي داللةو ذات  لئلجابة عن ىذا السؤاؿ، ًب صياغتو ُب ٣تموعة من الفركض الصفرية، تشَت إٔب عدـ كجود فركؽو  

 كًب التحقق من صحة ىذه الفركض على النحو التإب:، إٔب متغَتات الدراسة تيعزىلاستجابات أفراد العينة ٯتكن أف 
 لمتغير الدرجة العلمية:أواًل: وفقاً 

ٖتليل التباين ١تتوسطات درجات أفراد العينة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب  نتائج 
 ١تتغَت الدرجة العلمية.  التحقيق ا١تيزة التنافسية كفقن  مدخبلن بوصفها التصنيفات العا١تية 

 ١تتغَت الدرجة العلمية ا١تتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة كفقن نتائج ٖتليل التباين :(9جدكؿ )
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

البعد األكؿ: آليات 
ٖتسُت عمليات 
 القيادة اٞتامعية

داؿ  * 1.111 6.915 118.266 2 216.532 اجملموعات بُت
 15.678 453 7112.343 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 7318.875 اإلٚتإب

البعد الثا٘ب: آليات 
ٖتسُت البحث 

 العلمي

غَت داؿ  1.132 2.137 126.362 2 252.723 بُت اجملموعات
 62.124 453 28196.941 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 28349.664 اإلٚتإب

البعد الثالث: آليات 
ٖتسُت النشر 

 العلمي

غَت داؿ  1.121 2.123 39.535 2 79.171 بُت اجملموعات
 18.624 453 8436.559 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 8515.629 اإلٚتإب

البعد الرابع: آليات 
 ٖتسُت جودة التعليم

غَت داؿ  1.437 1.829 13.111 2 26.211 اجملموعاتبُت 
 15.816 453 7159.931 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 7186.132 اإلٚتإب

البعد ا٠تامس: 
آليات ٖتسُت ا١توارد 

 ا١تالية كا١تادية

داؿ  **1.121 3.885 31.258 2 62.516 بُت اجملموعات
 8.146 453 3644.991 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 3717.517 اإلٚتإب

البعد السادس: آليات 
ٖتسُت أداء أعضاء 

 ىيئة التدريس

غَت داؿ  1.155 1.874 16.572 2 33.145 بُت اجملموعات
 8.845 453 4116.811 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 4139.945 اإلٚتإب

البعد السابع: 
أداء آليات ٖتسُت 

 الطبلب

  7.418 2 14.837 بُت اجملموعات

1.773 
 

غَت داؿ  1.462
 9.597 453 4347.372 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 4362.218 اإلٚتإب

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 
ُ

 الع ي   خمشا . د  غشي  أ  ذ مح ذ. د       "ميذا ية دساظة" الحنافعية اإلا زة لححقيق ك ذخ   العاإلاية الحفني ات ف  خالذ اإلالك حامعة ثشثي  ثحع    ليات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

21 

البعد الثامن: آليات 
ٖتسُت ٝتعة اٞتامعة 

 كتوظيف ا٠تر٬تُت

داؿ  *1.111 7.955 143.573 2 287.146 بُت اجملموعات
 18.148 453 8175.887 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 8463.133 اإلٚتإب

 
الدرجة الكلية 

 لؤلبعاد

غَت داؿ  1.111 2.212 1684.945 2 3369.891 بُت اجملموعات
 761.811 453 345111.511 داخل اجملموعات احصائين إ

 455 348471.411 اإلٚتإب

 (0.0.عند مستول ) احصائين إ** داؿ -(    0.0.عند مستول ) احصائين إ* داؿ 
من أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد  ( لتحليل التباين ١تتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة.يتضح من اٞتدكؿ ) 

 حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية ما يلي:
١تتغَت الدرجة  ابُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة كفقن  احصائين إ دالةه  ؽه ال توجد فرك  -

البعد الثا٘ب، كالثالث، كالرابع، كالسادس، كالسابع، حيث جاءت  صةو ٓتاالدرجة الكلية ألبعاد االستبانة، ك  العلمية على
، األمر الذم يشَت احصائين إ( غَت دالة 0000.(، عند مستول داللة )70707قيمة )ؼ( للدرجة الكلية ألبعاد االستبانة )

أستاذ مساعد( على أ٫تية ، ك أستاذ مشارؾك  ،إٔب قناعة أفراد عينة الدراسة كاتفاقهم على اختبلؼ درجاهتم العلمية )أستاذ
لتحقيق ميزهتا التنافسية، كُب  مدخبلن بوصفها اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية 

  (.2014مع دراسة)الشعيب كالشهرا٘ب، اىذا ٗتتلف الدراسة اٟتالية جزئين 
إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ٨تو درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت  ذات داللةو  كجود فركؽو  -

ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية ُب البعد األكؿ، كا٠تامس، كالثامن، كإل٬تاد إتاه داللة تلك الفركؽ 
 ح باٞتداكؿ التالية:موض   (، كما ىوTukey HSDاستخدـ الباحثاف االختبار البعدم )توكي( )

 :هاوأساليب البعد األول: آليات تحسين عمليات القيادة الجامعية
 ًب ٖتديد إتاه داللة الفركؽ بُت استجابات أفراد العينة من خبلؿ ما يلي: 

 ١تتغَت الدرجة العلمية اا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجابات أفراد العينة على البعد األكؿ كفقن :(10جدكؿ )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الوظيفة
 3.54187 35.2745 112 أستاذ

 3.89388 36.2252 151 أستاذ مشارك

 4.19916 37.1394 213 أستاذ مساعد

 4.11167 36.3751 456 المجموع 

 ١تتغَت الدرجة العلمية: اكفقن  األكؿ( لبياف إتاه داللة الفركؽ للبعد Tukey HSDنتائج اختبار ): (00جدكؿ )
 الداللة االحصائية مستوى الداللة الخطأ المعياري الفروق بين المتوسطات Jالمتغير المستقل  Iالمتغير المستقل 

 غَت دالة احصائيان  0.148 0.50749 -0.950660- أستاذ مشارؾ أستاذ
 دالة احصائيان  0.001 0.48057 -1.76490-* أستاذ مساعد

 غَت دالة احصائيان  0.148 0.50749 0.95066 أستاذ أستاذ مشارك
 غَت دالة احصائيان  0.136 0.42552 -0.81424- أستاذ مساعد

 دالة احصائيان  0.001 0.48057 1.76490* أستاذ  أستاذ مساعد 
 غَت دالة احصائيان  0.136 0.42552 0.81424 أستاذ مشارؾ

( لبياف إتاه داللة الفركؽ بُت متوسطات االستجابات للبعد Tukey HSDلنتائج اختبار )توكي()( 00من اٞتدكؿ ) حي ضً يت    
م إٔب متغَت الدرجة العلمية لصاّب أفراد العينة عزى (، تي 0.0.عند مستول ) ادالة إحصائين ا ١تتغَت الدرجة العلمية أف ىناؾ فركقن  ااألكؿ كفقن 
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( على حساب درجيت )األستاذ( ك)األستاذ ..600(، كبا٨تراؼ معيارم )620.6.6ا١تتوسط األعلى) م)األستاذ ا١تساعد( ذك 
ا بُت إحصائين  داللةو ذات  و توجد فركؽه ا١تشارؾ(، كبناءن على ىذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفرم، كقبوؿ الفرض البديل القائل أن  

اٞتامعية، كرٔتا يرجع ذلك إٔب أف فئة األستاذ ا١تساعد أكثر آليات ٖتسُت القيادة : األول متوسطات استجابات أفراد العينة ُب البعد
على تطوير أساليب القيادة اٞتامعية ألهنم ْتاجة إٔب الدعم كالتحفيز من قبل القيادات اٞتامعية إلعداد البحوث العلمية ألجل  احرصن 

 (.2013، كمع دراسة)علي،(2014مع دراسة)الشعيب كالشهرا٘ب، اكُب ىذا تتفق الدراسة اٟتالية جزئين الًتقية، 
 البعد الخامس: آليات تحسين الموارد المالية والمادية:

 ًب ٖتديد إتاه داللة الفركؽ بُت استجابات أفراد العينة من خبلؿ ما يلي: 
 ١تتغَت الدرجة العلمية اا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجابات أفراد العينة على البعد ا٠تامس كفقن (: 12جدكؿ )

 االنحراف المعياري المتوسط عدد الوظيفة
 3.14799 27.3922 112 أستاذ

 2.19123 26.6954 151 أستاذ مشارك

 3.18621 27.5172 213 أستاذ مساعد

 2.85453 27.2171 456 المجموع 

 ١تتغَت الدرجة العلمية:  اا٠تامس كفقن ( لبياف إتاه داللة الفركؽ للبعد Tukey HSDنتائج اختبار ) (:13جدكؿ )
 الداللة االحصائية مستوى الداللة الخطأ المعياري الفروق بين المتوسطات Jالمتغير المستقل  Iالمتغير المستقل 

 احصائين إغَت دالة  1.135 1.36356 1.69676 أستاذ مشارؾ أستاذ
 احصائين إغَتدالة  1.931 1.34427 -1.12518- أستاذ مساعد

 احصائين إغَت دالة  1.135 1.36356 -1.69679- أستاذ أستاذ مشارك
 احصائين إدالة  1.12 1.31483 -1.82188-* أستاذ مساعد

 احصائين إغَت دالة  1.931 1.34427 1.12518 أستاذ  أستاذ مساعد 
 احصائين إدالة  1.12 1.31483 1.82188* أستاذ مشارؾ

لبياف إتاه داللة الفركؽ بُت متوسطات االستجابات ( Tukey HSDاختبار )توكي( )( لنتائج 13يتضح من اٞتدكؿ )    
(، ُب متوسطات درجات أفراد العينة 0.0.عند مستول ) ادالة إحصائين  ا١تتغَت الدرجة العلمية أف ىناؾ فركقن  اللبعد ا٠تامس كفقن 

(، كبا٨تراؼ 7200027ا١تتوسط األعلى) ماألستاذ ا١تساعد( ذك م إٔب متغَت الدرجة العلمية لصاّب أفراد العينة من ذكم درجة )عزى تي 
كبناءن على ىذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفرم،  ( على حساب درجيت )األستاذ( ك)األستاذ ا١تشارؾ(،6002470معيارم )

بُت متوسط استجابات أفراد العينة ُب البعد ا٠تامس: آليات  اإحصائين  داللةو ذات  و توجد فركؽه كقبوؿ الفرض البديل القائل أن  
ٖتسُت ا١توارد ا١تالية كا١تادية، كذلك ٟترص فئة األستاذ ا١تساعد من أفراد العينة على الًتقية، كمن ٍب اٟترص على توافر اإلمكانات 

 (.2014مع دراسة)الشعيب كالشهرا٘ب، اسة اٟتالية جزئين كا١توارد ا١تالية كا١تادية ا١تناسبة إلجراء البحوث البلزمة، كُب ىذا تتفق الدرا
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 .متخرجينالبعد الثامن: آليات تحسين سمعة الجامعة وعمليات توظيف ال
 ًب ٖتديد إتاه داللة الفركؽ بُت استجابات أفراد العينة من خبلؿ ما يلي: 

 العينة على البعد الثامن كفقان ١تتغَت الدرجة العلمية: ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجابات أفراد(: 14جدكؿ )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الوظيفة
 4.13788 39.2843 112 أستاذ

 4.14598 41.1523 151 أستاذ مشارك

 4.49171 41.2661 213 أستاذ مساعد

 4.31278 41.4539 456 المجموع 

 ١تتغَت الدرجة العلمية: البياف إتاه داللة الفركؽ للبعد الثامن كفقن  (Tukey HSDنتائج اختبار )(: 15جدكؿ )
 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة الخطأ المعياري الفروق بين المتوسطات Jالمتغير المستقل  Iالمتغير المستقل 

 احصائين إغَت دالة  1.249 1.54449 - 1.86811- أستاذ مشارؾ أستاذ
 احصائين إدالة  1.111 1.51561 -1.98171-* أستاذ مساعد

 احصائين إغَت دالة  1.148 54449 1.86811 أستاذ أستاذ مشارك
 احصائين إدالة  1.141 1.45654 -1.11369-* أستاذ مساعد

 احصائين إدالة  1.111 1.51561 *1.98171 أستاذ  أستاذ مساعد 
 احصائين إدالة  1.141 1.45654 1.11369* أستاذ مشارؾ

لبياف إتاه داللة الفركؽ بُت متوسطات االستجابات للبعد األكؿ  (Tukey HSD( لنتائج اختبار )15يتضح من اٞتدكؿ )   
(، ُب متوسطات درجات أفراد العينة تعزم إٔب متغَت 0.0.عند مستول )ا دالة إحصائين  ا١تتغَت الدرجة العلمية أف ىناؾ فركقن  اكفقن 

(، كبا٨تراؼ معيارم .600744ا١تتوسط األعلى) مأفراد العينة من ذكم درجة )األستاذ ا١تساعد( ذك الدرجة العلمية لصاّب 
( على حساب درجيت )األستاذ( ك)األستاذ ا١تشارؾ(، كبناءن على ىذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفرم، كقبوؿ 4.49071)

الثامن؛ آليات ٖتسُت ٝتعة  ستجابات أفراد العينة ُب البعدبُت متوسط ا ةإحصائي داللةو  ذات فركؽو  بوجودالفرض البديل القائل 
، حيث كثرة احتكاؾ فئة األستاذ ا١تساعد مع اجملتمع ا٠تارجي من خبلؿ أْتاث الًتقية كغَتىا ا١تتخرجُتاٞتامعة كعمليات توظيف 

إٔب أف األكثرية النسبية لعينة الدراسة جاءت لصاّب األستاذ  اكرٔتا يعود السبب ُب ذلك أيضن من الدراسات كاالستشارات، 
، كتتفق نتائج ُب كجهات نظرىم تقاربنا٦تا أكجد  ؛لؤلستاذ%( 22.4لؤلستاذ ا١تشارؾ ك)%( 33.1مقابل )%( 44.5ا١تساعد )

 .    (2013 ،بوسآب(، ك)2014، كمع دراسة )الشعيب كالشهرا٘ب(، 2013 )علي، الدراسة اٟتالية مع نتائج دراسة
 لمتغير الوظيفة: ا: وفقً اثانيً 

لداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات أفراد العينة حوؿ درجة  Independent Samples T-Testنتائج اختبار)ت(    
 (. اإدارين  ا/ ال أشغل منصبن اإدارين  ا١تتغَت الوظيفة )أشغل منصبن  اأ٫تية اآلليات ا١تقًتحة كفقن 

 .١تتغَت الوظيفة ااختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات أفراد العينة كفقن نتائج (: 16جدكؿ )
 

 المجاالت 
المتوسط  العدد النوع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 اداؿ إحصائين  0.002 -3.11- 0.503 3.96 182  اإدارين  اأشغل منصبن  البعد األول
 0.394 4.09 274 اإدارين  اأشغل منصبن ال 

غَت داؿ  0.739 0.334  0.554 3.93 182 اإدارين  اأشغل منصبن  البعد الثاني
 0.570 3.91 274 اإدارين  اال أشغل منصبن  اإحصائين 

غَت داؿ  0.326 0.984 0.526 3.88 182 اإدارين  اأشغل منصبن  البعد الثالث
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 اإحصائين  0.549 3.83 274 اإدارين  اال أشغل منصبن 
 اداؿ إحصائين  0.035 2.120 0.445 3.932 182 اإدارين  اأشغل منصبن  البعد الرابع

 0.435 3.84 274 اإدارين  اال أشغل منصبن 
غَت داؿ  0.515 -0.65- 0.378 3.91 182 اإدارين  اأشغل منصبن  البعد الخامس

 0.397 3.94 274 اإدارين  اال أشغل منصبن  اإحصائين 
غَت داؿ  0.452 0.798 0.347 4.02 182 اإدارين  اأشغل منصبن  البعد السادس

 0.410 3.99 274 اإدارين  اال أشغل منصبن  اإحصائين 
غَت داؿ  0.452 0.798 0.347 4.02 182 اإدارين  اأشغل منصبن  البعد السابع

 0.410 3.99 274 اإدارين  اال أشغل منصبن  اإحصائين 
 إحصائيناداؿ  0.005 -2.82- 0.478 3.97 182  اإدارين  اأشغل منصبن  البعد الثامن 

 0.390 4.09 274 اإدارين  اال أشغل منصبن 
الدرجة الكلية 
 ألىمية األبعاد 

غَت داؿ  0.849 -0.19- 0.375 3.956 182 اإدارين  اأشغل منصبن 
 0.3687 3.962 274 اإدارين  اأشغل منصبن  اإحصائين 

 ( يتضح ما يلي:04من خبلؿ اٞتدكؿ )
تشَت نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت  10

أفراد عينة ا بُت متوسطات درجات إحصائين  داللةو ذات  إٔب أنو ال توجد فركؽه  ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية
١تتغَت الوظيفة، حيث جاءت قيمة )ت(  االدراسة فيما يتعلق بالدرجة الكلية لبلستبانة من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة كفقن 

بالنسبة ألبعاد  اصةو ٓت، ك ااحصائين  ( غَت دالةو .026.عند مستول داللة ) (،-.00.-للدرجة الكلية أل٫تية أبعاد االستبانة )
االستبانة ا١تتمثلة ُب البعد الثا٘ب، كالثالث، كا٠تامس، كالسادس، كالسابع، كبناءن على ىذه النتيجة يتم قبوؿ الفرض الصفرم حوؿ 

ناعتهم على ١تتغَت الوظيفة فيما يتعلق باألبعاد ا١تذكورة، ٦تا يشَت إٔب اتفاؽ أفراد عينة الدراسة كق ادرجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة كفقن 
 ما يتعلق باألبعاد السابقة. اصةو ٓت( بأ٫تية تلك اآلليات ا١تقًتحة ك اإدارين  اال أشغل منصبن  -اإدارين  ااختبلؼ كظائفهم )أشغل منصبن 

إحصائية ُب أبعاد االستبانة ا١تتمثلة ُب البعد األكؿ، كالرابع، كالثامن بُت متوسطات درجات  ذات داللةو  توجد فركؽه  20
أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية 

 ي:١تتغَت الوظيفة كما يل التحقيق ا١تيزة التنافسية كفقن  بوصفها مدخبلن 
( بُت متوسطات استجابات أفراد العينة على البعد األكؿ، كالثامن 0.0.عند مستول ) اإحصائين  دالةه  توجد فركؽه  -

( كبا٨تراؼ ..60( ك)..60( ٔتتوسط حسايب )اإدارين  ام إٔب متغَت الوظيفة لصاّب أفراد العينة )ال أشغل منصبن عزى تي 
( على التوإب، كبناءن على ىذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفرم كقبوؿ الفرض البديل ..06.( ك)06.6.معيارم )

بُت أفراد العينة ُب األبعاد السابقة، كرٔتا يرجع ذلك إٔب أف أفراد العينة ٦تن ال  اإحصائين  داللةو ذات  فركؽو  بوجودالقائل 
 لكوهنم خارج حدكد السلطة كا١تسؤكلية اإلدارية. اهم نظرن قد يشعركف باألر٭تية ُب التعبَت عن آرائ اإدارين  ايشغلوف منصبن 

( بُت متوسطات استجابات أفراد العينة على البعد الرابع لصاّب أفراد 0.05عند مستول ) اإحصائين  دالةه  توجد فركؽه  -
ة يتم (، كبناءن على ىذه النتيج0.445(، كبا٨تراؼ معيارم )3.93( ٔتتوسط حسايب )اإدارين  االعينة )أشغل منصبن 

بُت استجابات أفراد العينة على  اإحصائين  داللةو  ذات فركؽو  بوجودرفض الفرض الصفرم، كقبوؿ الفرض البديل القائل 
ىذا البعد )آليات ٖتسُت جودة التعليم، كرٔتا يرجع ذلك لكثرة احتكاؾ من ىم ُب الوظائف اإلدارية من أفراد العينة 

لتلبيتها، كٗتتلف  افهم على دراية كعلم ٔتتطلباتو كبكيفية تعزيز الصلة معو سعين  ، كمن ٍبكافةن   فئاتوبباجملتمع ا٠تارجي 
 .    (2013، بوسآب(، ك)2014، مع نتائج دراسة )الشعيب كالشهرا٘ب انتائج الدراسة اٟتالية جزئين 
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 لمتغير طبيعة التخصص األكاديمي: ا: وفقً اثالثً 
١تتغَت طبيعة  الداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات أفراد العينة كفقن  Independent Samples T-Test ت(نتائج اختبار ) 

 إنسا٘ب( كما ُب اٞتدكؿ التإب:-التخصص )علمي
 ١تتغَت طبيعة التخصص انتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات أفراد العينة كفقن (: 17جدكؿ )

 
 األبعاد 

المتوسط  العدد النوع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 اداؿ إحصائين  *0.007 2.71 0.454 4.09 234 علمي البعد األول
 0.429 3.98 222 إنسا٘ب

 اغَت داؿ إحصائين  0.255 1.140 0.596 3.95 234 علمي البعد الثاني
 0.526 3.89 222 إنسا٘ب

 اغَت داؿ إحصائين  0.204 1.271 0.545 3.88 234 علمي البعد الثالث
 0.534 3.81 222 إنسا٘ب

 اغَت داؿ إحصائين  0.111 1.59 0.425 3.91 234 علمي البعد الرابع
 0.456 3.84 222 إنسا٘ب

 اغَت داؿ إحصائين  0.340 0.956 0.372 3.94 234 علمي البعد الخامس
 0.399 3.91 222 إنسا٘ب

 اغَت داؿ إحصائين  0.463 -0.73- 0.402 3.99 234 علمي السادسالبعد 
 0.369 4.01 222 إنسا٘ب

 اغَت داؿ إحصائين  0.463 -0.73- 0.402 3.99 234 علمي البعد السابع
 0.369 4.01 222 إنسا٘ب

 اداؿ إحصائين  *0.007 0.270 0.439 4.09 234 علمي البعد الثامن 
 0.416 3.98 222 إنسا٘ب

الدرجة الكلية ألىمية 
 األبعاد 

 اغَت داؿ إحصائين  0.158 1.41 0.379 3.98 234 علمي
 0.360 3.93 222 إنسا٘ب

 (0.01عند مستول ) احصائين إ* داؿ 
 ( لنتائج اختبار)ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات أفراد العينة ما يلي:17يتضح من اٞتدكؿ ) 

ا بُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالدرجة الكلية ألبعاد إحصائين  داللةو ذات ال توجد فركؽ  10
(، عند مستول داللة 1.41إنسا٘ب(، حيث جاءت قيمة ت )-١تتغَت طبيعة التخصص )علمي ااالستبانة كفقن 

 فركؽ ذات داللةو  بأنو ال توجد، كبناءن على ىذه النتيجة يتم قبوؿ الفرض الصفرم القائل  اإحصائين ( غَت دالة 0.158)
١تتغَت طبيعة التخصص  اإحصائية بُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة كفقن 

على اختبلؼ التخصص األكادٯتي بأ٫تية إنسا٘ب(، األمر الذم يشَت إٔب اتفاؽ أفراد عينة الدراسة كقناعتهم -)علمي
 تلك ا١تتمثلة ُب البعد الثا٘ب، كالثالث، كالرابع، كا٠تامس، كالسادس، كالسابع. اصةو ٓتك  ىذه اآلليات ا١تقًتحة

١تتغَت  احوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة كفقن  بُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة اإحصائين  داللةو ذات  توجد فركؽه  20
علمي( ُب األبعاد؛ األكؿ، كالثامن، كبناءن على ىذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفرم، كقبوؿ  –صص )إنسا٘بالتخ

( بُت متوسطات استجابات أفراد العينة 0.05عند مستول ) ةإحصائي داللةو ذات  فركؽو  بأنو توجدالفرض البديل القائل 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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أفراد العينة من ذكم التخصص )علمي( ُب البعدين  لطبيعة التخصص األكادٯتي، لصاّب اعلى ىذين البعدين كفقن 
، األمر الذم يشَت ا( على التوإب أيضن 0.439( ك)0.454( على التوإب، كا٨تراؼ معيارم)4.09(ك)4.09ٔتتوسط )

 اليت بالنشر العلمي ُب اجملبلت ا١تصنفة كرغبةن  إٔب أف أفراد العينة من فئة التخصص األكادٯتي العلمي ىم أكثر درايةن 
كٗتتلف نتائج الدراسة  عامة، تدعم اللغة اإل٧تليزية أكثر من غَتىم من ا١تتخصصُت ُب العلـو اإلنسانية كالنظرية بصفةو 

 (.    2013(، ك)بوسآب، 2014مع نتائج دراسة )الشعيب كالشهرا٘ب،  ااٟتالية جزئين 
 لمتغير الجنس: ا: وفقً ارابعً 

لداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات أفراد العينة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت  T-Testنتائج اختبار)ت(  
 أنثى(.  –١تتغَت اٞتنس )ذكر  التحقيق ا١تيزة التنافسية كفقن  مدخبلن بوصفها ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية 

 .١تتغَت اٞتنس ارجات أفراد العينة كفقن نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت متوسطات د(: 18جدكؿ )
المتوسط  العدد النوع األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 غَت داؿ إحصائيان  0.780 -0.28- 0.422 4.03 274 ذكر البعد األول
 0.479 4.04 182 أنثى

 غَت داؿ إحصائيان  0.996 0.005 0.515 3.92 274 ذكر البعد الثاني
 0.631 3.92 182 أنثى

 غَت داؿ إحصائيان  0.589 0.541 0.540 3.86 274 ذكر البعد الثالث
 0.541 3.83 182 أنثى

 غَت داؿ إحصائيان  0.670 -0.42- 0.453 3.87 274 ذكر البعد الرابع
 0.423 3.88 182 أنثى

 غَت داؿ إحصائيان  0.565 -0.75- 0.383 3.92 274 ذكر البعد الخامس
 0.399 3.94 182 أنثى

 داؿ إحصائيان  *0.008 2.68 0.372 4.04 274 ذكر البعد السادس
 0.400 3.94 182 أنثى

 داؿ إحصائيان  *0.008 2.68 0.372 4.04 274 ذكر البعد السابع
 0.400 3.94 182 أنثى

- 0.406 4.04 274 ذكر البعد الثامن 
0.008- 

 غَت داؿ إحصائيان  0.993
 0.466 4.04 182 أنثى

الدرجة الكلية ألىمية 
 األبعاد 

 غَت داؿ إحصائيان  0.542 0.611 0.355 3.96 274 ذكر
 0.394 3.94 182 أنثى

 (0.1.حصائيان عند مستول )إ* داؿ 
 متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة ما يلي:يتضح من اٞتدكؿ السابق لنتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بُت  

إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالدرجة الكلية ألبعاد  ذات داللةو  ال توجد فركؽه  10
١تتغَت اٞتنس  ااالستبانة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية كفقن 

، كبناءن على ىذه احصائين إ( غَت دالة 0067.(، عند مستول داللة )0400.أنثى(، حيث جاءت قيمة ت ) -)ذكر
إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد عينة  النتيجة يتم قبوؿ الفرض الصفرم القائل أنو ال توجد فركؽ ذات داللةو 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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ُب أبعاد االستبانة ا١تتمثلة ُب البعد  اصةو ٓتأنثى(، ك -١تتغَت اٞتنس )ذكر االدراسة حوؿ درجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة كفقن 
األكؿ، كالثا٘ب، كالثالث، كالرابع، كا٠تامس، كالثامن، األمر الذم يشَت إٔب اتفاؽ أفراد عينة الدراسة كقناعتهم على 

بب ُب ذلك إٔب أف أعضاء ىيئة التدريس كرٔتا ييعزل السبأ٫تية ىذه اآلليات ا١تقًتحة،  اأك إناثن  ااختبلؼ جنسهم ذكورن 
اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت أكضاع  أل٫تيةلديهم كجهات نظر متقاربة حوؿ مستول تقييمهم  اسواء أكانوا ذكورنا أـ إناثن 

داخل اٞتامعة سواء على  نفسها لظركؼلكبل اٞتنسُت ٮتضعاف   اٞتامعات السعودية ُب التصنيفات العا١تية حيث أف  
 كال فركؽ ُب متوسط تقديراهتم.  اا٠تدمي، فكاف تقييمهم متقاربن  ـالبحثي أ ـألكادٯتي أا١تستول ا

أنثى( ُب أبعاد -١تتغَت اٞتنس )ذكر اكفقن  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 20
االستبانة ا١تتمثلة ُب البعد السادس، كالسابع، كبناءن على ىذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفرم، كقبوؿ الفرض البديل 

( بُت متوسطات استجابات أفراد العينة على ىذين 0.0.القائل بأنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
( على 4.04(ك)١4.04تتغَت اٞتنس فقد جاءت لصاّب أفراد العينة من الذكور ُب البعدين ٔتتوسط ) االبعدين كفقن 

، كرٔتا يرجع ذلك إٔب أف الذكور رٔتا تكوف فرصتهم ا( على التوإب أيضن 0.372( ك)0.372التوإب، كا٨تراؼ معيارم)
مشاركة ُب البحوث العلمية كالنشر العلمي أك من األجانب لل اصةو ٓتُب االتصاؿ كالتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس ك 

إٔب أف األكثرية النسبية لعينة الدراسة جاءت لصاّب  اا١تشاركة ُب الفرؽ البحثية أكثر من اإلناث، كرٔتا يرجع ذلك أيضن 
ة ٦تا أكجد التقارب ُب كجهات النظر بينهم، كتتفق نتائج الدراسة اٟتالي ؛%( لئلناث39.9%( مقابل )60.1الذكور )

 (.    2014مع نتائج دراسة )الشعيب كالشهرا٘ب،  اجزئين 
 أىم النتائج:

اتفاؽ أفراد عينة الدراسة ٔتختلف درجاهتم العلمية، كالتخصص، كاٞتنس، كالوظيفة على أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة  (1
لتحقيق ا١تيزة التنافسية بدرجة  مدخبلن بوصفها لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية للجامعات 

 .(60.4أ٫تية "كبَتة" كبوزف نسيب )
( بُت متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ تقييمهم 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستول ) (2

لتحقيق ا١تيزة  مدخبلن باعتبارىا لدرجة أ٫تية اآلليات ا١تقًتحة لتحسُت ترتيب جامعة ا١تلك خالد ُب التصنيفات العا١تية 
 التنافسية، تعزل إٔب متغَتات الدراسة )الدرجة العلمية، كالوظيفة، كطبيعة التخصص، كاٞتنس(.

القيادة اٞتامعية، كالتوجو االسًتاتيجي، كاإلدارة  كفاءة :يقتضي ٖتقق ا١تيزة التنافسية توافر عدة متطلبات من أ٫تها (3
 ئة التدريس كالعاملُت.االسًتاتيجية للموارد البشرية، ك٘تكُت أعضاء ىي

 التنافس ُب ٣تاؿ العمل، كُب ٣تاؿ التعليم. :ىناؾ الكثَت من التطبيقات الًتبوية اإلسبلمية للميزة التنافسية منها (4
ٯتكن ٖتقيق ا١تيزة التنافسية من خبلؿ؛ اسًتاتيجية التمايز كاالختبلؼ، أك اسًتاتيجية الًتكيز أك التخصص ُب أحد  (5

 ْتثية كغَتىا، أك اسًتاتيجية اإلبداع من خبلؿ القياـ بفتح ٗتصصات جديدة.اجملاالت كجامعات 
 توصيات الدراسة: 

توصي الدراسة بتطبيق ىذه اآلليات ُب جامعة ا١تلك خالد كُب غَتىا من اٞتامعات السعودية نظران لتشابو ا٢تياكل  -
 كاألنظمة ُب ىذه اٞتامعات، كمن أىم ىذه التوصيات ما يلي: 

 حسين أساليب القيادة الجامعية:توصيات لت -
 .اكأكادٯتين  اكمالين  االعمل على ضماف استقبلؿ اٞتامعة إدارين  -1
 تطوير نظم اإلدارة اٟتالية باٞتامعة من خبلؿ كضع معايَت علمية الختيار القيادات اٞتامعية. -2
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 لبناء ا١تيزة التنافسية. مدخبلن باعتبارىا تركيز قيادات اٞتامعة على انتاج ا١تعرفة  -3
 تبٌت قيادات اٞتامعة أساليب حديثة لنظم اٞتودة كاالعتماد األكادٯتي. -4
 توصيات لتحسين البحث العلمي: -
 .(ـ2030)توجيو البحوث العلمية باٞتامعة ٔتا يتوافق مع أىداؼ التنمية الشاملة رؤية -1
مع اٞتامعات ا١تتقدمة ُب  اصةو كٓتزيادة اتفاقيات التعاكف )الي كاإلقليمي كالدكٕب( ُب ٣تاؿ البحث العلمي  -2

 التصنيفات العا١تية.
ْتثية كتكنولوجية تقدـ الدعم العلمي  حاضنةن لتكوف إنشاء ىيئة كطنية مستقلة للبحث كالتطوير كاالبتكار  -3

 كالتكنولوجي لتحقيق الريادة كا١تكانة الرفيعة للجامعات.
 اٞتامعات البحثية، كمراكز التميز البحثي، كاٟتاضنات التقنية. :التوسع ُب إنشاء صيغ جديدة مثل -4
 توصيات لتحسين النشر واالستشهادات العلمية: -
إنشاء مركز للنشر الدكٕب داخل اٞتامعة؛ لتقدٙب خدمات التحرير العلمي كالًتٚتة كالتوثيق للبحوث العلمية ألعضاء  -1

 ىيئة التدريس.
 البحوث العربية كالعا١تية عرب ا١تراسلة لتوفَت الكتب كالدكريات اٟتديثة. عقد شراكات مع دكر النشر كمع مراكز  -2
 .Web of Scienceاالرتقاء ٔتعايَت النشر كاالستدالؿ العلمي العا١تية ضمن ٤تددات  -3
 ربط الًتقيات العلمية ألعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة بالنشر العلمي ذات االستشهادات العا١تية العالية. -4
 لتحسين جودة التعليم:توصيات  -
ا ١ترتكزات عربية ٖتافظ كفقن  هكتطوير  كضع تصنيف عريب عا١تي لتصنيف اٞتامعات السعودية كمنها جامعة ا١تلك خالد -1

 على ا٢توية كا٠تصوصية الثقافية كمنافسة للتصنيفات العا١تية لتبلَب عيوب التصنيفات العا١تية.
 ا١تعايَت العا١تية ُب ٣تاؿ التعليم العإب.ٖتديث الربامج الدراسية باٞتامعة ١تواكبة  -2
 .QSالًتكيز على ٖتقيق اٞتامعة ١تواقع أفضل ُب التصنيفات العا١تية اليت تنسجم مع الواقع العريب مثل تصنيف " -3
 توصيات لتحسين الموارد المالية والمادية: -
 لتحقيق استقبللية اٞتامعة. اامعي دعمن إ٬تاد ٪توذج للتمويل الذاٌب لتنمية موارد اٞتامعة يرتبط ّتودة التعليم اٞت -1
  إٔب تغطية أكرب قدر ٦تكن من حاجات الطلبة ا١تستحقُت.إنشاء بنك الطالب اٞتامعي لتقدٙب القركض كا١تنح كصوالن  -2
( ُب ٤ترٌكات sitemapsإلدراج خرائط ا١توقع ) اتطوير موقع اٞتامعة ١تواكبة تقنيات البحث ُب ارٌكات العا١تية سعين  -3

 البحث.
 توصيات لتحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس: -
 إتاحة إمكانية التفرغ لؤلساتذة ا١تشاركُت ُب مشركعات ْتثية مرموقة على ا١تستويات )الية أك اإلقليمية أك العا١تية( -1

 .كافةن 
 يع اافل الدكلية.االىتماـ بإعداد كوادر ٥تتصة ُب االسًتاتيجيات التنافسية لضماف التواجد التنافسي للجامعة ُب ٚت -2
إتاحة اٟتوافز كا١تزايا الستقطاب الكفاءات من أعضاء ىيئة التدريس )األجانب كالعرب( للعمل باٞتامعة كفق خطة  -3

 استقطاب كاضحة.
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 توصيات لتحسين أداء الطالب: -
 ٘تكُت طبلب اٞتامعة )الدراسات العليا كالبكالوريوس( من ا١تشاركة ُب إ٧تاز البحوث العلمية. -1
 تىبٍت سياسات جاذبة للطبلب الدكليُت )العرب كاألجانب( باٞتامعة، من خبلؿ ٗتفيف القيود كٗتفيض ا١تصركفات. -2
 اعتماد األسس التنافسية للقبوؿ باٞتامعة كفق معايَت ٖتقق تكافؤ الفرص. -3
 ية.للمعايَت العا١ت اُب الربامج الدراسية ُب ضوء متطلبات سوؽ العمل ككفقن  ا١تتخرجُتٖتديد ٝتات  -4
 :المتخرجينتوصيات لتحسين سمعة الجامعة وتوظيف  -
 إجراء دراسات دكرية الستطبلع آراء أرباب سوؽ العمل حوؿ احتياجاهتم من الربامج الدراسية اٟتالية باٞتامعة. -1
 كجود اسًتاتيجية شػاملة يتم تطبيقها كتطويرىا ١تتابعة ٝتعة اٞتامعة ُب اجملتمع. -2
اجملتمع لتقدٙب ا٠تدمات اليت ٭تتاج إليها اجملتمع من خبلؿ االستعانة با١تهارات كا١تصادر ا١تتاحة انشاء إطار تعاك٘ب مع  -3

 باٞتامعة، كبا٠تربات ا١توجودة ُب اجملتمع.
 دراسات وبحوث مقترحة:  

 لتحقيق ا١تيزة التنافسية ا١تستدامة باٞتامعات السعودية. مدخبلن بوصفها االسًتاتيجيات التنافسية  -1
 تيجية التنافسية كدكرىا ُب أداء ا١تؤسسة، دراسة حالة جامعة ا١تلك خالد.االسًتا -2

 قائمة المراجع:
 المراجع العربية:أواًل: 
 القرآف الكرٙب. 

 اٟتديث النبوم الشريف.
(. دكر ٘تكُت العاملُت ُب ٖتقيق التميز ا١تؤسسي: دراسة ميدانية على الكليات التقنية 7.06البحيصي، عبد ا١تعطي ٤تمود )

 غزة.-، كلية االقتصاد كالعمـو اإلدارية، جامعة األزىررسالة ماجستَت غَت منشورةُب ٤تافظات قطاع غزة. 
 عريب، بَتكت.(، دار الكتاب ال2072(. صحيح البخارم. رقم اٟتديث )1428البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل)

ُب  Hp(. اإلطار ا١تفاىيمي لبلستدامة كا١تيزة التنافسية ا١تستدامة، ٤تاكاة لشركة 2013البكرم، ثامر كبٍت ٛتداف، خالد )
، جامعة حسيبة بو علي، ٣تلة األكادٯتية للدراسات االجتماعية كاإلنسانيةاعتمادىا السًتاتيجية االستدامة. 

 .20-1(، 9الشلف، )
(. دكر سياسة ٘تكُت العاملُت ُب ٖتقيق ا١تيزة التنافسية ا١تستدامة، دراسة ميدانية على شركة 2013بوسآب، أبوبكر )

، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة سطيف، رسالة ماجستَت غَت منشورةسوناطراؾ. 
 اٞتزائر.
 . جامعة الزيتونة األردنية، األردف.ات العربية من التصنيفات العا١تيةموقع اٞتامع(. 2013بوطبو، نور ا٢تدل )

(. استشراؼ مستقبل اٞتامعات العربية ُب ضوء التصنيفات 2016بوضياؼ، عبدا١تلك كبرا٫تية، آماؿ كٛتودة، نصَتة )
ٚتهورية -لوجيا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنو ا١تؤ٘تر الدكٕب السادس لضماف جودة التعليم العإبالدكلية. 
. ًب االسًتجاع من    45-20فرباير،  11-9السوداف،

http://sustech.edu/files/workshop/20160511050035469.pdf  
. اٞتامعة ٕب ُب الوطن العريب ٨تو التنافسية العا١تيةتوصيات ا١تؤ٘تر العلمي الدكٕب التعليم العا(. 2016اٞتامعة األردنية )

 .280-230مايو، األردف،  12-11ردنية ُب الفًتة من ألا
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  https://hr.kku.edu.sa، ًب االسًتجاع من  kku.edu.sa،البوابة اإللكًتكنية(. 2018جامعة ا١تلك خالد )
،  رسالة دكتوراه غَت منشورة(. تطوير اٞتامعات السعودية ُب ضوء فلسفة اٞتامعة ا١تتجددة. 2017) جربين، مبلؾ ٤تمد سعد

 كلية العلـو االجتماعية، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض.
ا١تلتقى ٣تمع مداخبلت ( التميز ُب األداء ماىيتو ككيف ٯتكن ٖتقيقو ُب ا١تنظمات. 2011ٚتيل، أٛتد كسفَت، ٤تمد )

الدكٕب الثا٘ب حوؿ األداء ا١تتميز للمنظمات كاٟتكومات، ٪تو ا١تؤسسات كاالقتصاديات بُت ٖتقيق األداء ا١تإب 
 .163-140نوفمرب، 23- 22، ا١تنعقد ّتامعة كرقلة، 2، طكٖتديات األداء البيئي

(. تطوير القدرة التنافسية للجامعات ا١تصرية ُب ضوء خربات كٕتارب جامعات بعض 2010دياب، عبد الباسط ٤تمد )
دراسة مقدمة للمؤ٘تر العلمي السنوم الثامن عشر إتاىات معاصرة ُب تطوير التعليم ُب الوطن الدكؿ ا١تتقدمة. 

 .40-15عليمية، كلية الًتبية، جامعة بٍت سويف، ، اٞتمعية ا١تصرية للًتبية ا١تقارنة كاالدارة التالعريب
(. كاقع التعليم اٞتامعي كٖتدياتو ُب بعض اٞتامعات السعودية من كجهة نظر أعضاء ىيئة 2014الركيلي، نواؼ عبد ا )

 .120-95(، 1)8، ٣تلة جامعة اٞتوؼ للعلـو االجتماعيةالتدريس: دراسة ميدانية. 
ىػ(. دكر ا١تنظمة ا١تتعلمة ُب ٖتقيق التميز ا١تؤسسي لدل مكاتب اإلشراؼ 1438ا ) السهلي، أسيل بنت ٤تمد بن عبد

 ، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود.رسالة ماجستَت غَت منشورةالًتبوم ُب مدينة الرياض اسًتاتيجية مقًتحة. 
ا١تؤ٘تر العريب الدكٕب الدكلية،  (. استشراؼ مستقبل اٞتامعات العربية ُب سياؽ التصنيفات2016الشربيٍت، غادة ٛتزة)

. ًب االسًتجاع من    115-90فرباير،  11-9، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، لضماف جودة التعليم العإب
http://sustech.edu/files/workshop/20160511050035469.pdf  

(. االستقبلؿ الذاٌب مدخل لتطوير اإلدارة اٞتامعية من كجهة نظر القيادات األكادٯتية ُب 2015الشريف، مها بنت عبد ا)
 ، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل.رسالة دكتوراه غَت منشورةاٞتامعات السعودية. 

(. تقييم جودة ا٠تدمات التعليمية ّتامعة ا١تلك خالد من 2014مد الصغَت قاسم كالشهرا٘ب، سعيد بن عبد ا )الشعييب، ٤ت
 .346-316(، يناير، 19، )٣تلة جامعة زمار للدراسات كالبحوثكجهة نظر الطبلب. 

رسالة دكتوراه غَت ية السعودية. (. بناء ا١تيزة التنافسية ُب اٞتامعات اٟتكوم2012الصاّب، عثماف بن عبد ا بن ٤تمد )
 ، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل.منشورة

(. متطلبات اٞتودة الشاملة للبحث العلمي من منظور التقوٙب األكادٯتي باٞتامعات 2017الصاكم، ياسر ٤تمد ٤تمد )
ية، جامعة اٞتوؼ، ، كلية الًتبندكة التقوٙب ُب التعليم اٞتامعي مرتكزات كتطلعات. 2030السعودية ضمن رؤية 

80-115. 
(. تأثَت النشر الدكٕب على ترتيب اٞتامعات ُب التصنيفات العا١تية: جامعة القاىرة 2015عبد العزيز، كرٯتاف كصدقي، بكناـ )

 .Cybrarians Journal ،37 ،30-55 -٪توذجا. 
دة ا٠تدمات التعليمية ُب اٞتامعات (. مستول جو 2016العجمي، نوؼ بنت عبد العإب كالتو٬ترم، فاطمة بنت عبد العزيز )

اجمللة العربية لضماف جودة السعودية ُب ضوء مقياس مطور: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية أ٪توذجان. 
 .163-136(، 25) 9، التعليم

ية كالنشر (. تأثَت البوابات اإللكًتكن2015عصاصة، غازم ٤تمد راتب كاٞتيزاكم، ناصر ٜتيس بركات كغاٖب ٤تمد ٤تمدم)
ا١تؤ٘تر العلمي االكؿ للمكتبات ّتامعة بنها، ٖتديات الدكٕب على ترتيب جامعة بنها ُب التصنيفات العا١تية. 

 .58-35نوفمرب،  25-24، ا١تكتبات اٞتامعية ُب االلفية الثالثة
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-25(، 8، )٣تلة دنانَتية. (. جودة ا١تخرجات التعليمية كانعكاسها ُب ٖتقيق ا١تيزة التنافس2013علي، عالية جواد ٤تمد )
47. 

(. تطوير 2017عوف، كفاء ٤تمد كالشمرا٘ب، ٧تاة علي عبد ا كا٠تضَت، رنا عبد الرٛتن ٤تمد كبن عتيق، عزيزة ٤تمد ٛتاد )
اجمللة ، التجربة الكندية أ٪توذجا. 2030أداء اٞتامعات السعودية ُب التصنيفات العا١تية لتحقيق رؤية ا١تملكة 

 .281-250(، 5) 6 بوية ا١تتخصصة،الدكلية الًت 
(، 5، )اجمللة السعودية للتعليم العإب(. التصنيفات الدكلية للجامعات كموقف اٞتامعات العربية. 1432الفيصل، بسماف)

 .55-40كزارة التعليم العإب، السعودية، 
٣تلة علـو اإلنساف ت ا١تفاىيمية. (. التصنيف الدكٕب للجامعات: قراءة ُب السياقا2016قاٝتي، شوقي كسليما٘ب، صباح )

 .115-80(، 19، )كاجملتمع
 . دار عآب الكتب، القاىرة.الًتبية اإلسبلمية بُت األصالة كا١تعاصرة(. 1424القاضي، سعيد إٝتاعيل)

(، آليات ٖتسُت أكضاع اٞتامعات ا١تصرية ُب قوائم التصنيف العا١تية كمدخل لتطوير ٤2014تمود، خالد صبلح حنفي)
ا١تؤ٘تر القومي السنوم الثامن عشر )العريب العاشر( ١تركز تطوير التعليم اٞتامعي: تطوير عليم اٞتامعي ا١تصرم. الت

 .     77-50، جامعة عُت مشس، منظومة األداء ُب اٞتامعات العربية ُب ضوء ا١تتغَتات العا١تية ا١تعاصرة
لتطوير البحث العلمي ُب اٞتامعات ا١تصرية: دراسة  (. مراكز التميز البحثي كصيغة٤2016تمود، خالد صبلح حنفي)

 .306-277(، 3)2، ٣تلة العلـو النفسية كالًتبويةٖتليلية. 
٣تلة ا١تالية (. آليات ٖتسُت أداء اٞتامعات العربية ُب التصنيفات العا١تية. ٤2014تمود، كلد ٤تمد عيسى ٤تمد ٤تمود )

، ًب االسًتجاع من 50-25(،1)1، كاألسواؽ
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26233.  

ا١تتطلبات كالتوصيات.  –(. إدارة العبلقة مع الزبائن كأداة لتحقيق ا١تيزة التنافسية ١تنظمات األعماؿ 2009منَت، نورم )
، كلية االقتصاد كالعلـو االدارية، جامعة : التحديات العا١تية ا١تعاصرةا١تلتقى الدكٕب حوؿ إدارة منظمات اإلعماؿ

 .280-240العلـو التطبيقية ا٠تاصة، عماف، األردف، 
(. مسا٫تة تقوٙب أداء عضو ىيئة التدريس ُب رفع جودة اٞتامعات، دراسة ميدانية من كجهة نظر 2013ا٢تويد، ندل علي)

 ، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل.رسالة ماجستَت غَت منشورةمعة أـ القرل. عضوات ىيئة التدريس كالطالبات ُب جا
(. ا١تشكػػبلت اليت تواجو أعضػاء ىيئة التدريس ّتامػعة سلماف بن عبد 1433اليوسف، جواىر بنت خالد بن عبد ا )

 عود االسبلمية، السعودية.، كلية العلـو االجتماعية، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سرسالة ماجستَت غَت منشورةالعزيز. 
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