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أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة
 خدجية مقبول الزهران.د

الأستاذ املشارك بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
كلية الرتبية يف جامعة الباحة

:امللخص

هتدف هذه الدراسة بشكل رئيس إىل الكشف عن أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة وقدرة تلك
 وذلك من خالل تقصي أراء أعضاء هيئة التدريس حول واقع التخطيط االسرتاتيجي ومستوى امليـزة التنافسـية،ًاجلامعات على املنافسة حملياَ وعامليا
 والكشف عـن الرـرويف يف أراء أعضـاء، وحتديد أهم املعوقات اليت تضعف من قدرة اجلامعة على االلتزام مبنهج التخطيط االسرتاتيجي،يف جامعاهتم
 وصـوالَ إىل معرفـة أثـر التخطـيط االسـرتاتيجي يف،) سنوات اخلربة، الرتبة األكادميية، املنصب القيادي، (اجلنس:هيئة التدريس تبعاً للمتغريات التالية
54  كمـا قامـ الباحثـة ببنـاء اسـتبانة مكونـة مـن، وقـد اسـتخدام املـنهج الوصـري االرتبـامي،دعم امليزة التنافسـية يف اجلامعـات السـعودية الناشـئة
 أ اجلامع ــات: وقــد توصــل الدراســة إىل ع ــدد مــن النتــائج كــا مــن أبر هــا،فقــرة لغــر مجــع املعلومــات مــن أف ـراد العين ــة واالجابــة عــن األســئلة
،ً كما أ مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة جاء بدرجة كبرية أيضا،السعودية الناشئة متارس التخطيط االسرتاتيجي بدرجة كبرية
وأ مــن أبــر املعوقــات الــيت تعــرت عمليــة التخطــيط االس ـرتاتيجي يف اجلامعــات الســعودية الناشــئة مــن وجهــة ن ــر أعضــاء هيئــة التــدريس املركزيــة
. كما كشر النتائج عـن وجـود أثـر للتخطـيط االسـرتاتيجي يف دعـم امليـزة التنافسـية يف اجلامعـات السـعودية الناشـئة،الشديدة يف عملية صنع القرار
 وبذل،لذا فقد أوص الدراسة اجلامعات الناشئة ابعتماد منهج التخطيط االسرتاتيجي وإعطائه االهتمام الكايف وتوفري املتطلبات الضرورية لنجاحه
 وقياسها بشكل مستمر،املزيد من اإلجراءات الكتشاف اجلامعات الناشئة لقدراهتا املادية والبشرية وتطوير مزاايها التنافسية
. التخطيط االسرتاتيجي امليزة التنافسية اجلامعات الناشئة:الكلمات املفتاحية

The Impact of Strategic Planning in Improving the Competitive Advantage of
Emerging Saudi Universities
Dr. Khadija Maqbool Al-Zahrani
Associate Professor, Department of Educational Administration and Planning
Faculty of Education at Al-Baha University

Abstract:
This study aims mainly to reveal the impact of strategic planning in supporting the competitive advantage in emerging
Saudi universities and the ability of those universities to compete locally and globally, and that is through investigating the
opinions of faculty members about the reality of strategic planning and the level of competitive advantage in their universities,
and identifying the most important obstacles that weaken the university’s ability to adhere to the strategic planning approach,
and revealing the differences in the opinions of faculty members according to the following variables: (gender, leadership
position, academic rank, years of experience). In order to know the impact of strategic planning in supporting the competitive
advantage in emerging Saudi universities, the descriptive correlative approach was used, The researcher also built a
questionnaire consisting of 54 items; For the purpose of collecting information from the sample members and answering
questions, And the study reached a number of results, the most prominent of which were: that emerging Saudi universities
practice strategic planning to a large extent, and also the level of competitive advantage in emerging Saudi universities was
very high, And that one of the most prominent obstacles to the strategic planning process in emerging Saudi universities from
the point of view of the faculty members is the strict centralization of the decision-making process, The results also revealed an
impact of effective strategic planning in supporting the competitive advantage in emerging Saudi universities. Therefore, the
study recommended the emerging universities to adopt the strategic planning approach and give it sufficient attention and
provide the necessary requirements for its success and taking more measures for emerging universities to discover their
physical and human capabilities, develop their competitive advantages, and measure them on an ongoing basis.

Keywords: Strategic Planning, Competitive Advantage, Emerging Universities.
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د .خدجية مقبول الزهراين :أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.

مقدمة:

اتسم العصر احلايل بسرعة احلراك الثقايف واالجتماعي والذي القى ب الله على خمتلف مناحي احلياة
ومناشطها ،مما أثر على سرعة حدوث التغيريات ولعب الثورة التكنولوجية مبا حتمله من تقنيات خمتلرة ووسائل
اتصال متنوعة دوراً كبرياً يف فر العديد من التعقيدات األمر الذي جعل اجلامعات السعودية وخاصة الناشئة
منها جتد نرسها أمام العديد من التحدايت املتمثلة يف ضرورة مواكبة سرعة التغيري احلاصلة ليس ذلك فحسب
بل واإلفادة منها لضما بقائها واستمرارها وتطوير قدراهتا التنافسية ،وقد تقدمي التخطيط االسرتاتيجي من
خالل العديد من الكتاابت على أنه منهجاً ضرورايً وخمرجاً عملياً ملواجهة تلك التحدايت.

وهو ما أشار إليه آل الشيخ ( )2018بقوله "أينما وجدت التحدايت البد من وجود اسرتاتيجية
ملواجهتها أي أ اللجوء إىل تنريذ اسرتاتيجية تطبقها املؤسسة ملواجهة التحدايت هو السبيل الوحيد للبقاء ومن
مث التميز ،".ومن ذلك ايضاً ماذكره العجمي ( )403:2013من أنه "جيب على املؤسسة أ تبذل قصارى
جهدها حنو استخدام التخطيط االسرتاتيجي يف مجيع األوقات وذلك من أجل تطوير وحتسني موقرها التنافسي".
كما اشار كالً من احلوت وتوفيق وعبد املطلب ( )2016أبنه ابت لزاماً على اجلامعات أ تتبىن
التخطيط االسرتاتيجي كمدخل لدعم قدراهتا التنافسية ،وذلك ن راً لتعقد البيئة اليت تتواجد وتعمل فيها اجلامعة،
وبرو العديد من التحوالت وتزايد الطلب على التعليم اجلامعي ،وتعاظم دور اجلامعات كمحرك لعملية التنمية
الشاملة ،إضافةً إىل ثورة االتصاالت والتنامي املستمر يف تكنولوجيا املعلومات ،كما أشارت دراسة بيدكوك
( )Pidcock, 2001إىل أمهية عمليات التخطيط االسرتاتيجي للجامعات الناشئة وخلق الشعور ابملسئولية عن
هذه العمليات وإظهار قيمتها من خالل األنشطة األكادميية الرئيسة للجامعة الناشئة.
لذا فإ الواقع اجلديد والتحدايت املهمة اليت تواجهها اجلامعات ابعتبارها أن مة مرتوحة تؤثر وتتأثر
ببياهتا ،فر عليها احلاجة إىل التخطيط االسرتاتيجي املر واملستمر الكتشاف قدراهتا ومزاايها التنافسية والعمل
على تطويرها ودعمها ،وإذا كا الوضع كذلك ابلنسبة للجامعات القائمة منذ من مويل فإ الوضع ابلنسبة
للجامعات الناشئة أشد حاجة وأكثر امهيه حيث تزيد الصعوابت حدةً وتعقيداً أمامها للعديد من األسباب منها
على سبيل املثال ال احلصر وجودها يف منامق انئية بعيدة عن مراكز اخلدمات األساسية وعدم قدرهتا على جذب
واستقطاب الكراءات البشرية املؤهلة أتهيالً مميزاً يف الكثري من األحيا  ،وقلة اخلربة العملية لدى أغلب أعضاء
هيئة التدريس هبا ،وضعف إقبال الطلبة عليها مقارنة ابجلامعات الكبرية .كل هذه التحدايت وغريها فرض على
اجلامعات السعودية الناشئة احلاجة إىل التخطيط االسرتاتيجي ،الكتشاف قدراهتا والعمل على تطويرها ودعمها
والبحث عن ميزة تنافسية تضمن هلا البقاء والنمو واالستمرار.
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وقد أصبح املنافسة بني اجلامعات أكثر حدة مما كان عليه يف العشرين عاماً األخرية السيما على
الساحة احمللية ،فبعد أ كا التنافس بني اجلامعات قاصراً على العامل املتقدم دخل املنافسة إىل الساحة احمللية.
(مصطرى )125 :2003 ،وهو مايؤكده الصاحل ( )308 :2012بقوله "إ مؤسسات التعليم العايل تواجه اليوم
حتدايت ضخمة على مستوى فلسرة ومبيعة وإدارة هذه املؤسسات ،وأ السبيل األهم ملواجهة تلك التحدايت
هو رفع القدرة التنافسية هلذه املؤسسات يف قطاع التعليم احمللي والدويل".
وأتيت رؤية اململكة العربية السعودية  2030كأهم أشكال التخطيط االسرتاتيجي على مستوى الدولة
جبميع مؤسساهتا ،واليت جاء من ضمن أهدافها ايدة القدرة التنافسية للجامعات السعودية ،وحصول مخس
جامعات سعودية على مراكز متقدمة ضمن أفضل  200جامعة يف للتصنيرات العاملية ،مما يؤكد أ التنافسية
أصبح أمراً حتمياً وواقعاً فعلياً جيب قبوله والتراعل معه ،ويف ضوء ما سبق جاءت الدراسة احلالية ملعرفة أثر
التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة ،ومن اجلدير ابلذكر أ التخطيط
االسرتاتيجي يتكو من جمموعة من اخلطوات املتصلة يف ثالث مراحل أساسية هي( :مرحلة اإلعداد ،مرحلة
التطبيق ،ومرحلة التقييم) ،إال أ مبيعة التخطيط االسرتاتيجي تستوجب الن ر إليه كوحدة كاملة دو الرصل بني
خطواته يف مجيع املراحل ،كما حاول الدراسة الكشف عن أهم املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط
االسرتاتيجي وتُضعف من قدرة اجلامعات الناشئة على االلتزام خبطتها االسرتاتيجية وتنريذها ابلشكل املطلوب،
كما سع الدراسة إىل حتديد مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من خالل أبعادها التالية:
(الكلرة ،اجلودة ،املرونة ،التسليم) ،وصوالً إىل معرفة وحتديد أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف
اجلامعات السعودية الناشئة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يشهد قطاع التعليم اجلامعي تنافساً ملحوظاً وقوايً تررضه مبيعة العصر الذي نعيشه والتغريات السريعة
واملتالحقة يف شىت اجملاالت خاصة جماالت التقنية احلديثة ووسائل االتصال املختلرة اليت سامه يف سرعة انتقال
املعارف واملعلومات ،حىت أصبح يُعرف هذا العصر ابلعديد من املسميات كاالنرجار املعريف وعصر العوملة ،إضافة
إىل االنرجار السكاين وتنامي ايدة الطلب على التعليم اجلامعي ،وغريها العديد من األسباب اليت شكل مزيد
من األعباء والتحدايت أمام اجلامعات السعودية ،كما يُعد صدور ن ام اجلامعات اجلديد يف 1441/3/2ه مع
ما حيمله هذا الن ام من أتكيد على االستقاللية املنضبطة مالياً وإدارايً وأكادميياً دليالً قامعاً ايدة املنافسة بني
اجلامعات.
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أ هذا الواقع اجلديد والتحدايت املهمة اليت يواجها التعليم اجلامعي فر

على اجلامعات البحث عن

أحدث األساليب اليت تساعدها ليس على البقاء واالستمرار فحسب ،بل البحث عن ميزة تنافسية متيزها عن
غريها من اجلامعات وتؤهلها الحتالل مراكز متقدمة ضمن التصنيرات احمللية والعاملية.
ويف حني تشكك بعض الدراسات يف قدرة التخطيط االسرتاتيجي على مساعدة مؤسسات التعليم
اجلامعي يف حتقيق القدرة التنافسية كدراسة مزهودة ( )2014اليت أشارت إىل أ الطرح العقالين واملنطق التحليلي
احملض واالهتمام ابلنواحي الشكلية واإلجرائية واعتبارات الرشد االقتصادي وإغرال توظيف القدرات احلدسية
واإلبداعية للمديرين وخرباهتم يف التعامل مع املستجدات الطارئة كل ذلك جيعل من التخطيط االسرتاتيجي عبئاَ
على التعليم اجلامعي ،جند يف املقابل العديد من الدراسات اليت تشري إىل أمهية وقدرة التخطيط االسرتاتيجي يف
حتقيق امليزة التنافسية كدراسة الغامدي ( )2019اليت كشر نتائجها عن ضرورة رسم خطة اسرتاتيجية مكتوبة
ومعلنة وممكنة التنريذ لتحقيق القدرة التنافسية للجامعة ،كما سلط دراسة فاممة وبلقاسم ( )2017الضوء على
أمهية التخطيط االسرتاتيجي يف توضيح رؤية ورسالة اجلامعة وإعداد القيادات الراعلة والقادرة على تغيري دور
اجلامعات من جمرد آلة إنتاجية ألعداد ضخمة من الطلبة إىل استثمار عناصر الترويف والتميز لتحقيق رضا
املستريدين من خمرجات اجلامعة وحتسني القدرة التنافسية هلذه اجلامعات يف سويف العمل ،أما دراسة احلوت وتوفيق
وعبد املطلب ( ) 2016فقد أشارت وبوضوح إىل ضرورة تطبيق التخطيط االسرتاتيجي كمنهجية عملية تساعد
اجلامعة يف صنع وبناء وتطوير ميزة تنافسية تترويف فيها على اجلامعات املنافسة هلا ،كما توصل دراسة الشيبة
( )2018إىل أ األدوار اليت تقوم هبا اإلدارة االسرتاتيجية شاملة وأ الغاية منها متكني املؤسسة التعليمية من
حتقيق امليزة التنافسية يف أدائها لكافة العمليات واألنشطة ،أما دراسة خليل وعطا واملهدي وأمحد ()2017
فكشر عن وجود عالقة ارتبامية قوية بني القيادة االسرتاتيجية وامليزة التنافسية مبعىن أنه كلما اد مستوى القيادة
االسرتاتيجية يف اجلامعة اد مستوى حتقيق امليزة التنافسية فيها.
كما جاءت توصيات عدد من الدراسات ملؤسسات التعليم اجلامعي بضرورة العمل على رفع قدرهتا
التنافسية كدراسة الصاحل ( )2012اليت أوص املؤسسات األكادميية ابالهتمام ببناء مزااي تنافسية تدعم مستقبلها
األكادميي ومكانتها العلمية والبحثية.
وأتسيساً على ما سبق جاءت هذه الدراسة يف حماولة لإلجابة على السؤال الرئيس "ما أثر التخطيط

االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟"،
وتنبثق عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الررعية التالية:
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 .1ما درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة
التدريس؟
 .2ما مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس؟
 .3ماهي أبر املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة
ن ر أعضاء هيئة التدريس؟
 .4هل توجد فرويف ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05حول كالً من درجة ممارسة التخطيط
االسرتاتيجي ،ومستوى امليزة التنافسية ،وأبر معوقات التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية
الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس تُعزى للمتغريات التالية( :اجلنس ،املنصب القيادي ،الرتبة
األكادميية ،سنوات اخلربة)؟
 .5هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05للتخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية
يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس؟
أهداف الدراسة:
سوف حتاول الدراسة حتقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على واقع ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة.
 .2قياس مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.
 .3حتديد أهم املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة.
 .4الكشف عن الررويف يف تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ،ومستوى امليزة
التنافسية ،وحتديد أبر معوقات التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة اليت تُعزى للمتغريات
التالية( :اجلنس ،املنصب القيادي ،الرتبة األكادميية ،سنوات اخلربة).
 .5الكشف عن أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.
أمهية الدراسة:
أتيت أمهية الدراسة من جانبني مها:
اجلانب النظري :ومتثل يف انسجام هذه الدراسة وتزامنها مع صدور ن ام اجلامعات اجلديد الذي يهدف
إىل تن يم شؤو التعليم اجلامعي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية واجملتمعية على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل،
وما يرتتب على ذلك من سعي اجلامعات السعودية وخصوصاً الناشئة منها لتحقيق التميز وأتكيد قدرهتا على
املنافسة ،كما أتيت أمهية هذه الدراسة من كوهنا من الدراسات القليلة اليت تبحث يف واقع استخدام التخطيط
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االسرتاتيجي وأثره يف دعم وتطوير قدرات اجلامعات السعودية الناشئة وحتقيقها للتميز واملنافسة مبا يضمن هلا البقاء
واالستمرار والوصول ملراكز متقدمة ضمن التصنيرات احمللية والعاملية.
اجلانب التطبيقي :تنبُع األمهية التطبيقية هلذه الدراسة مما ميكن أ تقدمه للقادة األكادمييو يف اجلامعات
الناشئة من معلومات عن واقع التخطيط االسرتاتيجي وأبر املعوقات اليت تعرتضه ،ومستوى امليزة التنافسية يف
جامعاهتم ،من خالل تقصي وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس فيها.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على تقصي درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات

السعودية الناشئة وأثره يف دعم امليزة التنافسية املتمثلة يف األبعاد التالية( :الكلرة ،اجلودة ،املرونة ،والتسليم).

احلدود البشرية :اقتصرت الدراسة يف حدودها البشرية على تقصي آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس يف
ثالث جامعات سعودية انشئة.
احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة يف حدودها املكانية على اجلامعات الناشئة التالية( :جامعة الباحة،
جامعة شقراء ،جامعة تبوك).
احلدود الزمانية :تطبيق هذه الدراسة يف العام اجلامعي 1441هـ.
مصطلحات الدراسة:
التخطيط االسرتاتيجي" Strategic Planning :هو ختطيط بعيد املدى أيخذ يف االعتبار املتغريات
الداخلية واخلارجية يف املن مات وحيدد القطاعات والشرائح املستهدفة وأسلوب املنافسة وسبل حتقيق النقلة
النوعية" (ذيب )27 :2019 ،ويعرف إجرائياً يف هذه الدراسة أبنه :اخلطة املرسومة واملكونة من عدد من
اخلطوات اليت تتخذها اجلامعات الناشئة يف ثالث مراحل هي( :مرحلة اإلعداد ،مرحلة التطبيق ،ومرحلة التقييم)،
هبدف تطوير أعماهلا و ايدة قدراهتا ومزاايها التنافسية أمام اجلامعات احمللية والعاملية.
امليزة التنافسية" Competitive advantage :قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات
اليت جتعلها يف مركز أفضل ابلنسبة للمؤسسات األخرى العاملة يف نرس النشاط" (قاسم ،وشحاتة:2014 ،
 )315وتعرف إجرائياً يف هذه الدراسة أبهنا :قدرة واستعداد اجلامعات الناشئة على مواجهة املنافسة الرعلية
واحملتملة من اجلامعات احمللية والعاملية ابختاذ خطوات عملية يف عدد من األبعاد الرئيسة هي( :الكلرة ،اجلودة،
املرونة ،التسليم).
اجلامعات الناشئة Emerging universities :يقصد ابجلامعات الناشئة يف هذه الدراسة مجيع

اجلامعات احلكومية اليت أنشئ حديثاً بعد أ كان فرع إلحدى اجلامعات الرئيسية يف اململكة العربية السعودية،
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و فصلها لتصبح جامعة مستقلة تتمتع ابستقالل مايل وإداري ،وحتديداً هي اجلامعات اليت صدر مرسوم ملكي

بتأسيسها بداءً من عام 1426هـ ،وتشرف عليها و ارة التعليم تن يمياً ،ويوجد فريف بني اجلامعات الناشئة وغريها
من حيث الرواتب والبدالت وذلك حتريزاً ألعضاء هيئة التدريس للعمل فيها ،كما تتوفر فيها فرص تويل املناصب
القيادية بصورة أكرب.
وسوف تقتصر العينة على ثالث جامعات انشئة هي (جامعة الباحة ،جامعة شقراء ،جامعة تبوك) وقد
اختيارها انطالقاً من موقعها اجلغرايف حيث متثل اجلامعات الواقعة يف جنوب ووسط ومشال اململكة العربية
السعودية ،حيث تعتقد الباحثة أ البعد اجلغرايف واملكاين ميكن أ يؤثر يف نتائج الدراسة من حيث التزام تلك
اجلامعات ابلتخطيط االسرتاتيجي واملعوقات اليت قد تعرتضه ،كما أ البعد اجلغرايف واملكاين الذي تتواجد فيه
اجلامعة والبيئة احمليطة هبا قد يؤثر على حتديد امليزة التنافسية هلا.
جامعة الباحة :تقع يف منطقة الباحة جنوب اململكة العربية السعودية ،وقد صدرت املوافقة السامية
أبنشائها يف عام 1427ه ،وتضم  16كلية وأكثر من  90قسماً أكادميياً( .ما ي)2012 ،

جامعة شقراء :تقع يف حماف ة شقراء التابعة ملنطقة الراي  ،وتبعد  190كلم مشال غرب العاصمة
الراي  ،وقد صدرت املوافقة السامية أبنشائها يف عام 1430هـ ،وتضم  24كلية تتوع يف سبع حماف ات.
(ما ي)2012 ،
جامعة تبوك :تقع يف مدينة تبوك يف الشمال الغريب من اململكة العربية السعودية ،وقد صدرت املوافقة
السامية أبنشائها يف عام 1427هـ ،خلدمة اجملتمع احمللي واإلقليمي يف منطقة تبوك ،وتضم  31كلية جامعية،
وتضم العديد من األقسام العلمية املو عة على كلياهتا( .ما ي)2012 ،
اثنيا :اخللفية النظرية:
احملور الول :التخطيط االسرتاتيجيStrategic Planning :

شهد القر احلادي والعشرو خالل العقدين املاضيني استخداماً واسع النطايف للتخطيط االسرتاتيجي يف
العديد من املؤسسات على اختالف أنواعها وأنشطتها إمياانً أبمهيته يف رسم املسار الصحيح وحتقيق الترويف
والنجاح ،لذا فأنه من املنطقي احلديث عن مرهوم التخطيط االسرتاتيجي وأمهيته وخطواته ومسوغاته.
مفهوم التخطيط االسرتاتيجي:
بُعرف التخطيط االسرتاتيجي أبنه "هو عملية مستمرة لتصميم وتطوير خطط تشمل وظائف املن مة،
ويقوم على ن ام املعلومات ،ووضع القرارات االسرتاتيجية على ضوء تقييم مستمر للمتغريات البيئية احمللية
واإلقليمية والعاملية وكذا املتغريات يف البيئة الداخلية للمن مة ،واهلدف ببسامة هو استكشاف الررص والتحدايت،
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وحتديد نقاط القوة والضعف ،وخلق الررص السوقية وتوظيف نقاط قوة املن مة وحسن استغالهلا" (راضي،
 .)27 :2016ويُعرف بوليكاسرتو ) )Policastro, 2003: 1التخطيط االسرتاتيجي أبنه "الطريقة املالئمة
واملناسبة لتحديد األهداف بعيدة املدى ،والتوجه الرعلي للمن مة يف حتقيق أهدافها" ،كما يعرف التخطيط
االسرتاتيجي أبنه "جمموعة القرارات والتصرفات اليت تنشأ عنها صياغة وتنريذ اخلطط اليت حتقق أهداف املن مة
ومموحاهتا ابلشكل املرغوب" (الكرخي.)71 ،2017 ،
مالمح التخطيط االسرتاتيجي:
تتشكل أبر مالمح التخطيط االسرتاتيجي يف كونه( :ذيب)28 :2019 ،
 .1ن ام متكامل يتم بشكل معتمد وخبطوات إدارية وفق دراسات موثقة.
 .2هو ن ام لتحديد مسار املؤسسة يف املستقبل ويتضمن حتديد رسالتها وأهدافها والتصرفات الال مة لتحقيق
ذلك واجلهود املوجهة لتخصيص املوارد.
 .3ن ام يتم من خالله حتديد جماالت متيز املؤسسة يف املستقبل وحتديد جمال أعمال وأنشطة املؤسسة
مستقبالً.
 .4رد فعل لكل من نقاط القوة والضعف يف اداء املؤسسة ،والتهديدات والررص املوجودة يف البيئة وذلك
لتطوير وتنمية جماالت التميز والتنافس املتاحة أمام املؤسسة مستقبالً.
أمهية التخطيط االسرتاتيجي:
أورد اجلبوري ( )2014عدد من النقاط اليت توضح أمهية التخطيط االسرتاتيجي متثل فيما يلي:
 .1يساعد على التحديد الدقيق للمدخالت من املوارد البشرية واملالية املطلوب استخدامها من أجل إعداد
اخلطة واالستعداد لكافة االحتماالت وال روف املتوقعة.
 .2يعمل على حسن استثمار املوارد املتاحة واالمكاانت املتوافرة للمؤسسة.

 .3يوفر األمن واألما النرسي للعاملني يف املؤسسة ،أل التخطيط غالباً ما يقلل األخطاء إىل حد كبري وهذا
يؤدي بدوره إىل الراحة النرسية واالممئنا لدى العاملني وابلتايل حيرزهم إىل مضاعرة اجلهد و ايدة
االنتاج.
 .4يساعد على التعرف على املشكالت وحتديد العقبات املتوقع حدوثها نتيجة االستعداد الدائم والعمل
للمستقبل.
 .5يوضح مدى التنسيق بني األقسام الرئيسية يف املؤسسة وبني األنشطة املختصة لكل قسم مبا مينع التداخل
واال دواج بينها.
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 .6يوفر وسائل الرقابة واملتابعة على التنريذ فاألهداف اليت يتم حتديدها يف مرحلة التخطيط هي عبارة عن
معايري أو مقاييس رقابية.
فيما يذكر جرادات (" )168 :2013أ األمهية اجلوهرية للتخطيط االسرتاتيجي تتمثل يف كونه حيدد
اإلجااب ت الدقيقة للتساؤالت التالية :أين هي املن مة اآل ؟ وما هو وضعها احلايل؟ أين تريد أ تكو ؟ وماهي
مموحاهتا املستقبلية؟ كيف ستبلغ تلك املرحلة ،وماهي الوسائل املطلوبة لبلوغ ذلك؟ كيف ستعرف أهنا حقق
ما تصبو إليه؟ ".
ومن خالل ما سبق يتضح أمهية التخطيط االسرتاتيجي كونه يساعد اجلامعة يف معرفة موقعها احلايل
والتركري يف مستقبلها وتوظيف مواردها وامكاانهتا وحتديد أدواهتا املستخدمة للوصول للمكا الذي تريده.
فوائد التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات التعليمية:
للتخطيط االسرتاتيجي فوائد عديدة للمؤسسات التعليمية وميكن إمجال بعض هذه الروائد كما يلي:
(السبكي ،وعلي)2019 ،
 .1يتيح للمؤسسة التعرف على الرؤية اجلماعية للمؤسسة ورسالتها.
 .2يساعد املؤسسة على دراسة نقاط القوة والضعف فيها ،واألهداف والغاايت املستقبلية هلا.
 .3يساعد املؤسسة على التعامل مع املستقبل اجملهول مبهنية ،كما يساعد اإلدارة على الشعور إب لديها
القدرة على الرقابة والتحكم يف مستقبل املؤسسة.
 .4يساعد على إجياد أجواء حيوية إجيابية تستريد من الررص واملصادر املتوفرة واإلمكانيات املتاحة بصورة
فعالة.
 .5يؤثر بشكل إجيايب وحيسن إدارة املؤسسة وعملية صنع القرار هبا عرب كل املستوايت مما يعز أداء املؤسسة
وجيعلها أكثر فعالية وقوة.
 .6يساعد القيادة على حتديد القضااي اجلوهرية واختاذ القرارات املناسبة.
 .7يدعم تن يم وإدارة التغيري يف املؤسسة.
 .8ينشر ثقافة املشاركة ابملؤسسة فالتخطيط ينطوي على مشاركة واسعه وتكامل األدوار والتوافق الذي هو
جوهر النجاح.
 .9يعمل على وضع قائد املؤسسة التعليمية وجملسها يف حالة من الرتكيز الدائم على مصري املؤسسة
ومستقبلها.
 .10يعز امليزة التنافسية للمؤسسة التعليمية.
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 .11يضمن جودة التعليم العايل.

خصائص ومسات التخطيط االسرتاتيجي:
ابد وأ يتسم التخطيط االسرتاتيجي ابخلصائص التالية:
• الشمول والتكامل :ويتطلب ذلك دراسة العوامل البيئية احمليطة سواء كان داخلية أو خارجية ،والن ر
إليها بصورة شاملة ،وال هذه العوامل ذات مبيعة متغرية فإ ذلك يتطلب أ يتسم التخطيط
ابلديناميكية لكي حيقق التكيف املستمر مع البيئة احمليطة.
• املرونة الكافية :من حيث التنبؤ ابلتغريات اليت حتدث يف العوامل البيئية احمليطة ،وأ أتخذ املعلومات
اخلاصة هبذه التنبؤات يف االعتبار عند اختاذ القرارات االسرتاتيجية( .ذيب)64 :2019 ،
مراحل (خطوات) التخطيط االسرتاتيجي:
حدد غنيم ( )2001املراحل اليت مير هبا التخطيط االسرتاتيجي ابخلطوات اآلتية:
 .1دراسة العوامل البيئية احمليطة ابملن مة وما تتضمنه من نواحي (اقتصادية ،اجتماعية ،وتكنولوجية) ،وحتديد
الررص اليت تنتجها والقيود اليت تررضها ،والعوامل الداخلية للتعرف على املوارد واالمكانيات املتاحة،
ولتحديد نقاط القوة والضعف.
 .2حتديد األهداف ووضع االسرتاتيجيات البديلة ،واملقارنة بينهما واختيار البديل االسرتاتيجي الذي يع م
من حتقيق األهداف يف ظل ال روف البيئية احمليطة.
 .3وضع السياسات واخلطط والربامج واملوا انت ،حيث يتم ترمجة األهداف مويلة االجل اىل أهداف متوسطة
وقصرية األجل ووضعها يف شكل برامج منية.
 .4تطبيق االسرتاتيجية اجلديدة من خالل أحداث التغيريات املطلوبة داخل املن مة ،سواء يف اهلياكل
التن يمية ،والقيادات ،واملوارد البشرية ،ون م املعلومات ،واالتصاالت ،وغريها.
 .5تقييم األداء يف ضوء األهداف واالسرتاتيجيات واخلطط املوضوعة ،ومراجعة وتقييم هذه االسرتاتيجيات
واخلطط ،يف ضوء ال روف البيئية احمليطة.
 .6استيراء املتطلبات التن يمية الال مة ،وحتقيق تكيف التن يم للتغريات املصاحبة للقرارات االسرتاتيجية.
ويضيف بين محدا وادريس ( )39 :2010اخلطوات التالية:
 .1التحليل االسرتاتيجي للبيئة وتقييم املوقف البيئي.
 .2صياغة ووضع اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة.
 .3وضع اخلطة التشغيلية وحتديد املبادرات وبرامج العمل.
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 .4نشر وتنريذ اخلطة االسرتاتيجية.

 .5حتديد مستهدفات األداء.
 .6الرقابة وتقييم النتائج.
كما حدد لرينر ) ( Lerner 1999: p7عدد من اخلطوات يشتمل عليها كل "منوذج" انجح للتخطيط
االسرتاتيجي تبدأ املؤسسة بتحديد رؤيتها ورسالتها .ومبجرد حتديدها بوضوح ،تنتقل إىل سلسلة من التحليالت،
مبا يف ذلك حتليل البيئة اخلارجية والداخلية وقياس فجوة األداء ،واليت توفر سياقاً لتطوير القضااي االسرتاتيجية
للمؤسسة ،وتقوم املن مة بتطوير اسرتاتيجيات حمددة منها حتديد األهداف االسرتاتيجية وخطط العمل
والتكتيكات ،وتقوم املن مة بشكل دوري بتقييم اسرتاتيجياهتا ومراجعة خطتها االسرتاتيجية ،مع مراعاة
االسرتاتيجيات الناشئة والتغريات املتطورة.
ومما سبق يتبني أ التخطيط االسرتاتيجي سلسلة من اخلطوات والعمليات املتصلة واملتتالية واليت ال ميكن
الرصل بينها يف مجيع املراحل بدءً من مرحلة إعداد اخلطة ومروراً بتطبيقها ووصوالً إىل مرحلة تقييمها وتعديلها.
مربرات التخطيط االسرتاتيجي:
يذكر لرينر )  ( Lerner, 1999: p2مربراً حاجة مؤسسات التعليم العايل للتخطيط االسرتاتيجي بقولة
"تُدفع اجلامعات لالخنراط يف عملية التخطيط االسرتاتيجي نتيجة جمموعة متنوعة من القوى تتمثل يف ايدة الطلب
على التعليم العايل ابلتزامن مع اخنرا التمويل احلكومي ،وتغيري الرتكيبة السكانية للطالب ،واحلاجة إىل التنافس
مع النماذج الناشئة للتعليم العايل مع احلراظ على جوهر اجلامعة التقليدية الشاملة".
فيما حيدد اجلبوري ( )2014مربرات استخدام التخطيط االسرتاتيجي يف النقاط التالية:

التخطيط االسرتاتيجي يسعى إىل إحداث التغيري يف البيئات املعقدة :حيث أ بيئة العمل يف أي جمال
غالباً ما تكو متغرية وغري مستقرة إذ أ ارتراع الطلب على اخلدمات العامة وتضاؤل املوارد وشحها ،و ايدة
التوقعات إ اء اخلدمات ،كل هذه األمور جمتمعة تشكل بيئة ديناميكية متحركة ،ويتسم التخطيط االسرتاتيجي
ابملبادرة ،مبعىن أ املؤسسات بعد الدراسة والتحليل تشجع على السعي حنو حتقيق التغيري املطلوب.

التخطيط االسرتاتيجي عملية قابلة للتكيف :على الرغم من كو التخطيط االسرتاتيجي أيخذ مسار
مويل األمد ،فأ األمر يستوجب توفر قاعدة بياانت حديثة ودقيقة وينبغي مراجعتها بشكل منت م بني فرتة
وأخرى لتحديد ومعرفة مدى التقدم احلاصل يف اخلطة.
التخطيط االسرتاتيجي ميثل فكرا إداراي متطورا ومنهجا علميا معاصرا :من خالل الرتكيز على غرس

ثقافة التحسني املستمر والتجديد يف مهام وأنشطة مجيع املستوايت اإلدارية.
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التخطيط االسرتاتيجي يعمل على رفع الروح املعنوية للقيادات ومدراء القسام والوحدات اإلدارية
املختلفة :من خالل املشاركة اجلماعية عند وضع اخلطط مما يؤدي إىل حتقيق مستوى مناسب من الرضا الوظيري.
التخطيط االسرتاتيجي أداة لتحقيق النتائج :فهو عملية تشخيص وحتديد األهداف وبناء االسرتاتيجية
ابالعتماد على الدراسة الدقيقة وإمكاانت وماقات املؤسسة وبيئتها ويقود ابلتايل إىل اختاذ القرارات الصحيحة
وحتقيق النتائج املطلوبة.
وإبمعا الن ر يف املربرات واملسوغات السابق ذكرها ميكن اعتبار التخطيط االسرتاتيجي منهجاً علمياً
وأسلوابً عملياً يساعد اجلامعات بصرة عامة واجلامعات الناشئة بصرة خاصة على رسم صورهتا املستقبلية.
معوقات تطبيق التخطيط االسرتاتيجي:
حدد السبكي وعلي ( )2019معوقات التخطيط االسرتاتيجي يف النقاط التالية:
 .1عدم مقدرة املؤسسة على حتديد األهداف وبناء اخلطة االسرتاتيجية على الرغم من إميا اإلدارة لديها
أبمهية التخطيط االسرتاتيجي.
 .2عدم توفر اإلمكانيات املادية اال مة للخطة.
 .3عدم وضوح املسؤوليات داخل املؤسسة ،وضعف اهليكل التن يمي هبا.
 .4عدم اهتمام اإلدارة العليا ابلتخطيط االسرتاتيجي وانشغاهلا ابملشكالت الروتينية اليومية وعدم االكرتاث
ابملشكالت االسرتاتيجية.
 .5وجود اعتقاد خامئ أب التخطيط االسرتاتيجي هو ملواجهة األ مات مما يقلص من دوره يف تطوير
املؤسسة وجناحها.
 .6ضعف وقصور التواصل بني أقسام وإدارات املؤسسة والعاملني فيها.
ويضيف عبوي ( )2017املعوقات التالية:
 .1عدم الدقة يف املعلومات والبياانت واإلحصاءات اال مة لعملية التخطيط.
 .2عدم صحة التنبؤات واالفرتاضات.
 .3إغرال اجلانب اإلنساين مما يؤدي إىل مقاومة العاملني للخطة ووضع العراقيل يف مريق تنريذها.
 .4االعتماد على جهات خارجية يف وضع اخلطة.
 .5االجتاهات السلبية لدى العاملني حنو اخلطة حيدث أثر كبري يف عرقلة مسريهتا.
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احملور الثان :امليزة التنافسيةCompetitive advantage :

لقد أصبح امتالك ميزة تنافسية يف العصر الذي نشهده هدفاً أساسياً تسعى إليه مجيع املن مات يف ظل
التحوالت وا لتغريات املتسارعة ،إذ أ امليزة التنافسية تعين" :قدرة املن مة على إجنا أي أنشطة متميزة أو خمتلرة
عن منافسيها" (.)Pitts & Lie, 1996: 86
مفهوم امليزة التنافسية:
يعرف القطب ( )80 :2012امليزة التنافسية أبهنا " املوقع الرريد مويل األمد الذي تطوره املن مة ،من
خالل أداء أنشطتها بشكل مم يز وفعال ،واستغالل نقاط قوهتا الداخلية ابجتاه تقدمي منافع قيمة فائقة لزابئنها ،ال
يستطيع منافسوها تقدميها".
أما اخلوالدة ( )134 :2018فيُعرفا أبهنا "مهارة أو تقنية أو مورد متميز يتيح للمؤسسة أداء أعماهلا
ابلشكل الذي يصعب على منافسيها تقليده وذلك من خالل ممارسة األنشطة أبدىن مستوى من التكلرة".
ويرى كردي ( )16 :2011أ "تنافسية املن مة تتحدد مبدى قدرهتا على مواجهة التهديدات والتحدايت
البيئية ،فهي جتعل املن مة يف مركز تنافسي أفضل وتعطيها القدرة على البقاء واالستمرارية والنمو ،وت هر تنافسية
املن مة من خالل االستغالل األمثل واملتميز لقدرات املن مة وإمكانياهتا يف تدعيم مركزها التنافسي ومواجهة
حتدايت املنافسة".
مفهوم التنافسية يف التعليم العايل:
يُعرف إبراهيم ( )69 :2009التنافسية يف التعليم اجلامعي أبهنا "قدرة املؤسسة على تقدمي خدمة تعليمية
وحبثية عالية اجلودة ،مما ينعكس إجيابياً على مستوى خرجييها وأعضاء هيئة التدريس فيها ،األمر الذي يكسبهم
قدرات ومزااي تنافسية يف سويف العمل مبستوايته املختلرة ،ويف الوق نرسه يعكس ثقة اجملتمع فيها ومن مث التعاو
معها ،و ايدة أقبال الطلبة على االلتحايف هبا".
ويذكر الصاحل ( )2012أ االهتمام املتزايد ابلتنافسية يف التعليم اجلامعي ميكن ترسريه بغلبة االجتاه املهين
على االجتاه العلمي يف مبيعة التعليم اجلامعي ،وكذلك برو مرهوم السويف وآلياته ودخوله يف عمق عمليات
وأنشطة مؤسسات التعليم اجلامعي ،وقياس أداءها وخمرجاهتا .وهذا يشري وبوضوح إىل سيطرة املدرسة األمريكية
على املدرسة األوربية يف إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي يف أماكن كثرية من دول العامل.
وتضيف فاممة وبلقاسم ( )2017حول مرهوم التنافسية يف اجلامعة :أنه يتمثل يف العنصر االسرتاتيجي
احلرج ،الذي يقدم فرصة جوهرية لكي حتقق أي مؤسسة مهما كا نوعها ترويف مستمر ابملقارنة مع منافسيها،
ويعتمد هذا املرهوم على نقطة أساسية وهي أ العامل األكثر أمهية واحملدد لنجاح مؤسسة ما ،هو املوقف
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التنافسي هلا يف البيئة التنافسية اليت تعمل فيها ،وميكن للجامعات أ تقوم ببناء وضع تنافسي من خالل ترعيل
منهج إدارة اجلودة الشاملة عن مريقني نوعني أساسيني:
التكلفة القل :وتعين قدرة اجلامعات على تصميم وتسويق خدماهتا ابملقارنة مع اجلامعات األخرى ،مبا
يؤدي يف النه اية إىل حتقيق عوائد أكرب ،ولتحقيق هذه امليزة فإنه البد من فهم األنشطة احلرجة يف سلسة القيم
للجامعة ،واليت تعد مصادر هامة لتحقيق ميزة التكلرة.
متييز اخلدمات اجلامعية :وتعين قدرة اجلامعة على تقدمي خدمات ومنتجات متميزة وفريدة وهلا قيمة
مرترعة من وجهة ن ر املستريدين من هذه اخلدمات واملنتجات اجلامعية (جودة أعلى ،خصائص خاصة ،لذا
يصبح من الضروري فهم املصادر احملتملة لتمييز اخلدمات واملنتجات من خالل توظيف قدرات وكراءات
اجلامعات لتحقيق جوانب التميز).
وترى الباحثة أ الواقع العملي يؤكد ذلك حيث تسعى اجلامعات السعودية مجيعها سوءً القدمية أو الناشئة
منها للحصول على االعتماد األكادميي والذي يعترب أفضل اآلليات لضما جودة التعليم اجلامعي وختريج كوادر
بشرية مؤهلة أتهيالً مالئماً حلاجات ومتطلبات سويف العمل.
مربرات اهتمام اجلامعات ابمليزة التنافسية:

ترب حاجة اجلامعات للبحث يف مزاايها اخلاصة واليت ميكن هلا من خالهلا أ تتررد وتتميز عن بقية
منافسيها من اجلامعات احمللية والعاملية ،وقد حدد ويح ( )2013أبر املربرات فيما يلي:
 .1ظهور بعض املراهيم اإلدارية احلديثة كمرهوم التخطيط االسرتاتيجي ،وإعادة اهلندسة اإلدارية ،وإدارة
اجلودة الشاملة حيث اد االهتمام بتقدمي خدمة ذات جودة عالية من خالل تطبيق معايري اجلودة
الشاملة ،من أجل الوصول جلودة أفضل وحتسني مستمر ،األمر الذي يؤدي إىل السمعة اجليدة وامليزة
التنافسية للجامعة.
 .2ايدة حدة املنافسة بني اجلامعات سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو الدويل ،للحصول على السمعة
العلمية اجليدة واملكانة املرموقة يف األوساط العلمية.
 .3أ قدرة اجلامعات على املنافسة يف األلرية الثالثة يتوقف ابلدرجة األوىل على ما لديها من خمزو معريف
متمثل يف املعرفة الضمنية لدى أعضاء اهليئة األكادميية واإلدارية ،واملعرفة املكتسبة لدى خمرجاهتا ،وقدرة
اجلامعة على توظيف املعرفة اليت متتلكها يف حتديث وتطوير املن ومة التعليمية بكافة عناصرها.
 .4ما يشهده العامل اليوم من اهتمام بقطاع الرتبية والتعليم والتوسع فيه مما أدى إىل تزايد النرقات الرتبوية
والتعليمية يف كافة البلدا ايدة كبرية ،األمر الذي استدعى اهتمام الباحثني ابلبحث عن اجلدوى
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االقتصادية واالجتماعية املرجوة من األنرايف املتزايد على التعليم والعائد منه على اجملتمع واالقتصاد( .ويح،
)218 :2013
أ املربرات السابقة وغريها من املربرات اليت ال يتسع اجملال لذكرها تشكل ضرورة وعباءً اضافياً على
اجلامعات تدفعها للبحث يف امكاانهتا وقدراهتا وفرصها من أجل حتقيق ميزة تنافسية خاصة هبا.
خصائص امليزة التنافسية:
من أجل توضيح مرهوم امليزة التنافسية بشكل أكثر دقة البد من حتديد خصائصها ومميزاهتا بشكل ميكن
معه للمؤسسة تطبيقها واستخدامها يف التعرف على مميزاهتا التنافسية ،وقد حدد الغاليب ،وإدريس ( )2009أهم
خصائص امليزة التنافسية فيما يلي:
 .1أ تكو مستمرة ومستدامة مبعىن أ حتقق السبق على املدى البعيد وليس القريب فقط.
 .2أ تكو متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات وموارد املؤسسة الداخلية من جهة
أخرى.
 .3أ تكو مرنة مبعىن ميكن إحالل ميزات تنافسية أبخرى بيسر وسهولة ،وفق اعتبارات التغريات احلاصلة يف
البيئة اخلارجية ،أو تطور موارد وقدرات املؤسسة من جهة أخرى.
 .4أ يتناسب استخدام هذه امليزات التنافسية مع األهداف والنتائج اليت تريد املؤسسة حتقيقها يف املديني
القصري والبعيد.
كما حيدد العياشي ،وكرمية ( )2016اخلصائص التالية:
 .1حتقق قيمة للمؤسسة ومن مثة الترويف واألفضلية على املنافسني.
 .2تنبع من داخل املؤسسة وتؤثر على قوى التنافس يف القطاع.
 .3ت هر يف كراءة أداء املؤسسة ألنشطتها و ايدة حصتها السوقية من خالل جودة وقيمة ما تقدمه
لعمالئها.
 .4تؤثر على رغبة العمالء ودرجة والءهم ملا تقدمه املؤسسة.
 .5أهنا نسبية أي تتحقق ابملقارنة مع املنافسني وليس مطلقة.
 .6تتحقق ملدة مويلة وال تزول بسرعة إمنا يتم تطويرها وجتديدها.
ومن خالل ما سبق ذكره من خصائص للميزة التنافسية يتضح أهنا أصبح ضرورة وأنه يتعني على
اجلامعات الناشئة السعي للحصول عليها واإلفادة مما يتحقق هلا عند أمتالكها.
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أبعاد امليزة التنافسية:

اختلف الباحثو يف حتديد أبعاد امليزة التنافسية فمنهم من حددها خبمسة أبعاد ومنهم من حددها بستة
أو أكثر إال أهنم اترقوا يف األغلب على أربعة أبعاد هي التكلرة واجلودة واملرونة والتسليم .وميكن احلديث عنها
بشيء من االختصار والتصرف ،كما يلي:
التكلفة Cost :تُعد الكلرة األدىن ،البعد التنافسي األول الذي تسعى أليه الكثري من املن مات،
فاملن مة اليت تتمكن من السيطرة على كلرها وجتعلها يف أدانها مقارنة ابملنافسني يف نرس اجملال ،فأهنا سوف
متتلك اليد العليا ،وتكو يف موقع مميز يتيح هلا السيطرة.
اجلودة Quality :وميكن حتديد مرهوم اجلودة من خالل ثالثة أبعاد رئيسية هي:
جودة التصميم :وتشري إىل درجة مالئمة مواصرات التصميم مع متطلبات الزبو .
جودة املطابقة :تشري إىل درجة مطابقة املنتج بعد الصنع ملواصرات التصميم.
جودة اخلدمة :وتعين التوافق مع توقعات الزبو للمنرعة اليت سوف حيصل عليها من املنتج أو اخلدمة.
املرونة Flexibility :تتمثل بقدرة املن مة على التكيف لتقدمي مقادير خمتلرة من منتجات أو خدمات
متنوعة استجابة للسرعة والتنوع يف تغري رغبات الزابئن.
التسلم Delivery :نتيجة لتزايد أمهية الوق للزبو أصبح الكثري من املن مات تسعى لتوسيع
قاعدهتا مع الزابئن من خالل الرتكيز على وق التسليم أي إيصال السلعة أو اخلدمة للزبو يف الوق احملدد.
(البكري والصقال )123 :2015
وقد اعتمدت الدراسة احلالية هذه األبعاد األربعة السابق ذكرها ن راً لوجود شبه امجاع واترايف بني
الباحثني على كوهنا أهم أبعاد مكوانت امليزة التنافسية يف أي من مة مهما كا نشامها.
احملور الثالث :الدراسات السابقة:
الدراسات املتعلقة ابلتخطيط االسرتاتيجي:
دراسة آل مسلط ( )2018هدف هذه الدراسة للكشف عن واقع التخطيط االسرتاتيجي ومتطلبات
تطبيقه يف جامعة تبوك من وجهة ن ر القيادات االكادميية ،وما إذا كا هناك فرويف بني استجاابت أفراد عينة
الدراسة تبعاً ملتغري مبيعة العمل اإلداري (عميد ،وكيل ،رئيس قسم) ،واستخدم الباحث لإلجابة عن أسئلة
الدراسة استبيا مكو من حمورين مها :واقع التخطيط االسرتاتيجي ،ومتطلبات التخطيط االسرتاتيجي ،وأظهرت
نتائج الدراسة أ واقع التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة تبوك جاء بشكل عام بدرجة متوسطة يف أبعاد الرؤية
والرسالة واألهداف االسرتاتيجية ،يف حني جاء بدرجة متدنية يف بعد التحليل البيئي واختيار االسرتاتيجية ،كما
- 456 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443هـ – ديسمرب 2021م

أظهرت النتائج وجود فرويف ذات داللة إحصائية يف واقع التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة تبوك ،تعزى ملتغري
مبيعة العمل اإلداري ،لصاحل وكيل ورئيس قسم.
دراسة فاممة وبلقاسم ( )2017واليت هدف اىل مناقشة األبعاد االسرتاتيجية لتطوير أداء اجلامعات خللق
ميزة تنافسية من خالل حماولة حتديد اخليارات االسرتاتيجية اليت يررت أ تركز عليها اجلامعات لتطوير أدائها
لتوافق اجتاهات سويف العمل احمللي والعاملي ،من خالل االرتكا إىل أبعاد اسرتاتيجية لتطوير اجلامعات بدءاً من
آليات التخطيط االسرتاتيجي وتوضيح رسالة ورؤية اجلامعة من خالل إعداد القيادات االسرتاتيجية عن مريق
موارد بشرية كرؤة وفعالة قادرة على تغيري دور اجلامعات من جمرد ألة إنتاجية ألعداد ضخمة من الطلبة إىل التوجه
ابلتسويق للجامعات عن مريق استثمار عناصر الترويف والتميز اجلامعي لتحقيق رضاء املستريدين من املخرجات
اجلامعية وحتسني القدرة التنافسية هلذه اجلامعات يف سويف العمل ،وقد اعتمدت الدراسة على االسلوب الن ري
فقط.
فيما هدف دراسة الغومي ( )2017إىل التعرف على دور التخطيط االسرتاتيجي يف رفع الكراءة
اإلنتاجية لدى العاملني يف مؤسسات التعليم العايل مبحاف ات غزة ،واستخدم الباحث املنهج الوصري التحليلي
كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة ،فيما تكون عينة الدراسة من مجيع العمداء ونواهبم واملدراء ورساء األقسام
اإلدارية يف اجلامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ،وكا من أهم النتائج :وجود دور كبري للتخطيط االسرتاتيجي يف
رفع الكراءة اإلنتاجية لدى العاملني يف مؤسسات التعليم العايل مبحاف ات غزة ،وعدم وجود فرويف ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )a > 0.05بني متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور التخطيط االسرتاتيجي يف
رفع الكراءة االنتاجية لدى العاملني يف مؤسسات التعليم العايل يف حماف ات غزة ،تعزى ملتغري املسمى الوظيري
واملؤهل العلمي ,ابستثناء متغري اجلامعة ومتغري سنوات اخلدمة فإنه توجد فرويف ذات داللة احصائية.
كما هدف دراسة الديراوي ( )2017إىل دراسة العالقة بني التخطيط االسرتاتيجي وأداء املن مات
األهلية العاملة يف قطاع غزة ،مع األخذ بعني االعتبار مدى حاجة املن مات إىل إحداث حالة من الرايدة
ابعتبارها متغري وسيط ،ودورها يف حتقيق متيز أداء املن مات ،و استخدام املنهج الوصري التحليلي من خالل
تطبيق اسلوب العينة العشوائية من املن مات االجتماعية العاملة بقطاع غزة ،وبلغ حجم العينة  250مرردة ،و
اسرتداد  227استبانة مبعدل استجابة  ،%90.8وكا من أهم النتائج :وجود عالقة ارتبامية موجبة بني مجيع
أبعاد التخطيط االسرتاتيجي (األهداف ،الصياغة ،اإلعداد ،التطبيق ،الرقابة والتقييم) وأداء املن مات األهلية
العاملة يف قطاع غزة ،مع أتكيد دور الرايدة كوسيط ومعز لألثر بني التخطيط االسرتاتيجي وأداء املن مات.

- 457 -

د .خدجية مقبول الزهراين :أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.

أما دراسة احلوت وتوفيق وعبد املطلب ( )2016فتناول نشأة التخطيط االسرتاتيجي ،وما تررضه البيئة
الديناميكية احمليطة ابملؤسسات احلديثة من األخذ ابلتخطيط االسرتاتيجي ،والتعرف على الن رية اليت تقف وراء
التخطيط االسرتاتيجي ،وكيف أهنا ترتبط بدعم القدرات التنافسية للمؤسسات ،وقدم الدراسة حتليل
ملصطلحات التخطيط ،واالسرتاتيجية ،والتخطيط االسرتاتيجي ،وأظهرت الدراسة اخلصائص املتعددة للتخطيط
االسرتاتيجي واليت جتعله املنهجية الشاملة لدعم القدرات التنافسية للمؤسسات ،وانقش الدراسة أهداف
التخطيط االسرتاتيجي وما يقدمه يف سبيل دعم القدرات التنافسية للجامعات ،وتوصل الدراسة إىل جمموعة من
املربرات والعوائد من استخدام عملية التخطيط االسرتاتيجي تسهم يف دعم القدرات التنافسية للجامعة ،وقد
اعتمدت الدراسة على االسلوب الن ري فقط.
فيما هدف دراسة بدرخا ( )2016إىل التعرف على واقع التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات األردنية
احلكومية واخلاصة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ،والكشف عن الررويف يف تقديرات عينة الدراسة ملستوى
التخطيط االسرتاتيجي تبعاً ملتغريات (وع اجلامعة ،الكلية ،املسمى الوظيري ،والرتبة األكادميية) ،وتكون عينة
الدراسة من الكادر األكادميي يف اجلامعة األردنية وجامعة عما األهلية ،ومتثل أداة الدراسة يف استبانة تقيس
مستوى التخطيط االسرتاتيجي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة مو عة يف أربعة أبعاد ،وقد اظهرت النتائج أ
مستوى التخطيط االسرتاتيجي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة أببعاده األربعة جاءت ضمن املستوى املرترع ،كما
اظهرت النتائج وجود فرويف دالة احصائياً يف تقديرات عينة الدراسة ملستوى التخطيط االسرتاتيجي يف ضوء معايري
اجلودة الشاملة تُعزى ملتغري نوع اجلامعة لصاحل اجلامعات اخلاصة ،ومتغري املسمى الوظيري لصاحل العمداء ،يف حني
مل تكن الررويف دالة إحصائياً تبعاً ملتغري الكلية ،والرتبة األكادميية.
كما هدف دراسة صاحل ( )2013إىل معرفة اجتاهات املديرين حول استخدام التخطيط االسرتاتيجي يف
مؤسسات التعليم العايل ،ومشل جمتمع الدراسة ُكالً من جامعة ظرار وجامعة نزوى ،وتضمن حماور الدراسة
التعرف على مدى وضوح مرهوم التخطيط االسرتاتيجي ،وأمهيته ابلنسبة إلدارة اجلامعة ،ومدى ممارسته من قبل
إدارة اجلامعة ،وانعكاس التخطيط االسرتاتيجي على حتسني األداء يف الدوائر واألقسام ،والرتكيز على أهم املعوقات
اليت تؤدي إىل إضعاف أو عدم تبين عملية التخطيط االسرتاتيجي ،وحتديد الررتات الزمنية اليت تضعها اجلامعة
لتنريذ اخلطط االسرتاتيجية ،ومعرفة مسؤولية وضع ،وتنريذ ،ورقابة اخلطة االسرتاتيجية ،واعتمدت الدراسة على
املنهج الوصري التحليلي ،وأسلوب الدراسة امليدانية ،وقد جاء من أهم النتائج :أ من أهم املعوقات اليت تُضعف
عملية التخطيط االسرتاتيجي هي حمدودية املوارد املالية إلعداد اخلطط االسرتاتيجية وتنريذها ،وجود أتثري ذو داللة
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إحصائية للمتغريات املستقلة (الوضوح ،األمهية ،واملعوقات) يف املتغري التابع (مدى ممارسة التخطيط االسرتاتيجي
من قبل إدارة اجلامعة) يف كالَ اجلامعتني املبحوثتني.
فيما هدف دراسة الرقهاء ( )2012إىل البحث يف دور تبين اسرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم يف
حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ملؤسسات التعليم العايل .واعتربت الدراسة أ امليزة التنافسية للمؤسسات التعليمية
تنبع من األثر الذي حتدثه على مستوى الطالب ،واملوظف ،واملؤسسة ،استندت الدراسة على فرضية أ تطوير
اسرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم ،وتنريذها يعترب متطلباً سابقاً مهماً وحيوايً لتحقيق مؤسسات التعليم العايل
للميزة التنافسية املستدامة .واتبع الدراسة املنهجية االستطالعية والوصرية من خالل مراجعة األدب الن ري،
واعتماد جترب ة جامعة النجاح الومنية حالة دراسية لكوهنا صاحبة جتربة فريدة يف جمال التميز يف التعليم والتعلم.
وتوصل الدراسة إىل عدد من النتائج منها أ هناك ارتباماً قوايً بني تبين اسرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم
وبني حتقيق مؤسسات التعليم العايل امليزة التنافسية املستدامة من خالل تزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة ،ودعم
أعضاء اهليئة األكادميية مبا ميكنهم من األداء وفق معايري اجلودة املرجوة ،وتوفري البيئة الدراسية الداعمة للتنوع
واإلبداع وتصميم األنشطة التعليمية اليت تعز اإلبداع والتركري الناقد لدى مجيع أمراف العملية التعليمية.
اما دراسة موكوهو ( )Mukokho, 2010فهدف إىل معرفة دور التخطيط االسرتاتيجي على أداء
جامعة نريويب ،وانصب جماالت االهتمام يف هذه الدراسة على أقسام الكلية واملدارس واملعاهد املختلرة وكذلك
أقسام اإلدارة املركزية ،وقد استخدام املقابالت املن مة والغري من مة مع بعض األسئلة املرتوحة للسماح
ابحلصول على مزيد من املعلومات املتعمقة من األشخاص الذين مت مقابلتهم ،واستخدم الباحث بياانت اثنوية
من خمتلف املنشورات املوجودة ،سواء التقارير اإلدارية واملالية مبا يف ذلك التقارير احلكومية ،و حتليل البياانت
ابستخدام حتليل احملتوى أل هذه الدراسة سع إىل احلصول على بياانت ذات مبيعة نوعية ن راً إىل كوهنا دراسة
حالة ،وخلص الدراسة إىل أ التخطيط االسرتاتيجي كا له أتثري على أداء جامعة نريويب ،حيث كشر
الدراسة أ جامعة نريويب لديها رؤية موثقة جيدة وأهداف واقعية وبياانت مهمة وقيم أساسية ميكن جلميع
املوظرني وأصحاب املصلحة التعرف عليها ،كما توصل الدراسة إىل أ التخطيط االسرتاتيجي قد أدى إىل
حتسني شامل يف خمتلف اجملاالت اليت تضمن االستجابة ملستوايت امليزانية احملددة ،وحتسني بيئة العمل ،وتنريذ
ميثايف تقدمي اخلدمات ،وابتكار البحوث والتكنولوجيا ،وأنشطة التوعية واإلرشاد ،وخلص الدراسة كذلك إىل أ
جامعة نريويب واجه حتدايت خمتلرة يف تنريذ التخطيط االسرتاتيجي ،متثل هذه التحدايت يف املوارد املالية
احملدودة ،واملرافق األكادميية املنهكة ،والصيد غري املشروع للموظرني من قبل املنافسني ،وفتح احلرم اجلامعي داخل
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منطقة األعمال املركزية من قبل املنافسني ،و ايدة عدد اجلامعات اليت تقدم دورات دراسية مماثلة بدرجات متراوتة
من اجلودة.
كما هدف دراسة بيدكوك ( )Pidcock, 2001إىل معرفة مدى مطابقة عمليات التخطيط
االسرتاتيجي ابجلامعات الناشئة ملتطلبات اجمللس الربيطاين لدعم التعليم العايل ،واستخدم الدراسة اسلوب
املقابالت مع العينات املستهدفة كما استخدم اسلوب املسح للواثئق الداخلية ،وأظهرت النتائج أ درجة معرفة
رسالة املؤسسة ومشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التخطيط االسرتاتيجي كان ضعيرة ،كما تبني عدم وجود رابط
بني التخطيط االسرتاتيجي واألعمال الرئيسة للجامعة املتعلقة ابلتعليم والتعلم واألنشطة الدراسية والبحوث ،فكا
من الضروري إذاً البحث عن اساليب جديدة للرفع من الوعي أبمهية عمليات التخطيط االسرتاتيجي وخلق
الشعور ابملسئولية عن هذه العمليات وإظهار قيمة العمليات من خالل األنشطة األكادميية الرئيسة للجامعة
الناشئة.
الدراسات املتعلقة ابمليزة التنافسية:
دراسة الغامدي ( )2019اليت هدف ايل تقدمي تصور مقرتح لتحسني القدرة التنافسية للجامعات
السعودية الناشئة وفق متطلبات خصخصة التعليم العايل وذلك من خالل التعرف على واقع القدرة التنافسية
للجامعات السعودية الناشئة واملعوقات اليت توجه تلك اجلامعات يف حتسني قدرهتا التنافسية ،وأهم املتطلبات اليت
جيب توافرها لتحسني القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث
بتصميم استبانة جلمع البياانت وفق املنهج الوصري التحليلي ،و تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس يف
أربع جامعات سعودية انشئة بلغ عددهم  320عضواً اختيارهم ابستخدام الطريقة العشوائية البسيطة ،وأشارت
نتائج الدراسة إىل أ متطلبات خصخصة التعليم العايل َمنح اجلامعات مزيداً من االستقاللية األكادميية واملالية
واإلدارية ،كما أشارت إىل أ واقع القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة بشكل عام جاء بدرجة متوسطة،
كما بين الدراسة أ اجلامعات السعودية الناشئة تواجه معوقات عديدة حنو حتسني قدرهتا التنافسية كا من
أبر ها املعوقات املالية واإلدارية واألكادميية.
أما دراسة احلميدي ( )2019فهدف إىل التعرف على دور إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية جبامعة
الطائف من وجهة ن ر أعضاء اهليئة األكادميية ،واعتمدت الدراسة املنهج الوصري املسحي ،وتكو جمتمع
الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس جبامعة الطائف ،و سحب عينة عشوائية مبقية بلغ  315عضواً ،و
استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وكا من أبر النتائج :أ درجة تطبيق إدارة املعرفة ومستوى امليزة التنافسية يف
جامعة الطائف جاء بدرجة متوسطة ،ووجود أتثري قوي إلدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية يف جامعة الطائف،
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وجود فرويف ذات داللة إحصائية يف آراء أفراد العينة حول مستوى امليزة التنافسية يف جامعة الطائف تُعزى ملتغري

اجلنس وسنوات اخلربة.
كما هدف دراسة الشيبة ( )2018إىل معرفة مرهوم اإلدارة االسرتاتيجية وأمهيتها ومستوايهتا ،ومعرفة
مرهوم امليزة التنافسية وأمهيتها وأهدافها ،والكشف عن دور اإلدارة االسرتاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية يف
املؤسسات التعليمية .واستخدم الباحث املنهج الوصري التحليلي للواثئق املتعلقة مبوضوع الورقة ،وتوصل إىل عدد
من االستنتاجات ،أمهها :أ اإلدارة االسرتاتيجية للمؤسسات التعليمية تُعد املدخل الرئيس يف حتقيق أهدافها
املرسومة ابعتبارها متثل العملية اليت تستخدمها يف إدارة براجمها وأنشطتها ،أ امليزة التنافسية يف املؤسسات
التعليمية أصبح متثل الغاية اليت تسعى إليها تلك املؤسسات ومبا ميكنها من حتقيق التنافس حملياً وخارجياً
ومواكبة التطورات والتغريات العاملية ومواجهة التحدايت ،أ األدوار اليت تقوم هبا اإلدارة االسرتاتيجية شاملة وأ
الغاية منها متكني املؤسسة التعليمية من حتقيق امليزة التنافسية يف أدائها لكافة العمليات واألنشطة واستشراف
مستقبلها وفق أساليب وأدوات علمية.
كما هدف دراسة اخلوالدة ( )2018إىل تطبيق قواعد إدارية مقرتحة لترعيل مؤشرات امليزة التنافسية يف
مؤسسات التعليم العايل ،وقد تكو جمتمع الدراسة من االساتذة اجلامعني يف اجلامعات التالية( :األردنية ،البلقاء،
التطبيقية ،اهلامشية ،والريموك) البالغ عددهم  2935وتكون العينة من  320استاذاً جامعياً انتقاءهم ابلطريقة
العشوائية ،و تطوير استبانة تقيس مؤشرات امليزة التنافسية مو عة على اجملاالت التالية (املوارد املادية ،املوارد
البشرية ،حجم املؤسسة ومكاهنا ،البحث العلمي وإنتاج املعرفة ،البنية التحتية) ،وأظهرت النتائج أ أمهية مؤشرات
امليزة التنافسية يف اجلامعات األردنية جاءت بدرجة أمهية مرترعة وفقاً لتقديرات األساتذة اجلامعني ،وجود مخس
جماالت أساسية ملؤشرات امليزة التنافسية يف مؤسسات التعليم العايل.
كما هدف دراسة بزدوغ والناظر ( )2017إىل التعرف على مستوى حتقيق رؤساء األقسام األكادميية يف
اجلامعة األردنية وجامعة البرتا للميزة التنافسية من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،وقد تكون عينة الدراسة من
 297عضو هيئة تدريس ،و استخدام املنهج الوصري االرتبامي ،واستخدم االستبانة أداة جلمع البياانت،
وأظهرت النتائج :أ مستوى حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعة األردنية وجامعة البرتا من وجهة ن ر أعضاء هيئة
التدريس كا متوسطاً ،كما تبني وجود فرويف دالة إحصائياً يف مستوى حتقيق امليزة التنافسية تُعزى ملتغري الرتبة
األكادميية لصاحل رتبة أستاذ ،وملتغري السلطة املشرفة لصاحل اجلامعات اخلاصة ،ومل تكن هناك فرويف ذات داللة
إحصائية تُعزى ملتغري نوع الكلية.
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دراسة خليل وعطا واملهدي وأمحد ( )2017إىل رصد واقع القيادة االسرتاتيجية وامليزة

التنافسية يف اجلامعات املصرية من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،والكشف عن متطلبات تطبيق القيادة
االسرتاتيجية من أجل حتسني امليزة التنافسية يف اجلامعات املصرية ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصري ،وتكو
جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف س جامعات مصرية حكومية هي( :عني مشس ،جنوب
الوادي ،كرر الشيخ ،دمنهور ،السويس ،ومدينة السادات) ،وبلغ عينة الدراسة  378عضو هيئة تدريس ومعاوانً
اختريوا ابلطريقة العشوائية البسيطة ،واستخدم االستبانة أداة جلمع البياانت ،وتبني من النتائج :أ اجلامعات
حمل الدراسة ال تبدي تراعالً إجيابياً حنو ترعيل مدخل القيادة االسرتاتيجية ،وضعف رضا العينة عن خمرجات
اجلامعات املصرية ،وأهنا حتتاج إىل التحسني والتطوير ومواكبة املعايري العاملية ،كما اتضح وجود عالقة ارتبامية قوية
موجبة ومردية بني القيادة االسرتاتيجية وامليزة التنافسية.
كما هدف دراسة الشوبكي وأبو نصر  )2017( Al Shobaki, Abu Naserإىل الن ر يف دور
ممارسة اسرتاتيجيات التميز يف التعليم يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة للمؤسسات التعليمية العليا ابلتطبيق على
كلية اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات جبامعة األ هر يف غزة ،واستندت الدراسة إىل الررضية القائلة أب تطوير
اسرتاتيجيات التمي ز يف التعليم وتنريذها شرط أساسي مهم لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة يف مؤسسات التعليم
العايل ،واتبع الدراسة منهجية وصرية استكشافية ،واعتمدت جتربة كلية اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة
األ هر يف غزة كنموذج لتجربتها الرريدة يف جمال التميز يف التعليم ،وأظهرت النتائج :أ هناك ارتباط قوي بني
مستوى ممارسة اسرتاتيجيات التميز يف التعليم وحتقيق مؤسسات التعليم العايل للميزة التنافسية املستدامة وجود
اتسايف يف جهود التطوير وحتسني اجلودة جلميع املستوايت الثالثة (الطالب واملوظف واجلامعة) وأ هذا يساهم يف
متيز الكلية ،حيث بين النتائج أ الكلية متكن من حتقيق مزااي تنافسية من خالل تقدمي خدمات ممتا ة دو
اإلضرار ابلكراءة.
أما دراسة حنا  (2013( Hana,فهدف إىل تقدمي نتائج استطالع حول أمكانية حتقيق امليزة التنافسية
من خالل املعرفة واالبتكار ،وانقش الدراسة فكرة أمكانية حتقيق ميزة تنافسية من خالل توليد أفكار جديدة
ومبتكرة من شأهنا أ تساعد املؤسسات على حتقيق ميزة تنافسية ،حيث ميثل األفراد الذين ميتلكو املعرفة أداة
لتوليد االبتكارات برضل إبداعهم الشخصي ،ومعرفتهم ،ومهاراهتم ،وقدراهتم ،وقد حتديد املعرفة يف هذه
الدراسة كعنصر مهم لعملية توليد االبتكارات ،وقد استخدم االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكو
جمتمع الدراسة من املن مات يف قطاع املعرفة وابتكارها يف مجهورية التشيك ،حيث تقسيم املن مات املتجانسة
وفق القطاع وحجم املؤسسة ،ووجه االستبانة إىل املدراء ،و سحب عينة منهم بطريقة عشوائية بلغ عددها
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 109مديراً من مدراء من مات القطاع العام يف مجهورية التشيك  ،وتكون االستبانة من  12فقرة ،مو عة على

 4أبعاد رئيسة هي( :قطاع األعمال ،وقطاع االقتصاد ،وحجم املن مة ،وفرع من األعمال) ،كما استخدم
الدراسة أسلوب املقارنة واالستقراء واالستنتاج ،وتوصل الدراسة إىل أ املعرفة هي أساس االبتكار ،وأنه جيب
االبتكار املستمر يف من مات املعرفة من أجل حتقيق امليزة التنافسية.
أما دراسة الصاحل ( )2012فقد حبث يف تنافسية مؤسسات التعليم العايل واقرتح إمار عمل ميكن أ
يوجه هذه املؤسسات للدور اجلديد الذي يتحتم عليها ممارسته ،كما فحص واقع ومؤشرات اجلامعات احلكومية
السعودية يف ضوء اإلمار املقرتح .وقد تناول الدراسة إشكالية تنافسية مؤسسات التعليم العايل من خالل أربعة
حماور هي :مرهوم التنافسية ،التنافسية يف التعليم العايل ،اإلمار املقرتح لتنافسية مؤسسات التعليم العايل ،واقع
اجلامعات احلكومية السعودية يف ضوء اإلمار املقرتح .وقد خلص الدراسة إىل أ مؤسسات التعليم العايل تواجه
حتدايت ضخمة على مستوى فلسرة ومبيعة وإدارة هذه املؤسسات ،وأ السبيل األهم ملوجهه تلك التحدايت هو
رفع القدرة التنافسية هلذه املؤسسات يف قطاع التعليم احمللي والدويل .وأكدت الدراسة على أ الطريق حنو هذا
األمر يتمثل يف الوعي ابملتغريات البيئية اخلارجية والداخلية وأتثريها على مؤسسات التعليم العايل ومستقبلها،
واالهتمام ببناء مزااي تنافسية للمؤسسة األكادميية تدعم مستقبل هذه املؤسسة ومكانتها العلمية والبحثية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تناول بعض الدراسات السابقة اليت استعراضها أحد متغريات الدراسة احلالية منررداً كدراسة آل
مسلط ( ،)2018ودراسة بدرخا ( ،)2016ودراسة صاحل ( ،)2013اليت اهتم ابلكشف عن واقع
التخطيط االسرتاتيجي فقط ،وكذلك دراسة الغامدي ( ،)2019دراسة بزدوغ والناظر ( ،)2017ودراسة الصاحل
( ،)2012اليت حبث يف مستوى امليزة التنافسية كمتغري منررد ،فيما تناول عدد منها أحد متغريات الدراسة احلالية
وربطها مع متغريات خمتلرة كدراسة دراسة الغومي ( ،)2017ودراسة الديراوي ( ،)2017ودراسة موكوهو
( ،)Mukokho, 2010اليت سع إىل فهم دور التخطيط االسرتاتيجي وأتثريه على عدد من املتغريات
كالكراءة اإلنتاجية ،واألداء العام للمن مة أو اجلامعة ،فيما تناول دراسة احلميدي ( ،)2019ودراسة اخلوالدة
( ،)2018ودراسة حنا ( ،)Hana, 2013امليزة التنافسية من خالل معرفة أتثري عدد من املتغريات عليها ،كدور
إدارة املعرفة ،وتطبيق قواعد إدارية مقرتحة لترعيل مؤشرات امليزة التنافسية ،وحتقيق امليزة التنافسية للمن مة من
خالل ما ميتلكه األفراد العاملني هبا من معارف وابتكارات.
كما تشاهب
هدف

الدراسة احلالية مع عدد من الدراسات اليت

استعراضها ،كدراسة الشيبة ( ،)2018اليت

للكشف عن دور اإلدارة االسرتاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات التعليمية ،ودراسة خليل
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وعطا واملهدي وأمحد ( )2017اليت هدف إىل الكشف عن متطلبات تطبيق القيادة االسرتاتيجية لتحسني امليزة
التنافسية يف اجلامعات املصرية ،ودراسة الرقهاء ( ،)2012اليت هدف إىل البحث يف دور تبين اسرتاتيجيات
التميز يف التعلم والتعليم يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ملؤسسات التعليم العايل ،ودراسة فاممة وبلقاسم
( ،)2017اليت هدف إىل مناقشة األبعاد االسرتاتيجية لتطوير أداء اجلامعات خللق ميزة تنافسية ،أما دراسة
احلوت وتوفيق وعبد املطلب ( ،)2016فهي أكثر دراسة تشاهب مع الدراسة احلالية كوهنا تبحث يف فرضية أ
التخطيط االسرتاتيجي يشتمل على خصائص متعددة جتعله املنهجية الشاملة لدعم القدرات التنافسية للجامعة،
إال أ الدراسة احلالية متيزت عنها بكوهنا اهتم جبانب التطبيق امليداين ،وقد أمكن االسترادة من الدراسات
السابقة يف حتديد اإلمار املرجعي لألدب الن ري ،وتطوير أداة الدراسة ،وحتديد املنهج املالئم ،ومناقشة وترسري
النتائج ،كما مت االسترادة من توصيات تلك الدراسات عند كتابة املشكلة وتربير وشرح أسباب اختيار
املوضوع ،إضافة إىل توجيه الباحثة حنو كثري من املراجع املريدة.
اثلثا :منهجية وإجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدام املنهج الوصري االرتبامي ،ملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها ،كما استخدم االستبانة كأداة
جلمع املعلومات من عينة الدراسة املتمثلة أبعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية الناشئة.
جمتمع وعينة الدراسة:
تكو جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف ثالث جامعات سعودية انشئة هي( :جامعة
عضوا وف ًقا إلحصائية وكالة التخطيط واملعلومات يف
الباحة ،جامعة شقراء ،جامعة تبوك) ،وبلغ عددهم (ً )5091
و ارة التعليم للعام 1440/1439هـ)https://departments.moe.gov.sa( .
ون راً لكو جمتمع الدراسة متجانس وكبري نسبياً ،فقد اقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء اهليئة
التدريسية الذين اختيارهم وفقاً للعينة العشوائية البسيطة من اجلامعات الثالثة الناشئة اليت اختيارها وفقاً للعينة
العمدية ،حبيث متثل املنامق اجلغرافية املختلرة اجلنوب والشمال والوسط وهي( :جامعة الباحة ،جامعة تبوك،
جامعة شقراء) ،وقد بلغ عدد أفراد العينة  357عضواً ،ويعترب هذا العدد مقبول يف البحوث االجتماعية املسحية
وفقاً للجدول الذي صمم من قبل اإلحصائيني بناءً على تطبيق قانو حجم العينة)Cohen, 1988( .
وبلغ حجم االستباانت املسرتدة والصاحلة للتحليل  296استبانة بنسبة  %82.9من حجم العينة،
واجلدول التايل يوضح خصائص أفراد العينة.
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جدول ( )1خصائص أفراد عينة الدراسة

التكرار

التصنيف

النسبة

اجلنس
ذكر

147

49.7

أنثى

149

50.3

املنصب الوظيري
يشغل منصب

160

54.1

ال يشغل منصب

136

45.9

الرتبة األكادميية
أستاذ

18

6.1

أستاذ مشارك

104

35.1

أستاذ مساعد

137

46.3

حماضر

10

3.4

معيد

27

9.1

سنوات اخلربة
أقل من  10سنوات

162

54.7

 10سنوات وأكثر

134

45.3

اجملموع

296

100

يتضح من اجلدول ( )1أ نسبة كالً من الذكور واإلانث متقاربة ،حيث بلغ نسبة اإلانث % 50.3
بينما نسبة الذكور  % 49.7وهي متقاربة براريف بسيط لصاحل االانث ،كما يتضح أ النسبة األكرب من أفراد
العينة هم من أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلو منصباً قيادايً مقابل  % 45.9ال يشغلو منصباً قيادايً .وعلى
مستوى الرتبة األكادميية كان رتبة استاذ مساعد هي األكرب بنسبة  % 46.3من إمجايل أفراد العينة ،كما كان
الرئة األكرب ألصحاب اخلربة أقل من  10سنوات.
• أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثة ببناء استبيا مكو من  54فقرة على النحو التايل :اشتمل اجلزء
األول :على البياانت األولية للمستجيبني ،واجلزء الثاين :على  16فقرة لقياس مستوى التخطيط االسرتاتيجي يف
اجلامعات السعودية الناشئة ،ومن اجلدير ابلذكر هنا أ من أهم الدراسات اليت استرادت منها الباحثة يف بناء
وحتديد فقرات االستبيا يف حمور التخطيط االسرتاتيجي ،دراسة آل مسلط ( )2018ودراسة الغومي ()2017
ودراسة بدرخا ( ،)2016أما اجلزء الثالث :فقد اشتمل على  20فقرة لقياس مستوى امليزة التنافسية من خالل
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أبعادها التالية( :الكلرة ،اجلودة ،املرونة ،التسليم) وقد أمكن حتديد أبعاد امليزة التنافسية من خالل االمالع على
عدد من الدراسات اليت تناولتها سوء يف جمال الشركات ومن مات األعمال أو يف جمال التعليم واجلامعات ،ومن
أهم الدراسات اليت استرادت منها الباحثة يف حتديد أبعاد امليزة التنافسية ،دراسة احلميدي ( )2019ودراسة
الشيبة ( ،)2018فيما اشتمل اجلزء الرابع على  18فقرة متثل أبر املعوقات اليت قد تعرت التخطيط االسرتاتيجي
يف اجلامعات السعودية الناشئة ،ومن أهم الدراسات اليت استرادت منها الباحثة يف حتديد املعوقات دراسة صاحل
(.)2013
و استخدام مقياس سلم "ليكرت" ذي التـدرج اخلماسي جلميع فقرات االستبانة ويف مجيع حماور الدراسة
على النحو اآليت( :كبرية جداً ،كبرية ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً) واليت أتخذ القيم التالية على التوايل
( .)1،2،3،4،5و اعتماد درجة التقدير وفقا للتقسيم التايل 1( :إىل أقل من  )1.80قليلة جداً 1.80( ،إىل
أقل من  )2.60قليلة 2.60( ،إىل أقل من  )3.40متوسطة 3.40( ،إىل أقل من  )4.20كبرية 4.20( ،إىل )5
جدا.
كبرية ً

• الصدق الظاهري لداة الدراسة:
أتبع الباحثة للتحقق من صديف األداة مريقة الصديف ال اهري ،من خالل عر األداة على عدد من
احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص للتأكد من صدقها ،وانتماء فقراهتا لألبعاد اليت تضمنتها ،وجتدر اإلشارة
هنا إىل أ االستبانة يف صورهتا املبدئية تكون من  62فقرة ،وبعد عرضها على احملكمني أشار عدد منهم حبذف
بعض الرقرات اليت قد تؤدي نرس املعىن حىت ال يؤثر مول االستبانة سلباً على استجابة أفراد العينة ،وقد
األخذ مبقرتحاهتم وتعديالهتم الال مة حيث أصبح عدد فقرات االستبانة  54فقرة يف صورهتا النهائية.
• ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات االستبانة
التايل يوضح ذلك.

استخدام عينة استطالعية حلساب معامل ارتباط ألرا كرونباخ ،واجلدول
جدول ( )2قيمة كرونباخ ألفا

احملاور

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة

16

0.952

مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة

20

0.946

18

0.920

54

0.877

أبر املعوقات اليت تعرت

عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة
االستبانة ككل

يتضح من اجلدول ( )2ارتراع قيمة معامل ثبات كرو نباخ ألرا جلميع حماور االستبانة حيث بلغ معامل
الثبات حملور درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي  ،0.952يليه حمور مستوى امليزة التنافسية مبعامل ثبات بلغ
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 ،0.946يليه حمور املعوقات مبعامل ثبات بلغ  0.920على التوايل ،كما بلغ معامل الثبات الكلي لألداة
جدا حيث أشار ( )Nunnally, 1994إىل اعتبار القيمة ( )0.70هي
( ،)0.877وهي قيم ثبات مرترعة ً
احلد األدىن لقبول ثبات كرونباخ ألرا.
• صدق االتساق الداخلي لداة الدراسة:
للتحقق من صديف االتسايف الداخلي لرقرات االستبانة
واحملور الذي تنتمي إليه ،واجلدول التايل يوضح ذلك.

استخدام معامل ارتباط بريسو بني كل فقرة

جدول ( )3االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ككل

احملور

درجة ممارسة
التخطيط

االسرتاتيجي

يف اجلامعات
السعودية
الناشئة

رقم

الفقرة

معامل ارتباط بريسون

احملور

رقم

الفقرة

معامل ارتباط بريسون

احملور

رقم

الفقرة

معامل ارتباط بريسون

1

**0.869

1

**0.600

1

**0.631

2

**0.663

2

**0.605

2

**0.606

3

**0.652

3

**0.317

3

**0.488

4

**0.647

4

**0.505

4

**0.803

5

**0.777

5

**0.450

5

**0.467

6

**0.813

6

**0.756

6

**0.619

7

**0.774

7

**0.752

7

**0.425

8

**0.720

8

**0.758

9

**0.778

9

**0.673

اليت تعرتض

8

**0.839

9

**0.716

10

**0.869

10

**0.703

التخطيط

10

**0.594

11

**0.798

11

**0.760

االسرتاتيجي

11

**0.602

12

**0.777

12

**0.764

12

**0.714

13

**0.841

13

**0.763

13

**0.446

14

**0.791

14

**0.832

14

**0.750

15

**0.793

15

**0.808

15

**0.620

16

**0.741

16

**0.854

16

**0.833

17

**0.884

17

**0.803

18

**0.721

18

**0.825

19

**0.679

20

**0.838

مستوى امليزة
التنافسية يف
اجلامعات
السعودية
الناشئة

أبرز
املعوقات
عملية

يف

اجلامعات
السعودية
الناشئة

يتضح من اجلدول ( )3ارتباط الرقرات ابحملور الذي تنتمي اليه ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة
( ،)0.05حيث ترواح معامالت االرتباط بني ( )0.317كأقل قيمة و ( )0.869كأعلى قيمة ،ويشري ذلك
إىل صديف فقرات األداة وقياسها للسمة اليت وضع لقياسها ،ومن خالل النتائج السابقة أتكدت الباحثة من
صديف وثبات األداة وإمكانية تعميم نتائجها على اجملتمع فيما بعد.
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رابعا :عرض النتائج وحتليلها وتفسريها:
إجابة السؤال الول:
ما درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة
التدريس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثة حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرات
هذا احملور ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة.
الفقرات

م

املتوسط
احلساب

تعمل إدارة اجلامعة على:

االحنراف
املعياري

الدرجة

المهية

كبرية جداً
كبرية جداً

2

1

دعم عملية التخطيط االسرتاتيجي ومساندته.

4.38

0.50

2

حتديد أهدافها يف ضوء رؤيتها ورسالتها.

4.45

0.56

3

حتليل البيئة الداخلية للجامعة للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف.

4.32

0.59

4

حتديد الررص والتهديدات احمليطة كعنصر جوهري يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.

4.11

0.80

كبرية جداً
كبرية

5

بناء فريق للتخطيط االسرتاتيجي لإلشراف واملتابعة وتقييم عملية التخطيط حىت آخر مراحلها.

4.22

0.74

6

مراجعة تنريذ خطتها االسرتاتيجية بصورة منت مة.

4.17

0.80

كبرية جداً
كبرية

5

7

إجراء تعديالت على هيكلها التن يمي مبا خيدم تنريذ خطتها االسرتاتيجية.

4.14

0.82

كبرية

6

8

عر اخلطة االسرتاتيجية على كافة اإلدارات واألقسام للحصول على آرائهم ومالح اهتم عليها قبل
إقرارها.

3.99

0.83

كبرية

11

9

إشراك خمتلف املستوايت اإلدارية يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.

3.87

0.86

كبرية

15

10

إجياد قاعدة معلومات حول املشكالت احلالية واملستقبلية للجامعة.

3.79

0.93

كبرية

16

11

حتديد االسرتاتيجيات اليت تسهم يف استغالل اإلمكانيات والقدرات املتاحة.

3.98

0.81

كبرية

12

12

قياس نسبة التنريذ من خطتها االسرتاتيجية.

3.96

0.94

كبرية

13

13

اختاذ االجراءات التصحيحية عند ظهور احنراف يف األداء عن اخلطة االسرتاتيجية.

4.07

0.76

كبرية

9

14

االسترادة من املمارسات الناجحة يف جمال التخطيط االسرتاتيجي سوءً داخل اجلامعة أو اليت مت يف
اجلامعات األخرى.

4.10

0.69

كبرية

8

15

التواصل بني واضعي اخلطط االسرتاتيجية واملنرذين هلا مما يعمل على نقل اخلطط ايل الواقع العملي
براعلية.

3.93

0.71

كبرية

14

16

الرجوع إىل اإلدارات التنريذية للحصول على البياانت واملعلومات عن األنشطة اال مة لوضع اخلطط
االسرتاتيجية.

4.03

0.73

كبرية

10

4.09

0.58

اجملموع

1
3
7
4

كبرية

يتضح من اجلدول ( )4التكرارات والنسب املئوية الستجاابت أفراد عينة الدراسة حول احملور األول
(التخطيط االسرتاتيجي) حيث جاء يف املرتبة األوىل الرقرة اليت تنص على (تعمل إدارة اجلامعة على حتديد
أهدافها يف ضوء رؤيتها ورسالتها) مبتوسط حسايب ( )4.45واحنراف معياري ( )0.56وهو ما يقابل درجة (كبرية
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جداً) ،وجاء يف املرتبة األخرية الرقرة اليت تنص على (تعمل إدارة اجلامعة على إجياد قاعدة معلومات حول
املشكالت احلالية واملستقبلية للجامعة) مبتوسط حسايب ( )3.79واحنراف معياري ( )0.93ما يقابل درجة
(كبرية) ،كما يتضح أ مجيع متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مجيع فقرات هدا احملور جاءت
بدرجة (كبرية) ،كما جاء املتوسط املرجح ابألو ا للمحور ككل ( ،)4.09وابحنراف معياري أقل من الواحد
حيث بلغ قيمته ( )0.58مما يدل على جتانس استجاابت أعضاء هيئة التدريس وعدم تشتتها حول املتوسط.
وتقابل قيمة املتوسط ( )4.09يف مقياس ليكرت اخلماسي درجة (كبرية) ،ومنه نستنتج أ اجلامعات السعودية
الناشئة متارس للتخطيط االسرتاتيجي بدرجة كبرية من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس فيها ،وميكن عزو هذه
النتيجة إىل إدراك القيادات العليا يف اجلامعات الناشئة ألمهية التخطيط االسرتاتيجي ومساعدته هلا لبلوغ أهدافها،
األمر الذي انعكس على إدراك أعضاء هيئة التدريس لدرجة ممارسة جامعاهتم للتخطيط االسرتاتيجي وهو األمر
الذي عايشته الباحثة من خالل عملها اإلداري يف اجلامعة والذي أاتح هلا االشرتاك يف عدد من الورش اخلاصة
بتحديث وتطوير اخلطة االسرتاتيجية.
وتترق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بدرخا ( )2016اليت خلص إىل أ مستوى التخطيط
االسرتاتيجي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة جاء ضمن املستوى املرترع ،كما اترق إىل حد ما مع ما كشر عنه
دراسة موكوهو ( )Mukokho, 2010من أ جامعة نريويب لديها رؤية موثقة وبياانت مهمة وقيم أساسية
وأهداف واقعية .بينما ختتلف مع دراسة آل مسلط ( )2018واليت أظهرت أ واقع التخطيط االسرتاتيجي يف
جامعة تبوك جاء بشكل عام بدرجة متوسطة يف أبعاد الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية ،وجاء بدرجة متدنية
يف بعد التحليل البيئي واختيار االسرتاتيجية .كما ختتلف مع نتائج دراسة بيدكوك ( )Pidcock, 2001اليت
أظهرت أ درجة معرفة رسالة املؤسسة ومشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التخطيط االسرتاتيجي كان ضعيرة.
إجابة السؤال الثان:

ما مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة يف هذا احملور
واجملال الذي تنتمي له ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات وأبعاد حمور امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.
املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

المهية

م

الفقرات

1

تستخدم اجلامعة مواردها املتاحة بصورة اقتصادية ورشيدة.

3.97

0.73

كبرية

2

2

تقوم اجلامعة ابلبحث والتطوير لتحديث عملياهتا للوصول إىل غاايهتا أبقل تكلرة.

3.93

0.73

كبرية

3

3

تعمل اجلامعة على ختريض التكاليف للربامج والعمليات.

4.10

0.68

كبرية

1

4

تسعى اجلامعة للحصول على مزااي سعرية من املستثمرين لتخريض تكاليف اخلدمات
املقدمة لطالهبا.

3.77

0.75

كبرية

5
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املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

الدرجة

المهية

م

3.82

0.74

كبرية

4

3.92

0.49

كبرية

1

تستخدم اجلامعة أساليب متنوعة لتحسني اجلودة.

4.04

0.63

كبرية

2

2

تستخدم اجلامعة مريف متعددة للرقابة على اجلودة.

3.97

0.70

كبرية

4

3

تضع اجلامعة خطة اسرتاتيجية واضحة لضما اجلودة.

4.03

0.65

كبرية

3

4

تتميز اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة بكوهنا ذات نوعية عالية قياساً خبدمات املنافسني.

3.46

0.95

كبرية

5

4.15

0.74

كبرية

1

الدرجة الكلية لبعد اجلودة

3.93

0.61

كبرية

1

متتلك اجلامعة القدرة على االستجابة السريعة للتغريات املطلوبة يف تصاميم براجمها.

3.81

0.72

كبرية

2

2

تتمتع اجلامعة ابملرونة يف استثمار مواردها مبا يتماشى مع متطلبات ال روف التنافسية
احمليطة.

3.71

0.73

كبرية

4

3

لدى اجلامعة قدرة على التكيف مع املتغريات البيئية املختلرة.

3.80

0.73

كبرية

3

4

يتسم اهليكل التن يمي للجامعة ابملرونة.

3.57

0.93

كبرية

5

5

جتري إدارة اجلامعة تعديالت على براجمها األكادميية لتتكيف مع حاجات ومتطلبات سويف
العمل.

3.83

0.95

كبرية

1

3.75

0.69

كبرية

1

تعمل إدارة اجلامعة على مرح ختصصات وبرامج جديدة ال تتوفر يف اجلامعات األخرى.

3.32

1.00

متوسطة

5

2

تعمل إدارة اجلامعة على أخذ آراء العمالء وتلبية رغباهتم املتجددة.

3.36

0.97

متوسطة

4

3

حترص إدارة اجلامعة على وضع اسرتاتيجية لرتشيد الوق يف تقدمي اخلدمات للمستريدين.

3.45

0.81

كبرية

3

4

يتوفر لدى اجلامعة ن ام متطور حلرظ املعلومات واسرتجاعها.

3.64

0.83

كبرية

1

5

تعمل إدارة اجلامعة على معرفة إمكاانت املنافسني ابستمرار.

3.49

0.89

كبرية

2

3.45

0.78

كبرية

5

الفقرات
تستثمر اجلامعة قدرات العاملني فيها ومعارفهم يف تعزيز مزاايها التنافسية.
الدرجة الكلية لبعد التكلفة

5

تسعى اجلامعة بشكل جاد لتطبيق أن مة االعتماد واجلودة.

الدرجة الكلية لبعد املرونة

الدرجة الكلية لبعد التسليم

يتضح من اجلدول ( )5التكرارات والنسب املئوية الستجاابت أفراد عينة الدراسة حول أبعاد حمور امليزة
التنافسية األربعة ،ابلنسبة لبعد الكلرة ،جاء يف املرتبة األوىل الرقرة اليت تنص على (تعمل اجلامعة على ختريض
التكاليف للربامج والعمليات) مبتوسط حسايب ( )4.10واحنراف معياري ( )0.68وهو ما يقابل درجة (كبرية)،
وجاء يف املرتبة األخرية الرقرة اليت تنص على (تسعى اجلامعة للحصول على مزااي سعرية من املستثمرين لتخريض
تكاليف اخلدمات املقدمة لطالهبا) مبتوسط حسايب ( )3.77واحنراف معياري ( )0.75وهو ما يقابل درجة
(كبرية) ،كما يتضح أ مجيع متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مجيع فقرات هدا احملور جاءت
بدرجة (كبرية) .كما جاء املتوسط املرجح ابألو ا للبعد ككل ( )3.92ابحنراف معياري أقل من الواحد حيث
بلغ قيمته ( )0.49مما يدل على جتانس استجاابت أعضاء هيئة التدريس وعدم تشتتها حول املتوسط ،وتقابل
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قيمة املتوسط ( )3.92وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسي درجة (كبرية) ،ومنه نستنتج أ مستوى امليزة التنافسية يف
جمال الكلرة يف اجلامعات السعودية الناشئة جاء بدرجة كبرية وذلك من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس.
وحول بعد اجلودة ،جاء يف املرتبة األوىل الرقرة اليت تنص على (تسعى اجلامعة بشكل جاد لتطبيق أن مة
االعتماد واجلودة) مبتوسط حسايب ( )4.15واحنراف معياري ( )0.74وهو ما يقابل درجة (كبرية) ،وجاء يف
املرتبة األخرية الرقرة اليت تنص على (تتميز اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة بكوهنا ذات نوعية عالية قياساً خبدمات
املنافسني) مبتوسط حسايب ( )3.46واحنراف معياري ( )0.95وهو ما يقابل درجة (كبرية) ،كما يتضح أ مجيع
متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مجيع فقرات هذا البعد جاءت بدرجة (كبرية)،كما جاء املتوسط
املرجح ابألو ا للبعد ككل ( )3.93ابحنراف معياري أقل من الواحد حيث بلغ قيمته ( )0.61مما يدل على
جتانس استجاابت أعضاء هيئة التدريس وعدم تشتتها حول املتوسط ،وتقابل قيمة املتوسط ( )3.93يف مقياس
ليكرت اخلماسي درجة (كبرية) ،ومنه نستنتج أ مستوى امليزة التنافسية يف جمال اجلودة يف اجلامعات السعودية
الناشئة جاء بدرجة كبرية وذلك من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس.
وابلنسبة لبعد املرونة ،جاء يف املرتبة األوىل الرقرة اليت تنص على (جتري إدارة اجلامعة تعديالت على
براجمها األكادميية لتتكيف مع حاجات ومتطلبات سويف العمل) مبتوسط حسايب ( )3.83واحنراف معياري
( ) 0.95وهو ما يقابل درجة (كبرية) ،وجاء يف املرتبة األخرية الرقرة اليت تنص على (يتسم اهليكل التن يمي
للجامعة ابملرونة) مبتوسط حسايب ( )3.57واحنراف معياري ( )0.93ما يقابل درجة (كبرية) ،كما يتضح أ مجيع
متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مجيع فقرات هذا البعد جاءت بدرجة (كبرية) ،كما جاء املتوسط
املرجح ابألو ا للبعد ككل ( )3.75ابحنراف معياري أقل من الواحد حيث بلغ قيمته ( )0.69مما يدل على
جتانس استجاابت أعضاء هيئة التدريس وعدم تشتتها حول املتوسط ،وتقابل قيمة املتوسط ( )3.75يف مقياس
ليكرت اخلماسي درجة (كبرية) ،ومنه نستنتج أ مستوى امليزة التنافسية يف جمال املرونة يف اجلامعات السعودية
الناشئة جاء بدرجة كبرية وذلك من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس.
وأخرياً ابلنسبة لبعد التسليم ،جاء يف املرتبة األوىل الرقرة اليت تنص على (يتوفر لدى اجلامعة ن ام متطور
حلرظ املعلومات واسرتجاعها) مبتوسط حسايب ( )3.64واحنراف معياري ( )0.83وهو ما يقابل درجة (كبرية)،
وجاء يف املرتبة األخرية الرقرة اليت تنص على (تعمل إدارة اجلامعة على مرح ختصصات وبرامج جديدة ال تتوفر يف
اجلامعات األخرى) مبتوسط حسايب ( )3.32واحنراف معياري ( )1.00وهو ما يقابل درجة (متوسطة) ،كما
يتضح أ متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مجيع فقرات هذا البعد تراوح بني درجيت (كبرية) و
(متوسطة)،كما جاء املتوسط املرجح ابألو ا للبعد ككل ( )3.45ابحنراف معياري أقل من الواحد حيث بلغ
- 471 -

د .خدجية مقبول الزهراين :أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.

قيمته ( )0.78مما يدل على جتانس استجاابت أعضاء هيئة التدريس وعدم تشتتها حول املتوسط ،وتقابل قيمة
املتوسط ( )3.45يف مقياس ليكرت اخلماسي درجة (كبرية) ،ومنه نستنتج أ مستوى امليزة التنافسية يف جمال
التسليم يف اجلامعات السعودية الناشئة جاء بدرجة كبرية وذلك من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس.
وتعزي الباحثة ارتراع مستوى امليزة التنافسية بشكل عام يف اجلامعات السعودية الناشئة إىل ارتراع مستوى
التخطيط االسرتاتيجي والذي أقره أعضاء هيئة التدريس يف احملور األول للدراسة ،ولعل أكثر ما يؤيد هذا الرأي
أنه يترق مع دراسة احلوت وتوفيق وعبد املطلب ( )2016اليت كشر عن جمموعة من املربرات والعوائد اليت تعود
على اجلامعة من استخدام التخطيط االسرتاتيجي واليت تسهم يف دعم القدرات التنافسية للجامعة ،كما تترق مع
ما أكدت عليه دراسة فاممة وبلقاسم ( )2017من دور آليات التخطيط االسرتاتيجي لتطوير أداء اجلامعات
وخلق ميزة تنافسية هلا يف سويف العمل ،كما تترق مع دراسة الشيبة ( )2018يف كو األدوار اليت تقوم هبا اإلدارة
االسرتاتيجية شاملة وأ الغاية منها متكني املؤسسة التعليمية من حتقيق امليزة التنافسية يف أدائها لكافة العمليات
واألنشطة ،كما تترق مع ما جاءت به دراسة اخلوالدة ( )2018اليت أظهرت أمهية مرترعة ملؤشرات امليزة التنافسية
يف اجلامعات األردنية ،بينما ختتلف هذه النتائج مع ما توصل له دراسة الغامدي ( ،)2019اليت كشر عن أ
واقع القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة بشكل عام جاء بدرجة متوسطة ،كما اختلر مع دراسة
احلميدي ( ،)2019اليت توصل إىل أ مستوى امليزة التنافسية يف جامعة الطائف جاء بدرجة متوسطة ،وختتلف
كذلك مع دراسة بزدوغ والناظر ( ،)2017اليت توصل إىل أ مستوى حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعة األردنية
وجامعة البرتا من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس كا متوسطاً.
إجابة السؤال الثالث:
ما أبر املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر
أعضاء هيئة التدريس؟
ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة يف هذا احملور،
تبعا و ترتيب الرقرات تنا يل حبسب املتوسطات احلسابية األقل احنرافًا معيارًاي.
حيث صنر املتوسطات ً
واجلدول التايل يوضح ذلك.
اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور معوقات التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة.
املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

درجة

المهية

الفقرات

م
1

عدم وضوح رسالة اجلامعة لدى مجيع العاملني فيها.

3.10

1.11

متوسطة

18

2

عدم وجود قواعد بياانت ومعلومات حديثة.

3.24

1.06

متوسطة

16

3

الروتني والتعقيد اإلداري يف اجلامعة.

3.70

0.83

كبرية

3

4

ضعف املعايري املوضوعة لقياس األداء.

3.16

0.10

متوسطة

17

5

املركزية الشديدة يف عملية صنع القرار.

3.88

0.81

كبرية

1

- 472 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443هـ – ديسمرب 2021م
املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

درجة

المهية

م
6

تقادم األساليب املتبعة يف التخطيط االسرتاتيجي.

3.53

0.86

كبرية

5

7

مقاومة التغيري من قبل بعض املسئولني واملوظرني يف اجلامعة.

3.56

0.72

كبرية

4

8

عدم االهتمام بوضع خطط اسرتاتيجية بديلة وفقاً لتغيري ال روف.

3.40

0.85

كبرية

11

3.42

0.04

كبرية

10

 10عدم توفر احلوافز املادية واملعنوية للقائمني ابلتخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة.

3.52

0.96

كبرية

7

 11عدم اشراك اعضاء هيئة التدريس يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.

3.45

1.02

كبرية

9

3.74

0.87

كبرية

2

 13نقص الكراءات البشرية املؤهلة لتنريذ اخلطط االسرتاتيجية.

3.38

1.03

متوسطة

13

 14عدم االهتمام بتدريب وأتهيل القائمني على التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة.

3.47

0.87

كبرية

8

 15انشغال القيادات العليا ابملشكالت واالعمال الروتينية.

3.38

0.94

متوسطة

12

 16عدم االهتمام ابلتقييم املستمر لكافة مراحل عملية التخطيط االسرتاتيجي.

3.32

0.86

متوسطة

14

 17ضعف اهليكل التن يمي وعدم وضوح املسئوليات والصالحيات املرتبطة ابلتخطيط االسرتاتيجي.

3.30

0.83

متوسطة

15

 18عدم متتع البيئة اخلارجية والداخلية للجامعة ابالستقرار مما يسهم يف فشل خططها االسرتاتيجية.

3.52

0.89

كبرية

6

3.45

0.60

كبرية

9

الفقرات

ضعف قنوات االتصال بني اإلدارة العليا وبني اإلدارات املتوسطة والدنيا.

 12غمو

مرهوم التخطيط االسرتاتيجي لدى بعض القادة األكادمييني واالداريني.

اجملموع

يتضح من اجلدول ( )6الت كرارات والنسب املئوية الستجاابت أفراد عينة الدراسة حول أبر املعوقات اليت
تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،حيث
جاء يف املرتبة األوىل موافقتهم على املعويف الذي ينص على (املركزية الشديدة يف عملية صنع القرار) مبتوسط
حسايب ( )3.88واحنراف معياري ( )0.81وهو ما يقابل درجة (كبرية) ،يليه يف املرتبة الثانية املعويف (غمو
مرهوم التخطيط االسرتاتيجي لدى بعض القادة األكادمييني واالداريني) مبتوسط حسايب ( )3.74واحنراف
معياري ( )0.87وهو ما يقابل درجة (كبرية) ،يليه يف املرتبة الثالثة املعويف (الروتني والتعقيد اإلداري يف اجلامعة)
مبتوسط حسايب ( )3.70واحنراف معياري ( )0.83وهو ما يقابل درجة (كبرية) ،وجاء يف املرتبة األخرية املعويف
الذي ينص على (عدم وضوح رسالة اجلامعة لدى مجيع العاملني فيها ).مبتوسط حسايب ( )3.10واحنراف معياري
( )1.11ما يقابل درجة (متوسطة) ،كما يتضح أ متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مجيع املعوقات
تراوح بني درجيت (كبرية) و (متوسطة) ،كما جاء املتوسط املرجح ابألو ا حملور املعوقات ككل ()3.45
ابحنراف معياري أقل من الواحد حيث بلغ قيمته ( )0.60مما يدل على جتانس استجاابت أعضاء هيئة
التدريس وعدم تشتتها حول املتوسط ،وتقابل قيمة املتوسط ( )3.45يف مقياس ليكرت اخلماسي درجة (كبرية)،
ومنه نستنتج أ أعضاء هيئة التدريس يوافقو بدرجة كبرية على أ املعوقات املذكورة تشكل حتدايً وعائقاً أمام
التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة.
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وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل ارتراع وعي وأدراك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية الناشئة
ابملعوقات اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي نتيجة ملمارستهم الرعلية ومشاركتهم احلقيقية يف عمليات
التخطيط االسرتاتيجي يف مراحله املختلرة.
وتترق هذه النتائج مع نتائج دراسة صاحل ( )2013اليت توصل إىل أ أهم املعوقات اليت تُضعف عملية
التخطيط االسرتاتيجي هي حمدودية املوارد املالية إلعداد اخلطط االسرتاتيجية وتنريذها ،وهو ما يترق إىل حد ما
مع املعويف (عدم توفر احلوافز املادية واملعنوية للقائمني ابلتخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة) الذي حصل على
الرتتيب السابع بني املعوقات من أصل ( )18معويف وجاء بدرجة كبرية وفقاً لتقديرات أفراد العينة ،وتترق أيضاً مع
نتائج دراسة موكوهو ( )Mukokho, 2010اليت خلص إىل أ جامعة نريويب واجه حتدايت املوارد املالية
احملدودة يف تنريذ التخطيط االسرتاتيجي ،كما تقرتب هذه النتائج مع نتائج دراسة الغامدي ( )2019اليت
كشر عن أ اجلامعات السعودية الناشئة تواجه معوقات عديدة حنو حتسني قدرهتا التنافسية كا من أبر ها
املعوقات املالية واإلدارية واألكادميية ،وكذلك مع ما توصل له دراسة الصاحل ( )2012من أ مؤسسات التعليم
العايل تواجه حتدايت ضخمة على مستوى فلسرة ومبيعة وإدارة هذه املؤسسات ،وأ السبيل األهم ملوجهه تلك
التحدايت هو رفع القدرة التنافسية هلذه املؤسسات يف قطاع التعليم احمللي والدويل عرب جمموعة من اإلجراءات اليت
أوردها واليت متثل يف جمملها خطوات التخطيط االسرتاتيجي.
إجابة السؤال الرابع:
هل توجد فرويف ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  0.05حول كالً من درجة ممارسة التخطيط
االسرتاتيجي ،ومستوى امليزة التنافسية ،وأبر معوقات التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من
وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس تُعزى للمتغريات التالية( :اجلنس ،املنصب القيادي ،سنوات اخلربة ،الرتبة
األكادميية)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال استخدام اختبار "ت" ملتغري اجلنس ،واملنصب القيادي ،وسنوات اخلربة ،فيما
استخدام اختبار التباين األحادي (أنوفا  )ANOVAمع متغري الرتبة األكادميية ،واجلداول التالية توضح ذلك.
جدول ( )7نتائج اختبار " ت " لدراسة الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغري اجلنس.

حماور الدراسة
درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف
اجلامعات السعودية الناشئة
مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية
الناشئة
أبر املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط

اجلنس عدد االستجاابت

املتوسط

احلرية

value

5.167

294

0.00

دال إحصائيًا

1.230

294

0.018

دال إحصائيًا

2.49-

294

0.171

غري دال إحصائياً

االحنراف املعياري قيمة ت

ذكر

147

4.26

0.618

أنثي

149

3.92

0.492

ذكر

147

3.80

0.508

أنثي
ذكر

149
147

3.72
3.36

0.614
0.650
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اجلنس عدد االستجاابت

حماور الدراسة
االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة

أنثي

املتوسط
3.53

149

االحنراف املعياري قيمة ت

درجات

p-

احلرية

value

الداللة

0.541

يتضح من اجلدول ( )7أ القيمة االحتمالية ( )p-valueالختبار (ت) للعينات املستقلة حملور درجة
تبعا ملتغري اجلنس هي ( ،)0.00وكذلك ملتغري مستوى امليزة التنافسية ،حيث جاءت
ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ً
بقيمة ( )0.018ومجيعها قيم أقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يعين أنه يوجد اختالف دال إحصائيًا بني
كال من درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات
متوسط آراء الذكور ومتوسط آراء اإلانث يف حتديد ً

السعودية الناشئة وكذلك يف مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة ،لصاحل الذكور األعلى يف
املتوسطات .وتترق هذه النتيجة فيما خيص احملور الثاين (مستوى امليزة التنافسية) مع نتائج دراسة احلميدي
( )2019اليت توصل إىل وجود فرويف ذات داللة إحصائية يف آراء أفراد العينة حول مستوى امليزة التنافسية يف
جامعة الطائف تُعزى ملتغري اجلنس.
بينما جاءت القيمة االحتمالية ( )p-valueالختبار (ت) للعينات املستقلة حملور أبر املعوقات اليت
تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة بقيمة ( )0.171وهي أكرب من مستوى
الداللة ( )0.05مما يعين عدم وجود اختالف دال إحصائيًا بني متوسط آراء الذكور ومتوسط آراء اإلانث يف
متغري أبر املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة.
وتعزي الباحثة عدم وجود فرويف تعزى ملتغري اجلنس حول املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط
االسرتاتيجي إىل أ كالً من اإلانث والذكور من أعضاء هيئة التدريس يعملو يف جامعات انشئة تتشابه يف بعض
جوانب بيئتها الداخلية وبنيتها التحتية ،وذات خصائص متقاربة إىل حد ما ،مما انعكس على تقييمهم فكان
نتائج التقييم لكال اجلنسني متقاربة.
أما فيما يتعلق بوجود اختالف بني آراء الذكور واألانث يف حتديدهم لدرجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي
ومستوى امليزة التنافسية لصاحل الذكور ،فرمبا يعود ذلك المالع األعضاء الذكور أكثر على جمرايت األمور وقرهبم
من مراكز صنع القرار يف اجلامعة مقارنة ابإلانث اآليت ما ال تواجدهم أضعف يف اجملالس واللجا املختلرة يف
اجلامعة.
جدول ( )8نتائج اختبار " ت " لدراسة الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغري املنصب القيادي.

حماور الدراسة

املنصب

عدد االستجاابت

املتوسط

االحنراف املعياري

درجة ممارسة التخطيط

ال يشغل منصب

136

3.93

0.568

يشغل منصب

160

423

0.558

136

3.62

0.600

االسرتاتيجي

مستوى امليزة التنافسية

ال يشغل منصب
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درجات

p-

4.643-

294

0.446

غري دال إحصائيًا

4.080-

294

0.00

دال إحصائيًا

قيمة ت

احلرية

value

الداللة

د .خدجية مقبول الزهراين :أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.
حماور الدراسة

أبرز املعوقات اليت تعرتض
عملية التخطيط

املنصب

عدد االستجاابت

املتوسط

االحنراف املعياري

يشغل منصب

160

3.88

0.503

ال يشغل منصب
يشغل منصب

136
160

3.38
3.51

0.448
0.703

قيمة ت

1.889-

درجات

p-

احلرية

value

294

0.00

الداللة

دال إحصائياً

يتضح من اجلدول ( )8أ القيمة االحتمالية ( )p-valueالختبار (ت) للعينات املستقلة حملور درجة
تبعا ملتغري املنصب هي ( ،)0.00وكذلك حملور أبر املعوقات
مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة ً
اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة حيث جاءت بقيمة ( )0.00ومجيعها
قيم أقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يعين أنه يوجد اختالف دال إحصائيًا بني متوسط آراء من يشغل
منصب ومن ال يشغل منصب يف حتديد كالً من درجة مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة،
ودرجة موافقتهم على أبر املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة،
وذلك لصاحل من يشغل منصب واألعلى يف املتوسطات .بينما جاءت القيمة االحتمالية ( )p-valueالختبار
(ت) للعينات املستقلة حملور درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة بقيمة ()0.446
وهي أكرب من مستوى الداللة ( )0.05مما يعين عدم وجود اختالف دال إحصائياً بني متوسط آراء من يشغل
منصباً ومن ال يشغل يف حتديد درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي .وختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة آل
مسلط ( )2018واليت أظهرت وجود فرويف ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة
تبوك ،تعزى ملتغري مبيعة العمل اإلداري ،وابلرغم من عدم داللة الرريف إحصائياً يف درجة ممارسة التخطيط
االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر من يشغل منصب ومن ال يشغل منصب إال أ
النتائج جاءت مرترعة فمتوسطات من يشغل منصب ( ،)423وهي أكرب من متوسطات من ال يشغل منصب
( ،)3.93براريف صغري ( )0.3وغري دال ،إال أنه ميكن اعتباره مؤشراً على أ من يشغلو منصباً قيادايً من
أعضاء هيئة التدريس يقيمو درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي بدرجة أكرب ،ورمبا يعود ذلك لكوهنم أقرب
وأكثر امالعاً ودراية مبجرايت األمور فجاء تقيمهم أكرب يف مجيع حماور الدراسة.
جدول ( )9نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغري سنوات اخلربة.

حماور الدراسة

سنوات اخلربة

درجة ممارسة التخطيط

عدد االستجاابت املتوسط االحنراف املعياري

أقل من  10سنوات

162

4.02

0.544

 10سنوات فأكثر

134

4.18

0.614

أقل من  10سنوات

162

3.73

0.575

 10سنوات فأكثر

134

3.80

0.549

أبرز املعوقات اليت تعرتض أقل من  10سنوات

162

3.61

0.470

االسرتاتيجي.

مستوى امليزة التنافسية.
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درجات

p-

2.445-

294

0.003

دال إحصائيًا

1.116-

294

0.591

غري دال إحصائيًا

5.469

294

0.001

دال إحصائيًا

قيمة ت

احلرية

value

الداللة

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443هـ – ديسمرب 2021م
حماور الدراسة

سنوات اخلربة

التخطيط االسرتاتيجي.

 10سنوات فأكثر

عدد االستجاابت املتوسط االحنراف املعياري
134

3.25

قيمة ت

0.680

درجات
احلرية

p-

الداللة

value

يتضح من اجلدول ( )9أ القيمة االحتمالية ( )p-valueالختبار (ت) للعينات املستقلة ملتغري درجة
ممارسة التخطيط االسرتاتيجي تبعاً ملتغري اخلربة هي ( ،)0.003وكذلك ملتغري أبر املعوقات اليت تعرت التخطيط
االسرتاتيجي هي ( )0.001ومجيعها قيم أقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يعين أنه يوجد اختالف دال
إحصائيًا بني متوسط آراء ذوي اخلربة أقل من  10سنوات ومتوسط آراء ذوي اخلربة عشر سنوات فأكثر يف حتديد
كال من درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي وكذلك يف حتديد أبر املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط
ً
االسرتاتيجي ،لصاحل ذوي اخلربة  10سنوات فأكثر .بينما جاءت القيمة االحتمالية ( )p-valueالختبار (ت)
للعينات املستقلة ملتغري مستوى امليزة التنافسية بقيمة ( )0.591وهي أكرب من مستوى الداللة ( )0.05مما يعين
عدم وجود اختالف دال إحصائيًا بني متوسط آراء ذوي اخلربة أقل من  10سنوات ومتوسط آراء ذوي اخلربة
عشر سنوات فأكثر يف حتديد مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة ،وختتلف هذه النتائج مع
نتائج دراسة احلميدي ( )2019اليت توصل إىل وجود فرويف ذات داللة إحصائية يف آراء أفراد العينة حول
مستوى امليزة التنافسية يف جامعة الطائف تُعزى ملتغري سنوات اخلربة.
اجلدول ( )10نتائج اختبار التباين الحادي (أنوفا  )ANOVAلدراسة الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغري الرتبة الكادميية.
حماور الدراسة

درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي

مستوى امليزة التنافسية

أبرز املعوقات اليت تعرتض التخطيط
االسرتاتيجي

الرتبة الكادميية
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
حماضر
معيد
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
حماضر
معيد
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
حماضر
معيد

عدد االستجاابت
18
104
137
10
27
18
104
137
10
27
18
104
137
10
27

قيمة ف

p-value

الداللة

34.819

0.00

دال إحصائيًا

33.734

0.00

دال إحصائيًا

11.078

0.00

دال إحصائيًا

يتضح من اجلدول ( )10أ القيمة االحتمالية ( )p-valueالختبار (التباين األحادي) جلميع حماور
تبعا ملتغري الرتبة األكادميية جاءت بقيمة ( )0.00وهي أصغر من مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا
الدراسة الثالثة ً
يعين أنه يوجد اختالف دال إحصائيًا بني متوسط آراء أعضاء هيئة التدريس تبعاً لرتبهم األكادميية يف حتديد كالً
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من درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ،ودرجة مستوى امليزة التنافسية ،وكذلك درجة موافقتهم على حتديد أبر
املعوقات اليت تعرت عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة ،وملعرفة سبب الررويف الدالة
إحصائية قام الباحثة إبجراء اختبار شيريه وجاءت النتائج كما يوضحها (امللحق رقم ،)1حيث كان نتائج
الررويف البعدية لصاحل الرتب األعلى أكادميياً يف حتديد درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ،وكذلك يف حتديد
مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة ،فنجد على سبيل املثال وجود فرويف ذات داللة إحصائية يف
حتديد درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي بني األستاذ وكالً من املعيد واألستاذ املساعد واألستاذ املشارك لصاحل
رتبة األستاذ ،واألعلى يف املتوسطات ،وكذلك جند فرويف دالة إحصائياً يف حتديد مستوى امليزة التنافسية يف
اجلامعات السعودية الناشئة بني األستاذ واملعيد لصاحل األستاذ ،بينما جند العكس ابلنسبة لتحديد درجة املعوقات
حيث جاءت على سبيل املثال الررويف الدالة يف حتديد درجة املعوقات بني املعيد وكالً من احملاضر واألستاذ
املشارك لصاحل املعيد األعلى يف املتوسطات ،أي أ أعضاء هيئة التدريس األقل يف الرتبة األكادميية يرو املعوقات
بدرجة أكرب من أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتب األعلى أكادميياً .وتُعزي الباحثة هذه النتيجة إىل أ املعيدين قد
يكونوا أكثر محاساً واندفاعاً مما جيعلهم يقيمو املعوقات بدرجة أعلى من غريهم.
وتترق هذه النتائج مع نتائج دراسة بزدوغ والناظر ( )2017واليت أظهرت وجود فرويف دالة إحصائياً يف
مستوى امليزة التنافسية تُعزى ملتغري الرتبة األكادميية لصاحل رتبة أستاذ.
إجابة السؤال اخلامس:
هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05للتخطيط االسرتاتيجي على دعم امليزة
التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس؟
لإلجابة عن هذا السؤال اختبار العالقة بني الدرجة الكلية للتخطيط االسرتاتيجي والدرجة الكلية للميزة
التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة مع أبعادها األربعة وذلك من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،وذلك
عن مريق حساب معامل ارتباط بريسو ( ،)Person correlation coefficientوكان النتائج
كالتايل:
اجلدول ( )11نتائج اختبار االرتباط بني حمور التخطيط االسرتاتيجي وامليزة التنافسية.

أبعاد امليزة التنافسية

التخطيط االسرتاتيجي

الكلرة

.479**0

اجلودة

.419**0

املرونة

.484**0

التسليم

.454**0

الدرجة الكلية للميزة التنافسية

.523**0

**االرتباطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.01
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يتضح من اجلدول ( )11نتائج اختبار بريسو  ،ومنه نستنتج أ االرتباط بني الدرجة الكلية للتخطيط
االسرتاتيجي والدرجة الكلية للميزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة ،هو ارتباط مردي متوسط بقيمة
( )0.523دال إحصائيًا عند مستوى معنوية ( ،)0.05حيث جاءت قيمة الداللة لالرتباط ( ،)0.000وكذلك
تراوح معامالت ارتباط التخطيط االسرتاتيجي مع أبعاد امليزة التنافسية األربعة ما بني ( )0.419كحد أدىن
لالرتباط مع اجلودة ،وبني ( )0.484كحد أعلى لالرتباط مع املرونة ،ومجيع معامالت االرتباط جاءت ذات داللة
إحصائية عند مستوى معنوية (.)0.05
وللتأكد من وجود أثر للتخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من
وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،إجراء اختبار االحندار اخلطي البسيط بني التخطيط االسرتاتيجي كمتغري
مستقل وبني امليزة التنافسية كمتغري اتبع وكان النتائج كما هي موضحة ابجلدول التايل:
اجلدول ( )12نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط لثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس

النموذج
الثاب
التخطيط االسرتاتيجي

R Square
R
مربع معامل االرتباط
معامل االرتباط
(معامل التحديد)
.523

.273

Unstandardized Coefficients
معامل االحندار غري املعياري

Standardized
Coefficients
معامل االحندار املعياري

 Bبيتا غري املعيارية  Std. Errorاخلطأ املعياري

 Betaبيتا املعيارية

Sig.
(ت)  Tالداللة
اإلحصائية

1.687

.1990

-

.000 8.469

.507

.0480

.523

.000 10.517

املتغري التابع :امليزة التنافسية  110.611=F-ANOVA ,الداللة اإلحصائية 0.000 =P-VALUE

يتضح من اجلدول ( )12نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط ،حيث كا التخطيط االسرتاتيجي متغري
مستقل وامليزة التنافسية متغري اتبع ،ومنه نستنتج أ منوذج االحندار دال إحصائياً حيث كان قيمة (ف) =
 110.611بداللة إحصائية ( )0.00أقل من ( ،)0.05كما جاء معامل االرتباط بني التخطيط االسرتاتيجي
وامليزة التنافسية دال إحصائياً بقيمة ( ،)0.523وكذلك بلغ معامل التحديد (مربع معامل االرتباط) قيمة
( )0.273والذي يدل على أ  %27.3من التغري احلاصل يف مستوى امليزة التنافسية يُرسر من خالل درجة
ممارسة التخطيط االسرتاتيجي ،كما جاءت قيمة معامل االحندار بيتا املعيارية بقيمة ( )0.523بداللة إحصائية
( )0.00أقل من ( ،)0.05واليت تعين أنه كلما ادت درجة ممارسة التخطيط االسرتاتيجي وحدة معيارية ادت
درجة مستوى امليزة التنافسية ( )0.523وحدة معيارية .وهذه النتائج تؤكد دور التخطيط االسرتاتيجي يف دعم
امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.
مما يعين وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05للتخطيط االسرتاتيجي على دعم امليزة
التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،وتنسجم هذه النتيجة مع ما
مرحه يف الدراسات الن رية كدراسة فاممة وبلقاسم ( ،)2017ودراسة احلوت وتوفيق وعبد املطلب (.)2016
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كما تترق هذه النتيجة مع ودراسة الشيبة ( )2018اليت توصل

إىل أ األدوار اليت تقوم هبا اإلدارة

االسرتاتيجية شاملة وأ الغاية منها متكني املؤسسة التعليمية من حتقيق امليزة التنافسية يف أدائها لكافة العمليات
واألنشطة ،كما اترق مع نتائج دراسة خليل وعطا واملهدي وأمحد ( )2017اليت توصل إىل وجود عالقة
ارتبامية قوية وموجبة (مردية) بني القيادة االسرتاتيجية وامليزة التنافسية ،وكذلك مع ما توصل إليه دراسة
الديراوي ( )2017من وجود عالقة ارتبامية موجبة بني مجيع أبعاد التخطيط االسرتاتيجي وأداء املن مات األهلية
العاملة يف قطاع غزة ،كما تترق مع دراسة الرقهاء ( )2012اليت توصل إىل وجود ارتباط قوي بني تبين
اسرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم وبني حتقيق مؤسسات التعليم العايل للميزة التنافسية املستدامة ،وكذلك مع
دراسة الشوبكي وأبو نصر ( ،)Al Shobaki, Abu Naser ,2017اليت أظهرت أ هناك ارتباط قوي
بني مستوى ممارسة اسرتاتيجيات التميز يف التعليم وحتقيق مؤسسات التعليم العايل للميزة التنافسية املستدامة.
خامسا :توصيات ومقرتحات الدراسة:
التوصيات:
يف ضوء نتائج الدارسة يُوصى مبا يلي:
 .1بناءً على ما التوصل إليه من أتكيد لوجود أثر للتخطيط االسرتاتيجي يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية فأ
الدراسة توصي ابعتماد منهج التخطيط االسرتاتيجي وإعطائه االهتمام الكايف وتوفري املتطلبات الضرورية
لنجاحه.
 .2بناءً على ما الكشف عنه من أ اجلامعات السعودية الناشئة متارس للتخطيط االسرتاتيجي بدرجة كبرية من
وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،فأنه يُوصى ابالستمرار على هذا املنهج واالهتمام بتحليل اجلامعة لبيئتها
الداخلية واخلارجية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف واملتغريات البيئية املختلرة اليت ميكن أ تؤثر
عليها يف املستقل.
 .3بناءً على ما الكشف عنه من أ مستوى امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة بدرجة كبرية من
وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،فأنه يُوصى ابحملاف ة على هذا املستوى وبذل املزيد من اإلجراءات
الكتشاف اجلامعات الناشئة لقدراهتا املادية والبشرية وتطوير مزاايها التنافسية ،وقياسها بشكل مستمر.
 .4يف ضوء ما الكشف عنه من أ املركزية الشديدة يف عملية صنع القرار متثل أبر املعوقات اليت تعرت عملية
التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية الناشئة من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،فأنه يُوصى
ابلتحول حنو اال مركزية يف عملية صنع القرار والعمل اجلاد من قبل قيادات اجلامعة على إشراك أعضاء هيئة
التدريس واملوظرني اإلداريني يف عمليات صنع القرار ،من خالل اجملالس واالجتماعات واجلا املختلرة.
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 .5التغلب على املعوقات اليت تعرت

عملية التخطيط االسرتاتيجي من خالل توفري قواعد معلومات حديثة.

 .6العمل على نشر رسالة اجلامعة والتأكد من وضوحها لدى مجيع العاملني.
 .7االبتعاد عن الروتني والتعقيدات اإلدارية يف إجنا املعامالت ما أمكن ،دو أ يؤثر ذلك على سالمة
اإلجراءات وصحتها.
 .8حتديد معايري قياس األداء لكل من أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية ،والعمل على نشرها وتوضيحها.
 .9فتح قنوات االتصال بني إدارة اجلامعة واإلدارات املختلرة ،وتسهيل عملية االتصال يف كل االجتاهات داخل
اجلامعة ،وتوضيح خطوط السلطة.
 .10رصد وتوفري احلوافز املادية واملعنوية للقائمني ابلتخطيط االسرتاتيجي داخل اجلامعة.
 .11العمل على توضيح مرهوم التخطيط االسرتاتيجي واملصطلحات املتعلقة به لدى مجيع القيادات األكادميية
واإلدارية يف كافة املستوايت داخل اجلامعة.
 .12استقطاب وجذب الكراءات واخلربات البشرية املؤهلة واملدربة يف جمال التخطيط االسرتاتيجي.
 .13ختريف األعباء واألعمال الروتينية على القيادات اجلامعية ليتسىن هلم املشاركة الراعلة يف عمليات التخطيط
االسرتاتيجي.
 .14االهتمام ابلتقييم املستمر لكافة مراحل عملية التخطيط االسرتاتيجي ،من خالل مراجعة ما تنريذه من
خطط تشغيلية ومقارنتها مع اجلدول الزمين للخطة االسرتاتيجية للجامعة.
 .15إنشاء مراكز أو مكاتب داخل اجلامعات الناشئة تكو مهمتها البحث عن املزااي اخلاصة ابجلامعة وحتديد
جماالت تنافسيتها ،وفقاً إلمكانياهتا وموقعها اجلغرايف واحتياجات جمتمعها احمللي.
 .16إعداد وتنريذ ورش العمل والدورات التدريبية اهلادفة إىل إكساب القيادات األكادميية يف كافة املستوايت
اإلدارية يف اجلامعة مهارات التخطيط االسرتاتيجي.
 .17إعداد وتنريذ ورش العمل والدورات التدريبية اهلادفة لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
األكادميية يف حتديد املزااي التنافسية وكيرية تطويرها واستدامتها.
املقرتحات:
 .1إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية حول تبين أساليب جديدة ومتطورة يف التخطيط االسرتاتيجي.
 .2إجراء دراسة عن درجة التزام القيادات األكادميية بتنريذ اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ابستخدام أدوات
مؤشرات قياس األداء.
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 .3إجراء دراسات عن امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية ،والبحث يف أي متغريات أخرى ميكن أ يكو هلا
أثر على امليزة التنافسية غري اليت تناولتها الدراسة احلالية.
قائمة املراجع:
أوال :املراجع العربية:
إبراهيم ،حممد نصحي ( .)2009املشروعات التنافسية يف اجلامعات املصرية بني الواقع واملأمول ابلتطبيق
على كليات الرتبية ،حبث مقدم للمؤمتر الدويل الثاين لتطوير التعليم العايل بعنوا (اجتاهات معاصرة يف تطوير
األداء اجلامعي) ،املنعقد يف الررتة ( 2 -1نوفمرب )2009 ،يف جامعة املنصورة.
آل الشيخ ،ايد ( .)2018حتدي اجلامعات الناشئة ،االستدعاء يف  2019 /10 /27من:
http://www.alriyadh.com/1704615
آل مسلط ،حممد أمحد علي ( .)2018واقع التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة تبوك من وجهة ن ر
القيادات األكادميية ،جملة احتاد اجلامعات العربية للبحوث يف التعليم العايل ،جملد ( ،)38العدد ( )3من ص 197
إىل ص .215
بين محدا  ،خالد حممد ،وادريس ،وائل حممد ( .)2010االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي منهج
معاصر ،دار اليا وري العلمية للنشر والتو يع :عما  ،األرد .
بدرخا  ،سوسن سعد الدين ( )2016واقع التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات األردنية احلكومية
واخل اصة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ،حبث مقدم للمؤمتر العريب السادس لضما جودة التعليم العايل ،والذي
استضافته جامعة السودا للعلوم والتكنولوجيا خالل الررتة  11-9فرباير  ،2016ومقره الدائم يف جامعة الزرقاء،
األرد .
بزدوغ ،دينا سعيد عبد احلميد ،والناظر ،ملك صالح ( .)2017مستوى حتقيق رؤساء األقسام األكادميية
يف اجلامعة األردنية وجامعة البرتا للميزة التنافسية من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس ،جملة دراسات العلوم
الرتبوية ،جملد  ،44عدد  ،4ملحق .8
البكري ،اثمر ،والصقال ،أمحد ( .)2015التحليل االسرتاتيجي وامليزة التنافسية .دار أجمد للنشر والتو يع:
عما  ،األرد .
احلميدي ،منال حسني ( )2019دور إدارة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية ابجلامعات السعودية – دراسة
تطبيقية على جامعة الطائف ،جملة كلية الرتبية ،جامعة اسيوط ،اجمللد  ،35العدد .5
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احلوت وتوفيق وعبد املطلب ( )2016منهجية التخطيط االسرتاتيجي للجامعة .قسم أصول الرتبية ،كلية
الرتبية ،جامعة بنهاء ،مصر.
جرادات ،انصر حممد سعود ( )2013اإلدارة االسرتاتيجية من ور تكاملي حديث ،ط ،1إثراء للنشر
والتو يع :عما  ،األرد .
اجلبوري ،حسني حممد جواد ( )2014التخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسات العامة فكر معاصر ومنهج
علمي يف عامل متجدد ،ط ،1دار صراء للنشر والتو يع ،عما  ،األرد .
خليل ،ايسر حممد ،وعطا ،رجب أمحد ،واملهدي ،سو ا حممد ،وأمحد ،أشرف حممود ( .)2017القيادة
االسرتاتيجية ودورها يف حتسني امليزة التنافسية للجامعات املصرية ،جملة البحث العلمي يف الرتبية ،جامعة عني
مشس ،اجمللد  ،5العدد .18
اخلوالدة ،حممد فالح ( )2018قواعد إدارية مقرتحة لترعيل مؤشرات امليزة التنافسية يف مؤسسات التعليم
العايل ،جملة دراسات ،العلوم الرتبوية ،جملد  ،45العدد  ،4ملحق  ،5من ص  134إىل ص .150
الديراوي ،امين حسن ( )2017أثر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املن مات :رايدة املن مات كمتغري
وسيط (دراسة تطبيقية على املن مات األهلية العاملة يف قطاع غزة) ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية
واإلدارية ،ابجلامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطني ،جملد  ،25العدد  ،3من ص  76إىل ص .98
ذيب ،هيثم عبد هللا ( )2019أصول التخطيط االسرتاتيجي ،دار اليا وري العلمية للنشر والتو يع ،عما ،
األرد .
راضي ،حممد فخري ( )2016اإلدارة االسرتاتيجية ،ط ،1دار أجمد للنشر والتو يع ،عما  ،األرد .
سليم ،إميا علي وفلمبا  ،غدير ين الدين وشريف ،وفاء عبد العزيز ( )2011دراسة حتليلية ألثر
التحول إىل جمتمع املعرفة يف دعم امليزة التنافسية ملؤسسات التعليم العايل ابململكة العربية السعودية ،جملة دراسات
املعلومات ،معهد األمري سلما للدراسات واخلدمات االستشارية ،جامعة اجملمعة ،العدد ( ،)12سبتمرب.
السبكي ،سلوى ،وعلي ،علي عبد العزيز ( .)2019الدليل التنريذي للتخطيط االسرتاتيجي مبؤسسات
التعليم العايل يف الومن العريب ،ط ،1املكتب العريب للمعارف ،القاهرة ،األرد .
الشيبة ،علي صاحل ( )2018دور اإلدارة االسرتاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات التعليمية،
و االسرتجاع يف  2019 /11 /24من املوقع التايل:
http://www.ibbuniv.edu.ye/uploads/files/35/201810030833275.pd
f
- 483 -

د .خدجية مقبول الزهراين :أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة.

صاحل ،صالح الدين حسني ( .)2013التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات التعليم العايل -دراسة
ميدانية الجتاهات املديرين يف جامعات عمانية خاصة ،جملة داننري ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،اجلامعة العراقية ،العدد
الرابع.
الصاحل ،عثما بن عبد هللا ( .)2012تنافسية مؤسسات التعليم العايل :إمار مقرتح ،جملة الباحث،
جامعة قاصدي مرابح ورقلة ،اجلزائر ،العدد العاشر.
العجمي ،حممد حسنني ( .)2013اإلدارة والتخطيط الرتبوي الن رية والتطبيق ،ط ،3دار املسرية للنشر
والتو يع والطباعة ،عما  ،األرد .
العياشي ،ر ار ،وكرمية ،غياد ( .)2016استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة االقتصادية
ودورها يف دعم امليزة التنافسية ،ط ،1دار صراء للطباعة والنشر والتو يع :عما  ،األرد .
عبوي ،يد منري ( .)2017االسرتاتيجية احلديثة يف إدارة التخطيط والتطوير ،ط ،1دار املعتز للنشر
والتو يع ،عما  ،األرد .
غنيم ،عثما حممد ( .)2001التخطيط أسس ومبادئ عامة ،دار صراء للطباعة والنشر والتو يع :عما ،
األرد .
الغامدي ،محد محدا ( )2019حتسني القدرة التنافسية للجامعات الناشئة وفق متطلبات خصخصة
التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية :تصور مقرتح ،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،اجمللد ( ،)8العدد (.)9
ص .97 -84
الغاليب ،ماهر حمسن ،وإدريس ،وائل حممد ( )2009اإلدارة االسرتاتيجية من ور منهجي متكامل ،ط،2
دار وائل للنشر والتو يع ،عما  ،األرد .
الغومي ،حممود أمحد سامل ( )2017دور التخطيط االسرتاتيجي يف رفع الكراءة اإلنتاجية لدى العاملني
يف مؤسسات التعليم العايل مبحاف ات غزة ،كلية الرتبية ،اجلامعة االسالمية بغزة ،فلسطني.
قاسم ،جمدي عبد الوهاب ،وشحاتة ،صراء أمحد ( )2014صناعة مستقبل التعليم اجلامعي بني إرادة
التغيري وإدارته ،دار الركر العريب ،القاهرة ،مصر.
القطب ،حمي الدين ( )2012اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية .الطبعة األوىل ،دار
احلامد للنشر والتو يع ،عما  ،األرد .
فاممة ،توا وبلقاسم ،ايري ( )2017األبعاد االسرتاتيجية لتطوير أداء اجلامعات خللق ميزة تنافسية،
جملة اقتصادايت مشال افريقيا ،جبامعة حسيبة بن بو علي ،اجلزائر ،العدد السادس عشر .ص282 -269
- 484 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443هـ – ديسمرب 2021م

الرقهاء ،سام عبد القادر ( )2012تبين اسرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم ودورها يف حتقيق امليزة
التنافسية املستدامة ملؤسسات التعليم العايل :جامعة النجاح الومنية حالة دراسية ،حبث قدم إىل املؤمتر العريب األول
"اسرتاتيجيات التعليم العايل وختطيط املوارد البشرية ،املنعقد يف الررتة  26-24ابريل (نيسا )  2012يف اجلامعة
اهلامشية ،الزرقاء ،األرد .
كردي ،أمحد السيد ( .)2011إمار مقرتح لبناء وإدارة التحالرات االسرتاتيجية لدعم القدرات التنافسية
يف اجلامعات املصرية ابلتطبيق على جامعة بنها ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم إدارة أعمال  -كلية التجارة،
جامعة بنها.
مزهودة ،عبد املليك ( )2014منوذج التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم العايل :بني العقالنية والكالسيكية
وحتدايت التنافسية ،جملة أبعاد اقتصادية ،جامعة بومرداس ،اجلزائر ،العدد الرابع .ص .74 -54
مصطرى ،أمحد سيد ( )2003تنافسية التعليم اجلامعي العريب يف القر احلادي والعشرين دعوة للتأمل.
جملة الرتبية ،اللجنة الومنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم.
مصطرى ،عماد الدين حسن ( )2016النموذج الشامل للتخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج -
مدخل تطبيقي متطور إلدارة الدولة عرب مؤسساهتا ،وتطوير أدائها ،وحتقيق غاايت اجملتمع .العبيكا للنشر
والتو يع ،الراي  ،اململكة العربية السعودية.
ما ي ،عبد احلليم بن عبد العزيز ،السحيباين ،صاحل بن عبد الرمحن ،الدويس ،عبد العزيز بن حممد،
الواصل ،عبد العزيز بن إبراهيم ( .)2012السجل الومين للتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية ،اجمللة
السعودية للتعليم العايل ،العدد الثامن ،و ارة التعليم ،مركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل ،الراي  ،اململكة
العربية السعودية.
واملعلومات.
التخطيط
وكالة
(.)1440/1439
التعليم
و ارة
( )https://departments.moe.gov.saاالستدعاء يف .)2020 /1/16
ويح ،حممد عبد الر ايف ( .)2013متطلبات تطوير رأس املال الركري لتحقيق امليزة التنافسية للجامعات-
دراسة ميدانية على جامعة بنها -جملة كلية الرتبية ،جامعة بنها ،جملد  ،24العدد  ،95من ص  -239إىل ص
.244
اثنيا :املراجع الجنبية:
Al Shobaki, Mazen J. & Abu Naser, Samy S. (2017) The Role of the Practice
of Excellence Strategies in Education to Achieve Sustainable
Competitive Advantage to Institutions of Higher Education-Faculty of
Engineering and Information Technology at Al-Azhar University in Gaza
- 485 -

. أثر التخطيط االسرتاتيجي يف دعم امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية الناشئة: خدجية مقبول الزهراين.د

a Model, International Journal of Digital Publication Technology, VOL
(01)
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd
ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Hana, U. (2013). Competitive Advantage Achievement through Innovation and
Knowled, Journal of Competitiveness, Vol. 5, Issue 1, pp. 82-96.
Lerner, Alexandra L. (1999). A Strategic Planning Primer for Higher
Education, Research Associate. College of Business Administration and
Economics, California State University, Northridge. July 1999. تم
االسترجاع من الموقع التالي
https://www2.fgcu.edu/provost/files/strategic_planning_primer.pdf
Mukokho, Ayuya Angellne (2010) The Influence Of Strategic Planning On
Performance Of Public Universities In Kenya: The Case Of University Of
Nairobi, Research Submitted in Partial Fulfillment for the Requirement of
the Award of the Degree of Master of Business Administration at the
University of Nairobi.
Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed). New
York: McGraw-Hill.
Pitts, Adam & Lie, Everett (1996). The Strategic Management Process, New
York. John Wiley & Sons.
Policastro, Michael, (2003) "Introduction to Strategic Planning", SBA, U.S,
Small Business Administration.
Pidcock, S. (2001). Strategic Planning in a new university. Journal of Further
and Higher and Higher Education, 25 (1), 67- 83

- 486 -
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(ملحق )1

نتائج اختبار ات شيفيه ( )Scheffeلدراسة الفروق البعدية يف آراء أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتغري الرتبة الكادميية.
احملاور

الرتبة )(I
معيد

حماضر

درجة ممارسة التخطيط
االسرتاتيجي يف اجلامعات
السعودية

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

معيد

حماضر

مستوى امليزة التنافسية يف
اجلامعات السعودية
الناشئة

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

معيد

أبر املعوقات اليت تعرت
عملية التخطيط
االسرتاتيجي يف اجلامعات
السعودية الناشئة

حماضر

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

الرريف بني الوسطني ()I - J

الرتبة )(J

*-.98542-
-.05763*-.56751-
*-1.04167-
*.98542
*.92778
0.41791
-.056250.05763
*-.92778-
*-.50987-
*-.98403-
*.56751
-.41791*.50987
*-.47416-
*1.04167
0.05625
*.98403
*.47416
*-1.49500-
*-.89343-
*-1.10096-
*-1.00000-
*1.49500
*.60157
0.39404
0.495
*.89343
*-.60157-
*-.20753-
-.10657*1.10096
*-.39404-
0.20753
*.10096
*1.00000
*-.49500-
*.10657
-.100961.23889
0.23358
*.45726
*.33333
*-1.23889-
*-1.00531-
-.78162*-.90556-
*-.23358-
*1.00531
0.22369
*.09976
*-.45726-
*.78162
*-.22369-
*-.12393-
*-.33333-
*.90556
*-.09976-
0.12393
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أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مشارك
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ
معيد
حماضر
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
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p-value
0
0.988
0
0
0
0
0.147
0.999
0.988
0
0
0
0
0.147
0
0.006
0
0.999
0
0.006
0
0
0
0
0
0.005
0.173
0.132
0
0.005
0.023
0.936
0
0.173
0.023
0.95
0
0.132
0.936
0.95
0
0.428
0.008
0.442
0
0
0.002
0.003
0.428
0
0.058
0.974
0.008
0.002
0.058
0.946
0.442
0.003
0.974
0.946
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