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م2021 ه – ديسمرب1443  ربيع الثاين،)29(  العدد،جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية

 دراسة ميدانية ابلتطبيق على جامعة:دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية
امللك عبدالعزيز
 عبدالواحد بن سعود الزهراين.د
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي

كلية الرتبية يف جامعة الباحة

:امللخص
د درجددة فدوتأ ابعدداد ا يدمة الر اتسددية مد لجرددة ن دأ اتدأاد ي دة الدراةددة ل
درجدة فدوتأ

ل فدللب

ا الف د

فددديأ فدوتأ رامل ا داك ال فدأ (البشرريا العايتراهلا اييكلر

د درجددة فدوتأ رامل ا دداك ال فدأ (البشررريا العايترراهلا اييكلر ) جبامعددة ا لدب بددد العميدم فمددا هددت

هددت الدراةدة ا الف د

) بد مروةدتات اةدرجابة اتدأاد ي دة الدراةدةα ≥ 0,05( ما ذا فان ه اك تألق ذات داللة حصائية د مسروى الداللدة

الف

لدرجات فوتأ ابعاد ا يدمة الر اتسدية جبامعدة ا لدب بدد،نوع ل قوة العالقة ب درجة فوتأ رامل ا اك ال فأ أببعادها
 فما هدت ا الف، فتبيدية ) جبامعة ا لب بد العميم،ابعاد ا يمة الر اتسية فُعمى ل وع الفلية( ن أية
 ل متّ اةرخدام ا رج الوص ي بصورفه االرفباطية ل مت فتبيد اةدربانة مد دداد الباحدو اةدروت لدأل الصددق ل الثبدات ل متثدّ جمرمدع ال ّدراةدة مد ايدع الديدادات األفادمييدة (العمددا،العميم م لجرة ن أ اتأاد ي ة الدراةة

) لاظردأت ال ردائج ان درجدة فدوتأ رامل ا داك ال فدأ جبامعدة ا لدب بددالعميم فاند168( ) ل فان دد االةرباانت ا أجتعة ل الصاحلة280( ل مدا العمادات ا ساندة ل رؤةا األقسام االفادميية) د ابجلامعة ل ددهم ددهم

 لجددا بُعددد رأس املررال البشررري (املعرفررةا كفررادة ا فرراد ابلأفبددة االلا لمبروةددح حسددا،)0,82-0,69( األبعدداد مد

 بي مددا فأالحد اإلنأاتددات ا عياريددة.)0,71(  لابندأاف معيددار بلد،)3,55( " اليددة" لمبروةددح حسددا

 فمددا ان درجددة فددوتأ أبعرراد امليررزة التنافسررية ابجلامعررة فاند.ة.) ابلأفبددة األخدد3,50( ) ا العالقدداي ابلأفبددة الثالثددة مبروةددح حسددا بلد3,55( ) بدرجددة فددوتأ اليددة ا رامل ا دداك اييكلر ابلأفبددة الثانيددة لمبروةددح حسددا بلد3,57(

) بدرجدة3,54( ابلأفبدة االلا لمبروةدح حسدا

 لجا ت القدرة علرى التفكرا ارتسررتايي.)0,81-0,76( األبعاد م

 بي ما فأالح اإلنأاتات ا عيارية،)0,78(  لابنأاف معيار بل،)3,47( " الية" لمبروةح حسا

) بدرجدة اليدة ل معرفرة يتردرات3,343( ) ا يقيريم مروارد ويتردرات اجلامعرة3,48( ) ا التكيف التنظيم ابلأفبة الثالثة مبروةدح حسدا بلد3,50( فوتأ الية ا أسس بناد امليزة التنافسية ابلأفبة الثانية لمبروةح حسا بل
 بد مروةددتات فدددديأ فدوتأ رامل ا دداك،) ≥0,05 (  فمدا اظرددأت نرددائج الدراةددة ددم لجددود تددألق ذات داللدّة حصدائية ددد مسددروى الداللددة،ة بدرجددة مروةددتة.) ابلأفبدة االخدد3,37( ة مبروةددح حسددا.املنافسرن ابلأفبددة االخدد
) لفاند قيمدة داللرردا2,09( " بي ما فب لجود تألق البُعد اهليفلي حيو بلغ قيمدة " ت،)0,12( ) لبلغ داللررا اإلحصائية1,58( ال فأ جبامعة ا لب بدالعميم فُعمى ل وع لفلية حيو بلغ قيمة ت للدرجة الفلية
 ل اظردأت ال ردائج ددم لجدود تدألق ذات،)3,44( ) مدابد الفليدات الرتبيديدة3,68( ) لقد فان لصاحل الفليدات ال أيدة بلغد قيمدة مروةدترا احلسدا0,05( ) لهي قيمة دالة احصائياً د مسروى الداللة0,04( االحصائية
) لهدي قيمدة0,10( ) لبلغ داللررا اإلحصائية1,64(  ب مروةتات فدديأ فوتأ ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بدالعميم فُعمى ل وع الفلية حيو بلغ قيمة ت للدرجة الفلية،) ≥0,05 ( داللّة حصائية د مسروى الداللة

 ل اظرأت ال رائج ايض ان قيمة معام االرفبا ب الدرجدة الفليدة لدأامل ا داك،) مما يدك لى دم لجود تألق ب مروةتات فدديأ فوتأ ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بدالعميم فُعمى ل وع الفلية0,05( فميد مسروى الداللة
)0,94-0,85( ) لقد فأالح قيم معامالت االرفبا ب ابعاد رامل ا اك ال فأ لالدرجة الفلية للميمة الر اتسدية مد0,01( ) لهي قيمة دالة حصائياً د مسروى الداللة0,93( ال فأ لالدرجة الفلية للميمة الر اتسية بلغ
 لفوصدي الدراةدة ابالهرمددام بدأامل ا دداك ال فدأ للجامعددات.)0,01( ) لايعردا قديم دالددة حصدائياً ددد مسدروى الداللددة0,93-0,80( لقدد فأالحد قدديم معدامالت االرفبدا بد ابعدداد ا يدمة لالدرجدة الفليددة لدأامل ا دداك ال فدأ مد
.  فما فوصي بضألرة قيام اجلامعات بدراةات مسحية لردييم قدرات ا اتس لاحرياجات ا سر يدي، للضع رامل ا اك ال فأ لا يمة الر اتسية فموجرات للختح االةرتافيجية للجامعات،لفع يمه
. رامل ا اك ال فأ ؛ ا يمة الر اتسية؛ جامعة ا لب بدالعميم:الكلمات املفتاحية

The Role of the Intellectual Capital in Achieving Competitive Advantage Universities: A field Study Applied to King
Abdulaziz University
Dr. Abdul Wahid Saud Al-Zahrani
Associate Professor, Department of Educational Administration and Planning,
Faculty of Education, Al-Baha University

Abstract:
The study aims to reveal the availability of the intellectual capital (human, relational, and structural) at King Abdulaziz University. It also aimed to reveal the availability of
the dimensions of the competitive advantage from the viewpoint of the study sample members and to reveal whether there are statistically significant differences at a significance
level of (0.05 ≥ α) between the average response of the study sample in estimating the availability of the intellectual capital (human, relational, and structural) as well as in the
availability of the dimensions of the competitive advantage due to the type of college (theoretical, applied) at King Abdulaziz University. The study is intended to unveil the type and
strength of the relationship between the availability of the intellectual capital in its dimensions, and the availability of the dimensions of the competitive advantage at King Abdul
Aziz University from the perspective of the study sample members. The descriptive approach was used in its correlational form, and a questionnaire prepared by the researcher was
applied that fulfilled the conditions of honesty and consistency. It represents the study community from all academic leaders (deans, deans of supporting deanships and heads of
academic departments) at the university, who were estimated at (280) individuals, while the number of returned and valid questionnaires was (168). The results showed that the
availability of the intellectual capital at King Abdulaziz University was "high" with an arithmetic mean of (3.55), and a standard deviation of (0.71). While the standard deviations in
the dimensions ranged from (0.69 to 0.82), the human capital dimension (knowledge, individuals' competence) came first with an arithmetic average (3.57) with a high
availability, then the structural capital in the second rank, with an arithmetic average of (3.55), then the relational in the third rank with an arithmetic average of (3.50) at the last
rank. The availability of the dimensions of the university's competitive edge was "high", with an arithmetic average (3.47), and a standard deviation of (0.78), whereas the standard
deviations in the dimensions ranged from (0.76-0.81). The ability to think strategically came first with an arithmetic average of (3.54) with a high degree of availability, then the
foundations for building competitive advantage in the second rank with an arithmetic average of (3.50), then the organizational adjustment at the third rank with an arithmetic
average of (3.48), then assessing the university's resources and capabilities (3.343) with a high degree and finally identifying the competitors' capabilities was in the last rank
with an arithmetic average (3.37) with a medium degree. The results of the study also showed that there were no statistically significant differences at the significance level of (0.05≥
α), between the averages of estimating the availability of the intellectual capital at King Abdulaziz University according to the type of college, where the value of “T” for the total
score was (1.58) and its statistical significance was (0.12), while it was found that there were differences in the structural dimension, where the value of "T" was (2.09) and the value
of its statistical significance was (0.04), which is a statistically significant value at the level of significance (0.05). It was towards the theoretical colleges whose mean value was
(3.68) compared to the applied ones (3.44). The results showed that there were no statistically significant differences at significance level of (0.05≥ α) between the averages of
estimating the availability of a competitive advantage at a university King Abdulaziz due to the type of college, where the value of “T” for the overall score was (1.64) and its
statistical significance was (0.10). It is a value that exceeds a significance level of (0.05), which indicates that there are no differences between the averages of estimating the
availability of competitive advantage at King Abdulaziz University due to the type of college. The results also showed that the value of the coefficient of relationship between the
total degree of the intellectual capital and the total degree of competitive advantage was (0.93), which is a statistically significant value at the significance level of (0.01). The values
of coefficient of relationships ranged between the dimensions of the intellectual capital and the total degree of competitive advantage from (0.85-0.94). The values of the coefficient
of relationships ranged between the dimensions of the advantage and the total degree of the intellectual capital from (0.80-0.93), all of which are statistically significant values at the
significance level of (0.01). The study recommends paying attention to and maximizing the intellectual capital of universities, and setting the intellectual capital and the competitive
advantage as guides for the strategic plans of universities. It also recommends that the universities must conduct survey studies to assess the competitors' capabilities and the needs of
the beneficiaries.
Keywords: intellectual capital, competitive advantage, King Abdulaziz University.
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مقدمة:

يعيش العامل حتوالت فربى لى فاتة األصعدة ،لالرحوك األبأز الل يعي ه العامل ا عاصأ هو اال رماد
لى ا عأتة لرفون حمورا لف هله الرحوالت ،لرفون ا عأتة ا ورد االةرتافيجي األبأز الل ير امى ب ف فب،.
لفر اتس ا مات لى ال أ ابحلصة األلىف م هلا ا ورد ،البال الرعديد لالدي اميفية.
لفتمدح االةرتافيجية الوط يدة ان يفدون االقرصاد السدعود مد بيد الددلك الع دأ األفثأ ف اتسدية تدي
العالدم حبلدوك دام  ،2030لت هنج مرعدددد األبعاد بتبيعردده ،ترددو ي تددو لددى دددة وام د م د بي رددا صالح
ن دام الرعليدم لالردريدب (ا أفم السعود للر اتسية ،2019 ،ص  ،)8لا ملفة العأبية السعودية لاحدة م الدلك

اقرصادي ،فدرك ان الرحوك ا جمرمع ا عأتة اصبح ضألرة ف أضرا ال ألف لالرتورات الدللية ،لاليت فغ.
ال اهضة
ً
تيرا م روم ا اتسة لرصبح ا عأتة اةامل ا ماي الر اتسية ب الدلك لهلا الرحوك يرتلب الرتفيم لى الع صأ
الب أ لفوجيره ليفون مبد ا لافثأ نراجية( .الغامد  .)2019 ،لما جيب درافه ان فعليم الدأن احلاد
لالع أي هو حجأ األةامل للر اتسية ،تالرحوالت اجلوهأية االقرصاد فرتلب ةياةات خالقة إلجياد فواص
ب الرعليم لالر اتسية ،ت ام الرعليم الدأن احلاد لالع أي هو الرحد ا أفم امام ب ا الددرات الر اتسية
للدلك ( بدا تلب.)2016 ،
لفعين ا يمة الر اتسية قدرة ا ؤةسة لى صياغة لفتبي االةرتافيجيات اليت جتعلرا مأفم اتض ابل سبة
للمؤةسات األخأى لالعاملة ن س ال ا  ،لاليت فرحد م خالك االةرغالك األتض لإلمفاانت لا وارد
ال ية ،لا ادية ،لالر يمية ،ابإلضاتة ا الددرات لالف ا ة لا عأتة اليت فرمرع هبا ا ؤةسة لاليت متف را م فصميم
لفتبي اةرتافيجيررا الر اتسية (العبداللتي  )2020 ،اما ا يمة الر اتسية للجامعة ترعين قدره اجلامعة لى حتدي
اجلودة الرعليمية لاحل اظ ليرا لزيده ف ا هتا الداخلية لزيده التلب ليرا لحتس ادائرا لخمأجاهتا مبا حيد
ال و ية
اهداترا احمللية لالعا ية (الصاحل ،)2012 ،ليرتلب حتدي ا يمة الر اتسية فوتأ دد م األبعاد فرمث
لاجلودة ،لا ألنة لةأ ة االةرجابة لتلبات ا سر يدي  ،لاإلبداع لاالبرفار ،لالرميم الر اتسي ابمرالك موارد غ.
قابلة للردليد ،لغ .مراحة للم اتس (العبداللتي  .)2020 ،لميف ا ربار رامل ا اك ال فأ موردا اةرتافيجيا
مسؤلال خل ا يمة الر اتسية؛ إلنه يرص ب س اخلصائص اليت فرميم هبا ا وارد االةرتافيجية م حيو ال درة
لالديمة لصعوبة الردليد ال احملافاة ل دم الدابلية لالةربداك (مربلك.)2019 ،
ل ظ هلا الر اتس اصبح رامل ا اك ال فأ ل صأ ا علومات هو رامل ا اك احلديدي للم مات
ملية االبرفار لالرجديد ،لهو الدادر لى حتوي ا عأتة ا قيمة،
اب رباره الأف الل يلعب الدلر الأئيس
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لم ا ا ميمة ف اتسية (الألةان لالعجلوين ،)2010،لابت العامل ي أ ا رامل ا اك ال فأ

لى انه اةرثمار

ي وق ائده أات األضعاف م االةرثمار ا وارد األخأى (الوزيأ.)2018 ،
له اك لبه اف اق لى مفوانت ل اصأ رامل ا اك ال فأ  ،لاالخرالف ذلب أيي م اخرالف
لجرة ن أ لاهرمامات مسرخدميه .ال ان الردسيم األفثأ ليو ا هو الردسيم ا رامل ا اك الب أ لرامل ا اك
اهليفلي لرامل ا اك العالقاي (ابو ةويأح.)2015 ،
ليعررب الرعليم اةاةا لرفوي رامل ا اك ال فأ لف ميره ،ترو لةيلة داد الب أ لفمليدهم ابلددرات
لا رارات الالزمة واجرة حتديت ا سردب (العجمي لبدارنة ،2010،ص .)532
لاجلامعة هي احلاض الأئيس لأامل ا اك ال فأ  ،تري ا ع ية ابلدرجة األلا ابةردتاب العدوك ،لف مية
اجملرمعات ،لحتوي ا عأتة ا قيمة مبا ميرلفه األةافلة م ا عارف لا رارات لالددرات ،لما يروتأ اجلامعة م
بيئة لمية لد م اإلبداع لاالبرفار (آك ةعيد  ،2017،ص .)2
ل دارة رامل ا اك ال فأ م األبعاد الأئيسة اليت فلعب دلرا فب.ا حتدي الددرة لا يمة الر اتسية
للجامعات ،لتدا عاي .الرص ي العا ية ،ا له م دلر هام اةرثمار األصوك غ .ا ادية م خالك فد يم
اإلمفاانت لالتاقات الب أية ،لمسا دهتم لى افر اف لفدت امفاانهتم احملرملة( .السلمي .)2003
مشكلة الدراسة:
يرعاظم دلر اجلامعات ضو العو ة لفدلي الرعليم اجلامعي ،لانر ار م روم جمرمع ا عأتة لاقرصاد ا عأتة
لفعاظم دلر الرعليم د م ف اتسية الدلك ،لانر ار تفأة لثداتة الر اتسية للجامعات ،لانر ار الرداريأ
العا ية لرص ي اجلامعات ( بدا تلب ،2016 ،ص .)4-3
لميف ف س .االهرمام ا رمايد الر اتسية الرعليم العايل بغلبة االجتاه ا رين لى االجتاه العلمي طبيعة
الرعليم اجلامعي ،لفللب بألز م روم السوق لآليافه ،لدخوله م مليات لان تة مؤةسات الرعليم العايل،
لقيامل ادائرا لخمأجاهتا (الصاحل.)2012 ،
درجة امرالفرا
لفر ا ؤةسات الرعليمية ضألرة امرالفرا للموارد ا ادية لالب أية ،للف خترل
للميمات الر اتسية ا سردامة مرمثلة بأامل ا اك ال فأ  ،لفؤد دارة رامل ا اك ال فأ دلرا هاما م ح األصوك
غ .ا ادية ميمة ف اتسية م خالك فد يم اإلمفاانت لالتاقات الب أية لافر اف مفاانهتا احملرملة (ا ؤمين
لحأاح ة لهياج ة.)2018 ،
ليأى اهلاجأ ( )2017ان لى اجلامعات السعودية ان فربىن رامل ا اك ال فأ  ،لالروجه نو فتبيدات
دارة ا عأتة للر اتس مع الدلك ا رددمة ،للضع اآلليات اليت فسمح بديامل رامل ا اك ال فأ .
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لافدت دراةة ا ت )2007( .ان اجلامعات السعودية لفي فسر يد م رامل ماهلا ال فأ جيب ان

فوافب الرحوالت اليت ف أضرا ابعاد رامل ا اك ال فأ  ،تررضم ةياةات اجلامعات م روم الر اتسية ،لم ح
اجلامعات االةرداللية لاحلأية األفادميية لاحلواتم ا الئمة.
لم خالك الدراةات م مات األ ماك جند ارفباطا للر اتسية ابفر اف رامل ا اك ال فأ  ،لف ميره
اجلامعات العأبية ،حيو ان فأفيم
ل دارفه ،للف م ا الحظ قلة الدراةات ا راحة ب أن رامل ا اك ال فأ
مع م الدراةات ي صب حوك ال أفات (ا ؤمين لاحلأاح ة لهياج ة ،2018،ص .)211
لقد فوصل بعض الدراةات ا لجود القة ب ابعاد رامل ا اك ال فأ لحتد ا يمة الر اتسية ،تدراةة
ان رامل ا اك العالقاي هو األفثأ حتديدا للميمة الر اتسية اجلامعات ،فما اظرأت
ق دش ( )2014ف
دراةة الأليد لالميد ( )2014القة رامل ا اك ال فأ ابألدا اجلامعي ا رميم ،لظرأت دراةة آك ةعيد
( )2017القة موجبة ب ابعاد رامل ا اك ال فأ لابعاد ا يمة الر اتسية ،.لفللب فان ه اك القة جوهأية
دراةة (مربلك )2019 ،ب ابعاد رامل ا اك ال فأ لابعاد ا يمة الر اتسية ابةرث ا بعد رامل ا اك الر يمي الل
مل ي رأ له القة ببعد اإلبداع.
لم ل العام ( )2015بدا احلديو غياب اجلامعات السعودية م ا أافم اك 500األلا الرص ي ات
العا ية (العبداللتي  ،)186 ،2020 ،لبدات اجلامعات فعم لى حتدي فددم هلا اجلانب فواتدا مع رؤية
ا ملفة  2030اليت فسرردف ان ففون مخس جامعات ةعودية لى األق ضم اتض  200جامعة لى
مسروى العامل (لثيدة الأؤية )2030 ،لاةرتا جامعات ةعودية اةرتا حتدي مفانة لمسعة جيدة،
مرجالزة م اتسيرا ،لرحص لى االةردالك الرام لت ن ام اجلامعات اجلديد ،ل حدى هله اجلامعات هي جامعة
ا لب بدالعميم جبدة ،حيو جنحد جامعدة ا لدب بدد العميدم تدي احلصدوك لدى  116ا رمداد ،مدا بيد ا رمداد
مؤةسدي لبأاجمدي لمر دي لختصصدي (جامعة ا لب بدالعميم ،1439،ص  ،)10لقد فان هله اجلامعة ضم
الا اجلامعات اليت حصل لى اةردالليررا لتدا ل ام اجلامعات اجلديد ،لم ل ام2014م ،لاةرتا
جامعة ا لب بد العميم حتدي فددماً لحتس مأفمها بد  93مأفماً فأفيبرا ضم قائمة اجلامعات األتض ا ياً.
ل لى مدار اخلمس ة وات ا اضية ،فددم فص ي اجلامعة ( )4مأات لمل فددم ادا ةلبيا خالك فلب ا دة .ل
الرص ي الل صدرا مؤخأاً  ،2018حدد اجلامعة مأفماً م ب ا لى  ٪28مأفم فص ي اجلامعات
العا ية فيو -مل .لابل أ ا لجود ما يدأب م  26،000جامعة لى مسروى العامل ي ملرا الرص ي  ،تإن
جامعة ا لب بد العميم فعد لاحدة م ا لى ( )٪1م اجلامعات العا ية.
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األمأ الل يسرد ي دراةة مواط الدوة اليت الصل

فلب اجلامعة العأيدة ا مفانة مأموقة

ةباق

الر اتسية؛ األمأ الل د ا الباحو لدراةة احد األةباب ا روقعة حلصوهلا لى هلا ا أفم الر اتسي ا رددم اال
لهو رامل ا اك ال فأ .
حتدي ا يمة الر اتسية اجلامعات
دلر رامل ا اك ال فأ
م ه ا جا ت احلاجة ا الف
حتدي ا يمة
السعودية ،ل ليه تإنه ميف حتديد م فلة الدراةة ابلسؤاك الأئيس ما دلر رامل ماك ال فأ
الر اتسية جامعة ا لب بدالعميم؟ ،لير أع م هلا السؤاك األةئلة الرالية:
السؤال ا ول :ما درجة فوتأ رامل ا اك ال فأ (الب أ  ،العالقاي ،اهليفلي) م لجرة ن أ اتأاد ي ة

الدراةة؟

السؤال الثاين :ما درجة فوتأ ابعاد ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بد العميم م لجرة ن أ اتأاد ي ة
الدراةة؟
السؤال الثالث :ه فوجد تألق ذات داللة حصائية د مسروى الداللة ( )α ≥ 0,05ب مروةتات

اةرجابة اتأاد ي ة الدراةة
(ن أية ،فتبيدية)؟

فدديأ فوتأ رامل ا اك ال فأ (الب أ  ،العالقاي ،اهليفلي) فُعمى ل وع الفلية

السؤال الرابع :ه فوجد تألق ذات داللة حصائية د مسروى الداللة ( )α ≥ 0,05ب مروةتات
اةرجابة اتأاد ي ة الدراةة فدديأ ابعاد ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بد العميم م لجرة ن أ اتأاد ي ة
الدراةة فُعم فُعمى ل وع الفلية (ن أية ،فتبيدية)؟
السؤال اخلامس :ما العالقة ب درجة فوتأ رامل ا اك ال فأ أببعادها ،لدرجات فوتأ ابعاد ا يمة
الر اتسية جبامعة ا لب بد العميم م لجرة ن أ اتأاد ي ة الدراةة؟

السؤال السادس :ه ميف الر بؤ اب يمة الر اتسية جبامعة ا لب بد العميم م خالك ابعاد رامل ا اك

ال فأ ؟

أهداف الدراسة:
درجة فوتأ ا مارةات الدالة لى االهرمام بأامل ا اك ال فأ
هدت هله الدراةة ا الف
لدرجة حتد ا يمة الر اتسية ،لالعالقة بي رما ،لذلب بعد أض األدبيات ا رعلدة بف م مرغ .الدراةة.
أمهية الدراسة:
ف بع امهية هله الدراةة م امهية ا رغ.ات اليت ف اللررا حيو حير م روم الر اتسية اجلامعات مفانة
فربى خاصة مع فدلي الرعليم اجلامعي لحأص اجلامعات لى االةرداللية اإلدارية لا الية ،لحيو ان اجلامعات
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ديد م الدراةات العالقة ب رامل ا اك ال فأ لا يمة

الر اتسية م مات األ ماك ،ظ قلة الدراةات ا رعلدة ابلعالقة بي رما
العالقة بي رما.
الدراةة اداة مد ة لديامل درجة فوتأ ا رغ.ي لالف

جماك الرعليم العايل .لةرددم هله

مصطلحات الدراسة:
رأس املال الفكري :هو جممو ة األتفار لا عارف اإلبدا ية اليت ميرلفرا األتأاد لف بع م تلس ة اجملرمع،
لف سجم مع اهداف اجلامعة لفساهم فتويأ ادائرا ،لحتد هلا العوائد ا ادية لا ع وية اليت متيمها غ.ها م
ا ؤةسات الرعليمية لمفوانفه هي رامل ا اك الب أ لرامل ا اك العالقاي لرامل ا اك اهليفلي (ا ؤمين لحأاح ة
لهياج ه ،2018 ،ص  ،)212لفديس اداة هله الدراةة م خالك فدديأ الديادات اجلامعية (العمدا لرؤةا
األقسام) جبامعة ا لب بدالعميم للممارةات الدالة لى فوتأ رامل ا اك ال فأ أببعاده الثالثة.
امليزة التنافسية:
فعأف مس.ة احملمد ( ،2020ص  )15ا يمة الر اتسية للجامعة أبهنا الفي ية اليت فسرتيع اجلامعة ان متيم
ن سرا اقأاهنا لم اتسيرا م اجلامعات األخأى ،م خالك جممو ة م ا رارات لالرف ولوجيا لا وارد لالددرات
اليت فسرتيع دارة اجلامعة ف سيدرا لاةرثمارها خلل قيمة لم اتع للمسر يدي ا لى مما حيدده ا اتس  ،لالسأ ة
الرجديد ،حبيو يصعب فدليدها لأتفيد حالة م الرميم لاالخرالف ب اجلامعة .لفديس اداة هله الدراةة
م خالك فدديأ الديادات اجلامعية (العمدا  ،للفال العمادات ،لرؤةا األقسام) جبامعة ا لب بدالعميم
للممارةات الدالة لى فوتأ ا يمة الر اتسية للجامعة.
حدود الدراسة:
احلدود البشرية :مت فتبي اداة الدراةة لى الديادات اجلامعية (العمدا للفال العمادات لرؤةا
األقسام) جبامعة ا لب بدالعميم.
احلدود الزمنية :مت فتبي اداة الدراةة

اجلم األلك م ال ص األلك م العام 1442هد

احلدود املكانية :جامعة ا لب بدالعميم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
فرب العديد م ا ؤل ات لاجأي العديد م الدراةات حوك م روم رامل ا اك ال فأ لمفوانفه لا يمة
الر اتسية لحمدداهتا ،لةيخرص هلا اجلم م الدراةة ابلروضيح ا اهيمي لف م رما ،للرتبيداهتما جماك
الرعليم اجلامعي .لم ا اةرعأاض العالقة بي رما م خالك بعض األدبيات اليت فتأق لللب.

- 493 -

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

أورت :رأس املال الفكري:
ً

مل ي رأ اةرخدام مصتلح رامل ا اك ال فأ ال العدود ا رأخأة ،تدد اةرخدم رامل ا اك ال فأ
ام  1990م قب رج األ ماك " رال ةر – " .مديأ لأفة ةرون ايل – لخالك العددي ا اضي اصبح
رامل ا اك ال فأ احد اهم الدضاي اليت هترم هبا ا ؤةسة ،لمت فعأي ه لى انه فلب األصوك غ .ا لموةة اليت
ختل قيمة للمؤةسة (الوزيأ ،2018،ص .)2
ل لى الأغم م ان اةرخدام ا صتلح رامل ا اك ال فأ م ل  1958ال انه مل جيسد فم روم اال حبلوك
ام  1969لمت فوظي لفوةيع ا روم م قب ا فأ بيرت درافأ ام  1993لص ه جملرمع ما بعد الأامسالية،
لم فسعي يات الدأن ا اضي بدا طأح ا صتلح فم روم لفدالله لى نتاق لاةع ،للرد ام  1999انعداد
امسرتدام لفأفمت اجلرود حوك م اق ه اهداف رامل ا اك ال فأ لاجتاهافه
ال دلة الدللية لأامل ا اك ال فأ
ف دا دد ا ؤمتأ الأابع إلدارة رامل ا اك ال فأ ل
لطأق قياةرا لمسرويفه لابعاده ل ام  2001الوق
ام  2003دد نيويورك مؤمتأ بأل حوك رامل ا اك ال فأ لادارفه (مأمي.)2016 ،
لقد ظرأ م روم رامل ا اك ال فأ نريجة الرحوك نو اقرصاد ا عأتة ،األمأ الل د ا ل رور حد دار
جديد مسي إبدارة ا عأتة لالل ح ي ابهرمام الباحث ا قدمه م اةريعاب افرب لل ألف لالرحديت اليت
ي ردها قتاع األ ماك ب ع الثورة ا علومافية ،مما رفب لى فلب ا مات ا با ضاتية حماللررا للرأقلم مع
هله الرغ.ات هبدف البدا لاالةرمأار ا ماهلا ،لفتويأ ادائرا للوصوك ا مفانة فعمز م مفانررا الر اتسية
)( (Stewart,2003اك ةعيد .)2017 ،
مفهوم رأس املال الفكري:
يأى اللأيش )( )Ulrich,1998ا ؤمين لآخألن ،2018 ،ص  )207انه جممو ة ا رارات ا روتأة
ا مة اليت فرمرع مبعأتة لاةعة جتعلرا قادرة لى حتوي ا مة ا العا ية م خالك االةرجابة رتلبات المابئ
لال أص اليت فريحرا الرف ولوجيا.
فما يص )( )Webstarبأبيش ،2013 ،ص  )29رامل ا اك ال فأ أبنه ص ة للديادي
الرحويلي متث قدرهتم لى حتوي الرد ية م البحو ا الرص يع ،فما يعردد  Spenderانه ميث خنبة م
العامل اللي هلم الددرة لى ف فيب هيفلة الص دلق األةود للعم اإلنراجي ،ل ادة فأفيبرا ب ف مرميم.
مرارات العامل لمعارترم ذا فان هله ا عارف
اما درفأ ت.ى "ان رامل ا اك ال فأ يرمث
لا رارات مرميمة لال يوجد م ميرلفرا ا ؤةسات األخأى" (اهلاليل ،2011،ص .)24
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ليأى الدريو ( ،2015ص " ،)5ان رامل ا اك ال فأ هو ا عأتة اليت ميف حتويلرا ا قيمة .فما ان

رامل ا اك ال فأ يلعب دلرا ففامليا مع دارة ا عأتة" ،له اك م يأى ان رامل ا اك الب أ جم م رامل ا اك
ال فأ  ،له اك م يأى العفس ،امثاك (بأحاي  )2013،حيو فأى ان رامل ا اك ال فأ جم م رامل ا اك
الب أ  ،يرمث ب خبة م العامل اللي ميرلفون الددرات ا عأتية لالر يمية دلن غ.هم ،متف رم م نراج
األتفار اجلديدة ال فتويأ األتفار الددمية ،متف ا ؤةسة م فوةيع قيمررا السوقية ،لفع يم ندا قوهتا ،لجتعلرا
موقع قادر لى اقر اص ال أص ا اةبة .لير مع هلا الأا (ا ؤمين لآخألن ،2018 ،ص  )207ليألن ان
رامل ا اك ال فأ يدصد به فلب ال ئة م الب أ اليت مترلب اخلربة لا عأتة لالددرة اإلبدا ية اليت متف را م دتع
جلة الرددم لى ا سروى الوطين ،لهو ما مييم امة اخأى بددرهتا لى حتوي رامل ماهلا ال فأ ا قيمة م
خالك ما حتدثه م جنازات لاخرتا ات.
أمهية رأس املال الفكري:
يعد رامل ا اك ال فأ لاحدا م افثأ ا وضو ات اليت انل اهرمام الباحث فونه ميث موجودا
اةرتافيجيا للم مة لثألهتا احلديدة ،لهو مصدر اإلبداع لالرجديد تضال فونه مؤلأا إلدائرا االقرصاد
ل المة ابرزة لى جناحرا لف وقرا لاةرمأارها (رليد لالميد .)2014 ،
لير (ابو ةويأح )2015 ،ل(الصادق )2018 ،ل(بأحاي  )2013،لى انه ذا فان رامل ا اك ا اد
يص ع الوجود ا اد للم مة تإن رامل ا اك ال فأ يص ع قيمررا السوقية .لان رامل ا اك ال فأ م جم ،للف
البد م فعدي ه لاةرخأاجه ،ليعد احد اةاليب اةرخأاجه هو ن أ ا عأتة
"ليعررب رامل ا اك ال فأ هو رامل ا اك احلديدي للم مات ،اب رباره الأف الل يلعب الدلر الأئيس
ملية االبرفار لالرجديد ،لهو الدائد ملية الرغي .اإلبداع ،لابلرايل هو الدادر لى حتوي ا عأتة ا قيمة ا
ا ميمة ف اتسية" (ةرام لوان ،2018 ،ص  ،)183لميف ال أ ا دارة رامل ا اك ال فأ لى اهنا
اةرتافيجية ال جاح ا سردب " ،تمديأل األل ية الثالثة متالبون ب رم ف م ا فوانت ا ادية ا لموةة لغ.
ا ادية لغ .ا لموةة لأامل ا اك ال فأ  .ليداب هوال ا ديألن حتدي فب.ا لر مية السلوفيات اليت فددر قيمة رامل
ا اك ال فأ ا فديأه بعد ذلب لى انه اص " (بدل  ،2017ص .)331
لميث رامل ا اك ال فأ مصدرا للأحبية ،لي ف افثأ ا وجودات قيمة الدأن الع أي  ،لابلرايل جيب
فغي .ال أة ا ا ورد الب أ اب رباره مصدرا للمعأتة لاإلبداع لليس جمأد ايد املة ،لقد اصبح االةرثمار
بعض الدلك ف وق لى رصيدها م رامل ماهلا ا اد ،
الرعليم اةرتافيجيا لدرجة ان رصيد رامل ا اك الب أ
لقد اصبح احلصوك ليه لاحملات ة ليه يأفب ا با ضاتية (ا ؤمين لآخألن ،2018 ،ص .)208
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لف بع امهية رامل ا اك ال فأ م امهية األتأاد ذل الرتافم ا عأ لالرجارب الفب.ة اليت ال فسمح
للم مة تدح برجالز العأاقي لا اف اليت فعوق منوها التبيعي ،ب فرجالز ذلب ا دخاك الرعديالت اجلوهأية
لى ف لي ا ماك ا مة ،لابرفار ا ماك جديدة فسمح هلا ابلرفي مع حميترا العام م جرة لالبدا
الأيدة م جرة اثنية ،لذلب م خالك قدراهتا االبرفارية لالر يمية لطاقاهتا اإلبدا ية ا رجددة خل الديمة
لزيدة قدرهتا الر اتسية م خالك جتويد األدا للمؤةسة (بدل  ،2017 ،ص .)330
فما ان دارة رامل ا اك ال فأ فسمح ابةرخدام افثأ تعالية لف ا ة للموارد ا خرل ة لى نو مرمايد
لفسا د احل اظ لى احل اظ لى رامل ا اك ال فأ ا ر وع لحتسي ه ،لفسا د لى ضمان جلب الف ا ات،
األماف ال اغأة ،لفسا د ا مة الرحض .إل ادة اهليفلة لالروةع رامل ماهلا
لفوت .البدائ األمث
ال فأ ( بدالدادر ،2018 ،ص .)13
ليأى )( (Yogesh,1997تأج هللا ،2016،ص " )370ان ا مة اليت مترلب رامل ا اك ال فأ
يفون هلا ا ددرة لى احل اظ لى مسروى مر وق للمعأتة داخ ا مة لفد م االةرخدام العلمي للمعلومات مبا
يؤد ا فعميم األدا لالرفي مع البيئة احمليتة" ،لف  .ادبيات رامل ا اك ال فأ ان ( )٪90-٪50م خل
الديمة االقرصاد اجلديد فأجع ا رامل ا اك ال فأ مدارنة بأامل ا اك ا اد (ةرام لوان ،2018 ،ص
.)185
ليؤد االةرثمار رامل ا اك ال فأ ا حتدي بعض ا اتع طويلة األج لم را( :بدل )2017،
 .1زيدة الددرات اإلبدا ية.
 .2حتس العالقات بي العمال لا وردي .
 .3مميد م اخلدمات لا رجات.
 .4حتس اإلنراجية لزيدة اإليأادات.
 .5حتس اجتاهات العامل لالصورة الله ية اخلارجية.
لقد فرعأض ا ؤةسات ا حدى ا فالت الرالية ذا مل فضع اةرتافيجية م اةبة للح اظ لى رامل
ماهلا ال فأ ( :صاحل  ،2001ص )81
 .1قد ي دثأ رامل ا اك ال فأ لفصبح الديمة احلديدية ألتفاره لنرائجه ال فسال ليئا مما يؤد ا اهرماز
ا مة.
 .2قد يراجأ رامل ا اك ال فأ ا م مات اخأى ،ليصبح األمأ الد ختورة دما فسرغ معلوماهتم
مؤةساهتم السابدة لندا ضع را لقوهتا.
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الوتا بأغباهتم لمعأتة احرياجاهتم.

مكوانت رأس املال الفكري:
ه اك لبه اف اق لى مفوانت ل اصأ رامل ا اك ال فأ (ا ؤمين لآخألن)2018 ،؛(ابوةويأح،
 ،)2015لاالخرالف ذلب أيي م اخرالف لجرة ن أ لاهرمامات مسرخدميه .ال ان الردسيم األفثأ
ليو ا هو الردسيم ا رامل ا اك الب أ لرامل ا اك اهليفلي لرامل ا اك العالقاي) لهو فص ي ةريوارت
.1997
بي ما يأى ( بدا تلب ،2016 ،ص" )236ان مفوانت رامل ا اك ال فأ هي األصوك الب أية.
األصوك ال فأية ،ا لفية ال فأية ،األصوك اهليفلية ،رامل ماك العالقات".
ليرفون رامل ا اك ال فأ م رامل ا اك الب أ لالل بدلره ي م فال م  :ا عأتة ،اخلربات ،مرارات
لقدرات األتأاد ،لرامل ا اك اهليفلي (الداخلي) ا رعل ابلبيئة الداخلية للم أة ،لرامل ا اك العالئدي (اخلارجي)
لهو مصدر العالقات مع البيئة اخلارجية (الوزيأ.)2018،
رامل ا اك اهليفلي مع األصوك ال فأية ،فما ان العالمات الرجارية لحدوق
ليالحظ ان ه اك فداخ
ال أ لبأا ة االخرتاع فص م ضم رامل ا اك اهليفلي ،الوق الل يص را البعض اهنا فدخ ا لفية
ال فأية لرامل ا اك الب أ .
رأس املال البشري :لهو ا صدر األةامل لرفوي لف خيص األتأاد اللي ميرلفون ا ددرة العدلية
لا رارات لاخلربات الالزمة إلجياد احللوك العملية ا اةبة رتلبات لرغبات المابئ إلهنم مصدر االبرفار لالرجديد
ا مة (ةريوارت) (بدل .)2017،
ليلفأ (رليد لالميد  )2014 ،ان رامل ا اك الب أ حير امهية فب.ة لفونه ميث مصدرا لإلبداع
لالرجديد االةرتافيجي ،لميف ف ميره م خالك العص اللهين خمرربات البحوث ل ادة ه دةة العمليات
لحتس ا رارات ال خصية ،لما اإلبداع لاالبرفار ا رمث اب وجودات ال فأية (العمليات ،الرصاميم ،الربجميات،
الأةوم ،الواثئ ) لا لفية ال فأية (بأا ات االخرتاع لالعالمة الرجارية لحدوق ال أ) ال نريجة لأامل ا اك الب أ .
اما رأس املال البشري لل امعة ت.ى (ا ؤمين لآخألن ،2018 ،ص " )212انه هو جمموع ا عأتة
الصأحية ال الضم ية وظ ي اجلامعة ا فرسبة طأي الرعليم الأمسي لغ .الأمسي ،ل مليات جتديد ا علومات
ا درجة ان تررا ،لي م معارف العامل لقدراهتم لخرباهتم لقدراهتم االبرفارية لمراراهتم لاجتاهاهتم نو
العم  .انه انه ميث العامل ذل ا عارف لاخلربات لاللي يسرتيعون جتالز ا عأتة ا وجودة ليتورلهنا ،مما يؤد
ا اإلبداع لالرجديد".
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رأس املال اييكل  :ليدصد به "ف ما مترلفه ا مة م هيفليات ل جأا ات ،جأا ات ،ن م ،للوائح،

لقوان  ،لتلس ات لةياةات مبخرل انوا را" (الوزيأ ،2018 ،ص  )27بي ما يعأته (ةريوارت
بدل  ،2017،ص " )228إبنه قدرات ا مة الر يمية اليت فليب لف م مرتلبات المابئ لفساهم ند ا عأتة
لفعميمها م خالك ا وجودات ال فأية اهليفلية ،ا رمثلة ن م ا علومات ،لبأا ات االخرتاع لحدوق ال أ
لالرألي  ،لمدى محاية العالمة الرجارية اليت متث لخصية ا مة لقيمررا لهويررا .لاليت فأجع ابل ائدة للمبون
لزيدة رضاه لفللب تائدة ا مة لميدة ف ا هتا لتا ليررا" ،اما (رليد لالميد  )2014 ،ت.ين ان رامل ا اك
اهليفلي يرضم مسرود ات م الدابليات الر يمية ،االلرمام الر يمي ،ان مة دارية معأتية ،ان مة مفاتآت،
ان مة فف ولوجيا ا علومات ،العمليات الر غيلية ،ال لس ة اإلدارية ،الثداتة الر يمية ،صورة ا مة ،فما ميف
ا رباره ن ام لام ل جأا ات م فعرمدها ا مة إلجياد احللوك للم فالت ا عددة لخل الديمة هلا.
اما اجلامعة تيحدد (ا ؤمين لآخألن )2018 ،رأس املال اييكل يف اجلامعة ابلب ية الرحرية،
لالردريس ،لاألن تة البحثية لا فربة لا وارد الرف ولوجية ا راحة اجلامعة مث قوا د البياانت لالربجميات،
لفف ولوجيا ا علومات ،لا خرربات ،لالرتاخيص ،لبأا ات االخرتاع لحدوق ال أ لالرألي لالعالمات الرجارية
ل دارة ا عأتة ،لهو ملب للمؤةسة ليبدى بعد مغادرة العامل هلا.
رأس املال العايتاهل:
يلفأ رليد لالميد ( ،2014ص  )14ان "رامل ا اك العالقاي :يسمى احياان رامل ا اك المابئين لرامل
ا اك اخلارجي ليعين لبفة القات ا مة لارفباطاهتا اخلارجية لفللب رضا المابئ للالئرم لي م ا عأتة
بد وات السوق لالعالقات مع المابئ لا وردي لاحلفومات".
لرامل ا اك العالقاي يدصد به حمصلة العالقات الداخلية لاخلارجية للم مة ،لاليت فسخأ لرحدي اهداترا
قص.ة لطويلة ا دى .فما يأى ةريوارت (بدل  ،2017 ،ص )228ان رامل ماك العالقات :ي  .ا
العالقات اليت فأبح ا مة بمابئ را لمورديرا لحتال اهتا االةرتافيجية .ليأى (مأمي )2016 ،ان رامل ا اك المبوين ال
العالقاي ي م رضا المبون للالئه ،لمتف المبون لاالحر اظ به لم ارفره .ليأفبح رامل ا اك العالقاي بددرة
ا مات لى امرالك ا عأتة ا رجة ا سر دة ا ال بفات لالعالقات االجرما ية ،ليعفس قدرة ا مات لى
جمرمع األ ماك ،ليعرمد منو رامل ا اك العالقاي لفتوره لى د م رامل ا اك الب أ لرامل ا اك
الر ا
اهليفلي ،فما يعم مبثابة اجلسأ ال الوةيح مليات رامل ا اك ال فأ ذ انه احملدد الأئيس الل يعم لى
حتوي فلب العمليات ا قيمة ةوقية للم مة لنريجة إلدا ا ماهلا.
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اما اجلامعة فإن رأس مايا العايتاهل فما يأاه (ا ؤمين لآخألن ،2018 ،ص  )213ترو يرضم "معاي.

السلوك لجممو ة العالقات االقرصادية لالسياةية لا ؤةسية ا رددمة ب
لا ؤةسات لا مات ،لاحلفومات لاجملرمع ب ف ام".

اجلامعة للأفائرا األفادميي ،

خصائص رأس املال الفكري :يرمرع رامل ال فأ مبجمو ة م اخلصائص( :الصادق ،2018 ،ص

)113
 .1صعوبة قيامل لفدييم العديد م األصوك ال فأية.
 .2يعررب رامل ا اك ال فأ م األصوك غ .ا لموةة ليرسم بدرجة الية م دم الرأفد.
 .3صعوبة لضع بعض األصوك ال فأية حت ةيتأة م مات األ ماك.
 .4فلما زاد اةرخدام الع صأ الب أ فمايدت قيمة رامل ا اك ال فأ نريجة لرتافم اخلربة لا رارة.
 .5حيبل رامل ا اك ال فأ الرعام مع ا وضو ات اليت فرسم بعدم الرأفد.
 .6لأامل ا اك ال فأ الددرة لى حسم الدأارات بدلن فأدد ا حد فب..

خطوات بناد رأس املال الفكري:
متأ ملية ب ا رامل ا اك ال فأ لت ختوات مررالية لى ان ير اغم ف يل هله اخلتوات مع ال ألف
الداخلية للم مة ،لبيئررا اخلارجية لهله اخلتوات هي( :الوزيأ2018،د ،ص )33-32
 .1اةردتاب رامل ا اك ال فأ  :ابةردتاب الف ا ات لب ا لجأة الف ايت لمأاجعة م ومات ا عأتة
لالرعلم.
 .2ص ا ة رامل ا اك ال فأ  :م حيو ب ا خأيتة ا عأتة لب ا األنسجة ال فأية لاال رماد لى الديادة
اللفية
 .3فتويأ رامل ا اك ال فأ  :برصميم هياف ف يمية مأنة ،لاال رماد لى فد ية ا علومات ،لب ا
االةرتافيجية الر يمية لفعميم الرتابح لالرفام ب الوحدات الر يمية ،العمال  ،لالمابئ .
احملافظة على رأس املال الفكري:
لفلفأ (لويمة )،2016 ،ل(مأمي )2016،ان اةباب احملات ة لى رامل ا اك ال فأ فرمث
ميمة ف اتسية :ن أا ألمهية األتأاد فميمة ف اتسية يتل ليرم (المبون الداخلي) للا م األتض الرعأف
لاجتاهاهتم ،لاةرخأاج اقصى ما لديرم م طاقات خلدمة ا مة ،فما ان رامل ا اك ال فأ ميث
الثمان ال ي دد افثأ م  ٪3م قدرافه الدماغية ،لابلرايل ميف ا وظ األفرب
تالأج
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اخرتا ات لاتفار الية الديمة .لميف للم مة فوت .ن دات االةر ارة م خارج ا مة تلديرا ف ا ات فغ يرا
ذلب.
اجلامعة ورأس املال الفكري:
اجلامعات ب ف لاضح ،ذ فسردتب اجلامعات حبفم لظي ررا اجملرمعية
يرتفم رامل ا اك ال فأ
ا دادا م محلة ال رادات العليا ا رميمي لميا لفف ولوجيا لثداتيا ،لتدا عاي .افادميية رتيعة ،لال رادة حد
ذاهتا ليس ا ربارا مرما لأامل ا اك ال فأ  ،ب الددرة لا رارة لاإلبداع .لابلرايل فعد اجلامع خممان ضخما
للددرات لا رارات ،لم ا تري بيئة خصبة لإلبداع (جوهأ لغاز  ،2020 ،ص .)406- 405
ن اجلامعة اليت مترلب رامل ا اك ال فأ  ،ففون هلا الددرة احملات ة لى مسروى مرددم م ا عأتة،
لفد م االةرخدام العلمي للمعلومات ،مبا يؤد ا فعميم األدا ا ؤةسي لالددرة ا ثلى لى الرفي مع بيئة
ا اتسة (مأفم الدراةات االةرتافيجية ،)2010 ،لميف الدوك ان اجلامعة حبفم ففوي را لطبيعة مرمررا هي
حاض ة لأامل ا اك ال فأ  ،لذلب م خالك ةيادة األجوا العلمية لالثداتة ا ؤةسية اليت فأةخرا ،لم خالك
فوهنا مصدر إلمداد ا ؤةسات األخأى ب راجات رامل ا اك ال فأ ا رميمة( .جوهأ لغاز  ،)2020 ،لفأى
(ةرام لوان )2018 ،ان قتاع الرعليم اجلامعي ةباق األخل مبا فوص ليه العلم ا رماده لى ا عأتة
لاالبرفار لاالهرمام بأامل ا اك ال فأ اب رباره الدا م الأئيس لرحدي اإلبداع ابجلامعة ،لم دلن االةر ادة م ه
فصبح اجلامعة جمرولة لمرم ة.
لقد اصبح االةرثمار الرعليم اةرتافيجيا لدرجة ان رصيد رامل ا اك الب أ بعض الدلك ف وق لى
رصيدها م رامل ماهلا ا اد  .لان الميدة احلاصلة ما هي ال نراج االةرثمار رامل ا اك الب أ  ،للا يعد رامل
ا اك ال فأ ذل امهية ابلغة ا مؤةسة فأبوية فسعى ا الرتور لاإلبداع ،لقد اصبح احلصوك ليه لاحملات ة
ليه يأفب ا با ضاتية ،لهلا ي أض اةرعماك لةائ مر و ة لطأق مرعددة لا رماد معاي .الرميم لالف ا ة
لاإلبداع لالدميوقأاطية لففاتؤ ال أص الرعليمية لا ارفة ص ع الدأار (ا ؤمين لآخألن )2018 ،لقد الص
دراةة (العجمي لبدارنة )2010 ،بضألرة اهرمام اجلامعات بع اصأ رامل ا اك ال فأ لا ربارها لحدة مرفاملة،
لا رربت ان دم ةعي اجلامعات العأبية ا فبين بأامج لةياةات لاةرتافيجيات ذات ف ا ة لتا لية للمحات ة
لى رامل ا اك ال فأ ل دارفه م خالك االةردتاب لالرعي لالردريب لفللي الصعوابت اليت قد فواجه رامل
ا اك ال فأ ل دارفه ،ةوف يؤد ا ان ختسأ فلب اجلامعات ابأز صأ تيرا لهو رامل ا اك ال فأ .
ليأى اهلاجأ ( ،2017ص  " )352ن اجلامعات السعودية فعاين م دد م ا عوقات تيما خيرص
االةرثمار البحثي ،ابردا بغياب االةرتافيجية ال ا لة ،ل دم ف اية ا وارد ا الية ،لقلة الباحث  ،لصعوبة ال أ،
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االةر ادة م ا أافم البحثية ،لف امي مرتلبات احلياة احلديثة مبا ي وق قدرات البحو العلمي ،للفي

فرغلب اجلامعات لى ذلب ال بد ان فربىن رامل ا اك ال فأ  ،لالروجه نو فتبيدات دارة ا عأتة للر اتس مع
الدلك ا رددمة ،للضع اآلليات اليت فسمح بديامل رامل ا اك ال فأ ".
لافدت دراةة ا ت )2007( .ان اجلامعات السعودية لفي فسر يد م رامل ماهلا ال فأ جيب ان
فوافب الرحوالت اليت ف أضرا ابعاد رامل ا اك ال فأ  ،تررضم ةياةات اجلامعات م روم الر اتسية ،لم ح
اجلامعات االةرداللية لاحلأية األفادميية لاحلواتم ا الئمة ،ن ما يدتع اجلامعات ا عاصأة ا الروجه لإلدارة ال عالة
هو ما مترلفه م رامل ماك تفأ مبا حيد هلا الديمة ا ادية لالأحبية لالد م ،لفرمث اهداف دارة رامل ا اك
ال فأ ابجلامعات حتدي ائد ماد مع مأا اة العائد االجرما ي للرعليم اجلامعي ،لحتدي تعالية الرفل ة
اجلامعية ا حتدي ا لى ائد لألمواك ا دة ،لربح الرفل ة اب فاةب ،لالروةع االةردأار يأادات اجلامعة
م خالك الرسوي اجلامعي ،لمواجرة ا اتسة اخلارجية لالداخلية ،لحتس ا أفم الر اتسي للجامعة ( بدالدادر،
.)2016
اثنيًا :امليزة التنافسية:

مفهوم امليزة التنافسية:

يأى (الوزيأ ،2018 ،ص " )49ان ا يمة الر اتسية فعين التأق اجلديدة اليت ففر را ا ؤةسة لاليت
ففون افثأ تعالية م قب ا اتس  ،لجتسيد هلا االفر اف لى ارض الواقع .لهي ما خترص به ا ؤةسة دلن
ا يددمه ا اتسون".
غ.ها مما يعتي قيمة مضاتة ا العمال ب ف يميد ال خيرل
ليعأف (بدل  ،2017 ،ص " )332ا يمة الر اتسية لى اهنا قدرة ا ؤةسة لى صياغة لفتبي
االةرتافيجيات اليت جتعلرا مأفم اتض ابل سبة للمؤةسات األخأى لالعاملة ن س ال ا لاليت فرحد م
خالك االةرغالك األتض لإلمفاانت لا وارد ابإلضاتة ا الددرات لالف ا ات لا عأتة لغ.ها اليت فرمرع هبا
ا مة لاليت متف را م فصميم لفتبي اةرتافيجياهتا الر اتسية" ،لفعأف ا يمة الر اتسية لدى
(العبداللتي  ،)،2020،ل(بأبيش )2013،أبهنا قدرة ا ؤةسة لى صياغة لفتبي االةرتافيجيات اليت جتعلرا
مأفم اتض ابل سبة للمؤةسات األخأى لالعاملة ن س ال ا  ،لاليت فرحد م خالك االةرغالك األتض
لإلمفاانت لا وارد ال ية ،لا ادية ،لالر يمية ،ابإلضاتة ا الددرات لالف ا ة لا عأتة اليت فرمرع هبا ا ؤةسة
لاليت متف را م فصميم لفتبي اةرتافيجيررا الر اتسية.
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فما يلفأ (بدل  )2017 ،ان م روم الددرة الر اتسية يرجسد

مدى مفانية ا مة احملات ة لى
ضو

حصررا السوقية لزيدهتا جماك ال ا الل ف رمي ليه ،فما ليأفبح ا روم ب ا لية ا مة لاليت حتدد
قدرهتا لى لباع احرياجات ا رعامل معرا م مال لمسرثمأي لتئات اجملرمع األخأى.
ليأى مربلك ( )2019ان ا يمة الر اتسية فعين افر اف افثأ التأق تا لية م فلب ا سرخدمة م قب
ا اتس  ،لقدرة ا مة لى جتسيد ذلب االفر اف ميدانيًا.
اسرتايي يات امليزة التنافسية:
حىت ند ا يمة الر اتسية جيب لى افباع اةرتافيجية لاضحة ،لقد ص

(الوزيأ )2018 ،هله

االةرتافيجيات ا:
 .1اةرتافيجية الرفل ة األق  :برصميم لفص يع لفسوي م رج اق ففل ة مدارنة مع ا ؤةسات ا اتسة
اجملاك ن سه.
 .2اةرتافيجية الرميم :لفعين فصميم م رجات مميمة ذات جودة الية لقيمة مأف عة م لجرة ن أ ا سر يد.
 .3اةرتافيجية الرتفيم :لفعم لى نراج ةلع لخدمات لرلبية حاجات لرغبات لأحية صغ.ة م العمال
خصائص امليزة التنافسية:

للميمة الر اتسية خصائص فربز امهيررا لجدلى احلأص لى حتديدرا لدى ا ؤةسات ليوضح
(الوزيأ )2018،اخلصائص الرالية للميمة الر اتسية:
• ا يمة الر اتسية مسردامة مبعىن ان حتد ا ؤةسة السب

لى ا دى اإلةرتافيجي التوي .

• فرسم ا يمة الر اتسية ابل سبية ،مدارنة اب اتس ال مدارنررا مع ترتات زم ية خمرل ة مما جيع ترمرا
طار متل صعب الرحدي .
• ا يمة الر اتسية مرجددة لت ا عتيات الداخلية لاخلارجية.
• ا يمة الر اتسية مأنة مبعىن انه ميف حالك ا يمات الر اتسية أبخأى بف ةرولة.

أهم مصادر امليزة التنافسية :ا يمة الر اتسية ال ختل م العدم ل منا فسرمد م مصادر لرحديديرا يوردها
(لويمة )2016،الرايل:
• االبرفار :بدا لمنو ا مة األج التوي يعرمد لى قدرهتا لى فتويأ م رجات جديدة لطأقا
جديدة ادا العمليات لاألن تة الر يمية.
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• البحوث لالرتويأ :اهلدف م البحوث لالرتويأ هو ادة جتديد لحتديو الرف ولوجيا ا وجودة لابلرايل
ا رجات لالعمليات ،جتع ا مة افثأ
د م ا يمة الر اتسية حبيو فؤد هله البحوث ا حتس
قدرة لى ا اتسة.
• الرعلم الر يمي :لهو طاقات ل مليات هتدف ا االةرمأار
لهو م راح ال جاح الر اتسي.

حتس األدا ارففازا ا اخلربة لا مارةة،

العوامل املؤثرة يف امليزة التنافسية( :بدل ( )2017،بأبيش)2013 ،
فرأثأ ا يمة الر اتسية بعوام ف بع م داخ ا ؤةسة ،ل وام اخأى ف أض م خارجرا ،اما العوامل
فغ .احرياجات العمي ال الرغي.ات الرف ولوجية ال االقرصادية ال الدانونية ،لاليت قد ختل
اخلارجية تررمث
ميمة ف اتسية لبعض ا ؤةسات نريجة لسأ ة رد تعلرم لى الرغي.ات ،ليعرمد هلا لى مألنة ا مة لقدرهتا
لى مرابعة ا رغ.ات طأي حتلي ا علومات لفوقع الرغ.ات ،للجود ن ام معلومات اصال.
بي ما العوامل الداخلية فعين قدرة ا مة لى امرالك موارد لب ا ال لأا قدرات ال ففون مروتأة لدى
ا اتس اآلخأي لم بي را االبرفار لاإلبداع الللان هلما دلر فب .خل ا يمة الر اتسية .لال ي حصأ اإلبداع
فتويأ ا رج ال اخلدمة ،للف ه ي م اإلبداع االةرتافيجية لاإلبداع اةلوب العم ال الرف ولوجيا
ا سرخدمة ال اإلبداع خل تائدة جديدة.
امليزة التنافسية لل امعات:
ميف فعأي ا يمة الر اتسية للجامعات لى اهنا "قدرة اجلامعة لى فددمي خدمة فعليمية لحبثية الية
اجلودة ،مما ي عفس لى مسروى خأجييرا لا ضا هيئة الردريس هبا ،لم ا الرعالن معرا ،لزيدة قباك التالب
لظائ را الثالث (الرعليم ،لالبحو ،لخدمة
ليرا ،لفعين ايضا فساب اجلامعات م اج حتدي األتض
اجملرمع)" (العبداللتي  ،2020،ص .)192
فما فعأترا (احملمد  ،2020،ص  )15أبهنا "الفي ية اليت فسرتيع اجلامعة ان متيم ن سرا اقأاهنا
لم اتسيرا م اجلامعات األخأى ،م خالك جممو ة م ا رارات لالرف ولوجيا لا وارد لالددرات اليت فسرتيع
دارة اجلامعة ف سيدرا لاةرثمارها خلل قيمة لم اتع للمسر يدي ا لى مما حيدده ا اتس  ،لالسأ ة الرجديد،
حبيو يصعب فدليدها لأتفيد حالة م الرميم لاالخرالف ب اجلامعة لم اتسيرا".
اما ( بدا تلب )2016 ،ت.ى ان ف اتسية اجلامعات ف م لد اةاةي  :اما األلك ،ترو قدرة الرميم
لى اجلامعات ا اتسة ىف جماالت حيوية مث الربامج الدراةية لخصائص ا ضا اهليئة الردريسية لا فربات
لالدا ات لالرجريمات الدراةية لالبحثية لفسريالت الردريب العملي للتالب لمنح اإلدارة لن م اجلودة لفلا
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ابرفار ن م لبأامج أتهي جديدة فروافب مع ا سرجدات البيئية ،لاما ال

الثاين ترو الددرة لى جلب
ال

لاةردتاب التالب لالتالبات م السوق احمللية لاخلارجية ،لال لب ان ال جاح
ال جاح ال األلك.
لي أ للرعليم لى انه احد األدلات ا رمة لرمف اجملرمعات م ب ا قدراهتا الر اتسية ،لالر اتسية
اجلامعات جم ال يرجما م ف اتسية الدللة ،لفعين االةرغالك األتض لددرات اجلامعة البحثية ل نراج ا عأتة لاليت
فسرم ف مية اجملرمع ،ل داد ا وارد الب أية لى مسروى اك ب ف مرميم اجلامعات األخأى( .احملمد ،
)2020
ليأى (الصاحل ،2012 ،ص )299ن مدولة :التلب يسب العأض؛ جعل خمتتي الرعليم للاضعي
فما لنو ًا) ابحرياجات ةوق العم  ،ال انه جمرمع ا عأتة فروجه
ةياةافه يأبتون مليات اإل داد ا رين ( ً
اهداف الرعليم اجلامعي ا ان العأض خيل التلب ،لهلا ي أض لى اجلامعات ان ففون مصدرا لإلبداع
مسردب اجملرمع لاحرياجافه،
لاالبرفار ال فأ ل الرد ية ،فما ي أض ليرا ان يفون لديرا رؤية ف بؤية
لالسبي لبدا اجلامعات لاةرمأاريررا هو ب ا مماي ف اتسية للمؤةسة األفادميية ،فدوم لى ب ا جمرمع ا عأتة مبا
يرضم ه م فتبيدات دارة ا عأتة ،الدائمة لى اإلنسان /الرد ية /االةرتافيجية .حبيو فضم هلا حس اةرثمار
لاةرخدام مواردها ل دارهتا بف ا ة لتعالية ،مبا خيل هلا مفانة افادميية رصي ة ،ليسا دها لى الرتويأ لالرحديو
ا سرمأ ،لاالةرجابة رتلبات ا سر يدي م خدماهتا ،مبعاي .جودة لادا الية لمر وقة ،لمما يد م جرود ب ا
ا يمة الر اتسية ا ؤةسة األفادميية قدرهتا لى االةر ادة م األةاليب لاألدلات احلديثة اليت فأتع م
مسرويت األدا  ،لخترصأ فث.ا م الرفل ة المم ية ل ا الية ،فا دارنة ا أجعية ابجلامعات لا ؤةسات األفادميية
لالبحثية ا أموقة ،لفللب الر عي اإلجيا لدلر الرحال ات االةرتافيجية لما ميف ان حتدده م ند للرد ية
لفوطي را لفتويأ العمليات اإلدارية ل حتسي را ،لحتديو البحو العلمي لطأقه آلتاق لمية ل نسانية مرعددة
(الصاحل.)2012،
لجامعات اليوم ملممة بب ا قدرات ف اتسية لالبحو الر وق لالرميم ،لهلا ال يرم ال ابلرغي .تلس ة
لرؤية الرعليم اجلامعي ،ت ي الوق الل فأى تيه ا ؤةسات األفادميية ،اهنا ذات طبيعة خمرل ة ميف را ان فبعدها
طبيعة م مات األ ماك ،لأتث.ات السوق لا اتسة ،تإهنا ا فان الل يوتأ ا عأتة لالعلم الالزم واجرة
مث فلب الصعوابت لالرحديت (آك ةعيد .)2017،
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مؤشرات ا داد التنافسية يف مؤسسات التعليم العايل( :احملمد  ،2020 ،ص )28
أداد الطالب :لي م معدك ة وات الدراةة ،لمعدك فوظي اخلأجي
التالب اللي يفملون دراةاهتم العليا ،لمعدك ال جاح اخربارات الرتاخيص ا ر ية.
أداد املوظفن :لي م ادا ا درة
الرتبيدية ،لاخلربة لا رارات العملية.

الردريس ،لادا هم

ةوق العم  ،لنسبة دد

البحو العلمي ،لمسروى البحوث

أداد املؤسسة :لي م الثداتة ا ؤةسية ،لف وق ا ؤةسة لف أدها ،لاخلدمات لا سؤلليات اجملرمعية،
لفتويأ الربامج ،ل دارة ا وجودات ،لالرعالن مع ا ؤةسات اخلاصة.
أما ( بدا تلب ،2016 ،ص  )4-3ت.ى ان م اةباب زيدة امهية ا يمة الر اتسية للجامعات ما يلي:

• العوملة ويدويل التعليم اجلامع  :اصبح ه اك دم قدرة ؤةسات الرعليم اجلامعي احلفومية لالردليدية
لى مواجرة ا اتسة الدادمة م اجلامعات األج بية اليت فرميم أبهنا ا م قدرة لى الرفي مع
مرتلبات اةواق العم لفتورات فد يات الرعليم ،مبا الجد حتدى حتس الددرات الر اتسية امام هله
اجلامعات الردليدية م اج البدا لال مو.
• انتشار مفهوم جمتمع املعرفة وايتتصاد املعرفة :اصبح الرحد األهم امام الدلك هو جياد بيئات غ ية
ابلرعليم ،ليس تدح األماف ا صممة للرعليم الأمسي ،ل منا اماف العم لاماف لدا لفواص
ال امل ،لفأقية الب ية الرحرية للرعليم لالردريب لند ا عأتة لاالفصاالت لدتع ف اتسية الدلك ،لد م
الددرات الر اتسية للجامعات لرفون احملأفات الدوية للرجديد لالرغي .بوص را مصانع للب أ ذل ا عأتة
لا رارات.
• يعاظم دور التعليم يف دعم ينافسية الدول :ادرف العديد م الدلك الدلر الل يؤديه الرعليم د م
ف اتسيررا ،لن ألا ا الرعليم فدوة أتخل بيد ال أد لاجملرمع نو مفانة ف اتسية اتض  ،ليؤفد ذلب ةأ ة
ادة ال أ نو الرعليم ذا لاجر الدللة ا صعوابت ال هتديدات ختص مأفمها الر اتسي.
• أمهية فكرة وثقافة التنافسية لل امعات :ن ن أ تفأ لثداتة الر اتسية ب اجلامعات ي يد فتويأ ادا
اجلامعات لا ؤةسات البحثية لاألفادميية لحيمى اجلامعة م اجلمود لالرخل لثداتة الر اتس ف جع
اجلميع لى الرتويأ لالرجديد لالرحأك جتاه الرحس ا سرمأ.
• انتشار التقارير العاملية لتصنيف اجلامعات :لم ل ام  2003ظرأت فداريأ دللية لرص ي اجلامعات
لى مسروى العامل ،مما يعتى ف جامعة مؤلأاً موقعرا ب الرص ي ات ،لمما يدتع ف جامعة ا
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السعي احلثيو لرأم لفوت .ا رتلبات الالزمة للروات مع هله ا عاي .الرص ي ية للجامعات العا ية مبا يعمز
موقعرا لفأفيبرا ب اجلامعات العا ية.
متطلبات جناح امليزة التنافسية يف اجلامعات:
ا رتلبات الداخلية لفرمث :
• الديادة اجلامعية الدادرة لى فوجيه اجلامعة نو ملية الرغي .لالرحس ا سرمأ.
• ا وارد لالف ا ات :حيو ن مؤةسات الرعليم العايل مؤةسات معأتية حتراج ا ف ا ات ذات مؤهالت
لقدرات مرميمة للديام ابلعم بف ا ة لتعالية.
• الثداتة الر يمية حيو ن هلا دلر مرم

ف مية رلح اإلبداع لاالبرفار لالر وق لرلح ال أي ؟

• الب ية الرحرية ،حيو ن فوت .الب ية الرحرية م معام لخمرربات لمصادر معأتية يد م ادا
ا ؤةسات لان تررا ،ليوتأ فعميما مرما نو اإلبداع لاالبرفار.
• الروجه االةرتافيجي :حيو فعرمد ليه ا ؤةسات حبثا
املتطلبات اخلارجية لفرمث

مليات

حتدي ال جاح لالر وق لب ا مسعة افادميية.

:

• احلفومة لف اتسية الدللة حيو يرم د م احلفومة لر اتسية الرعليم العايل رب ثالث ق وات (الر يم،
لالر أيع ،لالرموي ).
• فوقعات اجملرمع فعليم لأتهي ا واط لاةريعاهبم مؤةسات الرعليم العايل.
• مرتلبات ةوق العم ؛ احلاض األفرب خأجات اجلامعة.
• ا عاي .الدللية فاال رماد األفادميي ،لالرص ي ات األفادميية لجوائم الرميم( .العبداللتي )2020،
أبعاد امليزة التنافسية لل امعات:
فأففم ا يمة الر اتسية لى دد م األبعاد اليت فلعب دلرا مرما حتدي اهلدف ا ود م را ،له اك
العديد م الدراةات اليت ص ابعاد ا يمة الر اتسية للجامعات ،لنسرعأض هله الدراةة اهم األبعاد اليت
الارت ليرا األدبيات:
اجلودة :حيو جيب ان فددم اجلامعة خدمات فعليمية ل حبثية ل جمرمعية الية اجلودة ل برحدي ا لى
الدرجات ذلب البيئة اجلامعية ل اهليئة الردريسية ل ا عام ل ا فربات ل اإلدارة ل الرسوي ل غ.ها (جابأ ل
خ.ت ،)2017 ،ل يعد الرحس ا سرمأ اجلودة مؤلأا لميدة احلصة السوقية للجامعة (فوزان ل زايأ ،
 )2017فما ان حتدي اجلامعة سروى اك م اجلودة يميد م قيمة ا رجات د العمال ل ميف را م تأض
ةعأ ا لى ،ل يضم بدا ها ل اةرمأارها ،ال و ية ل اجلودة الر اتسية ليأى (العبداللتي  )2020 ،ان اجلودة
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فعين صأار اجلامعة لى فددمي مسروى م اجلودة ا لى مما يروقعه ا سر يدلن ،ل ب ف اتض مما يددمه
ا اتسون.
حداث فغي .م رج قائم ال خل م رج جديد طأي ا رماد اجلامعة
اإلبداع وارتبتكار :ليرمث
هله االةرتافيجية (هالم ،)419 ،2014 ،فما يعين االبرفار حتديو لجتديد الربامج مبا يالئم احرياجات
ا سر يدي لةوق العم (احلارثي.)145 ،2019 ،
ارتست ابة :ال فما يسميرا (العبداللتي " )2020،ا ألنة الر اتسية "لفعين الددرة لى االةرجابة
للرغي.ات ا رعلدة بسوق العم لط يا ل دلليا ،ل ذلب برتويع اخلتح االةرتافيجية للجامعة لتدا للمدرضيات
ا ر ية ل الرد ية .ليعرمد هلا البعد لى فصميم اخلدمات اجلامعية حبيو ف سجم مع رغبات لحاجات ا سر يدي
مبخرل طموحاهتم ،لحتدي رضا ا سر يدي (التالب ،البيئة ،احلفومة ،الدتاع اخلاص) مع ال مو لالروةع
اخلدمات لا رجات اجلامعية" (فوزان لزايأ .)2017 ،
الكفادة :ا أة (اجلامعة) بارة ن ام فرمث ف ا فه مددار ا دخالت ا تلوبة إلنراج خمأجات
معي ة (ا وا ،2019 ،ص  ،)75لفعين الف ا ة قدرة اجلامعة لى فصميم لفسوي خدماهتا اب دارنة مع
ال راية ا حتدي وائد افرب.
اجلامعات األخأى مبا يؤد
القدرة على التفكا ارتسرتايي  :ا يمة الر اتسية جم اةاةي م اإلدارة االةرتافيجية لاهم مصادرها
لفعرمد لى فتبي اةرتافيجيات الر اتس لاةاليب حتلي البدائ االةرتافيجية (هالم )419 ،2014 ،لذلب م
خالك لجود قيادة تعالة للا دة فروا لضع األةس لا عاي .لفوتأ مدومات الر يل السليم للختح لالربامج لفؤفد
تأص اجلامعة حتدي الرميم الر اتسي (جابأ لخ.ت.)2017 ،
امتاك يتدرات وموارد :ليسميه (العبداللتي " )2020،الرميم الر اتسي" لي رم لى امل مها:
قدرة الرميم لى ا اتس م خالك جتويد مرارات ل قدرات اخلأجي لادا ا ضا هيئة الردريس لالرميم
حرما
جلب ا سر يدي برجويد خدمات اجلامعة ،لفرضم امرالك اجلامعة وارد لمواد اللية لموارد مالية فؤثأ ً
لى جودة اخلدمات ،لفعرمد ليرا خل قيمة مضاتة للمسر يدي  ،جبانب امرالك الرف ولوجيا ا رتورة
إلحداث فغي .نو ية اخلدمة لقوا د معلومات فسا دها لى حتديد ا خاطأ لال أص (هالم)419 ،2014 ،
ل اجلامعات فعررب ا وارد الب أية لالف ا ات هي ا صدر احلديدي للر اتسية (ق دش.)2014،
مثيالهتا م
معرفة يتدرات املنافسن :حيو جيب ان مترلب اجلامعة مميمات مرمايمة جتعلرا ف أد
اجلامعات لضمان اةردامة ذلب (جابأ لخ.ت ،)2017 ،لبللب لدى اجلامعة قدرة لى فددمي خدمات
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لم رجات غ .متبدة لدى ا اتس  ،ل دها ال يسرتيع ا اتسون احلصوك لى ا وارد الضألرية لردليد فلب
ا رجات (اللوقان.)2016،101 ،
التكيف املنظم  :يعررب الرفي مع ا رغ.ات احمليتة ابجلامعة بصورة ةأيعة م اهم ا ميمات اليت فرميم
هبا اجلامعة؛ ةوا فان هله ا رغ.ات ةلبية ال جيابية ،تعلى اجلامعة ان فسر يد م را لفتور اةرتافيجياهتا
جملاراهتا( ،احلارثي )145 ،2019 ،حيو جيب ان فروتأ للجامعة هياف ف يمية مأنة ،لمر اةبة مع مرتلبات
األدا لقابلة للرعدي لالرفي مع ا رغ.ات الداخلية لاخلارجية (جابأ لخ.ت.)2017 ،
العايتة بن رأس املال الفكري وامليزة التنافسية:

فرمث العالقة ب رامل ا اك ال فأ لا يمة الر اتسية صورة ن ام مدخالفه هي مفوانت رامل ا اك
ال فأ (الب أ لاهليفلي لالعالقاي) ل مليافه فرمث فتبي مبادئ (الديمة ،ال درة ،صعوبة الردليد ،االةرغالك
األمث ) لى مفوانت رامل ا اك ال فأ  ،اما خمأجات ال ام تررمث حتدي ا مة للميمة الر اتسية (اجلودة
ا ر وقة ،اإلبداع ا ر وق ،الف ا ة ا ر وقة ،االةرجابة ا ر وقة) (لويمة ،ص .)223
ليعد رامل ا اك ال فأ مبثابة ميمة ف اتسية حيو ففم هله ا يمة قابلية ا سرخدم لى الرعلم ب ف
اةأع (بأحاي  ،2013 ،ص .)203
ليأى (تأج هللا ،2016 ،ص  )7ان رامل ا اك ال فأ ميف اةرخدامه فسالح ف اتسي م قب ا مة
ملية الرتويأ اإلبدا ي لاالةرتافيجي اليت فعرمد لى االبرفار لالرجديد الل يعد الوةيلة لبدا لاةرمأار
ا مة بيئة العم ذات الرغي .ا رسارع.
ال أفات
ن االجتاه احلديو االن اق لاالةرثمار لى البحو لالرتويأ لف في رامل ا اك ال فأ
يردف ا زيدة الددرة لى اإلبداع الرف ولوجي ا سر د ا ا عأتة؛ ا ان مع م ال أفات حالل الرغلب لى
ا فالت اليت فواجررا م خالك رامل ا اك ال فأ اب رباره موردا مسرداما ،مما دتعرا لرتويأ طأق قيامل ف ا ة
االةرثمار رامل ا اك ال فأ لرأث.ه ال مويل لى ا يمة الر اتسية (الغأيأ لبيتار ،2014،ص .)59
لميث رامل ا اك ال فأ مصدرا للأحبية لي ف الد امة الر اتسية األةاةية للمؤةسة ،ليعد موردا
اةرتافيجيا لالقرصاد ،لمصدرا للثألة ،لي ف افثأ ا وجودات قيمة الدأن الع أي  ،لابلرايل جيب فغي .ال أة
ا ا ورد الب أ اب رباره مصدرا للمعأتة لاإلبداع لليس جمأد ايد املة( ،ا ؤمين لآخألن ،2018 ،ص )208
لقد اصبح لم ًام ا لى ا مات اليت فأغب جماك األ ماك ان فسعى جاهدة لرحدي بعض ا ماي
الر اتسية م خالك االةرغالك األمث للموارد الب أية لاليت فعررب م اهم موارد ا مة جلع هله ا وارد افثأ
ف ا ة لمرارة ،لقدرة ،لمعأتة ،لالرم ًاما (بدل  ،2017،ص .)334
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لفؤفد (لويمة ،2016 ،ص  )134لى ضألرة احملات ة لى رامل ا اك ال فأ فونه ميث ميمة ف اتسية

ن أا ألمهية األتأاد فميمة ف اتسية يتل ليرم (المبون الداخلي) للا م األتض الرعأف لى قدراهتم لاجتاهاهتم،
الثمان ال
لاةرخأاج اقصى ما لديرم م طاقات خلدمة ا مة لميث رامل ا اك ال فأ ثألة فب.ة تالأج
ي دد افثأ م  ٪3م قدرافه الدماغية ،لابلرايل ميف ا وظ األفرب ة ا ضاتة اخرتا ات لاتفار الية الديمة.
لبللب ميف فوت .ن دات االةر ارة م خارج ا مة تلديرا ف ا ات فغ يرا ذلب.
لم ه ا ميف الدوك ان رامل ا اك ال فأ مورد ال ي ضب ب يمداد ،ا ان مأه اإلنراجي يرمايد برمايد
الددرات اإلبدا ية اليت فعم لى زيدة اإلفدان الوظي ي لالرف ولوجي ،لم ا ا زيدة اإلنراجية ،مما يدود ا
خ ض ففل ة الوحدة ا رجة ال اخلدمة ا ددمة ،لم ا حتدي ا يمة الر اتسية( .ةرام لوان ،2018 ،ص
)184
درجة امرالفرا
لفر ا ؤةسات الرعليمية ضألرة امرالفرا للموارد ا ادية لالب أية ،للف خترل
للميمات الر اتسية ا سردامة مرمثلة بأامل ا اك ال فأ  ،لفؤد دارة رامل ا اك ال فأ دلرا هاما م ح األصوك
غ .ا ادية ميمة ف اتسية م خالك فد يم اإلمفاانت لالتاقات الب أية لافر اف مفاانهتا احملرملة( .ا ؤمين
لآخألن ،2018 ،ص )211
لابلرايل تإن االهرمام بأامل ا اك ال فأ الل مترلفه اجلامعات له انعفامل لاضح لى ا يمة الر اتسية،
لهو ما جيب ان فرضم ه ختح اجلامعات االةرتافيجية ،لبأاجمرا الرتويأية ،حيو ان رامل ا اك ال فأ هو
األةامل خل ميمة ف اتسية للجامعات ،ل ليه تإن م الضألر لضع آليات لب ا هلا ا ورد م خالك
االهرمام بص ا ره ل فع يمه ،م خالك م ور لام  ،لد م مليات االبرفار ل اإلبداع ابجلامعات ،ل فعميم
اصأ ال أافات لالرحال ات االةرتافيجية ،لحتديو الب ية الرحرية ،لفتويأ ل ف مية ضو هيئة الردريس(.ةامل،
 )2020ليأى ( بدالدادر )2016،ان لى اجلامعات ان فرميم البحو العلمي ،لفد م الباحث ا ميمي
تيرا ،ل ان يفون لديرا ختة اةرتافيجية للرميم فددمي خدماهتا ل بللب فسرتيع حتدي ميمة ف اتسية م خالك
االهرمام بأامل ا اك ال فأ .
الدراسات السابقة:
الدراسات املتعلقة بتوفر رأس املال الفكري ابجلامعات:
درجة فوتأ مفوانت رامل ا اك
هدت دراةة ا ؤمين لاحلأاح ة لهياج ة ( )2018ا الف
اجلامعات األردنية م لجرة ن أ الدادة األفادميي  ،لذلب ابفباع ا رج الوص ي برتبي اةربانة لى
ال فأ
الدراةة فوتأ مفوانت
جامعر حفومير لجامعر اهلير  ،لقد ف
( )122م الدادة األفادميي
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جمرمع الدراةة بدرجة الية للف ابعاده ،فما ان ه اك تألقا ب فوتأ مفوانت رامل ا اك

الب أ (اهليفلي لالعالقاي) لصاحل ذل الرخصصات اإلنسانية.
اما دراةة مأمي ( )2016تدد هدت ا فوضيح اثأ رامل ا اك ال فأ أببعاده (رامل ا اك الب أ  ،رامل
ا اك اهليفلي ،رامل ا اك المابئين) لى جودة الرعليم العايل لقد اةرخدم الباحو ا رج الوص ي لقام ابةرخدام
الدراةة فدديأ اك
اةربانة لز را لى ( )198م ا ضا اهليئة الردريسية جبامعة ابف ة احلاج خلضأ لف
لروتأ رامل ا اك ال فأ ابجلامعة لذلب ابعاده الثالثة ،للف الرأث .لى اجلودة ظرأ نرائج رامل ا اك
اهليفلي لالمابئين دلن لجود هلا األثأ لأامل ا اك الب أ .
مسروى فدييم ا ضا هيئة الردريس ألبعاد رامل ا اك
فما هدت دراةة الدريو ( )2015ا
ال فأ جبامعة المرقا  ،لأتث .فلب األبعاد لى األدا األفادميي ،لذلب ابفباع ا رج الوص ي م خالك فتبي
ان فدييم األ ضا لأامل ا اك ال فأ
الدراةة
اةربانة لى  270ض ًوا م اهليئة الردريسية لف
جامعة المرقا فان ( جيابيًا) ،لان ه اك اثأ لداللة حصائية موجبة لأامل ا اك ال فأ أببعاده لى األدا
األفادميي.
اجلامعات
درجة فواتأ رامل ا اك ال فأ
لهدت دراةة تأج هللا ( )2013ا الف
طبيعة العالقة لاجتاهرا ب رامل ا اك ال فأ لفتويأ األدا اجلامعات ال لستي ية،
ال لستي ية ،لالف
لذلب ابفباع ا رج الوص ي لفوزيع اةربانة لى ( )184م ذل ا اصب اإلدارية اجلامعات ال لستي ية،
لاة أت ال رائج فوتأ مفوانت رامل ا اك ال فأ (اهليفلي ،العالقاي ،الب أ ) بدرجة فب.ة للجود القة
موجبة ذات داللة حصائية ب رامل ا اك ال فأ لفتويأ ادا اجلامعات ال لستي ية.
الدراسات املتعلقة ابمليزة التنافسية:
هدت دراةة م اك احلميد ( )2019تدد ا الرعأف لى دلر دارة ا عأتة حتدي ا يمة الر اتسية
جبامعة التائ م لجرة ن أ ا ضا اهليئة األفادميية لطبد األداة لى ي ة م ( )315ضوا ،لفوصل
الدراةة ا ان درجة فتبي دارة ا عأتة لمسروى ا يمة الر اتسية جبامعة التائ فان بدرجة مروةتة ،فما ان ي ة
قوي إلدارة ا عأتة حتدي ا يمة الر اتسية جبامعة التائ .
أتث.ا ً
الدراةة يألن ً
ح هدت دراةة (لليب )2018،ا ف خيص الواقع لروتأ مرتلبات حتدي ا يمة الر اتسية جبامعة
ا صورة ،لحتديد اهم ا رتلبات لرحدي ا يمة الر اتسية جلامعة ا صورة ضو لظائ اجلامعة لبعض اخلربات
العا ية ،لاةرخدم الدراةة اداة جلمع البياانت موجرة ك ( )276م ا ضا هيئة الردريس ،لقد اة أت
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فوتأ مرتلبات حتدي ا يمة الر اتسية ،فما فان

لى جامعة ا لب بدالعميم.

اهم ا عوقات اتردار اجلامعة

الةرتافيجية لر مية ا ضا هيئة الردريس ،لغياب اللوائح لالر أيعات اليت فأفبح ابلر اتسية اجلامعة.
لهدت دراةة بدل لمصت ى ( )2018ا فوظي مدخ ا يمة الر اتسية لرتويأ مؤةسات الرعليم
العايل مبصأ لرلبية معاي .الرص ي العا ية ،لاةرخدم الدراةة ا رج الوص ي الرحليلي دارنة الر اتسية
اجلامعات ا صأية برص ي ات جامعات ال خبة ،لفوصل الدراةة ا ضع مفاانت لقدرات الرعليم العايل
ا صأ لى الوتا مبعاي .الر اتسية.
هدت دراةة اخلوالدة ( )2018ا فتويأ قوا د دارية مدرتحة لر عي مؤلأات ا يمة الر اتسية
اربع جامعات اردنية ،لاةرخدم
مؤةسات الرعليم العايل لقد ففون جمرمع الدراةة م األةافلة اجلامعي
االةربانة جلمع ا علومات ،لقد اظرأت ال رائج ان امهية مؤلأات ا يمة الر اتسية جا ت بدرجة مأف عة لب ا لى
مؤلأا للميمة الر اتسية.
نرائج الدراةة مت لضع قوا د دارية لت (ً )35
بي ما هدت دراةة العباد ( )2017ا حتديد مرتلبات رتع الددرة الر اتسية جلامعة ا لب ةعود ضو
معاي .الرص ي ات العا ية للجامعات ،فما هدت الدراةة ا حتديد معوقات رتع الددرة الر اتسية جلامعة ا لب
ةعود ،ل ا صياغة منوذج مدرتح لأتع الددرة الر اتسية ،ابةرخدام ا رج الوص ي م خالك حتلي قوائم
الرص ي ات العا ية ،فما ا رمدت الدراةة لى حتلي خربات بعض ال ماذج الأائدة م اجلامعات لى مسروى
العامل لمت فددمي منوذج مدرتح لأتع الددرة الر اتسية.
لهدت دراةة اللوقان ( )2016ا معأتة درجة امهية ا رتلبات الالزمة إلنراج ا عأتة لب ا ميمة ف اتسية
جامعة حائ م لجرة ن أ قياداهتا األفادميية ،لاةرخدم الدراةة ا رج الوص ي ا سحي ،لى ي ة م
( )135ت ًأدا م الديادات األفادميية ،لجا ت ابأز ال رائج ان درجة امهية ا رتلبات الالزمة إلنراج ا عأتة فمدخ
لب ا الددرة الر اتسية بدرجة فب.ة.
اما دراةة لي ( )2013تدد هدت ا الرعأف لى مرتلبات اةردامة ا يمة الر اتسية مؤةسات
الرعلم العايل دراةة حالة لى اجلامعة اإلةالمية بغمة مسرخدمة اةلوب احلصأ ال ام لإلدارة العليا ل مديأ
الوحدات ل الدلائأ ل ددهم ( )131تأدا ،ل قد خلص الدراةة ا ان مسروى ا يمة الر اتسية اجلامعة فب.
ا حد ما ل ان مسروى اةردامة ا يمة الر اتسية مروتأ بدرجة فب.ة.
الدراسات املتعلقة ابلعايتة بن رأس املال الفكري وامليزة التنافسية:
حتدي ا يمة الر اتسية ظ لجود
اجأى الوزيأ ( )2018دراةة هدت ا دلر رامل ا اك ال فأ
ن م ا علومات فمرغ .لةيح ،لقد اةرخدم الباحو ا رج الوص ي الرحليلي لمت فتبي اةربانة لى ( )160م
- 511 -

العامل

ب ب تلست

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

قتاع غمة ،لاظرأت ال رائج ان رامل ا اك اهليفلي هو األفثأ أتث.ا لى ا يمة

ال رائج امهية دلر لةاطة ن م ا علومات ب رامل ا اك ال فأ لحتدي ا يمة الر اتسية.
الر اتسية ،لف
لهدت دراةة لويمة ( )2016ا حتديد دلر رامل ا اك ال فأ أببعاده (رامل ا اك الب أ  ،رامل ا اك
المبوين ،رامل ا اك اهليفلي) لحتدي ا يمة الر اتسية أببعادها (اجلودة ،الف ا ة ،اإلبداع ،االةرجابة) لقد طبد
الروفة ابجلمائأ ،لاةرخدم الباحثة ا رج الوص ي ،لففون ي ة الدراةة م
الدراةة لى لأفة األمس
( )90موظ ا لاةرخدم االةربانة جلمع البياانت ،لفوصل الدراةة ا لجود القة ذات داللة حصائية ب رامل
ا اك ال فأ لحتدي ا يمة الر اتسية.
حتدي ا يمة الر اتسية
دلر رامل ا اك ال فأ
ح هدت دراةة بدل ( )2017ا الف
لدى ب ب تلست ابفباع ا رج الوص ي م خالك فتبي االةربانة لى ايع العامل ابلب ب ل ددهم ()60
موظ ا ،لقد اظرأت الدراةة فوتأ مرتلبات رامل ا اك ال فأ لدى ب ب تلست  ،لال يوجد ف الت فب .ب
حتدي ا يمة الر اتسية ،ال ان رامل ا اك الب أ يسرم ب ف افرب م غ.ه
مفوانت رامل ا اك ال فأ
حتدي ا يمة الر اتسية.
اما دراةة آك ةعيد ( )2017تدد هدت ا الرعأف لى ممارةات دارة رامل ا اك ال فأ مبفوانفه
الثالثة (رامل ا اك الب أ  ،رامل ا اك اهليفلي ،رامل ا اك العالقاي) اجلامعات السعودية ابإلضاتة ا ممارةات
ابعاد ا يمة الر اتسية (اجلودة ال و ية ،الرعليم ،البحو العلمي ،خدمة اجملرمع ،الرد ية) لفوضيح العالقة ب دارة
رامل ا اك ال فأ لحتدي ا يمة الر اتسية .معرمدا ذلب ا رج الوص ي صورفه االرفباطية لففون العي ة م
( )304م الديادي ل( )1633م ا ضا هيئة الردريس مخس جامعات ةعودية ،لفوصل الدراةة ا
الدراةة
ال رائج اليت فؤفد لجود ممارةات فوانت رامل ا اك ال فأ لألبعاد ا يمة الر اتسية ،فما ف
القة موجبة قوية ب مفوانت رامل ا اك ال فأ لابعاد ا يمة الر اتسية للجامعات السعودية.
مدى اهرمام دارة اجلامعات بأامل ا اك ال فأ
لهدت دراةة بدالدادر ( )2016ا الف
لرعميم ا يمة الر اتسية ،لاةرخدم ا رج الوص ي م خالك فتبي اةربانة لى ي ة الدراةة البال فعدادها ()72
افادمييا جامعة االةردالك ،لقد فوصل الدراةة ا ان اجلامعة فدوم ابةردتاب األفادميي ا ميمي  ،لاهنا
فرميم برباجمرا ال و ية ،للف مسعررا مردنية نريجة دم الرميم األحباث العلمية ،لال فضع بأامج فدريبية مسرمأة
لر مية رامل ا اك ال فأ  ،لالارت ال رائج انه ال فوجد القة ذات داللة حصائية ب اهرمام دارة اجلامعات
بأامل ا اك ال فأ ل فعميم ا يمة الر اتسية لديرا فعمى رغ.ات الدراةة.
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اما الأليد لالميد ( )2014تدد هدت
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دراةررما ا الف

لى جامعة ا لب بدالعميم.

الدلر الل يلعبه رامل ا اك

ال فأ أببعاده الثالثة (اهليفلي ،الب أ لالعالقاي) بلوغ األدا اجلامعي ا رميم م خالك مؤلأافه اخلمسة
(نرائج فعلم التلبة ،نرائج الرتفيم لى المبون ،نرائج الرتفيم لى قوة العم  ،نرائج الديادة ،ال رائج ا الية لالسوقية)
ابفباع ا رج الوص ي ،لقد ففون ي ة الدراةة م ( )34م الديادات اجلامعية جامعة الدادةية لافضح
لجود القة موجبة ب مفوانت رامل ا اك ال فأ لاألدا اجلامعي ا رميم.
فما اجأى ق دش ( )2014دراةة هدت ا الرعأف لى لاقع دارة رامل ا اك ال فأ ابجلامعات
ال لستي ية فم روم اةرتافيجي لفأداة لرحدي ا يمة الر اتسية حمالر (جودة اخلدمة – ا ألنة لالرتور –
اإلبداع) ،لقد ففون ي ة الدراةة م ( )365موظ م ذل ا اصب اإلدارية ابجلامعات ال لستي ية،
الدراةة ان رامل ماك العالقات هو األفثأ ارفباطا فعميم ا يمة الر اتسية لدى اجلامعات ا بحوثة.
لف
إجرادات ال ّدراسة:

منهج ال ّدراسة ومتغااهتا:
متّ اةرخدام ا رج الوص ي بصورفه االرفباطية اةبره هلله ال ّدراةة ،الل يعرمد لى دراةة ال اهأة فما
عرب را فعب.اً في ياً لفمياً يص ال اهأة ليوضح خصائصرا،
فوجد الواقع ليررم بوص را لص اً دقيداً ليُ ّ
ليعتي لص اً رقمياً يوضح مددار هله ال اهأة لحجمرا هبدف الوصوك ا اةر راجات لفعميمات
(العساف)391 ،2012،ا لمتّ فوظي ا رج الوص ي االرفباطي ابةرخدام اداة ال ّدراةة "االةربانة" فأداة جلمع
لاقع فوتأ رامل ا اك ال فأ لفوتأ ابعاد ا يمة الر اتسية لالعالقة بي رما لالرمل ال ّدراةة
ا علومات للف
لى ا رغ.ات الرالية:
• املتغا املستقل :درجة فوتأ ابعاد رامل ا اك ال فأ مرغ.اً مسردالً.
• املتغا التابع :فوتأ ابعاد ا يمة الر اتسية.
جمتمع ال ّدراسة:
متثّ جمرمع ال ّدراةة م ايع الديادات األفادميية (العمدا ل مدا العمادات ا ساندة لرؤةا األقسام
االفادميية) د جامعة ا لب بد العميم متّ خريارها قصديً لقد فان ةبب خريارها فوهنا م اجلامعات ذات
حتدي ا يمة ال ر اتسية العا ية لفسجيلرا مأافم ا ية ف اتسية الرص ي العا ي للجامعات ،لقد بل
السب
العدد اإلاايل جملرمع الدراةة ا سرردف ( )280قائداً حبسب حصائية جامعة ا لب بد العميم للعام الدراةي
ليوضح جدلك ( )1فوزيع جمرمع الدراةة لتداً للعم احلايل.
1442/1441هدّ ،
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جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م
طبيعة العمل

العمداد
العدد
33

اجلامعة

امللك عبد العزيز

جدول ( 1يوزيع جمّتمع ال ّدراسة وف ًقا للعمل احلايل
الوكاد

%
٪11،78

العدد
120

%
٪42,86

رؤساد ا يتسام
%
٪45,36

العدد
127

اإلمجايل
العدد
280

%
٪100

يرضح م اجلدلك ( )1ان ا لى نسبة م جمرمع ال ّدراةة الفام فان م رؤةا االقسام ب سبة
( )٪45,36لاقلرا م العمدا حيو بلغ نسبررم ( )٪11,78لقد مت فوزيع اداة ال ّدراةة ليرم لفرتلنياً رب
الربيد اإللفرتلين ،لبأانمج الوافس اب تفان دد الأدلد ا سرلمة رب الربيد اإللفرتلين الل خصصه الباحو
إلةرالم الأدلد لاإلةرجاابت ( )165ةربانة ب سبة (.)٪58,93
عيّنة ال ّدراسة:
متّ حتديد حجم العي ة ا اةب بد ( )165لت جمرمع الدراةة الفلي ،لتداً عادلة ةري
(.) Steven K. Thompson,2012,p:59-60

اثمبسون

حيث إن :N :ح م اجملتمع  :Zالدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الثقة ( 0.95ويساوي (1.96
 :dنسبة اخلطأ ويساوي ( :P 0.05نسبة يوفر اخلاصية واحملايدة ويساوي ( 0.50لذلب بدرجة ثدة
( )٪95لنسبة ختأ ( ،)٪5لقد مت الروق بعد مألر لرأي م فوزيع الأابح لى اتأاد جمرمع الدراةة ابل رتة
اةرالم الأدلد لاليت بلغ ( )165اةربانة
م (2020/9/4م ا 2020/11/5م) لقد فوق الباحو
ا رربت فاتية لفميد احلد األدىن ا دبوك حلجم العي ة لهي اةرجاابت ممثّلة جملرمع الدراةة حيو فعد .ليوضح
جدلك (.)2
جدول ( 2يوزيع عينة ال ّدراسة وف ًقا لنوع الكلية (نظريةا يطبيقية

الكلية
اجملموع

78
87

النظرية
التطبيق

165

٪47,3
٪52,7
%100

يرضح م اجلدلك ( )2ان ما نسبره ( )٪52,7م الفليات الرتبيدية .لما نسبره ( )٪47,3م الفليات
ال أية .لب ف ام يُالحظ الروازن ال سب ا ئوية ألتأاد ي ة ال ّدراةة ابل سبة لروزيعرم ابجملرمع.
أداة ال ّدراسة:
متّ اةرخدام االةربانة فأداة جلمع ا علومات لالبياانت لرحدي اهداف ال ّدراةة م خالك اخلتوات
ا رجية الرالية:
الرعأف لى درجة فوتأ رامل ا اك ال فأ لابعاد لاةس ا يمة الر اتسية.
 .1تّ حتديد ايدف من ارتستبانةّ :
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د .بدالواحد ب ةعود المهأاين :دلر رامل ا اك ال فأ

حتدي ا يمة الر اتسية

اجلامعات السعودية :دراةة ميدانية ابلرتبي

لى جامعة ا لب بدالعميم.

 .2متّ حتديد مصادر بناد ارتستبانة :ابلأجوع ا ادبيات ال ّدراةة لالدراةات السابدة ببُعد قيامل رامل ا اك
ال فأ ابجلامعات لابعاد لاةس ا يمة الر اتسية.
 .3مت حتديد جمارتت يتياس رأس املال الفكري ابجلامعات :م خالك حتديد األبعاد ا رتفة اليت لردت
ففون م ()47
ابلدراةات السابدة لاليت مت حتديدها ابلدراةية احلالية (الب أ  ،العالقاي ،اهليفلي)ّ ،
تدأة حيو يديس البُعد األلك " الب أ  /ا عأتة لف ا ة األتأاد) ( )21-1لالعالقاي م ()30-22
لاهليفلي م (.)47-31
فوز
ففون م ( )36تدأة ّ
 .4ت حتديد جمارتت يتياس ابعاد امليزة التنافسيةا ّ
لفرفون م اربعة ابعاد تأ ية لهي اجلودة ()51-48
• البعد ا ول :اةس ب ا ا يمة الر اتسية:
ّ
لاإلبداع ( )56-52لاالةرجابة ( )59-57لالف ا ة م (.)63-60
لى االبعاد الرالية:

فرفون م ( )4تدأات (.)67-64
• البعد الثاين :الددرة لى الر ف .اإلةرتافيجيّ :
فون م ( )3ابعاد تأ ية لهي امرالك ا وارد ذات
• البعد الثالث :فدييم موارد لقدرات اجلامعة :فر ّ
الديمة ( )69-68لفرميم ابل درة ( )72-70لغ .قابلة للردليد (.)75-73
فرفون م ( )4تدأات م (.)79-76
• البعد الرابع :معأتة قدرات ا اتس ّ :
فرفون م ( )4تدأات ابالةربانة م (.)83-80
• البعد اخلامس :الرفي ا ميّ :

 .5تّ يدريج الفقرات ابإلستبانة وفق يدريج ليكرت اخلماس بتحديد درجة يوفرها (عالية جداًا عاليةا
متوسطةا منخفضةا منخفضة جداً .

 .6تّ عرض ارتستبانة على جمموعة من احملكمن والتأكد من الصدق والثبات ابلتطبيق على العينة
اإلستطاعيةا والتأكد من يوفر مؤشراهتا وإخراج ارتستبانة بصورهتا النهائية.
لقد صيغ ايع ال دأات األبعاد االجتاه اإلجيا  ،حبيو ُّ
فدك الدرجة ا أف عة لى لجود درجة
الية للسمة ا داةة لالدرجة ا خ ضة فدك لى لجود درجة م خ ضة لى مرص السمة ا داةة لت فدريج
ليفأت مخاةي ( الية جداً ،الية ،مروةتة ،م خ ضة ،م خ ضة جداً) لللحفم لى درجة فوتأ رامل ا اك
ال فأ لفوتأ ابعاد ا يمة الر اتسية ،تدد متّ حساب ا دى سرويت االةرجابة لهو =  ،4لبردسيم ا دى لى
دد ا سرويت يسال  ،5فان انفج الدسمة =  0,80لهو ميث طوك ال ئة ،لبللب اصبح معيار احلفم فما
ابجلدلك (.)3
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جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م
جدول ( 3معيار احلكم على درجة مستوى التوفر

املتوسط
اق م 1,80
م  1,81ا اق م 2,60
م  2,60ا اق م 3,40
م  -3,40اق م 4,20
 4,20تأفثأ

صدق ارتستبانة:

درجة التوفر
رأس املال الفكري

امليزة التنافسية

م خ ضة جداً
م خ ضة
مروةتة
الية
الية جداً

م خ ضة جداً
م خ ضة
مروةتة
الية
الية جداً

ي  .صدق االةربانة ا قدرة االةربانة ان فديس ما اُ دت لدياةه ،له اك ّدة طأق رئيسة الار هلا ابو
الم ( 2019م )245 ،للرأفد م صدق االةربانة لهي :صدق احملفم ال ما يعأف ابلصدق ال اهأ ،
لصدق االفساق الداخلي لل دأات بديامل معام ارفبا ب.ةون ب اةرجاابت العي ة لى ال دأات لدرجة ف
جماك لى ِحدة ،لصدق االفساق الداخلي للمجاالت (صدق الرفوي ال أضي) حبساب معام ارفبا
اةرجاابت العي ة ابلبُعد مع الدرجة الفلية للمحور ،ا لذلب لى ال حو الرايل:
أورتً :الصدق الظاهري (صدق احملكمن :

مت أض االةربانة صورهتا األللية لى جل ة م احملفم ددهم ( )10حمفماً للحفم لى مدى
م اةبة للضوح ال دأة ،لمدى انرما ف تدأة م ال دأات للبُعد الل ف رمي ليه ال دأة لاحلفم لى مدى ةالمة
صياغررا اللغوية ،لمدى مال مررا لامهيررا لرحدي اهلدف الل لضع م اجله ،ل مت فعدي صياغة بعض
ال دأات ابالةربانه ضو آرا احملفم  ،حيو مت اإلبدا لى ال دأات اليت انل نسبة اف اق ب احملفم
ا لى ال فسال ( )٪80لى اهنا ف رمي للمجاك الل فديسه ،لبعد هله اإلجأا ات مت ّف الباحو م حتد
الصدق ال اهأ لالةربانة ال صدق احملفم  ،ل مد ا فتبيدرا لى ي ة اةرتال ية م خارج ي ة الدراةة
األةاةية ،للرأفد م الصدق اإلحصائي.
صدق ارتيساق الداخل لفقرات ارتستبانة:
مت الَ ُّ
رحد م صدق االفساق الداخلي حملور لتدأات ابعاد االةربانة ،م خالك الرتبي لى ي ة
ففون م ( )30ضواً م خارج ي ة ال ّدراةة األصلية حيو مت اةرث اؤهم م الرتبي  ،لقد مت
اةرتال ية ّ
حساب معامالت ارفبا درجة ف تدأة ابلدرجة الفلية للمجاك الل ف رمي ليه ال دأة ،فما فرب ال رائج جبدلك
(.)4
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اجلامعات السعودية :دراةة ميدانية ابلرتبي

لى جامعة ا لب بدالعميم.

جدول ( 4معامات اريباط باسون بن الفقرة والدرجة الكلية للم ال الذي ينتم إليه الفقرة ابحملور ا ول " لرأس املال الفكري جبامعة امللك عبدالعزيز.
البشري (املعرفة /كفادة ا فراد
ريتم الفقرة

معامل

ارتريباط
**
0,61
1
**0,63
2
**0,71
3
**0,69
4
**0,59
5
**0,63
6
**0,67
7
**0,68
8
**0,71
9
**0,63
10
**0,60
11
** دال عند مستوى الدرتلة 0,01

اييكل

العايتاهل

ريتم الفقرة

معامل ارتريباط

ريتم الفقرة

معامل ارتريباط

ريتم الفقرة

معامل ارتريباط

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

**0,68
**0,83
**0,49
**0,55
**0,63
**0,67
**0,59
**0,71
**0,65
**0,76

22
23
24
25
26
27
28
29
30

**0,79
**0,62
**0,71
**0,74
**0,63
**0,71
**0,78
**0,53
**0,60

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

**0,68
**0,55
**0,75
**0,69
**0,84
**0,70
**0,73
**0,72
**0,69
**0,67
**0,63

جدلك ( )4ان معامالت االرفبا ب ال دأة لالدرجة الفلية لف
يرب م نرائج معامالت اإلرفبا
بُعد م ابعاد (لأامل ا اك ال فأ ) الل ف رمي ليه ال دأة ايعرا دالة حصائياً د مسروى الداللة ()0,01
لقد فأالح قيم ارفباطاهتا ابلبُعد االلك " الب أ (ا عأتة /ف ا ة األتأاد) " م ( )0,83-0,49مما يدك لى فوتأ
صدق االفساق الداخلي لل دأات ابلبُعد االلك.فما فأالح للبُعد الثاين" العالقاي" م ( )0,79-0,53لللبُعد
الثالو" اهليفلي م ( )0,84-0,55لفدك هله ال رائج لى صدق االفساق الداخلي لل دأات ابلدرجة الفلية
األبعاد ابحملور االلك ابالةربانة.
فما مت حساب معام االرفبا ب اةرجاابت العي ة اإلةرتال ية احملور الثاين (ابعاد ا يمة الر اتسية)
ب ال دأات مع الدرجة الفلية األبعاد فما فرب ال رائج جبدلك (.)5
جدول ( 5معامات اريباط باسون بن الفقرة والدرجة الكلية للم ال الذي ينتم إليه الفقرة ابحملور الثاين أبعاد امليزة التنافسية

أسس بناد امليزة التنافسية

رقم ال دأة
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

معام االرفبا
**0,73
**0,80
**0,65
**0,73
**0,79
**0,78
**0,67
**0,73
**0,68
**0,69
**0,66
**0,75

القدرة على التفكا اإلسرتايي

رقم ال دأة
64
65
66
67

معام االرفبا
**0,86
**0,65
**0.58
**0.71

يقييم موارد ويتدرات اجلامعة

رقم ال دأة
68
69
70
71
72
73
74
75
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معام االرفبا
**0,83
**0,79
**0,66
**0,71
**0,78
**0,72
**0,80
**0,69

معرفة يتدرات املنافسن

76
77
78
79

**0.62
**0,71
**0,56
**0,75

التكيف املنظم

80
81
82
83

**0,78
**0,69
**0,65
**0,81

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)29ربيع الثاين 1443ه – ديسمرب 2021م
أسس بناد امليزة التنافسية

معام االرفبا
رقم ال دأة
**0,72
60
**0,67
61
**0,70
62
**0,63
63
** دال عند مستوى الدرتلة 0,01

القدرة على التفكا اإلسرتايي

رقم ال دأة

معام االرفبا

يقييم موارد ويتدرات اجلامعة

رقم ال دأة

معام االرفبا

معرفة يتدرات املنافسن

76

**0.62

التكيف املنظم

**0,78

80

يرب م جدلك ( )5ان معامالت االرفبا ب ال دأة لالدرجة الفلية لف بُعد (ابعاد ا يمة الر اتسية)
الل ف رمي ليه ال دأة ايعرا دالة حصائياً د مسروى الداللة ( )0,01لقد فأالح قيم ارفباطاهتا ابلبُعد االلك
"اةس ب ا ا يمة الر اتسية" م ( )0,80-0,63مما يدك لى فوتأ صدق االفساق الداخلي لل دأات ابلبُعد
االلك .فما فأالح للبُعد الثاين "الددرة لى الر ف .اإلةرتافيجي" م ( )0,86-0,58لللبُعد الثالو "فدييم
موارد لقدرات اجلامعة م ( )0,83-0,66لللبُعد الأابع "معأتة قدرات ا اتس " م ( )0,75-0,56لللبُعد
اخلامس "الرفي ا مي" م ( )0,81-0,65لفدك هله ال رائج لى صدق االفساق الداخلي لل دأات
ابلدرجة الفلية األبعاد ابحملور الثاين ابالةربانة.
صدق ارتيساق الداخل رتبعاد ارتستبانة:

مت الرأفد م صدق الرفوي ال أضي ال صدق الب ا البعاد االةربانة ،حيو مت حساب معام االرفبا
ب درجات ف بُعد مع الدرجة الفلية للمحور األلك الل يديس رامل ا اك ال فأ جبامعة ا لب بدالعميم
فما جدلك (.)6
جدول ( 6معامات اريباط باسون بن الدرجات الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية للمحور ا ول يف اإلستبانة رأس املال الفكري
جمارتت احملور ا ول
البشري (املعرفةا كفادة ا فراد
العايتاهل
اييكل
الدرجة الكلية
** دال عند مستوى الدرتلة 0,01

البشري

العايتاهل

0,06
0,011
**0,89

0,03
**0,92

اييكل

**0,90

يرب م جدلك ( )6ان ايع معامالت االرفبا ب الدرجة الفلية للمحور األلك ابإلةربانة لالدرجة
الفلية لف بُعد الل ي رمي للمحور دالة حصائياً د مسروى الداللة ( )0,01حيو فأالح قيم معامالت
االرفبا ب جماالت احملور األلك "فوتأ رامل ا اك ال فأ " لالدرجة الفلية للمحور ب ( ،)0,92-0,89مما يدك
لى صدق اإلفساق الداخلي ألبعاد احملور األلك .فما فدك قيم معامالت اإلرفبا الداخلية ب األبعاد لى فوتأ
يوضح جدلك ( )7مص وتة معامالت اإلرفبا ب األبعاد ال أ ية ابلدرجة
الصدق الربا د ب األبعاد ،لفللب ّ
الفلية ألةس ا يمة الر اتسية".
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د .بدالواحد ب ةعود المهأاين :دلر رامل ا اك ال فأ

حتدي ا يمة الر اتسية

لى جامعة ا لب بدالعميم.

اجلامعات السعودية :دراةة ميدانية ابلرتبي

جدول ( 7معامات اريباط باسون بن الدرجات الكلية لكل بعد فرع مع الدرجة الكلية سس امليزة التنافسية

ا بعاد الفرعية

اإلبداع

اجلودة

اجلودة
0,09
اإلبداع
0,10
اإلست ابة
**0,50
الكفادة
**0,93
الدرجة الكلية
** دال عند مستوى الدرتلة  * 0,01دال عند مستوى الدرتلة 0,05

ارتست ابة

0,08
*0,39
**0,90

الكفادة

*0,30
**0,88

**0,86

يرب م جدلك ( )7ان ايع معامالت االرفبا ب الدرجة الفلية ألةس ا يمة الر اتسية ابإلةربانة
لالدرجة الفلية لف بعد تأ ي الل ي رمي ألةس ا يمة الر اتسية دالة حصائياً د مسروى الداللة ()0,01
حيو فأالح قيم معامالت االرفبا ( ،)0,93-0,86مما يدك لى صدق اإلفساق الداخلي ألةس ا يمة
يوضح جدلك ( )8مص وتة معامالت اإلرفبا ب األبعاد ال أ ية ابلدرجة الفلية لردييم موارد
الر اتسية .لفللب ّ
لقدرات اجلامعة".
جدول ( 8معامات اريباط باسون بن الدرجات الكلية لكل بعد فرع مع الدرجة الكلية لتقييم موارد ويتدرات اجلامعة
امتاك املوارد ذات يتيمة

ا بعاد الفرعية

امتاك املوارد ذات يتيمة
*0.32
التميز ابلندرة
**0,61
غا يتابلة لللتقليد
**0,90
الدرجة الكلية
** دال عند مستوى الدرتلة  * 0,01دال عند مستوى الدرتلة 0,05

غا يتابلة للتقليد

التميز ابلندرة
**0,56
**0,88

**0,87

يرب م جدلك ( )8ان ايع معامالت االرفبا ب الدرجة الفلية لردييم موارد لقدرات اجلامعة
ابإلةربانة لالدرجة الفلية لف بعد تأ ي الل ي رمي لردييم موارد لقدرات اجلامعة دالة حصائياً د مسروى
الداللة ( )0,01حيو فأالح قيم معامالت االرفبا ( )0,90-0,87مما يدك لى صدق اإلفساق الداخلي
لردييم موارد لقدرات اجلامعة.
يوضح جدلك ( )9مص وتة معامالت اإلرفبا ب األبعاد ال أ ية ابلدرجة الفلية للمحور الثاين
لفللب ّ
االةربانة الل يديس ابعاد ا يمة الر اتسية.
جدول ( 9معامات اريباط باسون بن الدرجات الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية رتبعاد امليزة التنافسية

ا بعاد الرئيسية

أسس بناد امليزة التنافسية

القدرة على التفكا
ارتسرتايي

أسس بناد امليزة التنافسية
**0,55
القدرة على التفكا ارتسرتايي
*0,30
**0,60
يقييم موارد ويتدرات اجلامعة
*0,35
**0,87
معرفة يتدرات املنافسن
0,08
*0,20
التكيف املنظم
**0,76
**0,89
الدرجة الكلية
** دال عند مستوى الدرتلة  * 0,01دال عند مستوى الدرتلة 0,05
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يقييم موارد ويتدرات اجلامعة

*0,38
0,05
**0,84

معرفة يتدرات املنافسن

*0,41
**0,85

التكيف

املنظم

**0,87
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يرب م جدلك ( )9ان ايع معامالت االرفبا ب الدرجة الفلية البعاد ا يمة الر اتسية ابإلةربانة
لالدرجة الفلية لف بعد الل ي رمي للميمة الر اتسية دالة حصائياً د مسروى الداللة ( )0,01حيو فأالح
قيم معامالت االرفبا ( ،)0,89-0,76مما يدك لى صدق اإلفساق الداخلي البعاد ا يمة الر اتسية .لفدك قيم
معامالت االرفبا الداخلية لى فوتأ الصدق الربا د لالصدق الردار ابالةربانة.
ثبات أداة ال ّدراسة:
مت فدديأ ثبات االةربانة لذلب ابةرخدام طأيدة ثبات الرجانس الداخلي برتبي معادلة ال ا فألنباخ
( ،)Cronbach Alphaلهي فما الار هلا ابو الم ( )271 ،2019م ادق طأق حساب الثبات
لإلةربانة ،ابةرخدام معادلة ال ا فألنباخ ،اليت فدوم لى حساب العالقة ب معامالت اإلرفبا الداخلية
لل دأات مع الدرجة الفلية ل دأات ف بُعد لى ِحدة لايع ال دأات لف حمور فما فرب ال رائج جدلك
(.)10
احملاور

اجلدول ( 10معامات ثبات الت انس الداخل لإلستبانة وفقاً حملاورها بطريقة كرونباخ الفا

احملور ارتول :رأس املال الفكري

احملور الثاين :امليزة التنافسية

ا بعاد

عدد الفقرات

معامل الثبات

الب أ (ا عأتة ،ف ا ة األتأاد)
العالقاي
اهليفلي
ايع تدأات احملور األلك
اةس ب ا ا يمة الر اتسية
الددرة لى الر ف .االةرتافيجي
فدييم موارد لقدرات اجلامعة
معأتة قدرات ا اتس
الرفي ا مي
ايع تدأات احملور الثاين

21
9
17
47
16
4
8
4
4
36

0,91
0,81
0,88
0,93
0,87
0,74
0,83
0,72
0,71
0,92

يرب م جدلك ( )10ان قيم معامالت الثبات ا لى م احلد األدىن ا دبوك عام الثبات ابلدراةات
الوص ية ( )0,70حيو بل للمحور األلك الل يديس رامل ا اك ال فأ ( )0,93لللمحور الثاين :ا يمة
الر اتسية جبامعة ا لب بدالعميم ( )0,92لفأالح لالبعاد م ( )0,93-0,71لفدك قيم الثبات بتأيدة فألنباخ
ال ا لى حتد مؤلأات الثبات لإلةربانة.
نتائج الدراسة:
نص السؤال ارتول على "ما درجة يوفر رأس املال الفكري (البشريا العايتاهلا اييكل
نظر افراد عينة الدراسة؟":

من وجهة

لإلجابة هلا السؤاك مت حساب ا روةتات احلسابية العامة لروتأ رامل ا اك ال فأ جبامعة ا لب
بدالعميم م لجرة ن أ الديادات األفادميية تيرا ابألبعاد حسب فأفيبرا ابإلةربانة لقد مت فأفيبرا حسب قيمة
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ا روةح احلسا هلا ،ل حالة فسال ا روةتات احلسابية ب األبعاد ال ال دأات تدد مت فأفيبرا حسب قيمة
اإلنأاف ا عيار األق  ،ليوضح جدلك ( )11ا روةتات احلسابية لاإلنأاتات ا عيارية

األبعاد مأفبة ف ازلياً.

جدول ( 11املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة لتوفر رأس املال الفكري جبامعة امللك عبدالعزيز يف ا بعاد مريبة ينازلياً
درجة التوفر
الرتييب
ارتحنراف املعياري
املتوسط احلساب
ارتبعاد
م

1
3
2

3.57
3.55
3.50
3,55

الب أ (ا عأتة ،ف ا ة األتأاد)
اهليفلي
العالقاي
الدرجة الفلية لروتأ رامل ا اك ال فأ

0.69
0.75
0.82
0,71

1
2
3

الية
الية
الية
الية

م جدلك ( )11يرضح ان مسروى رامل ا اك ال فأ جبامعة ا لب بدالعميم م لجرة ن أ اتأاد ي ة
الدراةة فان " الية" لمبروةح حسا ( ،)3,55لابنأاف معيار بل ( )0,71مما يدك لى اف اق الردديأ
للروتأ .بي ما فأالح اإلنأاتات ا عيارية األبعاد م ( )0,82-0,69لفدك لى اف اق الردديأ للروتأ .ل
فر هله ال ريجة مع دراةات ف م ا ؤمين لهياج ة لاحلأاح ة ( )2018لمأمي ( )2015لالدريو ()2015
لتأج هللا ( )2013حيو جا فدديأ درجة رامل ا اك تيرا ايعا بدرجة الية ،ليُعمل الباحو ةبب ظرور
ال ريجة العامة مبسروى الية؛فون رامل ماك اجلامعة ليس اصوال لممرلفات بددر ما هو ما فضمه م الع صأ
الب أ الل ي ف مدخالهتا لم خالله فرم ملياهتا ل ف رج ذلب خمأجات اجلامعة ،لقد جا بُعد رامل
ا اك الب أ (ا عأتة ،ف ا ة األتأاد) ابلأفبة االلا لمبروةح حسا ( )3,57بدرجة فوتأ الية ا رامل ا اك
اهليفلي ابلأفبة الثانية لمبروةح حسا بل ( )3,55ا العالقاي ابلأفبة الثالثة مبروةح حسا بل ()3,50
ابلأفبة األخ.ة.
ليعمل الباحو ةبب ظرور جماك الب أ (ا عأتة ،ف ا ة األتأاد) ابلأفبة االلا فأبأز ا اهأ الدالة لى
رامل ا اك ال فأ ان جمرمع الدراةة هم افادمييون يرمرعون اب عأتة العالية لالف ا ة ،ليعفس حأص اجلامعة لى
اةردتاب الف ا ات األفادميية اليت ف ف ضاتة للجامعة
فما ظرأ بعد رأس املال العايتاهلا ابلأفبة االخ.ة بدرجة فوتأ الية؛ لرمبا يأجع ةبب ظرورها بدرجة
فوتأ الية ال فعين فدين درجة هلا البعد ،للف ه أيي رفبة اق م رامل ا اك الب أ لاهليفلي فون اجلامعة هترم
بب ا الع صأ الب أ الال ،لرامل ا اك اهليفلي لرسر د اجلامعة ا ال فأ ا ؤةسي األمأ الل اه اجلامعة ان
حتص لى مأافم مرددمة الرص ي ات احمللية لالعا ية.
لاةرفماال لر صي اإلجابة السؤاك األلك تدد متّ حساب ا روةتات احلسابية لاالنأاف ا عيار ،
لل دأات أببعاد رامل ا اك ال فأ لجا ت ال رائج فما يلي:
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لرأس املال الفكري ابلبعد البشري (املعرفةا كفادة ا فراد :

فونة هللا البُعد لفللب اإلنأاتات ا عيارية لقد مت فأفيبرا ف ازلياً
مت حساب ا روةتات احلسابية لل دأات ا ّ
حالة فسال ا روةتات ،فما فرب ال رائج
حسب ا روةتات احلسابية ال حسب االنأاف ا عيار األق
جبدلك ()12
جدول ( 12املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير لرأس املال الفكري ابلبعد البشري (املعرفةا كفادة ا فراد
املتوسط احلساب

ارتحنراف املعياري

الرتييب

درجة

م

الفقرات

13
1
9
16
17
2

فمخأ اجلامعة ابألتأاد ذل اخلربة طويلة جماك ملرم
ف ررج اجلامعة مبدا الديادة االةرتافيجية اليت فأفم لى مسردب اجلامعة ب ف رئيس
حتو اجلامعة م سوبيرا لى اإلبداع لالرتويأ ب ف مسرمأ
فرتلب طبيعة العم ابجلامعة امرالك مرارات لمية إلجناز العم ب ف مرميم
ميرلب م سوبو اجلامعة الددرة لى حتم مسؤلليات افرب العم
فسردتب اجلامعة األةافلة لا وظ ذل ا عارف لا رارات ا ر و ة

3.90
3.86
3.79
3.76
3.73
3.73

0.89
0.88
0.87
0.74
0.72
0.77

1
2
3
4
5
6

الية
التوفر
الية
الية
الية
الية
الية

15
10

فسا د اخلربة اليت ميرلفرا م سوبو اجلامعة لى ح م اف العم
فبىن اجلامعة ثداتة ف يمية ف جع لى اإلبداع ا عأ لففاتئ لى اإلجناز ا عأ

3.69
3.63

0.85
0.87

7
8

الية
الية

4
8
11
7
21
14

فربىن اجلامعة بأامج للر مية ا ر ية إلفساب م سوبيرا اخلربات ا ر و ة
ميرلب م سوبو اجلامعة الددرة لى اإلبداع لح ا اف بصورة تعالة
ميرلب م سوبو اجلامعة ال جا ة الفاتية للديام أب ماك ابرفارية
فتب اجلامعة معاي .ادا الية لى م سوبيرا
ي ارك م سوبو اجلامعة آبرائرم جناز مرام تأق العم ا رتفة
فأفم اجلامعة لى االةر ادة م ذل اخلربات العلمية لال ية لفوليرم مفانة خاصة

3.62
3.58
3.56
3.53
3.53
3.50

0.85
0.77
0.83
0.79
0.86
0,89

9
10
11
12
13
14

الية
الية
الية
الية
الية
الية

19
18
3
20
5
6
12

ففأمل اجلامعة اةاليب العم اجلما ي لرلح ال أي ب م سوبيرا
هتيئ اجلامعة قياداهتا مبخرل مسرويهتم واجرة ا واق التارئة
فضع اجلامعة ال خص ا اةب ا فان ا اةب مبا يروات مع مؤهالفه
فسر يد اجلامعة م م اتأادها ف أي م لاحد
يعررب معيار الف ا ة اهم معاي .ا اضلة للرتقية ابجلامعة ةيما مع الوظائ اهلامة
متف اجلامعة م سوبيرا م ا ارفة ص ا ة الدأارات
حتد األتفار اإلبدا ية اليت يددمرا م سوبو اجلامعة مداخي مادية جيدة
الدرجة الكلية لدرجات يقدير التوفر ابلبعد البشري (املعرفة وكفادة ارتفراد

3.50
3.48
3.44
3.39
3.36
3.26
3.22
3.57

1,02
0.92
0.87
0.89
0.86
0.80
0.90
0.69

15
16
17
18
19
20
21

الية
الية
الية
مروةتة
مروةتة
مروةتة
مروةتة
عالية

يرضح م جدلك ( )12ان درجة الروتأ لأامل ا اك ال فأ ابلبعد الب أ " الية" مبروةح ()3,57
لابنأاف معيار قدره ( )0,69مما يدك لى ف اق درجات فدديأ ا سرجيب  .لقد فأالح قيم نأاتاهتا ا عيارية
لل دأات م ( )1,02-0,72فدك لى لجود ف اق مبع مرا درجات فدديأ فوتأها
لقد فان ا لى ال دأات "فمخأ اجلامعة ابألتأاد ذل اخلربة طويلة جماك ملرم" ابلأفبة األلا بدرجة
فوتأ الية مبروةح حسا بل ( )3,90لرمبا يعود ةبب ذلب ا االةردأار الوظي ي الل يرمرع به م سوبو
اجلامعة فوهنا مت ح مماي جيدة هلم ،ضاتة لفون اجلامعة مدي ة جدة اليت فرمرع بفث .م ا ماي ،ا جا ت
ال دأات األخأى مبروةتات حسابية فأالح م ( )3,44-3,86لهي لى فأفيبرا "ف ررج اجلامعة مبدا الديادة
- 522 -

د .بدالواحد ب ةعود المهأاين :دلر رامل ا اك ال فأ

حتدي ا يمة الر اتسية

اجلامعات السعودية :دراةة ميدانية ابلرتبي

لى جامعة ا لب بدالعميم.

االةرتافيجية اليت فأفم لى مسردب اجلامعة ب ف رئيس ،لحتو اجلامعة م سوبيرا لى اإلبداع لالرتويأ ب ف
مسرمأ ،لفرتلب طبيعة العم ابجلامعة امرالك مرارات لمية إلجناز العم ب ف مرميم ،لميرلب م سوبو
اجلامعة الددرة لى حتم مسؤلليات افرب العم  ،لفسردتب اجلامعة األةافلة ل ا وظ ذل ا عارف
لا رارات ا ر و ة ،لفسا د اخلربة اليت ميرلفرا م سوبو اجلامعة لى ح م اف العم  ،لفبىن اجلامعة ثداتة
ف يمية ف جع لى اإلبداع ا عأ لففاتئ لى اإلجناز ا عأ  ،لفربىن اجلامعة بأامج للر مية ا ر ية إلفساب
م سوبيرا اخلربات ا ر و ة ،ميرلب م سوبو اجلامعة الددرة لى اإلبداع لح ا اف بصورة تعالة ،ميرلب م سوبو
اجلامعة ال جا ة الفاتية للديام أب ماك ابرفارية لفتب اجلامعة معاي .ادا الية لى م سوبيرا ،لي ارك م سوبو
اجلامعة آبرائرم جناز مرام تأق العم ا رتفة ،لفأفم اجلامعة لى االةر ادة م ذل اخلربات العلمية لال ية
لفوليرم مفانة خاصة ،لففأمل اجلامعة اةاليب العم اجلما ي لرلح ال أي ب م سوبيرا ،لهتيئ اجلامعة قياداهتا
مبخرل مسرويهتم واجرة ا واق التارئة ،لفضع اجلامعة ال خص ا اةب ا فان ا اةب مبا يروات مع
مؤهالفه".
لجا ت اربع تدأات بدرجات مروةتة فأالح قيم مروةتاهتا احلسابية م ( )3,22-3,39لهي لى
فأفيبرا "فسر يد اجلامعة م م اتأادها ف أي م لاحد ،ليعررب معيار الف ا ة اهم معاي .ا اضلة للرتقية
ابجلامعة ةيما مع الوظائ اهلامة ،لمتف اجلامعة م سوبيرا م ا ارفة ص ا ة الدأارات ،لجا ت ال دأة"
حتد األتفار اإلبدا ية اليت يددمرا م سوبو اجلامعة مداخي مادية جيدة" ابلأفبة االخ.ة لبدرجة مروةتة لرمبا
يُعمى ةبب ذلب ا فون اجلامعة ال هتدف م م رجاهتا اإلبدا ية حتدي رحبية الية جملأد الأبح البح ترخأج
م لخصيررا األفادميية لالرعليمية البحثية".
درجة يوفر رأس املال الفكري ابلبعد العايتاهل:
فونة هللا البُعد لفللب اإلنأاتات ا عيارية لقد مت فأفيبرا ف ازلياً
مت حساب ا روةتات احلسابية لل دأات ا ّ
حالة فسال ا روةتات ،فما فرب ال رائج
حسب ا روةتات احلسابية ال حسب االنأاف ا عيار األق
جبدلك (.)13
جدول ( 13املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير لرأس املال الفكري ابلبعد العايتاهل
املتوسط احلساب

ارتحنراف

الرتييب

درجة

3.78

املعياري
0.91

1

التوفر
الية

خدماهتا
فعم اجلامعة لى خل قيمة مضاتة هلا م خالك حتال ات اةرتافيجية مع جرات اخأى

3.61

0.83

2

الية

3.60

0.99

3

الية

هترم اجلامعة بدراةة فغ.ات البيئة الر اتسية لربدى موافبة لرتوراهتا

3.48

0.96

4

الية

م
30
22
28
29

الفقرات
فأفبح اجلامعة بعالقات لمية لحبثية مع مأافم البحوث لاالةر ارات حمليا ل ا يا مبا يعمز
قدرة اجلامعة لى االبرفار
ف ررج اجلامعة ةياةة لاضحة لرتويأ القاهتا لمسعررا لدى اصحاب ا صلحة اللي يؤثألن
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م

الفقرات

املتوسط احلساب

ارتحنراف

الرتييب

درجة

27
24

مترلب اجلامعة قا دة بياانت مفرملة لحمدثة اب سر يدي م خدماهتا متف را م الرواص
فالت العمال لف يل ا يد م مدرتحاهتم
امعة حب م
فبادر
احرياجاهتم
معرم لاجلفلبية

3.47
3.47

املعياري
0.97
0.88

5
6

التوفر
الية
الية

3.39
3.38
3.35
3,50

0.86
0.98
0,99
0,82

7
8
9

مروةتة
مروةتة
مروةتة
عالية

25
23
26

فساهم ف اإلدارات للحدات العم ابجلامعة فلبية مرتلبات لرغبات ا سر يدي
هترم اجلامعة مبعأتة آرا لاقرتاحات مالئرا لاإلصغا هلم
ف اجلامعة الفث .م ا اك لاجلرد م اج خل القات ب ا ة مع ا سر يدي
الدرجة الكلية لدرجات يقدير التوفر ابلبعد العايتاهل

يرضح م جدلك ( )13ان درجة الروتأ لأامل ا اك ال فأ ابلبعد العالقاي الية مبروةح ()3,50
لابنأاف معيار قدره ( )0,82مما يدك لى ف اق درجات فدديأ ا سرجيب  .لقد فأالح قيم نأاتاهتا ا عيارية
لل دأات م ( )0,99-0,83فدك لى لجود ف اق مبع مرا درجات فدديأ فوتأها
لقد فان ا لى ال دأات "فأفبح اجلامعة بعالقات لمية لحبثية مع مأافم البحوث لاالةر ارات حمليا
ل ا يًا مبا يعمز قدرة اجلامعة لى االبرفار" ابلأفبة االلا بدرجة فوتأ الية مبروةح حسا بل ( )3,78لرمبا
يعود ف س .ذلب ا ان اجلامعة حدد مأافم جيدة لمسعة حملية ل ا ية نريجة هلله ال أافات لالعالقات ا ميمة
ا جا ت ال دأات األخأى بدرجة فوتأ الية مبروةتات حسابية فأالح م ( )3,47-3,61لهي
لى فأفيبرا "ف ررج اجلامعة ةياةة لاضحة لرتويأ القاهتا لمسعررا لدى اصحاب ا صلحة اللي يؤثألن
خدماهتا ،لفعم اجلامعة لى خل قيمة مضاتة هلا م خالك حتال ات اةرتافيجية مع جرات اخأى ،لهترم
اجلامعة بدراةة فغ.ات البيئة الر اتسية لربدى موافبة لرتوراهتا ،مترلب اجلامعة قا دة بياانت مفرملة لحمدثة
اب سر يدي م خدماهتا متف را م الرواص معرم ل فلبية احرياجاهتم ،فبادر اجلامعة حب م فالت العمال
لف يل ا يد م مدرتحاهتم".
لجا ت ثالث تدأات بدرجات فوتأ مروةتة فأالح قيم مروةتاهتا احلسابية م ( )3,35-3,39لهي
لى فأفيبرا "فساهم ف اإلدارات للحدات العم ابجلامعة فلبية مرتلبات لرغبات ا سر يدي لهترم اجلامعة
مبعأتة آرا لاقرتاحات مالئرا لاإلصغا هلم" لقد فان ال دأة "ف اجلامعة الفث .م ا اك لاجلرد م اج
خل القات ب ا ة مع ا سر يدي " ابلأفبة األخ.ة لرمبا يعود ذلب ا ان العالقات ا ؤةسات اجلامعية ال
فب يرا األمواك ،ب فبىن ابلسمعة األفادميية لالبحثية ا ميمة.
رأس املال الفكري ابلبعد اييكل :
فونة هللا البُعد لفللب اإلنأاتات ا عيارية لقد مت فأفيبرا ف ازلياً
مت حساب ا روةتات احلسابية لل دأات ا ّ
حالة فسال ا روةتات ،فما فرب ال رائج
حسب ا روةتات احلسابية ال حسب االنأاف ا عيار األق
جبدلك (.)14
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د .بدالواحد ب ةعود المهأاين :دلر رامل ا اك ال فأ

حتدي ا يمة الر اتسية

اجلامعات السعودية :دراةة ميدانية ابلرتبي

لى جامعة ا لب بدالعميم.

جدول ( 14املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير لرأس املال الفكري ابلبعد اييكل

املتوسط احلساب ارتحنراف املعياري الرتييب

م

الفقرات

35
32
33
34

يددم موقع اجلامعة االليفرتلين خدمات مميمة ف ي ابحرياجات م سوبيرا لا سر يدي .
هترم اجلامعة أبن مة ا علومات اليت فد م اختاذ الدأار.
مترلب اجلامعة قا دة بياانت فرضم معلومات مرفاملة لحمدثة ف ان تررا.
فساهم قوا د البياانت لن م ا علومات ا سرخدمة اجلامعة حتس العملية الرعليمية
لالبحو العلمي.

درجة

3.80
3.72
3.67

0.85
0.79
0.84

1
2
3

الية
التوفر
الية
الية

3.67

0.83

4

الية

 36فد م ن م ل جأا ات اجلامعة جماك ان مة ا علومات األتفار اجلديدة.
 38فوضح اجلامعة السياةات لاإلجأا ات ا ربعة جلميع العامل .

3.63
3.62

0.79
0.84

5
6

الية
الية

 37فسعى اجلامعة ا فبين ف السياةات لاإلجأا ات لالتأق لاألةاليب الف يلة برسري .
عمليات ابفب ا ة بألتا
 42ف يل
امجليةفعىن برتويأ ايع ا فوانت ا ادية لالب أية لاحل اظ ليرا.
فسعىالاجلامعة

3.59

0.80

7

الية

3.57

0.81

8

الية

3.52

0.85

9

الية

3.50

0.85

10

الية

فدوم اجلامعة مبأاجعة لفدييم العمليات اإلدارية ب ف مسرمأ.
ختصص اجلامعة الفث .م الوق لاجلرد م اج لأح بأامج لختح العم ابةرمأار.
ختصص اجلامعة ميمانية لربامج فدريب لفتويأ م سوبيرا.
يرضح فدرج اهليف الر يمي للجامعة طبيعة العالقات ب الأؤةا لا أؤلة .

3.49
3.48
3.47
3.46

0.93
0.91
0.92
0.90

11
12
13
14

الية
الية
الية
الية

 45فعرمد اجلامعة لى هيف ف يمي مأن حيس م ادا العمليات.
 41فدارن اجلامعة ادا ملياهتا اإلدارية مع جامعات اخأى هبدف حتس ادا فلب العمليات.
طأي ف ويض لاةع
 46ميرلب األتأاد حأية اختاذ الدأارات ا رعلدة أب ماهلم اليومية
للسلتات.
الدرجة الكلية لدرجات يقدير التوفر ابلبعد اييكل

3.45
3.44

0.84
1.06

15
16

الية
الية

3.34

0.94

17

مروةتة

3.55

0.75

 40فدوم اجلامعة برتويأ العمليات اإلدارية ابةرمأار لردلي األختا العم .
 31حتأص اجلامعة لى فمليد العامل بفاتة الرجريمات اخلاصة أبن مة ا علومات الالزمة ألدا
العم .
39
44
43
47

عالية

يرضح م جدلك ( )14ان درجة الروتأ لأامل ا اك ال فأ ابلبعد اهليفلي الية مبروةح ()3,55
لابنأاف معيار قدره ( )0,75مما يدك لى ف اق درجات فدديأ ا سرجيب  ،لقد فأالح قيم نأاتاهتا ا عيارية
لل دأات م ( )1,06-0,79فدك لى لجود ف اق مبع مرا درجات فدديأ فوتأها
لقد فان ا لى ال دأات "يددم موقع اجلامعة االليفرتلين خدمات مميمة ف ي ابحرياجات م سوبيرا

لا سر يدي " ابلأفبة االلا بدرجة فوتأ الية مبروةح حسا بل ( )3,80لرمبا يعود ةبب ذلب ا الرحوك
ب ف ام العامل ل ا ملفة ا احلفومة األليفرتلنية ،لا رماد بعض الرص ي ات العا ية للجامعات لى
حمروى ا وقع اإلليفرتلين للجامعة
ا جا ت ال دأات األخأى مبروةتات حسابية فأالح م ( )3,44-3,72لهي لى فأفيبرا "هترم
اجلامعة أبن مة ا علومات اليت فد م اختاذ الدأار ،لمترلب اجلامعة قا دة بياانت فرضم معلومات مرفاملة ل حمدثة
ف ان تررا ،لفساهم قوا د البياانت ل ن م ا علومات ا سرخدمة اجلامعة حتس العملية الرعليمية ل
البحو العلمي ،لفد م ن م ل جأا ات اجلامعة

جماك ان مة ا علومات األتفار اجلديدة ،لفوضح اجلامعة
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السياةات ل اإلجأا ات ا ربعة جلميع العامل  ،لفسعى اجلامعة ا فبين ف السياةات لاإلجأا ات ل التأق
لاألةاليب الف يلة برسري ف يل العمليات بف ا ة لتا لية ،لفسعى اجلامعة ا ب ا بأامج فعىن برتويأ ايع
ا فوانت ا ادية لالب أية ل احل اظ ليرا ،لفدوم اجلامعة برتويأ العمليات اإلدارية ابةرمأار لردلي األختا
العم  ،لحتأص اجلامعة لى فمليد العامل بفاتة الرجريمات اخلاصة أبن مة ا علومات الالزمة ألدا العم ،
لفدوم اجلامعة مبأاجعة ل فدييم العمليات اإلدارية ب ف مسرمأ ،لختصص اجلامعة الفث .م الوق ل اجلرد م
اج لأح بأامج ل ختح العم ابةرمأار ،لختصص اجلامعة ميمانية لربامج فدريب لفتويأ م سوبيرا ،ليرضح
فدرج اهليف الر يمي للجامعة طبيعة العالقات ب الأؤةا ل ا أؤلة  ،لفعرمد اجلامعة لى هيف ف يمي
مأن حيس م ادا العمليات ،لفدارن اجلامعة ادا ملياهتا اإلدارية مع جامعات اخأى هبدف حتس ادا فلب
العمليات".
لجا ت تدأة لاحدة بدرجة فوتأ مروةتة حيو بلغ قيمة مروةترا احلسا ( )3,34إبنأاف معيار
بل ( )0,94لهي (ميرلب األتأاد حأية اختاذ الدأارات ا رعلدة أب ماهلم اليومية طأي ف ويض لاةع للسلتات)
جمالس
لقد يأجع ذلب ا ان األ ماك ا ؤةسات اجلامعية احلفومية فعرمد لى لوائح مد ة لقأارات ف بث
مرخصصة مأجعرااألخ .جملس اجلامعة
نتائج السؤال الثاين :ما درجة يوفر ابعاد امليزة التنافسية جبامعة امللك عبد العزيز من وجهة نظر افراد
عينة الدراسة؟
لإلجابة هلا السؤاك مت حساب ا روةتات احلسابية ا وزلنة لاالنأاف ا عيار  ،لدرجة الروتأ الفلية
البعاد ا يمة الر اتسية الأئيسية جبامعة ا لب بدالعميم حيو مت فأفيبرا ف ازلياً لتداً ا ا روةتات احلسابية ،ل
حاك الرسال ب ا روةتات تدد مت فأفيبرا حسب االنأاف ا عيار األق  .لجا ت ال رائج فما هو موضح
اجلدلك (.)15
جدول ( 15املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير يوفر ابعاد امليزة التنافسية جبامعة امللك عبدالعزيز مريبة ينازلياً
م

أبعاد امليزة التنافسية

املتوسط احلساب

ارتحنراف املعياري

الرتييب

مستوى يوفر

2
1
5
3
4

الددرة لى الر ف .االةرتافيجي
اةس ب ا ا يمة الر اتسية
الرفي الر يمي
فدييم موارد لقدرات اجلامعة
معأتة قدرات ا اتس
أبعاد امليزة التنافسية

3.54
3.50
3.48
3.43
3.37
3,47

0.90
0.76
0.81
0.84
0.86
0,78

1
2
3
4
5

الية
الية
الية
الية
مروةتة
عالية
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لى جامعة ا لب بدالعميم.

م جدلك ( )15يرضح ان درجة فوتأ ابعاد ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بدالعميم م لجرة ن أ اتأاد

ي ة الدراةة فان " الية" لمبروةح حسا ( ،)3,47لابنأاف معيار بل ( )0,78مما يدك لى اف اق
الردديأ للروتأ ،بي ما فأالح اإلنأاتات ا عيارية األبعاد م ( )0,81-0,76لفدك لى اف اق الردديأ للروتأ.
ليُعمى الباحو ةبب ظرور ال ريجة العامة مبسروى الية؛ امرالك اجلامعة لرلب األبعاد فوهنا جامعة
أيدة ،ل حدى ا دن الفربى ،لاإلجنازات اليت حتددرا اجلامعة الرص ي ات احمللية لالعامية.
لجا ت الددرة لى الر ف .االةرتافيجي ابلأفبة االلا لمبروةح حسا ( )3,54بدرجة فوتأ الية ا
اةس ب ا ا يمة الر اتسية ابلأفبة الثانية لمبروةح حسا بل ( )3,50ا الرفي الر يمي ابلأفبة الثالثة مبروةح
حسا بل ( )3,48ا فدييم موارد لقدرات اجلامعة ( )3,343بدرجة الية ،معأتة قدرات ا اتس ابلأفبة
االخ.ة مبروةح حسا ( )3,37ابلأفبة االخ.ة بدرجة مروةتة .ل ةرفماالً لر صي اإلجابة السؤاك الثالو
تدد متّ حساب ا روةتات احلسابية لاالنأاف ا عيار  ،لل دأات أببعاد ا يمة الر اتسية ف بعد لى ال حو
اآلي:
القدرة على التفكا ارتسرتايي :
فونة هللا البُعد لفللب اإلنأاتات ا عيارية لقد مت فأفيبرا ف ازلياً
مت حساب ا روةتات احلسابية لل دأات ا ّ
حالة فسال ا روةتات ،فما فرب ال رائج
حسب ا روةتات احلسابية ال حسب االنأاف ا عيار األق
جبدلك (.)16
جدول ( 16املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير يوفر القدرة على التفكا ارتسرتايي

ريتم
الفقرة
64
66
65
67

فرمرع اإلدارة العليا

الفقرات
اجلامعة بأؤية مشولية لاضحة ا سار للوصوك ا الأؤية

ا سردبلية.
فدوم اإلدارة العليا

اجلامعة إبجأا الرحلي االةرتافيجي اخلارجي لل أص

لافدومخاطأ.
اإلدارة العليا

اجلامعة إبجأا الرحلي االةرتافيجي الداخلي ل دا الدوة

لالضع .
فأا ي اإلدارة العليا للجامعة البعد الر اتسي د لضع ختررا االةرتافيجية.
يوفر القدرة على التفكا ارتسرتايي

جبامعة امللك عبدالعزيز
الرتييب

درجة التوفر

املتوسط احلساب ارتحنراف املعياري
3.61

0.94

1

الية

3.53

0.95

2

الية

3.53

0.97

3

الية

3.52

0.96

4

الية

3,54

0,90

عالية

يرب م اجلدلك ( )16ان درجة فوتأ ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بدالعميم ببعد الددرة لى الر ف.
االةرتافيجي فان " الية" لمبروةح حسا ( ،)3,54لابنأاف معيار بل ( )0,90مما يدك لى اف اق الردديأ
للروتأ .بي ما فأالح اإلنأاتات ا عيارية األبعاد م ( )0,97-0,94لفدك لى ف اق ا سرجيب  ،ليُعمى

الباحو ةبب ظرور ال ريجة العامة مبسروى الية؛ ا رماد اجلامعة الرختيح االةرتافيجي الل انعفس لى
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الرددم ا لحوظ الل حتدده اجلامعة ة ة بعد اخأى لى فاتة األصعدة ،األمأ الل يعين ان هله ال جاحات
مدرلةة لخمتح هلا بف ا ة.
لجا ت ال دأة "فرمرع اإلدارة العليا اجلامعة بأؤية مشولية لاضحة ا سار للوصوك ا الأؤية ا سردبلية"
ابلأفبة االلا لمبروةح حسا ( )3,61بدرجة فوتأ الية ا فبعررا ال دأات "فدوم اإلدارة العليا اجلامعة إبجأا
الرحلي االةرتافيجي اخلارجي لل أص لا خاطأ ،لفدوم اإلدارة العليا اجلامعة إبجأا الرحلي االةرتافيجي
الداخلي ل دا الدوة لالضع  ،لفأا ي اإلدارة العليا للجامعة البعد الر اتسي د لضع ختررا االةرتافيجية"
مبروةح حسا ( )3,52بدرجة فوتأ الية ،ليعم الباحو هله ال رائج ا ان اجلامعة فأى ان الر اتسية هي مسة
العصأ احلايل لال ميف حتدي الرددم ا أموك مامل فضع ذلب فأللوية قصوى.
يقييم موارد ويتدرات اجلامعة:
فونة هللا البُعد لفللب اإلنأاتات ا عيارية لقد مت فأفيبرا ف ازلياً
مت حساب ا روةتات احلسابية لل دأات ا ّ
حالة فسال ا روةتات ،فما فرب ال رائج
حسب ا روةتات احلسابية ال حسب االنأاف ا عيار األق
جبدلك (.)17
جدول ( 17املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير درجة التوفر لابعاد الفرعية لتقييم موارد ويتدرات جامعة امللك عبدالعزيز
املتوسط احلساب ارتحنراف املعياري

ريتم الفقرة

الفقرات

1

فدييم امرالك موارد ذات قيمة

3.55

3
2

فدييم امرالك موارد غ .قابلة للردليد
فدييم امرالك موارد فرميم ابل درة

3.41
3.37

0.83
0.92

3,43

0,84

درجة التوفر لابعاد الفرعية لتقييم موارد ويتدرات جامعة امللك عبدالعزيز

الرتييب

درجة التوفر

0.85

1

الية

2
3

الية
مروةتة
عالية

م اجلدلك ( )17يرضح ان درجة فوتأ األبعاد ال أ ية لردييم موارد لقدرات جامعة ا لب بدالعميم
جبامعة ا لب بدالعميم م لجرة ن أ اتأاد ي ة الدراةة فان " الية" لمبروةح حسا ( ،)3,43لابنأاف
معيار بل ( )0,84مما يدك لى اف اق الردديأ للروتأ ،بي ما فأالح اإلنأاتات ا عيارية األبعاد م
( )0,92-0,83لفدك لى اف اق الردديأ للروتأ.
ليُعمى الباحو ةبب ظرور ال ريجة العامة مبسروى الية؛ أاقة اجلامعة ،لامرالفرا دد م األلقاف،
للجود دد م فأاةي البحو ،ل دد م بأا ات االخرتاع ،ضاتة ا ما حيدده معرد الدراةات لالبحوث م
مورد مايل جيد ،لفللب خدمات الدلرات لالرعليم ا سرمأ.
لجا فدييم امرالك موارد ذات قيمة ابلأفبة االلا لمبروةح حسا ( )3,55بدرجة ف أ الية ا فدييم غ.
قابلة للردليد ابلأفبة الثانية لمبروةح حسا بل ( )3,41ا فدييم فرميم ابل درة ابلأفبة الثالثة مبروةح حسا بل
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لى جامعة ا لب بدالعميم.

( )3,37بدرجة مروةتة ليعم الباحو ةبب جمي هله العبارة مرأخأة ما قبلرا فون اجلامعات ايعرا مترلب
ن س ا وارد م قدرات ب أية لجتريمات مادية ،للف يفم ال أق

نو ية لف ا ة هله ا وارد.

معرفة يتدرات املنافسن:
فونة هللا البُعد لفللب اإلنأاتات ا عيارية لقد مت فأفيبرا ف ازلياً
مت حساب ا روةتات احلسابية لل دأات ا ّ
حالة فسال ا روةتات ،فما فرب ال رائج
حسب ا روةتات احلسابية ال حسب االنأاف ا عيار األق
جبدلك (.)18
جدول ( 18املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير يوفر معرفة يتدرات املنافسن جبامعة امللك عبدالعزيز
املتوسط احلساب

ارتحنراف

الرتييب

درجة التوفر

76

حتأص اجلامعة لى معأتة فاتة م اتسيرا ل مفاانهتم لقدراهتم.

3.42

عياري
امل0.91

1

الية

77

فب.ا.
فويل اجلامعة معأتة قدرات م اتسيرا احملرمل
ً
اهرماما ً

3.39

0.92

2

مروةتة

3.37

0.89

3

مروةتة

3.28

0.88

4

مروةتة

ريتم الفقرة

79
78

الفقرات

مترلب اجلامعة قا دة بياانت حتدث ابةرمأار م اتسيرا
فدوم اجلامعة بعم مسح دلر للبيئة الر اتسية لى اخلدمات اليت يددمرا

ا اتسون

3,37

درجة يوفر معرفة يتدرات املنافسن

0,86

متوسطة

م جدلك ( )18يرضح ان درجة فوتأ معأتة قدرات ا اتس فان "مروةتة" لمبروةح حسا
( ،)3,37لابنأاف معيار بل ( )0,86مما يدك لى اف اق الردديأ للروتأ ،بي ما فأالح قيمة اإلنأاتات
ا عيارية م ( )0,92 -0,88لفدك لى اف اق الردديأ للروتأ.
ليُعمى الباحو ةبب ظرور ال ريجة العامة بدرجة الية؛ لضوح معاي .ا اتسة ب مؤةسات الرعليم
العايل ،لقلة ا اتس احلديدي حمليا .لجا ت ال دأة "حتأص اجلامعة لى معأتة فاتة م اتسيرا ل مفاانهتم
لقدراهتم" ابلأفبة االلا لمبروةح حسا ( )3,42بدرجة فوتأ الية ا فويل اجلامعة معأتة قدرات م اتسيرا
فب.ا ( )3,39بدرجة مروةتة ا مترلب اجلامعة قا دة بياانت حتدث ابةرمأار م اتسيرا
احملرمل
ً
اهرماما ً
بل ( )3,37بدرجة مروةتة لجا ت ال دأة "فدوم اجلامعة بعم مسح دلر للبيئة الر اتسية لى اخلدمات اليت
يددمرا ا اتسون" ابلأفبة االخ.ة مبروةح حسا بل ( )3,28بدرجة مروةتة ليعم الباحو ةبب ذلب ان
مفاانهتا ل فرمرع بعالقات اةرتافيجية طويلة مع الدتا ات احلفومية ل اخلاصة جتع احلاجة ا
اجلامعة فث
مث هلا اإلجأا ليس الية األمهية.
التكيف املنظم :
فونة هللا البُعد لفللب اإلنأاتات ا عيارية لقد مت فأفيبرا ف ازلياً
مت حساب ا روةتات احلسابية لل دأات ا ّ
حالة فسال ا روةتات ،فما فرب ال رائج
حسب ا روةتات احلسابية ال حسب االنأاف ا عيار األق
جبدلك (.)19
- 529 -

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

جدول ( 19املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية إلست اابت افراد العينة يف يقدير يوفر التكيف املنظم جبامعة امللك عبدالعزيز
ريتم الفقرة
80
82
81
83

الفقرات
لدى اجلامعة الددرة لى الرفي مع ا رغ.ات لا سرجدات ا خرل ة.
جتأ اجلامعة ابةرمأار فعديالت لى م ومة بأاجمرا لخدماهتا األفادميية
لاجملرمعية ابةرمأار للرفي مع حاجات السوق.
ف ررج اجلامعة اةرتافيجيات مأنة قابلة للروات مع مرتلبات ال ألف الر اتسية
احمليتة.
حتأص اجلامعة لى فعميم لحداهتا الداخلية واجرة الرغي.ات اليت فتأا لى بيئررا
اخلارجية.
يوفر التكيف املنظم

املتوسط احلساب

ارتحنراف

الرتييب

درجة التوفر

3.52

املعياري
0.81

1

الية

3.50

0.83

2

الية

3.47

0.87

3

الية

3.44

0.87

4

الية

3,48

0,81

عالية

م جدلك ( )19يرضح ان درجة فوتأ الرفي ا مي فان " الية" لمبروةح حسا (،)3,48
لابنأاف معيار بل ( )0,81مما يدك لى اف اق الردديأ للروتأ ،بي ما فأالح قيمة اإلنأاتات ا عيارية م
( )0,87 -0,81لفدك لى اف اق الردديأ للروتأ.
ليُعمى الباحو ةبب ظرور ال ريجة العامة بدرجة الية؛ امرالك اجلامعة لدوى ب أية مؤهلة ،ل القات
مميمة ،ل موارد مالية آم ة ،لانرراجرا ا رج االةرتافيجي فاتة ا ماهلا ،لجا ت ال دأة "لدى اجلامعة الددرة لى
الرفي مع ا رغ.ات ل ا سرجدات ا خرل ة" ابلأفبة االلا لمبروةح حسا ( )3,52بدرجة فوتأ الية ا جتأ
اجلامعة ابةرمأار فعديالت لى م ومة بأاجمرا ل خدماهتا األفادميية ل اجملرمعية ابةرمأار للرفي مع حاجات
السوق ( )3,50بدرجة الية ا ف ررج اجلامعة اةرتافيجيات مأنة قابلة للروات مع مرتلبات ال ألف الر اتسية
احمليتة بل ( )3,47بدرجة الية لجا ت ال دأة "حتأص اجلامعة لى فعميم لحداهتا الداخلية واجرة الرغي.ات
اليت فتأا لى بيئررا اخلارجية" ابلأفبة االخ.ة مبروةح حسا بل ( )3,44بدرجة الية ليعم الباحو ةبب
ذلب ان الوحدات الداخلية ماهي ال لحدات ف يلية للسياةات العليا ،هلا ال يعين انعدام ال اخن اض االهرمام
هبا تالدرجة جا ت الية ل لف بأفبة مرأخأة ما قبلرا.
نتائج السؤال الثالث :هل يوجد فروق ذات درتلة إحصائية عند مستوى الدرتلة ( α ≥ 0,05بن

متوسطات است ابة افراد عينة الدراسة يف يقدير يوفر رأس املال الفكري (البشريا العايتاهلا اييكل

يعزى

لنوع الكلية (نظريةا يطبيقية .
مروةتات اةرجاابت اتأاد ي ة
الداللة اإلحصائية لل ألق ب
للإلجابة هلا السؤاك ،لللف
ّ
ال ّدراةة حوك درجات فدديأ فوتأ رامل ا اك ال فأ مت اةرخدام خربار ت ( )t-testللمدارنة ب مروةت
داللة ال ألق اإلحصائية اليت فُعمى للفلية فما يلي:
للف
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لى جامعة ا لب بدالعميم.

جدول ( 20نتائج اختبار ت ( Independeant sample t testللكشف عن الفروق ارتحصائية بن متوسطات يقدير يوفر رأس املال الفكري جبامعة
ارتبعاد
البشري
العايتاهل
اييكل
رأس املال الفكري

امللك عبد العزيز وفقاً لنوع الكلية (نظريةا يطبيقية

الكلية

املتوسط احلساب

ارتحنراف املعياري

ن أ

3,63

0,68

فتبيدي

3,53

0,70

ن أ

3,62

0,77

فتبيدي

3,40

0,86

ن أ

3,68

0,75

فتبيدي

3,44

0,73

ن أ

3,65

0,69

فتبيدي

3,47

0,72

يتيمة ت

مستوى الدرتلة ارتحصائية

درجات احلرية
163

0,92

 0,36غ .دالة

163

1,75

 0,08غ .دالة

163

2,09

 0,04دالة

163

1,58

 0,12غ .دالة

يُ ْ ِرأ اجلّدلك ( )20دم لجود تألق ذات داللّة حصائية د مسروى الداللة ( ،) ≥0,05ب
مروةتات فدديأ فوتأ رامل ا اك ال فأ جبامعة ا لب بدالعميم فُعمى للفلية حيو بلغ قيمة ت للدرجة الفلية
( )1,58لبلغ داللررا اإلحصائية ( )0,12لهي قيمة فميد مسروى الداللة ( )0,05مما يدك لى دم
لجود تألق ب مروةتات فدديأ فوتأ رامل ا اك ال فأ جبامعة ا لب بدالعميم فُعمى للفلية ،فما فب دم
لجود تألق ب مروةتات اةرجاابت اتأاد ي ة ال ّدراةة ابألبعاد(الب أ لالعالقاي) فُعمى إلخرالف الفلية
حيو بلغ قيم ت لى الروايل ( )1,75 ،0,92لفان دالالهتا االحصائية فميد ( )0,05مما يدك لى
دم لجود تألق بردديأ فوتأ رامل ا اك الب أ لالعالقاي فُعمى الخرالف الفلية ،لرمبا ةبب هله ال ريجة لر ابه
دراك ا سرجيب لوجود ا اهأ الدالة لى رامل ا اك ال فأ جبامعة ا لب بدالعميم ايع الفليات لمتاث
لمدرفة م ايع الديادات م خمرل
ظألف فوتأ الع صأ الب أ لالعالقاي حيو فرعل مبؤلأات ملموةة ُ
الفليات حسب لظائ رم لمرامرم الديادية ،بي ما فب لجود تألق البُعد اهليفلي حيو بلغ قيمة "ت"
( )2,09لفان قيمة داللررا االحصائية ( )0,04لهي قيمة دالة احصائياً د مسروى الداللة ( )0,05لقد
فان لصاحل الفليات ال أية بلغ قيمة مروةترا احلسا ( )3,68مداب الفليات الرتبيدية ( )3,44ل فر
هله ال ريجة مع نريجة دراةة ا ؤمين ل احلأاح ة ل هياج ة ( )2018لرمبا يُ ّسأ ذلب ا فرب حجم الفليات
ال أية مدارنة ابلرتبيدية ،ل حاجررا ا امرالك مفوانت رامل ا اك اهليفلي افثأ م الفليات الرتبيدية.
نتائج السؤال الرابع :هل يوجد فروق ذات درتلة إحصائية عند مستوى الدرتلة ( α ≥ 0,05بن
متوسطات است ابة افراد عينة الدراسة يف يقدير أبعاد امليزة التنافسية جبامعة امللك عبد العزيز من وجهة نظر
افراد عينة الدراسة يعزى لنوع الكلية (نظريةا يطبيقية ؟
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مروةتات اةرجاابت اتأاد ي ة
الداللة اإلحصائية لل ألق ب
ّ

هلا السؤاك ،لللف

ال ّدراةة حوك درجات فدديأ ابعاد ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بد العميم مت اةرخدام خربار ت ()t-test
داللة ال ألق اإلحصائية اليت فُعمى ل وع الفلية فما يلي:
للمدارنة ب مروةت للف
جدول ( 21نتائج اختبار ت ( Independeant sample t testللكشف عن الفروق ارتحصائية بن متوسطات يقدير ابعاد امليزة التنافسية جبامعة امللك
ارتبعاد
أسس بناد امليزة التنافسية
القدرة على التفكا ارتسرتايي
يقييم موارد ويتدرات اجلامعة
معرفة يتدرات املنافسن
التكيف املنظم
الدرجة الكلية رتبعاد امليزة التنافسية

عبد العزيز وفقاً لنوع الكلية

الكلية

املتوسط احلساب

ارتحنراف املعياري

ن أ
فتبيدي
ن أ
فتبيدي

3,60
3,41
3,72
3,38

0,66
0,83
0,83
0,93

ن أ
فتبيدي
ن أ
فتبيدي
ن أ
فتبيدي
ن أ
فتبيدي

3,51
3,36
3,50
3,24
3,54
3,43
3,58
3,38

0,76
0,89
0,77
0,92
0,77
0,85
0,70
0,84

درجات احلرية

يتيمة ت

مستوى الدرتلة ارتحصائية

163

1,67

 0,10غ .دالة

163

2,47

 0,01دالة

163

1,09

 0,28غ .دالة

163

1,97

 0,05دالة

163

0,92

 0,36غ .دالة

163

1,64

 0,10غ .دالة

فب م نرائج جدلك ( )21دم لجود تألق ذات داللّة حصائية د مسروى الداللة (،) ≥0,05
ب مروةتات فدديأ فوتأ ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بدالعميم فُعمى للفلية حيو بلغ قيمة ت للدرجة الفلية
( ،)1,64لبلغ داللررا اإلحصائية ( )0,10لهي قيمة فميد مسروى الداللة ( )0,05مما يدك لى دم
لجود تألق ب مروةتات فدديأ فوتأ ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب بدالعميم فُعمى للفلية ،فما فب دم لجود
تألق ب مروةتات اةرجاابت اتأاد ي ة ال ّدراةة ابألبعاد(اةس ب ا ا يمة الر اتسية ،فدييم موارد لقدرات
اجلامعة ،الرفي ا مي) فُعمى إلخرالف الفلية حيو فأالح قيم ت م ( )1,67 -0,92لفان دالالهتا
( )0,05مما يدك لى دم لجود تألق بردديأ فوتأ ا يمة الر اتسية فُعمى الخرالف الفلية،
االحصائية فميد
لرمبا ةبب هله ال ريجة لر ابه دراك ا سرجيب لوجود ا اهأ الدالة لى ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب
لمدرفة م ايع الديادات م
بدالعميم ايع الفليات لمتاث ظألف ا يمة حيو فرعل مبؤلأات ملموةة ُ
خمرل الفليات حسب لظائ رم لمرامرم الديادية ،بي ما فب لجود تألق (الددرة لى الر ف .االةرتافيجي،
معأتة قدرات ا اتس ) حيو بلغ قيمة "ت" لى الروايل ( )1,97 ،2,47لفان قيمة داللررا االحصائية
دالة احصائياً د مسروى الداللة ( )0,05لقد فان لصاحل الفليات ال أية بلغ قيمة مروةترا احلسا لى
الروايل ( )3,50 ،3,72مداب الفليات الرتبيدية ( )3,24 ،3,38لرمبا يُ ّسأ ذلب ا فرب حجم الفليات
- 532 -

د .بدالواحد ب ةعود المهأاين :دلر رامل ا اك ال فأ

ال أية

حتدي ا يمة الر اتسية

اجلامعات السعودية :دراةة ميدانية ابلرتبي

اجلامعة م حيو ا داد التالب ،ل فون ا اتس يرميملن

لى جامعة ا لب بدالعميم.

الرخصصات ال أية مث اآلداب ل

ال أيعة ل الرخصصات الرتبوية ل الدانون مع احلاجة الدائمة هلله الرخصصات
اجلامعة.

ةوق العم

م تدة فواجد

نتائج السؤال اخلامس:
ما العالقة ب درجة فوتأ رامل ا اك ال فأ أببعادها ،لدرجات فوتأ ابعاد ا يمة الر اتسية جبامعة ا لب
بد العميم م لجرة ن أ اتأاد ي ة الدراةة؟
لإلجابة هلا السؤاك مت حساب معام ارفبا ب.ةون ب مرغ.ات ابعاد رامل ا اك ال فأ لابعاد
ا يمة الر اتسية فما فرب ال رائج جبدلك (.)22

جدول ( 22معامات ارتريباط بن ابعاد امليزة التنافسية وابعاد رأس املال الفكري

ا بعاد

أسس بناد

التفكا ارتسرتايي

يقييم موارد ويتدرات معرفة يتدرات املنافسن التكيف التنظيم

امليزة التنافسية

البشري

**0,86

**0,75

**0,85

**0,71

**0,82

**0,85

العايتاهل

**0,92

**0,86

**0,92

**0,87

**0,91

**0,94

اييكل

**0,93

**0,87

**0,90

**0,78

**0,88

**0,93

رأس املال الفكري

**0,93

**0,85

**0,91

**0,80

**0,89

**0,93

يرب م نرائج اجلدلك ( )22ان قيمة معام االرفبا ب الدرجة الفلية لأامل ا اك ال فأ لالدرجة
الفلية للميمة الر اتسية بلغ ( )0,93لهي قيمة دالة حصائياً د مسروى الداللة ( )0,01لقد فأالح قيم
معامالت االرفبا ب ابعاد رامل ا اك ال فأ لالدرجة الفلية للميمة الر اتسية م ( )0,94-0,85لفر هله
ال ريجة مع نريجة دراةة الميد ( )2018للويمة ( )2016لالأتيد ( )2019لآك ةعيد ( ،)2017لخترل
القة ب ا رغ.ي  ،لقد فأالح قيم معامالت االرفبا
ال ريجة مع دراةة بدالدادر ( )2016اليت مل فس أ
ب ابعاد ا يمة لالدرجة الفلية لأامل ا اك ال فأ م ( )0,93-0,80لايعرا قيم دالة حصائياً د مسروى
الداللة ( .)0,01لقد فان ا لى قيمة عام االرفبا ب ا يمة الر اتسية لالبعد العالقاي لهلا ير مع دراةة
اك ةعيد ( )2017لق دش ( )2014ل) Yasin (2014فما فان العالقة موجبة لقوية ب ا يمة الر اتسية
لرامل ا اك اهليفلي لهلا ير مع دراةة بدل ( )2017لالوزيأ ( ،)2018لرمبا يُ سأ ذلب ا ان الر اتسية
اصال فعرمد لى اجلودة لاالةرجابة لاإلبداع لهي ما جيب فوتأه رامل ا اك اهليفلي ايضا ،فما ان رامل ا اك
العالقاي يدرضي ايضا فدييم ا اتسة السوق لاحلأص لى ال أ ابحلصة األفرب ،ليوضح جدلك ()23
معامالت االرفبا لى مسروى االبعاد ال أ ية لابعاد رامل ا اك ال فأ (الب أ لالعالقاي لاهليفلي).
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جدول ( 23معامات ارتريباط بن ابعاد رأس املال الفكري وارتبعاد الفرعية سس امليزة وابعاد يقييم موارد ويتدرات اجلامعة الفرعية
ا بعاد

أسس اجلودة

أسس ارتبداع

أسس است ابة

أسس الكفادة

يقييم امتاك موارد يقييم يتميز ابلندرة يقييم غا يتابلة للتقليد

البشري

**0,87

**0,83

**0,81

**0,84

**0,82

**0,81.

**0,83

العايتاهل

**0,93

**0,87

**0,89

**0,91

**0,88

**0,90

**0,88

اييكل

**0,92

**0,90

**0,89

**0,91

**0,87

**0,87

**0,86

رأس املال الفكري

**0,93

**0,89

**0,89

**0,91

**0,88

**0,88

**0,88

يرب م نرائج اجلدلك ( )23ان قيم
ال أ ية ألةس ب ا ا يمة الر اتسية فأالح م
( )0,01لقد فأالح قيم معامالت االرفبا ب
م ( )0,88-0,83لايعرا قيم دالة حصائياً

معام االرفبا ب الدرجة الفلية لأامل ا اك ال فأ لاالبعاد
( )0,89 -0,93لهي قيمة دالة حصائياً د مسروى الداللة
رامل ا اك ال فأ لاألبعاد ال أ ية لردييم قدرات لموارد اجلامعة
د مسروى الداللة (.)0,01

نتائج السؤال السادس :هل ميكن التنبؤ ابمليزة التنافسية جبامعة امللك عبد العزيز من خال ابعاد

رأس املال الفكري؟

هلا السؤاك ،مت اةرخدام حتلي اإلندار ا رعدد  Multiple Regressionبتأيدة
للإلجابة
الرحلي ا ررابع ال ا ردرج  Stepwiseللر بؤ اب يمة الر اتسية ابلدرجة الفلية م ابعاد رامل ا اك ال فأ (الب أ
تسأت ما نسبره
لالعالقاي لاهليفلي) .لقد مت الروص ا منوذج الرم لى ابعاد رامل ا اك ال فأ حيو ّ
( )٪91م الرغ .رامل ا اك ال فأ مسؤللة حتدي ا يمة الر اتسية ،لفان قيمة معام االرفبا ا رعدد
ب ا رغ.ات ( )0,91لهي فعد نسبة مدبولة م الرباي  ،ليوضح جدلك ( )24نرائج حتلي الرباي إلندار ابعاد
رامل ا اك ال فأ لى الدرجة الفلية للميمة الر اتسية.
جدول ( 24حتليل التباين إلحندار أبعاد رأس املال الفكري على امليزة التنافسية
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

اإلحندار

90,972

3

30,324

البوايت

9,009

161

الكل

99,981

164

0,056

يتيمة ف
541,908

مستوى الدرتلة
 0,0000دالة

فان قيمة مأبع معام اإلرفبا ( )0,91قيمة معام اإلندار ا ع ّدك ( )0,91لاخلتأ ا عيار ()0,23
ليرضح م اجلدلك رقم ( )29لجود أتث .داك حصائياً د مسرو ( )0,01لالبعاد لى ا يمة الر اتسية ،ل عأتة
اهم االبعاد اليت هلا أتث .لم را ميف الر بؤ اب يمة الر اتسية ،جا ت ال رائج فما جبدلك (.)25
جدول ( 25حتليل اإلحندار املتعدد بعاد رأس املال الفكري على امليزة التنافسية

مصدر اإلحندار

معامل اإلحندار

اخلطا املعياري

معامل بيتا

ت

الدرتلة ارتحصائية

الثابت

0,177

0,101

----

1,756

0,081

العايتاهل

0,589

0,063

0,623

**9,368

0,000
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مصدر اإلحندار

معامل اإلحندار

اخلطا املعياري

معامل بيتا

ت

الدرتلة ارتحصائية

اييكل

0,479

0,068

0,458

**7,061

0,000

البشري

0,132-

0,066

0,116-

*1,989-

0,048

** دالة عند مستوى الدرتلة ( * 0,01دالة عند مستوى الدرتلة (0,05

يرضح م اجلدلك ( )25لجود داللة حصائية لف م اثب اإلندار للالبعاد لى الرتفيب (العالقاي،
اهليفلي ،الب أ ) لففون معادلة الر بؤ اب يمة الر اتسية لى ال حو الرايل :ا يمة الر اتسية = +0,177
×0,59العالقاي  ×0,48+اهليفلي  0,13-الب أ .
ارتستنتاجات:

م خالك نرائج هله الدراةة ميف اةر راج ما يلي:
 .1ان ابأز م اهأ رامل ا اك ال فأ هو رامل ا اك الب أ  ،ل ليه تإن لى اجلامعة اليت فتمح ا ب ا رامل
ماهلا ال فأ لرحدي ا يمة الر اتسية ان فويل م سوبيرا لخباصة م ا ضا هيئة الردريس اللوية قصوى م
االهرمام لر مية قدراهتم لد م ا ميمي م رم.
 .2ان رامل ا اك ال فأ لفي حيد ميمة ف اتسية جيب ان يروتأ بدرجة الية ابعاده الثالثة (الب أ
لاهليفلي لالعالقاي).
الال م قوة القررا العلمية لالبحثية مع مأافم البحوث
 .3ان قوة القات اجلامعة ابجملرمع ف تل ً
لاالةر ارات حمليًا ل ا يًا مبا حيد قدرة اجلامعة لى االبرفار.
 .4ان حتدي ا يمة الر اتسية ابجلامعات حيراج ا رؤية اةرتافيجية جتع م الر اتسية حدى موجرات العم .
التوصيات:
ب ا لى ما فوصل ليه الدراةة م نرائج تإن الباحو يوصي مبا يلي:
 .1ان هترم اجلامعة بأامل ماهلا ال فأ مبخرل ابعاده (قياةه لف ميره) ةبي حتدي مسرويت ليا م
ا يمة الر اتسية.
 .2ان مت ح اجلامعات رامل ا اك ال فأ لا يمة الر اتسية امهية قصوى د لضع ختترا االةرتافيجية.
 .3ان فدوم اجلامعات ب ف مسرمأ ابلدراةات ا سحية عأتة قدرات ا اتس لاحرياجات ا سر يدي .
املقرتحات:
 .1فتبي الدراةة لى جامعات اخأى عأتة درجة فوتأ رامل ا اك ال فأ ل القره برحدي ا يمة الر اتسية.
 .2فتبي الدراةة ب س األداة لى جمرمع ا ضا هيئة الردريس.
 .3ب ا فصور مدرتح لب ا ا يمة الر اتسية طأي رامل ا اك ال فأ جلامعة ال افثأ.
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املصادر واملراجع:

ابو ةويأح ،امي ةليمان .)2016( .الع اصأ لا فوانت األةاةية لأامل ا اك ال فأ  .جملة اجلامعة اإلةالمية
للدراةات االقرصادية لاإلدارية.371-337 ،)1( 3 ،
بدل  ،تواز بدل بدهللا .)2017(.رامل ا اك ال فأ لدلره حتدي ا يمة الر اتسية .جملة األطألحة للعلوم
اإلنسانية362-323 .)8( ،

بدل  ،حممود توز لمصت ى ،ماد جنم ( .)2018فعميم ف اتسية الرعليم العايل ا صأ مدخال لرتويأ لاقع
مؤةسافه فص ي ات خنبة اجلامعات العا ية ،اجمللة الرتبوية جلامعة ا وتية ،العدد (412-328 ،)53

حتدي ميمة ف اتسية للمؤةسة؛ دراةة حالة مؤةسة ص ا ة

بأبيش ،المهأة ( .)2013دلر رامل ا اك ال فأ
الفواب [رةالة ماجسر .غ .م ورة] ،جامعة حممد خيضأ ،فلية العلوم االقرصادية لالرجارية.
بأحاي  ،ابرسام .)2013(.طأق لمداخ قيامل رامل ا اك ال فأ لد م ا يمة الر اتسية ا ؤةسات اخلدمية؛
دراةة حالة ب ب ال الحة لالر مية الأي ية[ .رةالة ماجسر .غ .م ورة].فلية العلوم االقرصادية ل العلوم

الرجارية ل لوم الريس ،.جامعة العأ ب مريد –ام البواقي
فوزان ،تاطمة لزايأ  ،بلداةم ( .)2017األبعاد االةرتافيجية لرتويأ ادا اجلامعات خلل ميمة ف اتسية .جملة
اقرصاديت مشاك اتأيديا.282-269 ،)16( ،
جابأ ،م ار لخ.ت ،جنال حممد ( )2017دارة األقتاب فمدخ للددرة الر اتسية ابجلامعات ا صأية " فصور
مدرتح" .جملة فلية الرتبيةجامعة بين ةوي  ،دد ي ايأ.
جامعة ا لب بدالعميم ( .)1439فريب اال رمادات جامعة ا لب بدالعميم ،اإلصدار األلك ،مادة الرتويأ
اجلامعي
جوهأ ،لي صاحل ل غاز ،ه ا لي .)2020(.مرتلبات ف مية رامل ا اك ال فأ جبامعة دميا  ،جملة الثداتة

لالر مية432-403 ،)153( ،
احلارثي ،ةعود جبار ( .)2019الديادة االةرتافيجية ل القررا برحدي ا يمة الر اتسية جامعة التائ  .اجمللة
الرتبوية لفلية الرتبية جبامعة ةوهاج.177-129 .)66( ،
حس  ،بدالدادر .)2016(.رامل ا اك ال فأ اجلامعات ال لستي ية لفعميم ا يمة الر اتسية .جملة الدراةات
ا الية لاحملاةبية لاإلدارية جبامعة العأ ب مريد ام البواقي28-9 ،)6( ،
احلميد  ،م اك حس ( .)2019دلر دارة ا عأتة حتدي ا يمة الر اتسية ابجلامعات السعودية :دراةة فتبيدية
لى جامعة التائ  ،جملة فلية الرتبية جبامعة اةيو 480-442 ،)5( ،35 ،
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اخلوالدة ،حمد تالح ( .)2018قوا د دارية مدرتحة لر عي مؤلأات ا يمة الر اتسية

لى جامعة ا لب بدالعميم.

مؤةسات الرعليم العايل.

دراةات العلوم الرتبوية ابجلامعة األردنية.150-134 ،)4( ،45 ،
حتدي األدا اجلامعي
رليد ،صاحل بدالأضا ل الميد  ،صباح حس  .)2014(.دلر رامل ا اك ال فأ
ا رميم؛ دراةة حتليلية آلرا الديادات اجلامعية ي ة م فليات جامعة الدادةية .جملة الدادةية للعلوم
اإلدارية لاالقرصادية35-6 ،)3( ،16 ،
فعميم الددرة الر اتسية ل أفات السياحة ا صأية .جملة
الأميد  ،بسام مس .)2019(..اثأ رامل ا اك ا عأ
جامعة ال ارقة للعلوم اإلنسانية لاالجرما ية314-285 ،)8( ،16 .
الألةان ،حممد لي ل العجلوين ،حممود حممد .)2010(.اثأ رامل ا اك ال فأ اإلبداع ا صارف األردنية:
دراةة ميدانية .جملة جامعة دم للعلوم الدانونية لاالقرصادية.57-37.)2( ،26 ،
ةامل ،امحد بدالع يم ( .)2020فوظي رامل ا اك ال فأ لرحدي ا يمة الر اتسية ابجلامعات ا صأية:رؤية
اةرتافيجية مدرتحة .جملة فلية الرتبية جبامعة ف أ ال يخ438-391،)1( ،20 ،
لليب ،اماين بدالع يم .)2018(.مرتلبات حتدي ا يمة الر اتسية جلامعة ا صورة ضو بعض اخلربات العا ية.
[رةالة دفروراه غ .م ورة] ،جامعة ا صورة.
الصادق ،توز بدالفأمي م راح .)2018(.اثأ رامل ا اك ال فأ لى الثداتة الر يمية؛ دراةة ميدانية لى
بعض اجلامعات الليبية .جملة الدراةات العليا جبامعة ال يل 130-107 , )46( ،12 ،
الصاحل ،ثمان بدهللا .)2012(.ف اتسية مؤةسات الرعليم العايل :طار مدرتح ،جملة الباحو-279 ،)10( ،
.310
العباد ،بدهللا ب محد .)2017(.منوذج مدرتح لأتع الددرة الر اتسية جلامعة ا لب ةعود ضو معاي.
الرص ي ات العا ية .اجمللة الدللية الرتبوية ا رخصصة327-306 ،)3( ،6 .
العبد اللتي  ،ماد ب ةي  .)2020(.فصور مدرتح لرحدي ا يمة الر اتسية اجلامعات السعودية ضو
رؤية  ،2030جملة دراةات أبية الرتبية ل لم ال س.204-181 ،)119( ،
بدالدادر ،حس  .)2016(.رامل ا اك ال فأ اجلامعات ال لستي ية لفعميم ا يمة الر اتسية ،جملة الدراةات
ا الية ل احملاةبية28-10 .)6( ،

بدا تلب ،امحد ابد .)2016(.التخطيط ارتسرتايي
دفروراه] ،جامعة ب را.
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د م ا ماي

العجمي ،حجاج مبارك لبدارنة ،حازم لي امحد 8-2 ،2010( .ي ايأ) .دلر رامل ا اك ال فأ
الر اتسية ضو دارة ا عأتة .مؤمتأ فتويأ رامل ا اك ال فأ  ،الفوي  ،لزارة ال ؤن اإلةالمية

لاأللقاف.
جامعة المقازي  .جملة اإلدارة
لوان ،ةرام امحد .)2018(.الديمة ا ضاتة مدخ لديامل رامل ا اك ال فأ
الرتبوية.337-179 ،)19( ،
لي ،حممد ليان ( .)2013مرتلبات اةردامة ا يمة الر اتسية الرعليم العايل :لجرة ال أ الدائمة لى اةامل
ا وارد :دراةة حالة اجلامعة اإلةالمية بغمة [رةالة ماجسر .].اجلامعة اإلةالمية بغمة.
الغامد  ،محد محدان .)2019(.حتس الددرة الر اتسية للجامعات ال الئة لت مرتلبات خصخصة الرعليم
العايل ا ملفة العأبية السعودية :فصور مدرتح .اجمللة الرتبوية الدللية)9( ،8 ،
حتدي ا يمة الر اتسية ل أفات االفصاالت
الغأيأ ،موةى لبيتار ،لاد  .)2014( .دلر رامل ا اك ال فأ
ةورية .جملة جامعة ف أي للبحوث لالدراةات العلمية70-51 ،)3( ،36 .
تأج هللا ،امحد موةى ( .)2016دلر الثداتة الر يمية فمرغ .معدك ب رامل ا اك ال فأ ل فتويأ األدا .جملة
جامعة تلست للبحوث ل الدراةات396-369،)6(،
ال درا  ،ةام بدالأمح ( 26-24 ،2012بأي ) فبين اةرتافيجية الرميم الرعليم ل الرعلم حتدي ا يمة
الر اتسية ا سردامة ؤةسات الرعليم العايل ،ا ؤمتأ العأ األلك :اةرتافيجيات الرعليم العايل ل ختتيح
ا وارد الب أية ،ا مة العأبية للر مية اإلدارية ابلرعالن مع اجلامعة اهلامشية :األردن.
الدريو  ،ليو بدهللا 5-3 ،2015( .مارمل) .فتور رامل ا اك ال فأ ل اثأه لى األدا األفادميي؛ دراةة
حالة جامعة المرقا  ،األردن .حبوث ا ؤمتأ العأ الدليل اخلامس لضمان جودة الرعليم العايل ،جامعة
ال ارقة ،اإلمارات العأبية ا رحدة
اللوقان ،حممد ب تراد ( .)2016امهية ا رتلبات الالزمة إلنراج ا عأتة فمدخ لب ا ميمة ف اتسية جامعة
حائ  ،جملة العلوم الرتبوية جبامعة ا لب ةعود.120-95 ،)1( ،28 ،
لويمة ،تأحاي .)2016(.دلر رامل ا اك ال فأ حتدي ا يمة الر اتسية للمؤةسات االقرصادية ظ اقرصاد
الروفة –ابف ة [.رةالة دفروراه غ .م ورة ].جامعة حممد خيضأ
ا عأتة؛ دراةة حالة لأفة األمس
– بسفأة ،اجلمائأ.

- 538 -

د .بدالواحد ب ةعود المهأاين :دلر رامل ا اك ال فأ

مربلك ،اط

حتدي ا يمة الر اتسية

اجلامعات السعودية :دراةة ميدانية ابلرتبي

لى جامعة ا لب بدالعميم.

حممد بدالبار  .)2019(.حتدي ا يمة الر اتسية فبعا ألبعاد رامل ا اك ال فأ لدى ا ضا هيئة

الردريس ابجلامعات السعودية ،اجمللة العلمية للدراةات الرجارية ل البيئية جبامعة ق اة السويس فلية الرجارة
ابالمسا يلية144 -99 ،)3( ،10 ،
احملمد  ،مس.ة دخي  .)2020(.مرتلبات حتدي ا يمة الر اتسية جبامعة فبوك ضو الأؤية الوط ية .2030

[رةالة ماجسر .غ .م ورة] .فلية الرتبية لاآلداب جبامعة فبوك.
مأفم الدراةات االةرتافيجية.)2010( .اجلامعات الرعليمية ة البحثية ل اإلنراجية ل االةرثمارية – نو جمرمع
ا عأتة – ةلسلة مأفم الدراةات االةرتافيجية ،جامعة ا لب بدالعميم
مأمي ،يوة  .)2016(.اثأ رامل ا اك ال فأ لى جودة الرعليم العايل ،جامعة ابف ة احلاج خلضأ منوذجا.
[رةالة دفروراه غ .م ورة] .فلية العلوم االقرصادية ل العلوم الرجارية ل لوم الريس ،.جامعة ابف ة احلاج
خلضأ.

( . 2007دارة رامل ا اك ال فأ ل ف ميره ابلرعليم اجلامعي

ضو الرحوالت

ا ت ، .حميا ب خل
ا عاصأة [.رةالة دفروراه غ .م ورة].جامعة ام الدأى.
ا وا ،مثىن بدالوهاب ( .)2019اثأ الروجه إبدارة اجلودة ال املة لالرميم الر يمي ا يمة الر اتسية ا سردامة
الفليات األهلية ابلعأاق[ .رةالة ماجسر .غ .م ورة] .جامعة السودان للعلوم لالرف ولوجيا.
ا ؤمين ،حازم يسى لاحلأاح ة ،تواز ية لهياج ة ،لليد ةليمات .)2018( .درجة فوتأ مفوانت رامل ا اك
ضو بعض ا رغ.ات ،جملة دراةات
اجلامعات األردنية م لجرة ن أ الدادة األفادميي
ال فأ
العلوم الرتبوية224-207 ،)4( ،45 ،
جنم ،بود جنم .)2011(.دارة الالملموةات :دارة ما اليدامل ،دار اليازلر  ،مان :األردن.
اهلاجأ  ،بدالعميم ب ةعيد 12-11 ،2017( .ي ايأ) .الروجرات ا سردبلية جلامعة ا لب خالد حتدي رؤية
ا ملفة  ،2030مؤمتأ دلر اجلامعات حتدي رؤية  ،2030الدصيم.356-344 ،
هالم ،حممد رضا حس ( .)2017اةرتافيجيات لمرتلبات حتدي ا يمة الر اتسية جبامعة الدمام م لجرة ن أ
الديادات العليا ابجلامعة .جملة مسردب الرتبية العأبية.474-403 ،)106( ،24 ،
اهلاليل ،ال أبيين اهلاليل .)2011( .دارة رامل ا اك ال فأ لقياةه لف ميره فجم م دارة ا عأتة مؤةسات
الرعليم العايل .جملة حبوث الرتبية ال و ية جبامعة ا صورة.38-7 ،)22( ،
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حتدي ا يمة الر اتسية
الوزيأ ،يوة حممد ( .)2018دلر رامل ا اك ال فأ
فمرغ .لةيح (دراةة فتبيدية لى الدتاع ا صأ ال لستيين)[ .رةالة ماجسر .غ .م ورة] .جامعة
األزهأ – غمة ،فلية االقرصاد لالعلوم اإلدارية.
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