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 داءهــــــــــــــــــــاإل
 إلى أبي وأمي رحمهما هللا براً وإحساناً. -

 .اعتسازاً وعرفاناً ي تخىإإلى  -

 .وفاًء وإخالصاً  إلى زوجتي -

 وأمالً. بهجتً  -إلى السهرة المشرقت ابنتي ريما -

 .إجالالً واحتراماً  -األعساءواالصدقاء األجالء, الدكاترة  إلى -

 أهدي هذا اجلهد املتواضع
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 والتقدير الشكر
 

 الرسالة. إكمال هذه على أعاننً الذي القدٌر العلً هلل الشكر أولا 

فلهم منً كل الشكر الرسالة, كما أتقدم بالشكر الجزٌل لكل من ساندونً فً إنجاز هذه 

 والتقدٌر.

وأخص بالذكر األستاذ الدكتور واألب الفاضل/ جمال ناصر الكمٌم, الذي كان لً الشرف 

 بتفضله بقبول الشراف على رسالتً واحاطتً بكامل الرعاٌة العلمٌة واألخوٌة الصادقة. 

 صدورهم سعة على المناقشة لجنة وأعضاء رئٌس لألساتذة والشكر التقدٌر بفائق أبعث وكذلك

جزٌل  وأٌضاا  الرسالة, جودة من ستعزز التً القٌمة مالحظاتهم وعلى الرسالة بقراءة وتفضلهم

 .الرسالة جودة من عززت قٌمة مالحظات من أبدوه ما على المحكمٌن لألساتذة شكري

الجهد  على جامعة األندلس فً أساتذتً الى كافة وتقدٌري شكري بخالص أتقدم وأٌضاا 

 .الدراسةمراحل  كل فً به أحاطونً الذي والنصح

 تشجٌعهم على, وأصدقائً األعزاء أشكر أخوانً األفاضل بالجمٌل أن كما ٌحتم العرفان

 الرسالة. وإعداد الدراسة مدة لً و وقوفهم بجواري طوال ومساندتهم

أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر إلى المدراء والعاملٌن فً الجامعات الحكومٌة واألهلٌة الٌمنٌة و

 أثناء جمع البٌانات المٌدانٌة للدراسة.على تعاونهم معً 

ٌا واستفدت والشكر موصول إلى األخوة األعزاء الذٌن سبقونً بالمعرفة فً الدراسات العل

ماجد الكمٌم, والمحلل اإلحصائً كمال قبان, والمحلل  الستاذوهم  منهم فٌما ٌخص دراستً,

 .إعداد الرسالة خالل لً العون ٌد مد فً ساهم من وإلى كل اإلحصائً محمد الشٌبانً,
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 ةـص الدراسـممخ

التوجو االستراتيجي )التوجو نحو السوق, التوجو نحو  أثر محاور معرفة إلى الدراسة ىدفت
الجامعات  في التنافسية الميزة واألىداف( عمىالريادة, التوجو نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة 

تحديد أثر اختالف العوامل الديمغرافية )الجنس, سنوات الخبرة, و الحكومية واألىمية اليمنية, 
 .( عمى التوجو االستراتيجي في الجامعات الحكومية واألىميةيالوظيفالمستوى 

)التوجو التعرف عمى مدى االختالف في اثر محاور التوجو االستراتيجي كما ىدفت الدراسة إلى 
عمى الميزة نحو السوق, التوجو نحو الريادة, التوجو نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف(, 

 .التنافسية بين الجامعات الحكومية والجامعات األىمية

ية في الجامعات الحكومية واألىمية, والذي بمغ وتمثل مجتمع الدراسة في اإلدارات العميا والتنفيذ
%( من مجتمع الدراسة, 48.24( مفردة, أي ما نسبتو )219)(, وحيث بمغت عينة الدراسة 454)

 تطوير تم كما والمقارن, الوصفي بنوعيو التحميمي المنيج استخدام تم الدراسة أىداف ولتحقيق
 (.Spssتحميل البيانات احصائيًا باستخدام برنامج )الدراسة, كما تم  لقياس فروض كأداة استبانة

أىميا وجود عالقة ارتباط طردية عالية بين التوجو  النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخمصت
االستراتيجي )بمحاوره الفرعية( والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية, وأن التوجو االستراتيجي 

عدم وجود وأظيرت الدراسة ز الميزة التنافسية وبداللة إحصائية, )بمحاوره الفرعية( لو أثر في تعزي
ُتعزى فروق ذات داللة إحصائية لمتوجو االستراتيجي ومحاوره الفرعية في الجامعات الحكومية 

 ,يالوظيفالمستوى لمتغير  وجود فروق ذات داللة إحصائيةو  سنوات الخبرة,و  لمتغير الجنس
أكثر محاور التوجو االستراتيجي أكدت نتائج الدراسة أن كما , باستثناء محور التوجو نحو السوق

في الجامعات الحكومية مرتبة بحسب األىمية كانت في التوجو نحو عمى الميزة التنافسية  تُأثيراً 
 الريادة, يميو التوجو نحو التكنولوجيا, ثم الرؤية والرسالة واالىداف, وأخيرًا التوجو نحو السوق. 

الدراسة وجود عالقة ارتباط طردية عالية بين التوجو االستراتيجي )بمحاوره  كما أظيرت نتائج
الفرعية( والميزة التنافسية في الجامعات األىمية, وأن التوجو االستراتيجي )بمحاوره الفرعية( لو أثر 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةوأظيرت الدراسة  في تعزيز الميزة التنافسية وبداللة إحصائية,
وجود فروق ذات و لمتغير الجنس, ُتعزى في الجامعات األىمية لمتوجو االستراتيجي ومحاوره الفرعية 

لمتغير سنوات ُتعزى داللة إحصائية في الجامعات األىمية لمتوجو االستراتيجي ومحاوره الفرعية 



 
 ط

ال توجد فروق ذات داللة  إذباستثناء محور التوجو نحو السوق,  والمستوى الوظيفي الخبرة,
الميزة التنافسية عمى  تأثيراً أكدت نتائج الدراسة أن أكثر محاور التوجو االستراتيجي كما  ,إحصائية

مرتبة بحسب األىمية كانت في الرؤية والرسالة واالىداف, ثم التوجو نحو الريادة, بينما لم يكن 
أثر كبير عمى الميزة التنافسية في الجامعات لمحوري التوجو نحو السوق والتوجو نحو التكنولوجيا, 

 األىمية. 

اختالفات ألثر محاور التوجو االستراتيجي عمى الميزة باإلضافة إلى ذلك أثبتت الدراسة وجود 
وذلك لصالح الجامعات الحكومية في محوري  التنافسية بين الجامعات الحكومية والجامعات األىمية,

التكنولوجيا, ولصالح الجامعات األىمية في محوري الرؤية  التوجو نحو السوق, والتوجو نحو
 واألىداف, والتوجو نحو الريادة. والرسالة

تحقيق وقدمت الدراسة العديد من التوصيات لمجامعات الحكومية أىميا أن عمى اإلدارات العميا 
نشر اإلضافة إلى , باالستراتيجية بناًء عمى تحميل البيئة القراراتواتخاذ , حاجات ورغبات العمالء

وتطبيقيا بالشكل  ,حرص عمى تبني التكنولوجيا الحديثةوال, ياالتوجو نحو تحقيقو  ,ثقافة الريادة
توفير , رؤية ورسالة الجامعة إلى خطط وسياسات وبرامج يلوتحو , األمثل في الخدمات التعميمية
لمحصول عمى براءات  والسعي, تطوير مراكز األبحاث العممية, و موازنة كافية لمبحث العممي

التوجيات  ذوياستقطاب العاممين معيا,  توفير بنية تحتية تتناسب, و نشر ثقافة الجود, اختراع
 .عمى اإلبداع ىمتوفير الوسائل التي تساعد, اإلبداعية

كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات لمجامعات األىمية أىميا أن عمى اإلدارات العميا 
االستراتيجية بناًء  يااتخاذ قراراتعمى , والعمل ويج المناسبة لبرامجيا التعميميةوسائل التر  امستخدا

 , باإلضافة إلىوتطبيقيا بالشكل األمثل ,تبني التكنولوجيا الحديثة, والحرص عمى عمى تحميل البيئة
, ع عممية البحث والتطوير اإلبداعييتشجو  اكتشاف طرائق جديدة إلنجاز االعمالو  تبني اإلبداع

التوجيات اإلبداعية  ذوياستقطاب العاممين  , الحرص عمىلمحصول عمى براءات اختراع والسعي
توفير و  عمى تطوير مراكز األبحاث العممية , والحرصالكافية لمتغيير والتطوير اتالصالحيومنحيم 

ق خم, في مجال البحث العممي مقارنة بالمنافسين الجامعاتلتحسين لذلك, والسعي موازنة كافية 
في الجامعات األىمية, كما عمى الجامعات األىمية أن تعمل عمى تدعيم  بيئة مناسبة لتطبيق الجودة

 ميزتيا التنافسية عبر االىتمام بالتوجو نحو السوق, والتوجو نحو التكنولوجيا.
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة والدراسات السابقة

مقدمة ومشكمة الدراسة وأىميتيا,  اإلطار العام لمدراسة والذي يتمثل في يتضمن الفصل األول
كما يتناول متغيرات وأنموذج الدراسة, و حدود الدراسة, لدراسة والمصطمحات الواردة فييا و ا فروضو 

 الدراسات السابقة.

 : المقدمة

 التي مواكبة التحديثات إلى يسعى إذ, والمجتمع الفرد حياة في كبيرة أىمية التعميم العالي مثلي  
 االقتصادي والتجاري والنمو, التكنولوجي والتقدم المعرفي التطور حيث من الحديث العصر يشيدىا
 األعمال قطاعات في المتسارعة التطورات مواكبة إلى التعميم العالي قطاع سعىي كما, اليائل

لى, والخدمية الصناعية  قدرات ذات مخرجات إعداد طريق عن, لمتطمباتيا السريعة االستجابة وا 
 عمى والعمل, العالي منظمات التعميم أىداف تحقيق عمى لدى الخريجين, قادرة عالية معرفية
 نحو والسعي, والخدمية الصناعية القطاعات جميع تواجو والصعوبات التي التحديات مواجية
 .المتسارعة والتكنولوجية العممية التطورات وفق والتنمية التطوير تحقيق

الناتج  والتطور النمو مواكبة عن عاجزة ستكون التقميدية العالي التعميم منظمات نظمةأ نفإ لذا
 إلى اليمنية الجميورية في العالي التعميم بمنظمات يدفع ما وىذا, المتسارعة المعرفية النيضة عن

 . والمتسارعة الحديثة والتطورات المتغيرات ىذه مع تتالئم كي االستراتيجي, التوجو

 لرؤيتيا تماما تدرك العالي التعميم منظمات في االداراتمن  يجعل االستراتيجي إن التوجو
وتحقيق , لتمك المنظمات االستراتيجية ىدافاأل تحقيقو  ,بيا تقوم التي واالنشطة وأىدافيا ورسالتيا

 يساعد وكذلك خريجين,عالية من الطالب الكفاءة  ذاتمخرجات يجاد عبر ا أىداف عمالئيا
, تتبعيا التي والسياسات, والخارجية الداخمية بيئتيا عمى التعرف في المنظمات االستراتيجي التوجو
 سيتم التي الكيفية وٌيعبر عن, من الموارد البشرية احتياجاتيا وماىي, لممنظمات التنظيمية والثقافة

 في التحسين إلى االستراتيجي التوجو وكذلك يسعى, االستراتيجية األىداف انجاز بواسطتيا
 لعمل والمحبطة السمبية العناصر تقميص إلى يسعى الذي الوقت نفسو في, االيجابية العناصر
 ميزة تحقيق إلى تسعى اليمنية الجميورية في العالي التعميم منظمات سيجعل ما وىذا ,المنظمات
 وفق األىداف تحقيق عمى والعمل ,الكفاءة من عالي مستوى ذات مخرجات إيجاد في تنافسية
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 الصناعية والمنظمات المجتمع عمالئيا من الخريجين, وكذلك من رضيت   التي الجودة معايير
 .العالية الكفاءة ذات البشري المورد عن االستغناء يمكنيا ال التي والخدمية

 : الدراسة مشكمة 1-1-1

مراكز  ىن خروج معظم منظمات التعميم العالي العربية من التصنيفات العالمية أو حصوليا عمإ
ومنيا منظمات  وجو العموم, ىإلعادة النظر في أوضاع تعميمنا الجامعي عم عد مؤشراً متأخرة ي  

 .التعميم العالي اليمنية
قد والذي , لمنظمات التعميم العالي االستراتيجية التوجياتإذ تتمثل مشكمة الدراسة في قصور 
 والعالمي.تنافسية عمى المستوى المحمي الميزة يؤدي إلى ضعف القدرة عمى تحقيق ال

 : األتية التساؤالت في المشكمة وتأسيسًا عمى ما تم طرحو يمكن إبراز

تطبيق التوجو االستراتيجي والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية  ستوىالسؤال األول: ما م
 وفي الجامعات األىمية اليمنية؟

 الحكومية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى االستراتيجي التوجو أثر : ماالثانيالسؤال 
 -وينبثق من ىذا السؤال االسئمة الفرعية األتية:

 الحكومية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى نحو السوق التوجو أثر ما -1
 الحكومية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى نحو الريادة التوجو أثر ما -2
 الحكومية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى نحو التكنولوجيا التوجو أثر ما -3
 الحكومية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى الرؤية والرسالة واألىداف أثر ما -4
 التوجو االستراتيجي  عمى أثر اختالف العوامل الديمغرافية )الجنس, سنوات الخبرة, الوظيفة( ما -5

 الحكومية اليمنية؟ الجامعات في

 األىمية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى االستراتيجي التوجو أثر : ماالثالثالسؤال 

 -وينبثق من ىذا السؤال االسئمة الفرعية األتية:

 األىمية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى نحو السوق التوجو أثر ما -1
 األىمية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى نحو الريادة التوجو أثر ما -2
 األىمية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى نحو التكنولوجيا التوجو أثر ما -3
 األىمية اليمنية؟ الجامعات في التنافسية الميزة عمى الرؤية والرسالة واألىداف أثر ما -4
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التوجو االستراتيجي  عمى الوظيفة( أثر اختالف العوامل الديمغرافية )الجنس, سنوات الخبرة, ما -5
 األىمية اليمنية؟ الجامعات في

)التوجو نحو السوق, التوجو نحو  االستراتيجي التوجومحاور أثر اختالف  مدى: ما الرابعالسؤال 
 الجامعات بين التنافسية الميزة عمىالريادة, التوجو نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف( 

 واألىمية اليمنية؟الحكومية 

في  التنافسية الميزةعمى األكثر تأثيرًا  االستراتيجي التوجو محاور ماىي: الخامسالسؤال 
 األىمية اليمنية؟الحكومية و  الجامعات

 : الدراسة أىداف 1-1-2

 تيدف الدراسة إلى تحقيق األىداف األتية:

السوق, التوجو نحو الريادة, التوجو ومحاورة األربعة )التوجو نحو  االستراتيجي التوجو أثر معرفة -1
في الجامعات الحكومية  التنافسية نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف( عمى الميزة

 .اليمنية
التوجو  عمى أثر اختالف العوامل الديمغرافية )الجنس, سنوات الخبرة, الوظيفة( تحديد -2

 الحكومية اليمنية؟ الجامعات االستراتيجي في
ومحاورة األربعة )التوجو نحو السوق, التوجو نحو الريادة, التوجو  االستراتيجي التوجو ثرأ معرفة -3

 .في الجامعات األىمية اليمنية التنافسية نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف( عمى الميزة
التوجو  عمى أثر اختالف العوامل الديمغرافية )الجنس, سنوات الخبرة, الوظيفة( تحديد -4

 األىمية اليمنية. الجامعات االستراتيجي في
 الجامعات بين التنافسية عمى الميزة االستراتيجي مدى االختالف في اثر التوجو التعرف عمى -5

 الحكومية والجامعات األىمية اليمنية.
اقتراح بعض التوصيات التي تساىم في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات اليمنية بناًء عمى  -6

 .التي ستظيرىا الدراسةالنتائج 
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 :الدراسة فروض 1-1-3

 -األتية: الفروض صياغة يمكن وأىدافيا وتساؤالت الدراسة مشكمة عمى بناءً 

 والميزة االستراتيجي عالقة ذات داللة احصائية بين التوجو : ال توجدالفرض الرئيس األول
 .الحكومية اليمنية الجامعات في التنافسية

 -الفرعية األتية: الفروض الفرض اوينبثق من ىذ
 والميزة نحو السوق عالقة ذات داللة احصائية بين التوجو : ال توجدالفرعي األول الفرض 

 الحكومية اليمنية. الجامعات في التنافسية
 والميزة نحو الريادة عالقة ذات داللة احصائية بين التوجو : ال توجدالفرض الفرعي الثاني 

 الحكومية اليمنية. الجامعات في التنافسية
 والميزة  نحو التكنولوجيا عالقة ذات داللة احصائية بين التوجو : ال توجدالفرض الفرعي الثالث

 الحكومية اليمنية. الجامعات في التنافسية
 والميزة عالقة ذات داللة احصائية بين الرؤية والرسالة واألىداف : ال توجدالفرض الفرعي الرابع 

 الحكومية اليمنية. تالجامعا في التنافسية
 الجامعات في : ال توجد فروق ذات داللة احصائية لمتوجو االستراتيجيالفرض الفرعي الخامس 

 الحكومية اليمنية ت عزى لممتغيرات الديمغرافية )الجنس, سنوات الخبرة, المستوى الوظيفي(.

 والميزة االستراتيجي عالقة ذات داللة احصائية بين التوجو : ال توجدالفرض الرئيس الثاني
 األىمية اليمنية. الجامعات في التنافسية

 الفرعية األتية: الفروض لفرضا اوينبثق من ىذ
 والميزة نحو السوق عالقة ذات داللة احصائية بين التوجو : ال توجدالفرض الفرعي األول 

 األىمية اليمنية. الجامعات في التنافسية
 والميزة نحو الريادة ذات داللة احصائية بين التوجو عالقة : ال توجدالفرض الفرعي الثاني 

 األىمية اليمنية. الجامعات في التنافسية
 والميزة  نحو التكنولوجيا عالقة ذات داللة احصائية بين التوجو : ال توجدالفرض الفرعي الثالث

 األىمية اليمنية. الجامعات في التنافسية
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 والميزة داللة احصائية بين الرؤية والرسالة واألىدافعالقة ذات  : ال توجدالفرض الفرعي الرابع 
 األىمية اليمنية. الجامعات في التنافسية

 الجامعات في : ال توجد فروق ذات داللة احصائية لمتوجو االستراتيجيالفرض الفرعي الخامس 
 األىمية اليمنية ت عزى لممتغيرات الديمغرافية )الجنس, سنوات الخبرة, الوظيفة(.

الجامعات  بينالتنافسية  عمى الميزة االستراتيجي التوجو ألثر اختالفات : ال توجدالثالثالفرض 
 .األىمية اليمنية الحكومية والجامعات

 الدراسة: أىمية 1-1-4
 : اآلتي تكمن أىمية الدراسة في

 العممية: األىمية 1-1-4-1
)التوجو  التوجو االستراتيجي لمحاور إطار وضع محاولتيا في لمدراسة العممية األىمية تظير

أن التوجو  إذ ,نحو السوق, التوجو نحو الريادة, التوجو نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف(
 خالل الفرعية, ومن ومتغيراتو وأبعاده محاوره لتعدد نظراً  لمباحثين المجال زال مفتوح ال االستراتيجي

 إلى إضافة عممية ستمثل كما ,وأثره عمى الميزة التنافسية وبمحاوره بو التعريف سيتم التأطير ىذا
 .اليمنية المكتبة في التوجو االستراتيجي موضوع

 العممية: األىمية 1-1-4-2
 في واألكاديمية اإلدارية العمميات وتحسين تطويرتسعى إلى  انيا لمدراسة العممية األىمية تبرز

وتحديد توجياتيا االستراتيجية بما يضمن ليا ميزة بشكل عام, الحكومية واألىمية الجامعات اليمنية 
 .عمى المستوى المحمي والعالمي تنافسية

  :الدراسة مصطمحات 1-1-5
 :وىي كاآلتي الحالية, الدراسة لمتغيرات اإلجرائية التعريفات الدراسة مصطمحات تشمل

 التوجه االستراتيجي :

بأنو فمسفة المنظمة حول التعاطي مع األعمال عبر مجموعة القيم  ي عرف التوجو االستراتيجي
 (.Zhou and others, 2005: 44)والمعتقدات المتأصمة التي توجو المنظمة نحو األداء المتميز 

 التوجه نحو السوق:

 الحالية بالحاجات المتعمقة السوق لمعمومات الواسع المنظمة توليدنحو السوق أنو  التوجو رفعيُ 
)ممكي والضمور,  لو المنظمة واستجابة ,المنظمة داخل وعمودًيا أفقًيا المعمومات ونشر والمستقبمية,

2002 :71.) 
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 التوجه نحو الريادة:

التوجو نحو الريادة بأنو المدى الذي يميل فيو مدير  (Covin & Slevin, 1988: 218)عرف 
اإلدارة العميا إلى تبني المخاطرة المتصمة بالنشاط وتفضيل التغيير واإلبداع, بقصد الحصول عمى 

 الميزة التنافسية والتنافس المجازف مع المنظمات األخرى. 
 التوجه نحو التكنولوجيا:

ثمار حقيقي في البحث والتطوير, واستعمال التكنولوجيا ي عرف التوجو نحو التكنولوجيا بأنو است
المتقدمة, والمسح المسبق والحصول عمى أنواع التكنولوجيا الجديدة المختمفة من داخل وخارج 

 .(42: 2013)جالب, ميدان الصناعة وتحقيق التكامل بينيا 

 الرؤية  والرسالة واألىداف:
 القيام تسعى لما المنظمة ترشد فيي أعماليا, ومسار لممنظمة المستقبمي ىي التوجو أواًل: الرؤية:

 . (65: 2012)محمد, المستقبل  في المميزة مكانتيا في تصبح لكي بو
ىي عبارة عن نص رسمي يصدر من اإلدارة العميا, وفي إطار ىذا النص يمكن أن  ثانيًا: الرسالة:

 (.54: 1225)غراب, تستمر المنظمة عمى المدى البعيد بمزاولة نشاطيا وتطويرىا 
ىي تمك المستويات المستيدفة والمحددة والقابمة لمقياس من أجل تحقيق الغايات  ثالثًا: األىداف:

دريس, االستراتيجية   (.152: 2007)بني حمدان وا 

 الميزة التنافسية:

ت عرف الميزة التنافسية أنيا مجال تتمتع بو المنظمة بقدرة أعمى من منافسييا في استغالل 
وتنبع من قدرة المنظمة عمى استغالل مواردىا المادية  ,الفرص الخارجية أو الحد من أثر التيديدات

 .(56 :2006)ادريس والمرسي,  .أو البشرية
 :العلميالبحث 

بأنو المحاولة الكتشاف وتحقيق وتطوير المعرفة اإلنسانية, وكذلك التنقيب  العمميعرف البحث ي  
 (.31: 2005)محجوب, عنيا بنقد عممي متكامل وواضح 

 الجودة:

الجودة تعني الوفاء بمتطمبات المستفيد وتجاوزىا, كما تعني تحقيق أعمى درجة من الجودة 
المثالية بأقل تكمفة ممكنة في كل المراحل, وتكامل مجيودات كافة األنشطة واألقسام من خالل 

 .(23: 3102)الدبر وخميس, تحسين العمميات 
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 اإلبداع:

ي عرف اإلبداع بأنو عبارة عن أفكار تتصف بأنيا جديدة ومفيدة ومتصمة بحل أمثل لممشكالت, 
عادة تركيب األنماط المعروفة في السموكيات  أو تطوير أساليب أو أىداف, أو تعميق رؤية أوسع وا 

 .(125: 2010)قنديل, اإلدارية في أشكال مميزة ومتطور تعبر بأصحابيا إلى األمام 

 :الجامعات

التربوية التي تقدم لطالبيا الحاصمين عمى شيادة الثانوية العامة وما يعادليا  المنظماتىي تمك 
نسانية يالزمو تدريب ميني, ييدف  أيدولوجية يتبنى أسساً  ثقافياً  معرفياً  نظرياً  تعميماً  إخراجيم إلى وا 

ا الحيوية التي تظير إلى الحياة العامة كأفراد منتجين, فضال عن مساىمتيا في معالجة القضاي
: 3113, البرادعي) عمى فترات متفاوتة في المجتمع وتؤثر عمى تفاعالت ىؤالء الطالب المختمفة

391). 

 الدراسة: حدود 1-1-6

 :اآلتي الدراسة في حدود تمثمت

 الموضوعية: الحدود 1-1-6-1

 كمتغير التنافسية الميزة عمى مستقل كمتغير التوجو االستراتيجي أثر مقارنة عمى الدراسة ركزت
الحكومية واألىمية, ومعرفة أوجو الشبو واالختالف في مدى مستوى تطبيق  بين الجامعات تابع

 التوجو االستراتيجي والميزة التنافسية لمجامعات الحكومية واألىمية في اليمن.

 المكانية: الحدود 1-1-6-2

 والمتمثمة لمنظمات التعميم العالي في اليمن الرئيسية المراكز في لمدراسة المكانية الحدود تمثمت
( جامعة 32( جامعة حكومية, وعدد )00بالجامعات الحكومية والجامعات األىمية, والبالغ عددىا )

 أىمية, وبحسب تقرير الموقع االلكتروني لوزارة التعميم العالي.

 الزمانية: الحدود 1-1-6-3

 الميزة فييا استراتيجية تظير فترة تمثل إذ (,م 2016 - 2011من ) الفترة الدراسة تناولت
لمنظمات التعميم العالي خالل تمك الفترة, فضاًل عن أن تمك الفترة  تعتبر صعبة  التنافسية

ومتشابية من حيث تقمبات الظروف البيئية المحيطة بجميع المنظمات اليمنية وخاصة منظمات 
 الحالية. الدراسة لسنة األقرب الفترة تعتبر ىذه الفترة ىي التعميم العالي, وأيضا
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 : نموذج الدراسةأمتغيرات و  1-1-7

 رقم والشكل الدراسة فإن متغيرات الدراسة تشمل عمى متغير مستقل ومتغير تابع, لفروضوفقًا 
 تم والتي والمتغير التابع لمدراسة, المستقل ( يبين متغيرات وأنموذج الدراسة المتمثل بالمتغير1)

 العالقة ذات النظرية األدبيات في ذكر وما الدراسات السابقة متغيرات عمى باالعتمادتحديدىا 
 بمتغيرات الدراسة:

ُأنموذجُالدراسةيوضحُ(1ُشكلُرقمُ)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 المصدر:ُمنُإعدادُالباحث

 

 اإلبداع-3

 الجودة-2

 العلميالبحث -1

 الميزة التنافسية 

  االتكنولوجينحو التوجه   -3

 التوجه نحو الريادة 2-  

 التوجه نحو السوق-1

 التوجه االستراتيجي

 واألهداف الرؤية والرسالة  -4

 الجنس-1

 سنوات الخبرة-2

 المستوى الوظيفي-3

 المتغيرات الديمغرافية
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 الدراسات السابقة: 1-2
 تمـييد:

والدراسات األجنبية, ثم ما تميزت بو ىذه الدراسة ق سمت الدراسات السابقة إلى الدراسات العربية, 
 عن الدراسات السابقة.

 الدراسات العربية: 1-2-1
( بعنوان: دور التوجو االستراتيجي في تفسير العالقة بين توافر 2117دراسة فرج اهلل ) -1

 متطمبات مدخل إعادة ىندسة العمميات واألداء التشغيمي. 
 توافر بين العالقة االستراتيجي في لمتوجو المفسر الدور عن الكشف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 لجمع رئيسية كأداة االستبانة التشغيمي, واستخدمت واألداء العمميات ىندسة إعادة منيج متطمبات

 التحميمي. الوصفي المنيج عمى الدراسة  واعتمدت البيانات, كما
 التوجيات تبني وكذلكالعمميات  ىندسة إعادة منيج متطمبات أن إلى الدراسة وخمصت
 ايجابي معنوي وجود أثر وأوضحت الدراسة, عينة الشركات لدى كبيرة بدرجة تتوافر االستراتيجية

 إعادة توافر متطمبات ببن وكذلك التشغيمي, واألداء العمميات ىندسة إعادة متطمبات توافر بين
 تبني التوجيات بين ايجابي معنوي أثر وجود إلى وأشارت االستراتيجي, والتوجو العمميات ىندسة

التوجيات االستراتيجية )التوجو  محاور أن عمى أيضاً  وكشفت التشغيمي, االستراتيجية واألداء
 ىندسة إعادة متطمبات توافر بين العالقة بالتعمم(, تتوسط التوجو اإلبداعي, التوجو بالسوق,

  متباينة. بدرجات التشغيمي العمميات واألداء
( بعنوان: دور التفكير االستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية في البنوك 2117دراسة الكميم ) -2

 العاممة في اليمن.
ىدفت الدراسة إلى التَّعرف عمى دور التفكير االستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية في البنوك 

فكير الموجو, العاممة في اليمن من خالل معرفة دور )التفكير النظمي, الرؤية المستقبمية, الت
 أىداف ولتحقيق)الجودة, التكمفة, رضا العمالء(,  التنافسية, والتفكير اإلبداعي(, في تعزيز الميزة

 الدراسة. فروضلقياس  كأداة استبانة تطوير تم كما التحميمي, الوصفي المنيج ا ستخدامراسة الد
 بين التفكير قوية طردية ارتباط عالقة وجود أىميا النتائج, من مجموعة إلى الدراسة وخمصت
 اليمن. في العاممة لمبنوك التنافسية والميزة االستراتيجي
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( بعنوان: دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز التنافسي في 2116دراسة الحرثي ) -3
 سوق اإلتصاالت اليمنية, )دراسة ميدانية عمى المؤسسة العامة لإلتصاالت(.

ىدفت الدراسة إلى التعريف بواقع التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية 
لممؤسسة العامة لإلتصاالت, واستخدمت المنيج البحثي الوصفي التحميمي, وأعتمد الباحث في 

 استراتيجية جمع البيانات باستخدام اداة االستبيان المطروح عمى عينة البحث.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المبحوثين عن واقع  وتوصمت الدراسة إلى

تطبيق التخطيط االستراتيجي وتحقيق التميز التنافسي لممؤسسة, ووجود عالقة طردية بين التخطيط 
االستراتيجي وتحقيق التميز التنافسي لممؤسسة, كذلك وجود عالقة تأثير طردية بين التخطيط 

 ميز التنافسي لممؤسسة.االستراتيجي وتحقيق الت
 

في    7P's( بعنوان: دور عناصر المزيج التسويقي الخدمي 2116دراسة صادق و أخرون ) -4
 تحقيق الميزة التنافسية )دراسة حالة جامعة حياة الخاصة لمعموم والتكنولوجيا(.

في تحقيق الميزة التنافسية,   7P'sىدفت الدراسة إلى معرفة عناصر المزيج التسويقي الخدمي
ولتحقيق اليدف تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات متضمنة أبعاد الدراسة, وقد استخدم الباحث 
المنيج الوصفي المسحي, وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة وتأثير بين عناصر المزيج التسويقي 

 وتحقيق الميزة التنافسية.
 

 بتحقيق الميزة وعالقتيا الريادية القيادة ممارسة درجة( بعنوان: 2116دراسة عسكر ) -5
 اليمن. في األىمية الجامعات في التنافسية

ىدفت الدراسة إلى قياس درجة ممارسة القيادة الريادية في الجامعات األىمية والتعرف عمى مدى 
تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات األىمية في اليمن من وجية نظر عمداء الكميات, وكذلك 

استخدمت تحديد العالقة بين ممارسة القيادة الريادية وتحقيق الميزة التنافسية في تمك الجامعات. و 
الدراسة المنيج الوصفي المسحي, والمنيج االرتباطي, كما استخدمت االستبانة في قياس أىداف 

 الدراسة, وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج, من أىميا: 
أن درجة تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات األىمية في اليمن متوفرة وبدرجة متوسطة, فضاًل 

موجبة وقوية جدًا بين درجة ممارسة القيادة الريادية وتحقيق الميزة التنافسية عن وجود عالقو ارتباط 
 في الجامعات األىمية اليمنية. 
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( بعنوان: دور التوجو االستراتيجي لممنظمات التعميمية في اليقظة 2113دراسة جالب ) -6
 الريادية )بحث ميداني في جامعة كربالء(.
الدور الذي يمعبو التوجو االستراتيجي بمحاوره )التوجو ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة 

نحو السوق, والتوجو نحو الريادة, والتوجو التكنولوجي( في اليقظة الريادية )الفحص والبحث, 
االقتران واالتصال, التقييم والحكم( وقد اعتمد الباحث عمى االستبانة في جمع بيانات الدراسة, 

اء الوصفي ومعامل االرتباط توصمت الدراسة إلى بعض النتائج وباستعمال عدد من أساليب اإلحص
 والتي من أىميا: 

وجود تباين في التوجو االستراتيجي واليقظة الريادية, إذ أن االىتمام بكل من التوجو نحو السوق 
 والتوجو نحو الريادة والتوجو التكنولوجي يتسبب في زيادة اليقظة الريادية.

 
 

( بعنوان: دور التوجو الريادي في تحقيق األداء الجامعي 2113) دراسة رشيد والزيادي -7
 المتميز )دراسة تحميمية آلراء القيادات في عينة من جامعات الفرات األوسط(.

ىدفت الدراسة إلى تناول الدور الذي يمعبو التوجو الريادي في تحقيق األداء الجامعي المتميز, 
يسية لقياس متغيرات الدراسة, وكشفت عن وجود عالقة حيث اعتمدت الدراسة االستبانة كأداة رئ

 ارتباط وأثر ذي داللة إحصائية بين محاور التوجو الريادي واألداء الجامعي المتميز. 
 

( بعنوان: أثر الخصائص الريادية في تبني التوجييات االستراتيجية 2113دراسة القاسم ) -8
 لممديرين في المدارس الخاصة في عمان.

ة إلى بيان أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات االستراتيجية لممديرين في ىدفت الدراس
المدارس الخاصة في مدينة عمان, حيث استخدم الباحث اسموب المنيج الوصفي التحميمي معتمدا 

 بذلك عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات. 
دية بداللة محاورىا )الثقة وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لمخصاص الريا

بالنفس, المبادرة, حب اإلنجاز, االستقاللية, وتحمل المسؤولية, اإلبداع, المخاطرة( في تبني 
 التوجيات االستراتيجية الخاصة بمدينة عمان. 

( بعنوان: دور تكنولوجيا البيانات في تحقيق المزايا التنافسية 2113دراسة النايف ) -9
 )دراسة استطالعية في جامعة حائل(. لمؤسسات التعميم العالي

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور تكنولوجيا البيانات في تحقيق المزايا التنافسية في مؤسسات 
التعميم العالي في ضوء تشخيص عالقة االرتباط واألثر بينيما, وكذلك التعرف عمى مكونات 
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ضوء اختبار طبيعة وقوة عالقة االرتباط التكنولوجيا التي تسيم في تحقيق المزايا التنافسية في 
واألثر بينيما, وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي, وقام الباحث إلى بجمع البيانات 

 األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسية لمبحث, وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج أبرزىا: 
دارة المعرفة المستخدمة بالجامعة تمعب دورًا أساسيًا في تحسين جودة  إن تكنولوجيا البيانات وا 

الخدمات التعميمية واإلدارية القائمة, واستحداث خدمات جديدة تحقق ليا التميز عمى المنافسين, 
وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكنولوجيا البيانات والمجاالت الخمس لمميزة التنافسية 

 ق العمل, كفاءة العمميات, واإلبداع والتطوير(.)الجودة, األداء المالي, السيطرة عمى سو 
( بعنوان: التخطيط االستراتيجي وعالقتو بالميزة التنافسية 2112دراسة التمباني وأخرون ) -11

 )دراسة ميدانية في شركات توزيع االدوية في محافظة غزة(.
ة التنافسية ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقتو بالميز 

لشركات توزيع األدوية في محافظات غزة, من خالل اتباع المنيج الوصفي التحميمي, واسموب 
الحصر الشامل لمجتمع الدراسة, وتم جمع البيانات بواسطة استبانة ا عدت خصيصًا ليذا الغرض, 

بيئة وتحقيق واظيرت نتائج الدراسة وجود عالقو ذات داللة إحصائية بين التحميل االستراتيجي لم
الميزة التنافسية, وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين توافر عناصر التخطيط االستراتيجي 
)رسالة, أىداف رئيسية, خطط وسياسات وبرامج( وتحقيق الميزة التنافسية, ووجود عالقو ذات داللة 

تمثمة في )التمايز, اإلبداع, إحصائية بين ممارسة التخطيط االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية الم
 التكمفة األقل( لمشركات ]موضوع الدراسة[. 

 ( بعنوان: بناء الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية السعودية.2112دراسة الصالح ) -11
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مفاىيم ومجاالت واستراتيجيات بناء الميزة التنافسية في 

ة, وأىم المتطمبات لكل من المجاالت واالستراتيجيات, واستخدم الباحث الجامعات الحكومية السعودي
المنيج الوصفي التحميمي لبناء الخمفية النظرية لمدراسة, بينما استخدم المنيج الوصفي المسحي 
التحميمي إلجراء الدراسة الميدانية وتحميل نتائجيا, حيث استخدم الباحث االستبانة أداة لجمع 

حقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن اسئمتيا, ومن أبرز النتائج التي توصمت الييا البيانات بقصد ت
 الدراسة ىي: 

إن مجاالت البحث العممي )التعميم, التقنية, إنتاج المعرفة( المجاالت تعتبر األكثر أىمية لبناء 
ت الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية السعودية من وجية نظر أعضاء مجالس الجامعا

السعودية, وكذلك تعتبر استراتيجيات )التمايز, والتركيز من أجل التمايز, والمقارنة المرجعية 
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والتحالفات االستراتيجية( الخيار األنسب استراتيجيًا لبناء الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية 
ت الميزة السعودية من وجية نظر أعضاء مجالس الجامعات السعودية, وتحتل متطمبات مجاال

التنافسية ومتطمبات االستراتيجيات التنافسية درجًة ميمًة جدًا من أجل بناء الميزة التنافسية في 
 الجامعات الحكومية السعودية من وجية نظر أعضاء مجالس الجامعات السعودية.

( بعنوان: أثر التوجو االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية 2112دراسة الزريقات ) -12
 راسة تطبيقية في المصارف التجارية االردنية(.  )د

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر التوجو االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية في 
المصارف التجارية االردنية. واستخدام الباحث استبانة لغرض جمع البيانات, وقد اعتمدت الدراسة 

 عمى المنيج الوصفي, و توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزىا: 
العاممين في المصارف التجارية االردنية لمحاور التوجو االستراتيجي ذات مستوى إن تصورات 

مرتفع, وأن تصوراتيم لممسؤولية االجتماعية ذات مستوى متوسط, وكذلك وجود أثر لمحاور التوجو 
 االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية.

 

 الميزة عمى االجتماعية المسؤولية ( بعنوان: أثر2112عيشي ) وبن عيشي دراسة بن -13
 بسكرة(. والية حالة )دراسة الجزائرية الصناعية المؤسسات في التنافسية

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر المسؤولية االجتماعية عمى الميزة التنافسية لممؤسسات الصناعية 
, وتوصمت الوصفي التحميمي األسموبتم اعتماد الجزائرية, استخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة, و 

الدراسة إلى وجود عالقة بين المسؤولية االجتماعية وبين الميزة التنافسية بالمؤسسات الصناعية 
محل الدراسة, وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدى إدراك المؤسسات الصناعية الجزائرية 

الوظيفة, المستوى التعميمي, المستوى لممسؤولية االجتماعية ت عزى لممتغيرات الشخصية )الخبرة في 
 الوظيفي, العمر(, ألفراد عينة الدراسة.

تبني استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم ودورىا في ( بعنوان: 2112) الفقياءدراسة  -14
جامعة النجاح )حالة دراسية  تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميم العالي

 (.الوطنية
الدراسة إلى البحث في دور تبني استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم في تحقيق الميزة ىدفت 
واتبعت الدراسة المنيجية االستطالعية والوصفية من  ,التعميم العالي المستدامة لمؤسسات التنافسية

 خالل مراجعة األدب النظري, واعتماد تجربة جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية.
 : عدد من النتائج منياإلى ت الدراسة وتوصم 
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بين تبني استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم وبين تحقيق مؤسسات  اً قوي اً ن ىناك ارتباطإ
لميزة التنافسية المستدامة من خالل تزويد الطمبة بتجربة تعميمية متميزة, ودعم االتعميم العالي 

معايير الجودة المرجوة, وتوفير البيئة الدراسية  وفقأعضاء الييئة األكاديمية بما يمكنيم من األداء 
 جميع تصميم األنشطة التعميمية التي تعزز اإلبداع والتفكير الناقد لدىو  الداعمة لمتنوع واإلبداع

 أطراف العممية التعميمية. 
 

( بعنوان: أثر التوجو اإلبداعي عمى تحقيق الميزة التنافسية )دراسة 2112دراسة المطيري ) -15
 تطبيقية عمى البنوك التجارية الكويتية(.

ىدفت الدراسة إلى بيان التوجو اإلبداعي عمى تحقيق ميزة تنافسية لمبنوك التجارية الكويتية, 
الدراسة استخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات األولية من العينة المستيدفة, ولتحقيق أىداف 

 واستخدم الباحث فييا المنيج الوصفي التحميمي, وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزىا: 
وجود أثر ذو داللة إحصائية لتأثير التوجو اإلبداعي )النية باإلبداع, والبنية التحتية لإلبداع, 
وتأثير اإلبداع, وتنفيذ اإلبداع( عمى تحقيق الميزة التنافسية لمبنوك التجارية )التميز, االستجابة( في 

 البنوك التجارية الكويتية.
( بعنوان: رسالة المنظمة وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية )دراسة 2119دراسة العتوم ) -16

 ميدانية عمى قطاع صناعة األدوية األردني(.
لى بيان أثر رسالة ىدفت الدر  اسة إلى تسميط الضوء عمى واقع الصناعة الدوائية في األردن, وا 

المنظمة ومكوناتيا في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع صناعة األدوية األردني باستخدام االستبانة 
 في جمع بيانات الدراسة, والتي من خالليا توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزىا:

يوجد أثر لرسالة المنظمة في تحقيق ميزة تنافسية لشركات األدوية البشرية األردنية, وكذلك يوجد 
أثر لتبني الجودة والبحث والتطوير وتمبية حاجة العمالء, وكذلك األىتمام بالمورد البشري في رسالة 

 شركات األدوية األردنية وتحقيق الميزة التنافسية.
ن: دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا البيانات في تحقيق المزايا ( بعنوا2118دراسة الشرفا ) -17

 التنافسية في المصارف العاممة في قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا البيانات في تحقيق المزايا 

حميمي في ىذه التنافسية في المصارف العاممة في قطاع غزه, حيث جرى تطبيق المنيج الوصفي الت
 الدراسة باستخدام استبانة لجمع البيانات, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا:
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا البيانات ومجاالت الميزة  
التنافسية )جودة المنتجات, األداء المالي, السيطرة عمى األسواق, كفاءة العمميات, اإلبداع 

 والتطوير(.
 

ميا في ( بعنوان: العالقة بين التوجو االستراتيجي لدى اإلدارة الع2116دراسة الدىدار ) -18
 الجامعات الفمسطينية وميزتيا التنافسية )دراسة ميدانية عمى جامعة غزه(.

ىدفت الدراسة إلى تحميل العالقة بين بعض متغيرات التوجو االستراتيجي )التزام اإلدارة العميا 
بالتخطيط االستراتيجي, معدالت االبتكار والتغير التكنولوجي في مجال التعميم االلكتروني, تحسين 
مستمر, االىتمام بالعنصر البشري(, واكتساب الميزة التنافسية وفقًا لنظرية بورتر )الكفاءة المتميزة, 
التزام اإلدارة العميا بالجودة, االستجابة لحاجات الطمبة(, باإلضافة إلى التعرف عمى حقيقة التوجو 

اولة تحسين قدراتيم في االستراتيجي لدى اإلدارة العميا في المؤسسات الجامعية بقطاع غزه, ومح
استغالل الموارد التي تممكيا المؤسسة لتحقيق اىدافيا االستراتيجية, واستخدم الباحث المنيج 
الوصفي التحميمي, واعتمد في دراستو عمى االستبانة لجمع بيانات الدراسة, وتوصمت الدراسة إلى 

 مجموعة من النتائج من اىميا: 
ين جميع متغيرات التوجو االستراتيجي التي اعتمدىا الباحث وجود عالقو ذات داللة إحصائية ب

 في الدراسة والميزة التنافسية لمؤسسات التعميم العالي بقطاع غزه.
( بعنوان: العالقة بين االسبقيات التنافسية والتوجو االستراتيجي 2116دراسة الطويل ) -19

 (. في محافظة نينوى )دراسة استطالعية آلراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية
ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر األسبقيات التنافسية في األداء االستراتيجي في عدد من الشركات 
الصناعية في محافظة نينوى, وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل استبانة استخدمت 

 أبرزىا: كأداة رئيسية لجمع البيانات, وتوصمت الرسالة إلى العديد من النتائج
إن ىناك تقاربًا بين أراء أفراد العينة حول وضع التيديدات التي تتعمق بالمتغيرات الخارجية من  

 حيث سرعة حركتيا وامكانية التحكم بيا.
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 :األجنبيةالدراسات  1-2-2
 "بعنوان: تأثير األخالقيات البيئية لمشركات عمى الميزة التنافسية Chang (2011)دراسة  -1

 ."الدور الوسيط لإلبداع األخضر
, التايوانيةىدفت الدراسة إلى الدور الوسيط بين اإلبداع االخضر في عينة من المصانع 

األخالقيات  ىميا أنوخرجت الدراسة بنتائج ا, استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البياناتو 
ن اإلبداع االخضر لممنتج , وا  عمى اإلبداع االخضر لممنتجات يإيجاب تأثيرليا البيئية لمشركات 

ن األخالق , وأتحقيق الميزة التنافسية لياو خالقيات البيئة في الشركة ن أيتوسط بعالقة ايجابية بي
غير  البيئية لمشركات ال يمكن أن تؤثر فقط عمى الميزة التنافسية مباشرة, ولكن أيضا التأثير بشكل

 بداع االخضر لممنتجات في الصناعة التحويمية التايوانية.مباشر عن طريق اإل
التوجو االستراتيجي وأداء شركات السياحة بعنوان:  Avic and others (2011)دراسة  -2

 (.إحدى الدول النامية )حالة دراسية عمى
معرفة ي لشركات السياحية التركية, و معرفة مستوى تبني التوجو االستراتيج ىدفت الدراسة إلى

التحميمي من واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي  ,ىذا التبني عمى األداء المالي والتشغيمي أثر
وتوصمت الدراسة إلى أن تبني , داة رئيسية لجمع المعموماتكأستخدمت خالل عمل استبانة ا  

بني , وأن تالتوجو االستراتيجي لشركات السياحة التركية يؤثر عمى مستوى أدائيا المالي والتشغيمي
العوامل والتطورات المحددة في البيئة الكمية والعوامل الخاصة بالشركات تؤثر عمى التوجو 

 االستراتيجي لمشركات السياحية وكذلك أدائيا.
 الصعوبات من الحد في االستراتيجي التوجو دور: بعنوان Darcy & Pegg (2011)دراسة  -3

 .الفنادق مدراء تواجو التي
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور التوجو االستراتيجي في الحد من الصعوبات التي تواجو 

مع مجموعة من مدراء  تات من خالل عمل سمسمة من المقابالانحيث تم جمع البي ,الفنادق مدراء
وتوصمت الدراسة إلى أن التوجو االستراتيجي يسيم في الحد من , ( مديراً 22الفنادق بمغ عددىم )

كذلك , و الصعوباتتمك لمواجية من خالل تبنى استراتيجية  التي تواجو قطاع الفنادق, لصعوباتا
 بما يعمل عمى تحسين القدرة التنافسية., و موارد البشريةالتطوير من خالل 

 التوجو االستراتيجي, وممارسات إدارة بعنوان: Collings and others  (2111 )دراسة -4
 .(تركيا )حالة دراسية عمى التنظيميةالموارد البشرية والنتائج 

ىدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين تطبيقات إدارة الموارد البشرية والتوجو االستراتيجي عمى 
وتم  ,المالي داءاألو والمتضمنة ميارات العاممين وقدراتيم, وتحفيز العاممين,  ة,المحصالت التنظيمي
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حيث , استخدم فييا الباحث المنيج الوصفي التحميميجمع البيانات من خالل االستبانة, والتي 
 توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزىا: 

ن الموائمة بين تطبيقات إدارة الموارد البشرية والتوجو االستراتيجي تؤثر في ميارات العاممين إ
 العاممين واألداء المالي لممنظمة ككل. الحفاظ عمىوفي  ,وقدراتيم

 

العالقة بين التوجو االستراتيجي وابتكار  بعنوان: Grawe and others (2009)دراسة  -5
 .الخدمات واألداء

إبداع الخدمة, وكيف أن النتيجة تؤثر  عمىىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير التوجو االستراتيجي 
وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل استبانة  ,في األداء السوقي ليذه المنظمات

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اليامة والتي , ستخدمت كأداة رئيسية لجمع المعموماتا  
بداع الخدمة في المنظماتن أىميا أمن  ال يوجد , كما ىناك عالقة بين التوجو االستراتيجي وا 

, مةبإبداع الخد ارتباط بين عنصر التوجو بالتكاليف والذي يعتبر أحد عناصر التوجو االستراتيجي
بداع الخدمة وأ  ؤثر عمى األداء التسويقي في المنظمات.تن العالقة بين التوجو االستراتيجي وا 
, بعنوان: تطوير التوجو االستراتيجي في الصين Zhou and others (2005)دراسة  -6

 (.مقدمات ونتائج توجيات السوق واالبتكار)
وتوصمت , يؤديان لمتطوير االقتصادين التوجو السوقي واإلبداعي أىدفت الدراسة إلى بيان 

 ىن توجيات السوق واالبتكار تعمل باستمرار عمى تحسين أداء العاممين, مثل الرضإالدراسة إلى 
وباإلضافة إلى ذلك, فإن  ,والثقة في أداء شركاتيم في المستقبل ,وااللتزام التنظيمي ,الوظيفي

دراء تجاه التغيير مفيدة لتنمية ملتي يتبعيا الالثقافة التنظيمية التشاركية والمواقف اإليجابية ا
عمى أداء  وعالوة عمى ذلك, تؤثر القيادة الكاريزمية تأثيرا إيجابياً  ,اتجاىات السوق واالبتكار

اآلثار  وتناقش أيضاً  ,العاممين وتسيل آثار توجيات السوق واالبتكار عمى الميام الوظيفية لمعاممين
 التي تمر بمرحمة انتقالية. ياتاالستراتيجية في االقتصادالمترتبة عمى تطوير التوجيات 

  .بعنوان: تطوير الفكر االستراتيجي كأساس لممنافسةBonn (2001 )دراسة  -7
وابتكار  إبداع ومدى قدرة اإلدارة في  االستراتيجي اإلداري الفكر عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت
 كما والبقاء, النمو عمى المنظمة قدرة من يزيد مما المتغيرة, البيئية الظروف في ظل  األعمال
 المنظمات, إدارة في االستراتيجي والتخطيط االستراتيجية اإلدارة أىمية إظيار إلى الدراسة ىدفت
 ,والخارجية( )الداخمية البيئتين عمى تطرأ التي التنبؤ بالتغيرات عمى وقدرة إبداع من تحققو بما وذلك
 التي المنظمات أن إلى الدراسة توصمتو , الدراسة ىذه في الوصفي المنيج الباحث استخدم وقد

 ,األعمال وابتكار بداعإ ومدى قدرة اإلدارة في اإلداري االستراتيجي الفكر أن بين التكامل تحقق
 .مستمرة تنافسية ميزة لتحقيق األساس وجدي سوف
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 التعليق على الدراسات السابقة:  1-2-3

 أوال: أوجو الشبو: 

الموضوع, من حيث المتغير المستقل وىو  في الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات تشابيت
التوجو االستراتيجي وكذلك في بعض محاوره, كما تشابيت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة 

 أن كما محاورىا الفرعية, في بعض وكذلك التنافسية, الميزة الحالية في المتغير التابع والمتمثل في
الدراسة الحالية, وقد  عمية تطبق الذي وىو القطاع منظمات التعميم العالي في تطبيقو تم منيا بعضاً 

(, في المتغيران المستقل والتابع, وكذلك في 2006تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة )الدىدار, 
 ., ونوع الدراسةنوع القطاع, ولم تتشابو معيا في المحاور

 ثانيا: أوجو االختالف:

المتمثمة بالمتغير  محاور متغيرات الدراسة في السابقة الدراسات عن الدراسة الحالية تختمف
البيئة,  اختالف وكذلك التنافسية التابع الميزة المستقل وىو التوجو االستراتيجي, وكذلك المتغير

 واختالف القطاع في بعض الدراسات السابقة.

 الدراسات السابقة:ثالثا: مميزات الدراسة الحالية عن 

 إداري التوجو االستراتيجي كمدخل مفيوم تتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنيا تتناول
الجامعات اليمنية بشكل عام,  في اإلدارية العمميات وتحسين لتطوير نحو تحقيق الميزة التنافسية

 طاعات مختمفة.محمية, أو ق غير بيئات في السابقة الدراسات غالبية بينما أ جريت

)التوجو نحو السوق, التوجو نحو  محاور التوجو االستراتيجي أىم تناولت الدراسة الحالية كما
 الدراسة خروج إمكانية يعني مما الرؤية والرسالة واالىداف(, ,الريادة, التوجو نحو التكنولوجيا

اليمن, وكذلك  في التعميم العاليمنظمات  في التنافسية الميزة عمى المحاور تمك أثر بإظيار الحالية
التوجو  في أثرتدرس االختالف تختمف ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات السابقة أنيا 

 الميزة التنافسية بين الجامعات الحكومية واألىمية.عمى االستراتيجي 

ُ

ُ
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 الفصل الثاني

 التوجو االستراتيجي والميزة التنافسية
 االستراتيجية: 2-1

, وتوقع يا االستراتيجييليا توجًتعتبر االستراتيجيات بالنسبة لممنظمات كالبوصمة التي ُتحدد 
وتعزيز  بعض القضايا االستراتيجية لممنظمة ووضع االستراتيجيات الالزمة لمتعامؿ معيا, بـو

 توجيو عمى ساعدالتي ت األىداؼ وتحديد المنظمات موارد إدارة عمى يساعد كماميزتيا التنافسية, 
 لممنظمة الفرعية الوحدات أىداؼ بيف التعارض ظيور وعدـ, والتنفيذية اإلدارية األنشطة وتكامؿ

 .(11: 2002 ىالؿ,)
 االستراتيجية:مفهوم  2-1-1

( والتي ارتبط مفيوميا Strategosاستمدت كممة االستراتيجية جذورىا مف الكممة اليونانية )
بالخطط المستخدمة في إدارة المعارؾ وفنوف المواجية العسكرية, إال أنيا امتدت بعد ذلؾ إلى 

 .(22 :2006)ادريس والمرسي,  مجاؿ الفكر اإلداري
( بأنيا عمـ New Word Dictionary Webster'sوقد ُذكرت االستراتيجية في قاموس )

 .(24 :2005)مطمؾ, تخطيط العمميات العسكرية وتوجيييا 
نقاط وال يختمؼ األمر كثيرًا باالنتقاؿ إلى مشروعات األعماؿ مثؿ: أىداؼ, رسالة, نقاط قوة, 

ضعؼ, واستغالؿ الفرص, التي ظيرت لتعكس المشاكؿ في ساحة الحرب ومواجية العدو في 
المجاؿ العسكري, إال أف ىناؾ فرؽ جوىري بيف كؿ مف االستراتيجيات العسكرية واستراتيجية 
األعماؿ مف حيث: أف االستراتيجية العسكرية تقوـ عمى افتراض وجود العدو, بينما في إدارة 

 (.31 :2005)العارؼ,  وجود المنافساألعماؿ 
ة في يوقد ازداد االىتماـ باالستراتيجية مف قبؿ متخذي القرار و القائميف عمى العمميات اإلدار 

المنظمات, حيث انتقؿ ىذا المفيوـ إلى العديد مف المنظمات الميتمة بتحميؿ بيئتيا وتحقيؽ المبادرة 
المرسي, و )ادريس المجاالت االقتصادية واإلدارة  والريادة في مجاالت نشاطيا المختمفة, وخاصة

2006: 22.) 
االستراتيجية بأنيا أسموب التحرؾ لمواجية تيديدات أو فرص بيئية, والذي يأخذ وُتعرؼ 

)عطيو لتحقيؽ رسالة وأىداؼ المشروع  بالحسباف نقاط الضعؼ والقوة الداخمية لممشروع, سعياً 
,2014: 12.) 
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 التنافسية ومحدداتها: االستراتيجية مفهوم 2-1-2
 ميزة تحقيؽ إلى تؤديالتي  التصرفات مف متكاممة مجموعة بأنياُتعرؼ االستراتيجيات التنافسية 

 . المنافسيف عف ومستمرة متواصمة
 (:69, 5108)السوسي:  وتتمثل أنواع االستراتيجيات التنافسية باآلتي

 .السعرية والمنافسة التكمفة خالؿ مف الريادة:  الكمفة استراتيجية -1
 .المنظمة تفرد خالؿ مف الريادة :استراتيجية التميز -2
 .التخصصالريادة في  وذلؾ مف خالؿ  :التركيز استراتيجية -3
 المجتمع. متطمباتو  العمالء شكاوي عمى بناءً  االستجابة وىي :استراتيجية سرعة االستجابة -4

 : (6>, 5105= )بوبعو محددات االستراتيجية التنافسية باآلتي تتمثل بينما

 يا وىي:خالل مف تتحدد أساسية مكونات ثالثلالستراتيجية التنافسية 

استراتيجية )المنتج,  خالؿ مف المالئمة االستراتيجيات اختيار وتتضمف التنافس طريقة -1
 (التصنيع , التوزيع المكاف, التسعير,

  والمنافسيف, األسواؽ اختيار وتتضمف المنافسة حمبة -2
 الميزة أساس تعتبر والتي المنظمة لدى المتوفرة رت والميا األصوؿ وتشمؿ أسس التنافس -3

 .الطويؿ األجؿ في واألداء المستدامة التنافسية

 اإلدارة االستراتيجية: 2-2

 الذي الصحيح االتجاه ليا وتحدد المنظمات توجو التي ُتعتبر اإلدارة االستراتيجية ىي البوصمة
لـ تعد قادرة عمى  التقميدية اإلدارة والتخطيط فيو تمؾ المنظمات, حيث أف أساليب تسير أف يجب

 المتالحقة والمتسارعة. العالمية المتغيرات مع والتكيؼ المستقبؿ تحديات مواجية

 :االستراتيجيةاإلدارة مفيوم  2-2-1

بأنيا  ُتعرؼحيث  ,االستراتيجية دارةوالباحثوف لإلتاب التي أوردىا الكُ  اتريفالتعىناؾ العديد مف 
يؽ التالؤـ بيف , بما يكفؿ تحقتصنعيا المنظمة عمى المدى البعيدتمؾ الفعاليات والخطط التي 

 .(58: 5118, الدوري)ة وكفوءة والبيئة المحيطة بيا بطريقة فاعم, وبيف الرسالة المنظمة ورسالتيا

, ة ولمواجية تيديدات أو فرص بيئيةلتحقيؽ الميزة التنافسيبأنيا أسموب التحرؾ كذلؾ رفت عُ و 
 أىداؼعؼ والقوة الداخمية لممشروع سعيا لتحقيؽ رسالة ورؤية و والذي يأخذ في الحسباف نقاط الض

 .(51 =5107)ماىر,  المنظمة
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العمميات المرنة التي ُتدرؾ  ومف خالؿ التعاريؼ السابقة يرى الباحث أف اإلدارة االستراتيجية ىي
نقاط الضعؼ والقوة لدى المنظمات وكذلؾ لدى المنظمات المنافسة واستخداميا الستغالؿ ومواجية 

 البيئة المحيطة بالمنظمة وتحقيؽ األىداؼ المرجوة. 

 :وفوائدىا االستراتيجية دارةأىمية اإل 2-2-2

, وتحديد ياأىدافات المنظمة و عمى رسـ غايمف خالؿ قدرتيا  االستراتيجية دارةتبرز أىمية اإل
في مدى زمني مالئـ, وفي بيئة تتسـ بالسرعة  ىداؼغ ىذه األالتوجيات طويمة األمد لبمو 

ومف اجؿ مواجية التحديات التي  ,ىداؼتنفيذ ومدى التقدـ لبموغ األ, ومتابعة وتقييـ الوالغموض
 :(>5 =5106مساعدة, و  ;5 =5118 ,الدوري) اآلتيوالمتمثمة ب عماؿتتعرض ليا منظمات األ

 . االستراتيجيةوضوح الرؤية المستقبمية واتخاذ القرارات  -0
 .مع وضعيا في األمد القصير قياساً  االستيعاب لمتغيرات بيئتيا عمى المدى البعيد -5
 . تدعيـ المركز التنافسيتحقيؽ النتائج االقتصادية والمالية, و  -6
 .وتوجيو الجيود في حسف استخداـ الموارد فعالةالموارد واالمكانات بطريقة تخصيص  -7
 .تنمية عادات التفكير في المستقبؿ, و دعـ التفكير االستراتيجي لممدراءتساىـ في  -8
 وتوفر فرص المشاركة لجميع المستويات اإلدارية.مف قبؿ العامميف  تحقيؽ الفيـ وااللتزاـ -9
 االستراتيجية: دارةمكونات اإل 2-2-3

تتمثؿ مكونات اإلدارة االستراتيجية في تحديد التوجو االستراتيجي لممنظمة والمتمثمة بالتفكير 
االستراتيجي, حيث أف التوجو االستراتيجي ليس إال نتاج لمتفكير االستراتيجي, إذ يعكس جيود 

سالة المفكريف االستراتيجييف في خطوات عممية مف خالؿ التوجو االستراتيجي المتمثؿ برؤية ور 
 .(76 =:510)الكميـ, وأىداؼ المنظمة 

تحميؿ  , يمي ذلؾياأىدافو المنظمة رسالة برؤية و والمتمثؿ  لممنظمة تحديد التوجو االستراتيجي ثـ
الذي , معرفة نقاط القوة والضعؼ فييا كذاو لتحديد الفرص والتيديدات, البيئة الداخمية والخارجية 

ـ المنظمة العديد مف البدائؿ أمَّاعميو تتشكؿ  بناءً , و االستراتيجيو يتـ تحديد الموقؼ أساسعمى 
بآلية أف يتـ تييئتيا لمتنفيذ والعمؿ  إلىاستراتيجيات جزئية,  إلى ياتفصيمالتي يتـ  االستراتيجية

نتائج األداء حتى يتـ تقييـ  دارةالتي تظير لإلو , ظمةكؿ من أىداؼمحددة تتناسب مع طبيعة و 
ذا ما وجد انحراؼ, االستراتيجية  أو كؿ التعديؿ لبعض أو تحوؿ عما ىو مرغوب فيو فيتـ وا 
 .(;6 =5118 ,الدوري)أجؿ تحسيف األداء  المراحؿ مف

 



 
24 

 :التوجو االستراتيجي 2-3

لبناء مركز  كافح باستمرار, وتُ نشطتياقيؽ النجاح في عممياتيا وأتح إلىتسعى المنظمات 
 إذ ,داء في ظؿ البيئة التي تعمؿ بيااستراتيجي وتنافسي متميز يضمف ليا البناء والنمو وتحسيف األ

فكر بعمؽ وشموؿ بالكيفية التي ف تُ , وأاتيجيف تمتمؾ توجو استر إدارة ىذه المنظمات أيتطمب مف 
 .(: =5111, الحسيني)يز رادت تحقيؽ التم, خاصة إذا أعماؿواأل نشطةتكوف عمييا ىذه األس

 إذ( Venkatraman) إلىاالستراتيجي يعود  الستعماؿ مصطمح التوجو كانت البدايات األولىو 
 حيث ,(م7;>0)قدميا عاـ أطروحة دكتوراه كاف  إلى, مستندا (م9;>0)قاـ بنشر ورقة عمؿ عاـ 

ميمة  محاور( فقرة موزعة عمى ستة >5فييا تطوير مقياس لمتوجو االستراتيجي يتكوف مف )حاوؿ 
 .(76= 5106 جالب,) لممخاطرة( مي, واستباقي, ومحبذ, ومستقب, ومحمؿ, ومدافعىجومي)ىي 

  :مفيوم التوجو االستراتيجي 2-3-1

 االستراتيجية, ىداؼاأل إنجاز بواسطتيابأنو الكيفية التي سيتـ عرؼ التوجو االستراتيجي يُ 
في نفس الوقت الذي تؤدي فيو  ,تعظيـ العناصر اإليجابية لمكفاءة التشغيمية لممنظمة إلى والسعي

ف التوجيات االستراتيجية يجب أف أ إذ, ياالسمبية والمحبطة ل محاورالتقميؿ العناصر ذات  إلى
 .(:9= 9>>0)القطاميف,  أف تخدـ بشكؿ مباشر عممية إنجازىاو  ,االستراتيجية ىداؼاأل إلىتوجو 

 عماؿبأنو فمسفة المنظمة حوؿ التعاطي مع األفقد عرفو  (Zhou and others, 2005: 44) أمَّا
 عبر مجموعة القيـ والمعتقدات المتأصمة التي توجو المنظمة نحو األداء المتميز.

 ,اتجاىيا االستراتيجي مؤثرة في قدرة المنظمة عمى تركيزو صفة ثابتة  عتبر التوجو االستراتيجيويُ 
رساء دعائـ استراتيجية مناسبة  .(Franczak and others, 2009: 68)والمحافظة عمييا  ,وا 

يوجو الطريقة التي تحصؿ بموجبيا المنظمة عمى  اً استراتيجي اً خيار االستراتيجي ُيعتبر التوجو و 
طموبة لمحصوؿ عمى بقصد الحصوؿ عمى القابميات الديناميكية الم ,وتخصصيا وتنتفع بيا ,الموارد

 .(77= 5106 ,)جالبميزة تنافسية 

لمتوجو االستراتيجي بأنو يمثؿ  شامالً فيقدـ مفيوما  (Gatignon and Xuereb, 1997: 78) أمَّا
ء متفوقة بالمقارنة مع مدخؿ محدد لممنظمة تقوـ مف خاللو بتنفيذ خططيا لتحقيؽ مستويات أدا

 إلىالمنظمة وتولد سموكيات تيدؼ  أنشطة, فيو يمثؿ المبادئ التي توجو وتؤثر عمى المنافسيف
 .ضماف سالمة وأداء المنظمة
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ينظـ  كما أنوالتوجو االستراتيجي عمى ُأسس ميمة ىي: )سوقي, وريادي, وتكنولوجي(,  ويقوـ
وبموغ  المنظمة أىداؼتحقيؽ القرارات و  التخاذ وبيئتيا متخذي القرار في المنظمةالعالقات بيف 
 .(77= 5106, )جالب األداء المتميز

 :ةأنواع التوجيات االستراتيجي 2-3-2

 :(08= 5105)أبو طو, : اآلتيبالممكف تبنييا  ةاالستراتيجي اتأنواع التوجي ُتحدد

 . في التكيؼ مع البيئة المحيطةويرتبط بتباطؤ المنظمات  ,التوجو االستراتيجي العدائي -0
 بناء المعرفة والتعمـ التنظيمي. ويعكس قدرة المنظمة في ,ياالستراتيجي التحميمالتوجو  -5
 .حماية وضع المنظمة التسويقي إلى التي تيدؼ السموكيات وىو ,الدفاعي االستراتيجي التوجو -6
مستوى جاىزية واستعداد المنظمة لمواجية الظروؼ البيئية  وىو ,توجو االستراتيجي المستقبميال -7

 .ة المنظمة في توجييا االستراتيجيبعالقة ايجابية مع مستقبمي ويرتبط ,القادمة
 .الرئيس لالبتكار والتجديد وىو السموؾ الفعاؿ لممنظمة والمكوف ,التوجو االستراتيجي اإلستباقي -8
المنظمة بسبب قياميا التي تجنييا  رباحعرؼ بمعدؿ الخسارة واأليُ و  ,التوجو االستراتيجي الربحي -9

 . معيف بسموؾ

ية لممنظمات التصرفات االستراتيجاربعة أنواع مف ذكر ( Avci, and others, 2011: 148)إال أف 
 اإلستجابي., و التحميمي, و اإلستباقي, والدفاعي :وىي

 :التوجو االستراتيجي أىميةفوائد و  2-3-3

 :(6>= 5119 )المرسي, اآلتي في ممخصةالمزايا  حقؽ التوجو االستراتيجي العديد مفيُ 

 . تخاذ القرارات االستراتيجيةاعمى وضوح الرؤية المستقبمية والقدرة  -0
 . المدى البعيد عمىالتفاعؿ البيئي  القدرة عمى تحقيؽ -5
 .ية والمالية المرضيةقتصادائج االتحقيؽ النت -6
 .تدعيـ المركز التنافسي لممنظمة -7
 .القدرة عمى تحقيؽ التغيير -8
 . مكانيات بطريقة فعالةلموارد واإلتخصيص ا -9
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 :لتوجو االستراتيجيا محاور 2-3-4

عمى التوجو نحو  بشكؿ رئيستركيز الباحثيف في تناوؿ محاور التوجو االستراتيجي  نصب  أ
  .(أرقـ ) الممحؽ, وىذا ما يوضحو حو الريادة, والتوجو نحو التكنولوجياالسوؽ, والتوجو ن

(, ودراسة 2014) بىاالو  عبد)الرؤية, والرسالة, واألىداؼ( كما في دراسة باإلضافة إلى محور 
 (.5105(, ودراسة الزريقات )8200) ردف أبو

نحو السوؽ, والتوجو نحو الريادة, والتوجو )التوجو كاًل مف عمى الحالية الدراسة اعتمدت قد و 
 الدراسة, وتفصيميا كاآلتي:بما يخدـ ىذه و  نحو التكنولوجيا, والرؤية والرسالة واألىداؼ(

 التوجو نحو السوق: 2-3-4-1

الت التسويؽ التي تـ تحديدىا لمجا ىداؼتحقيؽ الغايات واأل إلىتسعى استراتيجيات التسويؽ 
, إذ أف كؿ تعريؼ مختمفة الستراتيجيات التسويؽ تعريفاتوردت عدة  ولقد, المؤثرة عمى المنظمة

 .(>:0= >511الصيرفي, ) ,عكس وجية نظر الكاتب أو الباحثي

 والمستقبمية, الحالية السوؽ لمعمومات الواسع المنظمة توليدأنو ب السوؽ نحو التوجوُيعرؼ و 
 .(0:= >511, الضمور)ممكي و  لو المنظمة ستجابةاو , المنظمة داخؿ وعمودًيا أفقًيا المعموماتر ونش

يبنى عميو االسموب حيث , مف التفكير االستراتيجي لممنظمة التوجو نحو السوؽ جزء عتبريُ كما 
التفوؽ عمى المنافسيف في تحقيؽ رضا العمالء والحصوؿ عمى  بغيةاالداري الذي تتبعو المنظمات 

متكاممة  أنشطةحيث يتضمف ىذا المدخؿ السموكي ثالثة  ,رباحسوقية أفضؿ وزيادة األحصة 
  :(516= 5106, أخروف)ميا و  ومنسقة فيما بينيا وىي

 لذلؾ , واالستفادة مف التغذية العكسيةسواء كانوا عمالء حالييف أو مرتقبيف :التوجو بالعميؿ. 
 مف خالؿ بناء عالقة مربحة مع العمالء وكسب ميزة تنافسية معيـ. :التوجو بالمنافسيف 
 داريةاإل نشطةواألبيف الوظائؼ واإلدارات والممارسات وذلؾ بالتنسيؽ  :التوجو بالتنسيؽ الداخمي. 

 :نحو الريادةالتوجه  2-3-4-2

 خالؿتراتيجية االس دارةاإلبحثية الرائجة في ميداف أحد المواضيع ال نحو الريادةعد التوجو يُ 
 :(:7= 5106)جالب,  اآلتيوالتي يمكف إجماليا ب ,وذلؾ لمكثير مف المزايا, العقديف األخيريف

 .ربحية عالية لممنظمات -
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 .الرضا الوظيفيزيادة مستوى  -
 .مستوى االلتزاـ التنظيميزيادة  -

في اغتناـ الفرص وخمؽ مجموعة مف  ساسيرتبط باأل استراتيجياً  توجياً التوجو الريادي مثؿ يُ و 
)رشيد واكتساب سمات ريادية محددة تتعمؽ بنمط اتخاذ القرارات والممارسات  ,الموارد واستغالليا

 .(518= 5106 والزيادي

 , وممارسات, وعمميات, واتخاذ قرار, وفمسفة عممياتيوأنو طرائؽ لريادي عمىاعرؼ التوجو يُ و 
 .(Al-Dhaafri and Yuosoff, 2013:74) كياف ريادي إلىالعميا لتحوؿ المنظمة  دارةتستعمميا اإل

 إلىالعميا  دارةالمدى الذي يميؿ فيو مدير اإل بأنوفيعرفو  (Covin and Slevin,1988: 218) أمَّا
عمى الميزة التنافسية,  بقصد الحصوؿ, بداعبالنشاط وتفضيؿ التغيير واإلتبني المخاطرة المتصمة 

 .األخرىوالتنافس المجازؼ مع المنظمات 

التوجو الريادي عمى أنو التوجو االستراتيجي لممنظمة الذي يتكوف مف أنماط اتخاذ  وكذلؾ ُيعرؼ
, بأنيا ىجومية, ومبدعة, واستباقية, ومحبذة لممخاطرلممارسات التي توصؼ القرار واالساليب وا

 .(Yu, 2012:1713)واالستقاللية 

 :االتكنولوجي نحو التوجو 2-3-4-3

اثر مباشر عمى المنافسة وعمى  اآلتي, وبلوجي أثر كبير في تقميؿ التكاليؼإف لمتطور التكنو 
يجاد عمالء أسواؽج وخمؽ جودة المنت عمى تحديد , وىذه األمور ىي التي تعمؿ جديدة وا 

 .(98= 5106الجابري, ) استراتيجيات المنظمات

األدوات والوسائؿ المادية كذلؾ , و ارؼ والخبرات المتراكمة والمتاحةتمثؿ التكنولوجيا جممة المعو 
, وظيفة ما في مجاؿ حياتو اليومية في أداء عمؿ ما, أو نسافالتي يستخدميا اإل دارةاإلوالتنظيمية و 

 .(001= 9;>0 ,سمماف) إلشباع الحاجات المادية والمعنوية سواء عمى مستوى الفرد أو المجتمع

جانب الثقافة المتضمف المعرفة واألدوات بأنيا , خذت بمعناىا الواسعنولوجيا إذا أُ قصد بالتكويُ 
لتحقيؽ النتائج العممية المرغوب  ويسيطر عمى المادة ,في العالـ الخارجي نسافر بيا اإلالتي يؤث

 .(07= :511, أوسريرسعيد و )
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مجموعة المعارؼ والخبرات والممارسات التقنية والعالقات المتبادلة بيف عرؼ أيضا بأنيا وتُ 
ية واالجتماعية, الحقيقة قتصاداألنظمة الفرعية لمعمؿ, حيث تطبيقيا يساىـ في إشباع الحاجات اال

 .(>>5= 5116, ديسمػػر)أو المتوقعة 

عرؼ عمى أنو رغبة المنظمة في االنتفاع مف التكنولوجيا الجديدة أو التوجو التكنولوجي فيُ  أمَّا
 . (Hakala, 2010: 36) بداعالمنتجات واإل

عد كأداة التكنولوجية التي تُ فقد عرفو بأنو أحد الموارد  (Joachim and others, 2011: 36) أمَّا
  .تساىـ في بناء الميزة التنافسية المستدامة

, واستعماؿ التكنولوجيا استثمار حقيقي في البحث والتطوير أنوب وُيعرؼ التوجو نحو التكنولوجيا
عمى أنواع التكنولوجيا الجديدة المختمفة مف داخؿ وخارج  , والمسح المسبؽ والحصوؿالمتقدمة
 .(>7= 5106جالب, )وتحقيؽ التكامؿ بينيا  ,الصناعةميداف 

االلتزاـ بالبحث متمثمة في ) وتتميز المنظمات المتوجية نحو التكنولوجيا بأربعة خصائص
( , واالنفتاح عمى األفكارالتكنولوجية التطوراتتطبيؽ أخر , و تكنولوجيا جديدة, واكتساب والتطوير

(Zhou and others, 2005: 45) . 

 :ىدا الرؤية والرسالة واأل 2-3-4-4

 ولكنيا جذابة, عباراتو  منمقة شعارات مجرد ليست ىداؼواأل والرؤية الرسالة صياغة عممية إف
 ومكانتيا المرغوبة, أنشطتيا ونوعية ,المنظمة مستقبؿ حوؿ الخالؽ االستراتيجي الفكر في منيج

 دارةاإل تمتـز والذي ,فعاؿال االستراتيجيالمنظمة  مسارتحديد  في ىايساعد والذي المتوقعة, السوقية
 اتخاذ عممية توجيو عمى قادرة عتبر الرؤية والرسالة االستراتيجية, حيث تُ ياأىدافو  ياغايات لتحقيؽ بو

 وىو ,نشطةاأل بيا دارتُ  التي الطريقة عمى والتأثير المنظمة, استراتيجيات مالمح وتحديد القرارات
دارية تنظيمية قيمة تحقيؽ إلى يؤدي ما  .(5101)فرحات,  حقيقية وا 

 .ضمف مكونات التوجو االستراتيجي ىداؼالرؤية والرسالة واألمتفصيؿ في ل الحقاً  وسنقؼ

 :التوجو االستراتيجي مكونات 2-3-5

 مكونات التوجو االستراتيجي لمنظماتاالختالؼ بيف الباحثيف في ترتيب مف رغـ عمى ال
ورسالتيا والئحة  عماؿعمى أف ىذه المكونات تتمثؿ في رؤية منظمة األإال أنيـ يتفقوف , عماؿاأل

 .(055= :511إدريس,  وحمداف بني )يا االستراتيجية أىدافوغاياتيا و ية فييا ساسالقيـ األ
 يبيف مكونات التوجو االستراتيجي. (5) رقـوالشكؿ 
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 االستراتيجي مكونات التوجويوضح ( 5) رقـ الشكؿ

 :االستراتيجيةالمنظمة  رؤية 2-3-5-1
الرؤية مصطمح شائع االستخداـ في مجاؿ الفكر االستراتيجي, فيي تصور لمصورة  ُتعتبر

 .(;>= >511, )أبو النصرالذىنية المستقبمية لممنظمة والقيـ التي تحكميا واتجاىيا في المستقبؿ 
 ليا المستقبمية والتي ال يمكف تحقيقياأمَّاالمنظمة و عمى أنيا طموحات المنظمة  رؤيةوصؼ وتُ  

 .(005= 5106 ,مساعده) في ظؿ الموارد الحالية لممنظمة
لوجية التي ترغب حدد االمسار المستقبمي لممنظمة الذي يُ  أنيا عمىالمنظمة رؤية  عرؼوتُ 

, ونوعية القدرات واإلمكانات التي والمركز السوقي الذي تنوي تحقيقو, في الوصوؿ اليياالمنظمة 
 .(:;= :511, أخروف)المرسي و تخطط لتنميتيا 

لما يجب أف يكوف عميو حاؿ المنظمة  ,طموحاتو , , توجياتتصورات ىياالستراتيجية  فالرؤية
لىو  ,مستقبالً   .(51: 2013)الجابري, مف وضع المنظمة الحالي  انطالقا ,ريد الوصوؿأيف ت ا 

 :المنظمةرؤية خصائص  2-3-5-1-1
 :(99= 5107 عطيو,)يجب مراعات الخصائص األتية المنظمة  أىداؼؽ يلتحق

 .دارةاإلنظمة وبمختمؼ المستويات لجميع العامميف بالم ومشجعاً  أف يكوف مضمونيا مفيوماً  -0
 .تي يجب تحقيقيا في إطار زمف محددال ىداؼأف تحتوي عمى ىدؼ أو مجموعة مف األ -5
 .ة وكذلؾ الشموؿ والمنطؽ واالتجاهصياغة الرؤياالختصار والوضوح في  -6
 .يف مختمؼ فئات العامميف بالمنظمةنشرىا وتداوليا ب -7

 (5106المصدر: )مساعدة, 
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  :المنظمةرؤية أىمية  2-3-5-1-2

 :(El-Namaki, 1992: 25-29) أنيا في رؤيةتبرز أىمية ال

 .ت تنافسيةأصبحمستقبميا في بيئة  راقب عمؿ المنظمة في الوقت الحاضر وتسيطر عمىتُ  -0

 .يجابي تجاه المنظمةز منظورىـ اإلمبي تطمعات العمالء وتعز استراتيجيات تُ  إلىتُبرز الحاجة  -5

 .عماؿحدد لألممنظور واضح و  امتالؾبعد المنظمة عف حاالت الفشؿ والمصاحبة لعدـ تُ  -6

 .يةساسسموكياتيا األمنظمة وفي نماذج حداث تغيرات جوىرية مطموبة في ثقافة التحث عمى إ -7

 .المنظمةاإليجابي بيف جميع العامميف في  مف التفاعؿتبني حالة  -8

 :رسالة المنظمة 2-3-5-2

رسـ التخطيط االستراتيجي لممنظمة و  ية في عمميةساسعد رسالة المنظمة أحد المكونات األتُ 
 .ي مف وجود المنظماتساسالغرض األ حدد, وكذلؾ تُ التوجو المستقبمي ليا

غيرىا مف  والتي تميزىا عف ,الخصائص الفريدة في المنظمةتمؾ بأنيا رسالة المنظمة عرؼ تُ إذ 
ية لممنظمة سواء كانت مكتوبة ساس, وىي صياغة لفظية تعكس التوجيات األالمنظمات المماثمة ليا

 .(:9= 5107, عطيو)أو ضمنية 
باإلجابة  اً أساسلذي مف أجمو وجدت المنظمة وتيتـ عبر عف اليدؼ ابمعنى أف رسالة المنظمة تُ 

 :(018: >511, أبو النصر)ة اآلتيعف األسئمة 
 ؟لماذا وجدت المنظمة 

 ؟ماىي طبيعة عمميا 

 ؟مف ىـ عمالؤىا 

 ؟اىي القيـ التي تحكـ عمؿ المنظمةم 

 ؟ىي اتجاىات المنظمة تجاه عمالؤىاما 

 ؟جاىات المنظمة تجاه العامميف بياماىي ات 

 :خصائص رسالة المنظمة 2-3-5-2-1

 :(050= 5106, مساعدة) يمي ي توفرىا في رسالة المنظمة ماالتي ينبغمف الخصائص 
 .ية المنظمة وتوجياتيا المستقبميةعف رؤ الرسالة عبر أف تُ  -0

 .المصالح في صياغتيا أصحابامميف و مشاركة عدد أكبر مف الع -5

 .تكوف قصيرة وواضحة لمجميعأف  -6
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 .مميمة ومحفزة لمجميع عمى تحقيقيا -7

 . القناعة تجاه الوضع الحالي لياو تعكس الطموح والتحدي لدى المنظمة  -8

 .وليس ما تقدمو مف خدمات أو منتجات أف تعكس وبوضوح ما تقدمو المنظمة إلشباع الرغبات -9

 .ؿ النجاح الرئيسية لتحقيؽ التميزتتضمف عوام -:

 .المصالح أصحابحوذ عمى اىتماـ مف تتسـ بالجاذبية وتست -;

 المصالح. أصحابالواضحة والمتجانسة لجميع  ىداؼتوفؽ بيف األ ->

 .في االتجاىات المستقبميةفي حاؿ حدوث تغييرات ببعض التعديالت  لمسماحمرنة  -01

 :أىمية رسالة المنظمة 2-3-5-2-2

 :(1:= 5107يو, )عط اآلتيتبرز أىمية الرسالة في 
  .التي يتـ وصفيا لممنظمة ىداؼاأل أساسىي عتبر الرسالة تُ  -0

 .داخؿ المنظمة ىداؼعدـ تضارب األ ساعد عمىتُ  -5

 .اء في المنظمة باتجاه واحد ومحددساعد عمى تركيز جيود األعضتُ  -6

 ُتحدد المسؤوليات لكؿ وظيفة داخؿ المنظمة . -7
 .المواردساعد في ترشيد وتخصيص تُ  -8

 االستراتيجية:الغايات  2-3-5-3
 , ويدخؿأغمب المنظمات االقتراب منيااوؿ عامة توضع بصورة مجردة تح اً أىدافمثؿ الغايات تً 

, لذلؾ األخالقيةتعظيـ الربح والنمو والتوسع وااللتزاـ بالمسؤولية االجتماعية والجوانب في إطارىا 
العميا ىي المسؤولة عف تحديدىا  دارةف اإلأ إذ, عماؿتراتيجية الشاممة لمنظمة األفيي ترتبط باالس

دريسو  حمدافبني )  .(:07= :511, ا 
فإف رسالتيا ورؤيتيا تبقى مجرد شعارات  ,ىداؼلـ تستطع المنظمة تحقيؽ ىذه الغايات واأل إذاف

 .(067 =5106مساعدة, )لممنظمة  يخالية مف المضموف الحقيق

 :خصائص الغايات 2-3-5-3-1

 :(9;= 5107 ,)عطيويأتي ما بعض الخصائص مف أىميا االستراتيجية  ىداؼمغايات واألل
 .يةساسوتوجياتيا المستقبمية األ, بحيث تعكس فمسفة المنظمة التفاصيؿ الدقيقةعف  عدالبُ  -0

 .أكثرغطي فترة ثالث سنوات أو ما تُ عادة و , رسالةالرؤية و البنى عمى تُ  فيي, طوؿ األجؿ -5

 .اشباعيا إلىلخدمات التي يحتاجوف , واالعمالء الذيف تخدميـ المنظمة عةمجمو  لكافة الشموؿ -6



 
32 

 .ظمة وقيميا التنظيميةمع رؤية ورسالة المنأف تكوف منسجمة  -7

 .واقعية وقابمة لمتحقيؽأف تكوف  -8
 :ىمية الغاياتأ 2-3-5-3-2

 :(068= 5106, )مساعدة اآلتيممنظمات بلاتيجية االستر  ىداؼأىمية الغايات واأل تتمثؿ
 .المنظمة التي تواجومرشدا التخاذ القرارات كونيا تمثؿ العامؿ المحدد لمختمؼ القرارات ُتعتبر  -0

 .اتخاذ القراراتو وتساعد في التوجيو والرقابة  ,عنصرا ميما في التخطيط عتبرتُ  -5

 .التجاىيا االستراتيجي عطي وضوحاً تُ تصؼ مستقبؿ المنظمة المرغوب و  -6

 .المختمفة دارةاإلفي المستويات  ىداؼتساعد في وضع الترابط المنطقي لأل -7

واالستخداـ الفاعؿ ليا, كما تساىـ في تحديد ساعد في تحقيؽ التخصيص الجيد لمموارد, تُ  -8
 األىداؼ الفرعية لموحدات, وفيـ العامميف ألدوارىـ ومسؤولياتيـ.

 :االستراتيجية ىدا األ 2-3-5-4
ب تحقيقيا لمنتائج الواج , وعادة ما تكوف مرشداً مف الغايات وتحديداً  تفصيالً  أكثر ىداؼعتبر األتُ 

عمى أنيا تمؾ المستويات المستيدفة المحددة والقابمة  ىداؼاألعرؼ , وتُ قؿعمى مستويات زمنية أ
دريس, و  )بني حمدافلمقياس مف أجؿ تحقيؽ الغايات االستراتيجية   .(085= :511ا 

 :االستراتيجية ىدا خصائص األ 2-3-5-4-1

 :(070= 5106مساعدة, )الخصائص التي ينبغي توافرىا وىي لألىداؼ العديد مف 
 .يا في اإلطار الزمني المحدد لذلؾراد الوصوؿ إليأي توصيؼ النتيجة التي يُ  ؛التحديد -0

 .تغير في البيئة الخارجية لممنظمةأي إمكانية إجراء بعض التعديالت عند حدوث  ؛نةالمرو  -5

 .اسيامف قي دارةا بطريقة تمكف اإلحيث تتـ صياغتيب ,وىي مرتبطة بالتحديد ؛القابمية لمقياس -6

 .ؽ بمزيد مف الجيد والمثابرةيلتحق يجب أف تكوف واقعية وقابمة ؛القابمية لمتحقيؽ -7

 .ف تحقيؽ ىدؼ معيؽ لتحقيؽ ىدؼ أخربحيث اف ال يكو  ؛التوافؽ -8

 .المصالح أصحابامميف والمسؤوليف و وذلؾ لضماف التزاـ الجميع بتنفيذىا مف الع ؛القبوؿ -9

 .ىداؼخالليا تنفيذ األيتـ مف النشاط فيو الوسيمة التي  أمَّا ؛عمى النتائج التركيز -:

 :ةاالستراتيجي ىدا أىمية وفوائد األ 2-3-5-4-2
 :(;:0= 5100, )العريقي حقؽ فوائد عدة منياة لممنظمة وتُ ذات أىمي ىداؼعتبر األتُ 

 .اعد عمى تحديد المسار الفعمي لياسرشد جميع العامميف في المنظمة وتُ مثؿ المنارة التي تُ تُ  -0

 .مةالمختمفة في فيـ أدوارىـ المطموبة في إطار المنظالمصالح  أصحابساعد تُ  -5
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 (5100)العريقي,  المصدر:

 

 ىداؼتصنيؼ األيوضح ( 6) الشكؿ رقـ
 

 .لمقرارات عند صياغتيـالتنسيؽ والتفاىـ بيف المدراء  أساستخمؽ  -6

 .والمينية المختمفة دارةاإلويات تعمؿ كمعيار لمتقييـ عمى المست -7

 .الدوافع لدى العامميف في المنظمةتقوي  -8

 :ىدا األتصني   2-3-5-4-3

 : (>:0= 5100)العريقي, ىي و لعدة معايير  ىداؼؼ األصنتُ 
  .التشغيمية , وكذلؾالتكتيكية, واالستراتيجية ىداؼاأل :وىي بحسب األىمية ىداؼيؼ األتصن -0

داريةإنتاجية أىداؼوىي  :بحسب المجاؿ ىداؼتصنيؼ األ -5  ., ومالية, وتسويقية, وا 

 .قصيرة المدى أىداؼ, و المدى ةطويم أىداؼ: وىي بحسب اإلطار الزمني ىداؼصنيؼ األت -6

 .المصالح أصحاب أىداؼبحسب  ىداؼتصنيؼ األ -7
 :لممعايير وفقاً  ىداؼ( يبيف تصنيؼ األ6) رقـوالشكؿ 

 

 

 

  



 
34 

 :التنافسية 2-4
مستويات المعيشة  ية وتحسيفقتصادالتنمية اال استمراريةلضماف  ةت التنافسية ضرور أصبح

نافس عمى ت تُ أصبحعد التنافسية مجرد اإلنتاج بأقؿ التكاليؼ, بؿ لـ تُ بحيث  ,ألفراد المجتمع
 .(>0= >511)النسور, ترسيخ مبدأ الجودة والتميز, وىذا ما يسمح بالمنافسة رغـ ارتفاع التكاليؼ 

 :التنافسيةوأىدا  مفيوم  2-4-1

 وأىداؼ التنافسية باآلتي:يتمثؿ مفيوـ 

 مفيوم التنافسية: -أوالا 

, وذلؾ لعدـ ذات األوجو المتعددة األخرىية قتصادعتبر مفيوـ التنافسية مثمو مثؿ المفاىيـ االيُ 
  .(55= 5119 )منير, دقيقاً  اسؾ يسمح بتفسيرىا تفسيراً وجود إطار نظري قوي ونموذج متم

وُتعرؼ ايضًا بأنيا استغالؿ منظمة األعماؿ لنقاط قوتيا الداخمية في أداء األنشطة الخاصة 
, بيا, بحيث تتولد قيمة ال يستطيع المنافسوف تحقيقيا في أدائيـ ألنشطتيـ   .(75 =>511)العتـو

 إلىمف خاللو , ماىي إال ذلؾ التحدي الذي تسعى المنظمة ف التنافسية عمى مستوى المنظمةإ
, مف أجؿ تمبية حاجات العمالء والرفع مف مستوى الجودة نتاجيةإلتحسيف أدائيا عف طريؽ زيادة ا

 .(86= 5117)حسيف,  األخرىكفاءة مقارنة مع المنظمات  أكثربشكؿ 

 الدولة نتجتُ  خاللو مف الذى المدى إلىشير في حيف أف مفيوـ التنافسية عمى مستوى الدوؿ يُ 
 نفس وفى والعادلة, الحرة السوؽ شروط ظؿ وفى العالمية, سواؽاأل في نافستُ  وخدمات منتجات
 .(8 =5115طارؽ, ) الطويؿ األجؿ في لمعامميف فييا الحقيقي الدخؿ زيادة تحقيؽ يتـ الوقت

 أىدا  التنافسية: -ثانياا 

 :(0:= ;511 نذير,)أىميا التي مف و , ىداؼتحقيؽ العديد مف األ إلىسية التناف تسعى
 .كفاءة كثراأل منظماتـ في بقاء الساىحيث أف التنافسية تُ : درجة عالية مف الكفاءةتحقيؽ   -0
 .ات التكنولوجية واالبتكاراتبداعتحقيؽ اإلب وذلؾ: التطوير والتحسيف المستمر لألداء  -5
 .ياأرباحمف تعظيـ  عمىذات الكفاءة األ منظماتتتمكف ال ذإ :رباحساعد عمى زيادة األتُ   -6
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 القدرات الحالية
ماىي مواطف الضعؼ والقوة الحالية 

 لدى المنافس؟

 تغيرات اإلدارة
ماىي التغيرات التي وضعتيا اإلدارة 
 عف نفسيا وعف منظمتيا وعف القطاع؟

 الخطوات الممكنة/ الُمتخذة
 االستراتيجيات الحالية

التي يعتمدىا ماىي االستراتيجيات 
 المنافس حاليًا؟

 رد المنافس
 ما ىو التركيز الفعمي لممنافس مقارنة بالمذكور؟ -
 ماىي التحركات أو التغيرات التي يجرييا المنافس؟ -
 ماىي مواطف ضعؼ المنافس أو تقديراتو الخاطئة؟ -
 ؟ما ىو رد المنافس المحتمؿ عمى مبادرات السوؽ -

 الحوافز
 الفمسفات/ االستراتيجيات المستقبميةاألىدا / 

 ماىي حوافز اإلدارة؟

 

 :المنافسينتحميل  2-4-2
ما نجد أف المنظمات المختمفة ليا عالقات مختمفة مع منافسييا, فكمما زاد ارتباط  غالباً 

 المنظمات بمنافسييا كمما احتاجت المنظمة إلى بذؿ المزيد مف الجيد لفيـ توجيات المنظمات
تحقيؽ مف  نصيبخذ المنافسة وما تنوي فعمو, فالمنافسوف لدييـ أىداؼ ال يمكف تحقيقيا إال إذا أُ 

 .(099= >511 )أبو النصر,ممنظمة األىداؼ االستراتيجية ل

ومف تحميؿ المنافسيف يسيؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ قيمة أعمى لمعميؿ عبر ثالث وسائؿ ميمة 
 :(97= >511)بينسوساف وفميشير, وىي 

 يمكف استغالليا. بحيث ,الضعؼ االستراتيجية التي يعاني منيا المنافس نقاطإظيار  - أ
 وتغيرات البيئة. يـ,فعؿ المنافسيف واستراتيجيات ودردبتوقع ال - ب
 ,الفرص واقتناص نقاط قوة المنظمة لالستفادة مف ,توفر ىذه المعرفة المرونة لممنظمة -ج

 .المنافسيفمواجية تيديد المنظمات المنافسة مف خالؿ استغالؿ نقاط الضعؼ لدى و 
 :المنافسيفتحميؿ ( يوضح عناصر 7) رقـوالشكؿ 

 المنافسيفتحميؿ عناصر يوضح  (7) رقـ شكؿ

 (>511المصدر: )بينسوسان وفليشير, 
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 :نطاق التنافس 2-4-3

الئـ قدراتيا وميداف نشاطيا, ثـ وضع تعمؿ المنظمة عمى البحث عف الميزة التنافسية التي تُ 
حتى يتـ تحقيؽ النتائج  المعتمدةمعايير وضوابط تتسـ بالديناميكية لقياس درجة صواب الميزة 

 .)السوؽ المستيدفة(نطاؽ التنافس يبيف  (0) رقـالجدوؿ و . (:; =;>>0)خميؿ,  مرجوةال

 االربعة لنطاؽ التنافس محاوراليوضح  (0)رقـ جدوؿ 

 حالتعري  والشر  التنافس نطاق

القطاع  نطاؽ
 السوقي

ىنا يتـ يعكس مدى تنوع مخرجات المنظمة, والعمالء الذيف يتـ خدمتيـ, و 
 ما بيف التركيز عمى قطاع معيف مف السوؽ أو خدمة كؿ السوؽ. االختيار

 النطاؽ الرأسي
 

عمى  اعتماداً  أو خارجياً  عبر عف مدى أداء المنظمات ألنشطتيا داخمياً يُ 
مصادر التوريد المختمفة, فالتكامؿ الرأسي المرتفع بالمقارنة مع المنافسيف قد 

 .زايا التكمفة األقؿ أو التميزيحقؽ م

 الجغرافي النطاؽ
دوؿ التي تتنافس فييا المنظمة, ويسمح يعكس عدد المناطؽ الجغرافية أو ال

تقديـ نوعية واحدة مف  بتحقيؽ مزايا تنافسية مف خالؿ المشاركة في لممنظمة
 .عبر عدة مناطؽ جغرافية مختمفةالوظائؼ و  نشطةاأل

 نطاؽ الصناعة
المختمفة عبر عدة صناعات مف شأنو خمؽ  نشطةف وجود روابط بيف األإ

أو نفس التسييالت  استخداـفرص لتحقيؽ مزايا تنافسية عديدة, فقد يمكف 
 أو الخبرات عبر الصناعات المختمفة التي تنتمي إلييا المنظمة. الموارد

 (;>>0خميؿ, ): المصدر
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 الميزة التنافسية: 2-5
فرصة  وتقديـمثؿ الميزة التنافسية العنصر االستراتيجي الياـ الذي يساعد في اقتناص الفرص, تُ 

 (.050= 5109, )النويقو جوىرية وحقيقية لكي تحقؽ المنظمة ربحية متواصمة بالمقارنة مع منافسييا

حالة التكامؿ بيف منظمتيف أو ف التنافسية بأف التنافسية ُتمثؿ التنافسية ع وتختمؼ الميزة
رابحاف, أي تحقيؽ اقتصاديف مف أجؿ زيادة القيمة المضافة لكؿ منيما, ويخرج بموجبيما الطرفاف 

كسب حصة لحالة المزاحمة بيف منظمتيف او اقتصاديف المنافسة مثؿ تُ  بينما ,التكامؿ االقتصادي
وتعتبر شدة المنافسة أحد مؤشرات  خاسر,يخرج أحد األطراؼ مف المنافسة  وبالتاليسوقية ممكنة, 
 (.>= 5100 ,الفكر االقتصاديفي  )التنافسية ف المنافسة ىي وصؼ لحالة السوؽأالتنافسية, كما 

 :الميزة التنافسية وأنواع وأىدا  وخصائص مفيوم 2-5-1
 الميزة التنافسية باآلتي: وأنواع يتمثؿ مفيوـ وأىداؼ وخصائص

 مفيوم الميزة التنافسية: -أوالا 
الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممنظمة إنتاج قيـ  بأنيا:التنافسية الميزة  ُتعرؼ

والتميز  االختالؼومنافع لمعمالء عما يقدمو المنافسوف مف وجية نظر العمالء الذيف يقبموف ىذا 
 .(017= 5110)السممي,  خروفوالقيـ التي تتفوؽ عما يقدمو األ حيث يحقؽ ليـ المزيد مف المنافع

مف  أعمىفيي مجاؿ تتمتع بو المنظمة بقدرة , شمولية أكثر زة التنافسية تعريفاً الميُعرفت وكذلؾ 
بع الميزة التنافسية مف قدرة , وتنمنافسييا في استغالؿ الفرص الخارجية أو الحد مف أثر التيديدات

القدرة عمى جيا أو , فقد تتعمؽ بالجودة أو التكنولو غالؿ مواردىا المادية أو البشريةالمنظمة عمى است
, أو تميز الفكر المالية, أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار والتطوير أو وفرة الموارد تخفيض التكمفة

 .(89= 5115, المريسيو ادريس ) , أو امتالؾ موارد بشرية مؤىمةاإلداري
 أىدا  الميزة التنافسية: -ثانياا 

 : (:61: 5106سياـ, )ة اآلتي ىداؼتحقيؽ األ إلىتسعى الميزة التنافسية 

 .ديدة أو اختراؽ مجاؿ تنافسي جديدخمؽ الفرص التسويقية الج -0
 . عف منافسياتميز ملالمنظمة تييئة , و تميزىـ أسبابمف خالؿ تحديد  يفلمنافسالتغمب عمى ا -5
 .ولمبحث عف الفرص الممكنةؿ المنظمة بمستقنافسية وسيمة لتكويف رؤية جديد لتعتبر الميزة الت -6

 خصائص الميزة التنافسية: -ثالثاا 
 :(;06= 5118)الزعبي, ىناؾ العديد مف الخصائص التي تتميز بيا الميزة التنافسية وىي 

 .أي تتحقؽ بالمقارنة وليست مطمقة أنيا نسبية -0
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 .التفوؽ واالفضمية عمى المنافسيف تحقيؽ إلىتؤدي تنبع مف داخؿ المنظمة وتحقؽ قيمة ليا, و  -5
 .اأو كمييم تقدمو لمعمالءأو في قيمة ما المنظمة,  أنشطة ءتنعكس في كفاءة أدا -6
 .وتحفيزىـ لمشراء منيادراكيـ, وا   العمالءالتأثير في  إلىؤدي يجب اف تُ  -7
 .سرعة عندما يتـ تطويرىا وتحديدىاأنيا تتحقؽ لمدة طويمة وال تزوؿ ب -8

 أنواع الميزة التنافسية: -رابعاا 
 :(;55= :511)حبتور, كاآلتي لمواجية المنافسيف يوجد ثالثة انواع مف المزايا التنافسية ىي 

 .ف المنافسيفبسعر اقؿ مـ خدماتيا يتقدمف بحيث يمكنيا  :استراتيجية القيادة في التكاليؼ -0
 .تخمؽ لنفسيا مركزا تنافسيا مميزاقدرة المنظمة عمى أف  ىي :استراتيجية التمايز -5
 .غيرىـ مف أكثرتمبية احتياجاتيـ و , العمالءاختيار شريحة مف عبر  :التركيزاستراتيجية  -6

 :ومراحل تحقيقيا بناء الميزة التنافسية عوامل 2-5-2
 : (010 =5119, )الدىدار العديد مف العوامؿ منيادخؿ في بناء الميزة التنافسية ي

 .إلنتاج مخرجات معينةيتمثؿ في مقدار المدخالت المطموبة  و :الكفاءة المتميزة -0
 .عمالءساعد في خمؽ وتعظيـ القيمة لموىي ما ت :الجودة -5
 .المنظمة أو المنتجات إدارةشيء جديد أو حديث يتعمؽ بطريقة ويقصد بو  :التجديد -6
 .المنافسيفئيا افضؿ مف شباع حاجات عمالتحديد وا   وذلؾ عبر :االستجابة لحاجات العميؿ -7

 (:075= 5118)الزعبي, ىناؾ ثالثة مراحؿ ىي ولتحقيؽ الميزة التنافسية 
تحميؿ بنية القطاع الذي تنتمي إليو المنظمة: وذلؾ مف خالؿ الضغط الذي تمارسو القوى  -0

ية, وقدرة العمالء جدد, وقدرة المجيزيف التفاوضالمستثمريف التيديد )التنافسية الخمس 
 المنتجات أو الخدمات البديمة, والتنافس بيف المستثمريف الحالييف(.التفاوضية, وتيديد 

 عمى المنظمة أف تقـو باختيار استراتيجية تنافسية محددة.أف  إذاالستراتيجية التنافسية: إقرار  -5
 .تنتمي إليو ووضعيا التنافسي فيو إعادة تقييـ القطاع الذيعبر تطبيؽ االستراتيجية التنافسية:  -6
 :ياومكونات الميزة التنافسيةمصادر  2-5-3

 :((Pitts and Lie,1996: 70 اآلتيٌتحدد مصادر الميزة التنافسية ب
 المصادر الداخمية المرتبطة بموارد المنظمة الممموسة وغير الممموسة. -0
 المصادر الخارجية, وىي كثيرة ومتعددة وتتشكؿ مف خالؿ متغيرات البيئة الخارجية وتغيرىا. -5
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 (;>>0, : )خميؿالمصدر 

ميزة تنافسية 1

حجم الميزة التنافسية

ميزة تنافسية 2

التقديمالتبنيالتقليد الضرورة

 دورة حياة الميزة التنافسيةيوضح ( 8)رقـ  شكؿال
 

 : (75= 5101)دحبور, ية ىي أساستنافسية ثالثة مكونات لمميزة الو 
الميزة التنافسية التي تتحقؽ مف خالؿ انخفاض  جوىر عتبروالتي تُ  :يةساساأل الميزة التنافسية -0

 .بالمنافسيف تكمفة والتميز مقارنةً ال
 .سوقية لممنظمة بالنسبة لممنافسيفوىي التي تعكس الحصة ال :الحصة السوقية الظاىرة -5
 . المنظمة في األجؿ الطويؿ تنافسيةوىي التي تحافظ عمى  :الميزة التنافسية المستدامة -6

  :رة حياة الميزة التنافسيةدو  2-5-4

ف دورة حياة الميزة أ, إال دورة حياة كدورة حياة المنتج يال إف االستمرارية لمميزة التنافسية
لؾ بحسب طبيعة الميزة , كذلمقطاعات المختمفةساوية بالنسبة التنافسية التي تمر بيا ليست مت

 :(8;= ;>>0خميؿ, )تفصيؿ عف دورة حياة الميزة التنافسية  يأتي, وفيما التنافسية
 إلىة األطوؿ مقارنة بالمراحؿ, وذلؾ الحتياجيا , وىي المرحمالنمو السريعأو  :مرحمة التقديـ -أوالا 

 .لكونيا جديدة عمى العمالءو  ,والبشريةكانات المادية والمالية مالكثير مف اإل
 يبدأومنيا  ,قصاىاأ الميزة التنافسية, وبموغ الستقرار النسبيوىي بداية ا :مرحمة التبني -ثانياا 

 .متمكتيا المنظمةميزة التي االبالتقصي عف مصدر المنافسوف 
لمميزة  بسبب تقميد المنافسوف اجع لمميزة التنافسية في المنظمةالتر  يبدأوفييا  :مرحمة التقميد -ثالثاا 

 .يا المنظمة ومحاولة التفوؽ عميياالتي حصمت عمي
حيث يتواصؿ مف الضرورة تحسيف الميزة التنافسية وتطويرىا, وفييا أصبح  :مرحمة الضرورة -رابعاا 

 : يبيف دورة حياة الميزة التنافسية (8) رقـالشكؿ و , التراجع في حجـ الميزة التنافسية
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  :المستدامة الميزة التنافسية 2-5-5

تسعى لمبقاء  التي عماؿاستراتيجيا لمنظمات األ ومساراً  ىدفاً الميزة التنافسية ُتعتبر استدامة 
البيئة المحيطة بيا مف مارس عمييا مف قبؿ ولتتجنب الضغوطات التي تُ  ,واالستمرار مف جانب

حيث ظيرت نظرية الميزة التنافسية المستدامة في السنوات األخيرة مف القرف الماضي خر, جانب أ
 إذ, االستراتيجية دارةفي مجاؿ اإل صاً اليياكؿ النظرية الواعدة في األدب اإلداري وخصو  أكثركأحد 

عمى  ,والميزة االستراتيجية ,التنافسية الميزةبأف الميزة التنافسية المستدامة في حقيقتيا منتج يرتبط 
ف الميزة التنافسية المستدامة ىي تمبية الحاجات الحالية لمسوؽ مع األخذ بعيف االعتبار عتبار أا

 . (:= 5106البكري وبني حمداف, )الحاجات المستقبمية لألجياؿ القادمة 
شكاؿ ف يكوف ىناؾ شكؿ مف أزتيا التنافسية بمرور الوقت يجب أحافظ المنظمة عمى ميولكي تٌ 

 :(::5= :511)سادلر,  تييأما والتي منيا  ,موانع التقميد
 .ات المنافسة تشخيص الغموض السببيمما يصعب عمى المنظم ,اجز المعموماتيةالحو  -0
  .بمزايا يتعذر عمى المقمد بموغيا المتميزةو  ,ولىمزايا المبادرة بالخطوة األ -5
 .المنافسة منظماتالعمى التقميد حيث يصعب  ,لمعتمدة عمى المواردالمزايا ا -6

 :الميزة التنافسية محاور 2-5-6
طبيعة بحسب نوع المنظمة و  , وذلؾسيةالميزة التناف محاورتباينت أراء الباحثيف حوؿ تحديد 

 االستجابة, الجودة,)وىي ( 5107) أخروفي و الشبم دراسة حددتو ما محاورال تمؾ ومف ,عمميا
 البحث) ىيفقد حددت محاور لمميزة التنافسية  (5106) المقادمةدراسة  أمَّاو (, السمعة ,بداعاإل

 (.العامة نشطةاأل في المجتمع المتعمقة برضا العامة الخدمة التعمـ,و  التعميـ واالكتشاؼ,
 في العالي التعميـ منظمات في التنافسية الميزة محاور (5105) الصالح دراسة حددت كما

 التعميـ العممي, البحث ,عماؿاأل ريادة المعرفة, مجتمع بناء المجتمعية, الشراكة العالمية, الريادة)
 البنية الموارد, الدولية, المطابقة شيادات األكاديمية, جوائز التميز األكاديمي, االعتماد والتعمـ,
عمى الميزة التنافسية  محاورتمثمت  (5100) وفي دراسة شعباف(, األكاديمية السمعة التحتية,

 .(االستجابة ,بداعاإل الكفاءة, الجودة,)
ىذه الدراسة  تيتم في تحقيق الغاية منالتي  محاورعمى الالحالية الدراسة  اعتمدتوقد 

 :اآلتيوالمتمثمة في 
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 :البحث العممي 2-5-6-1

في الجوانب العممية ومشكالت المجتمع  السيما ,بكؿ ما ىو جديد يرتبط موضوع البحث العممي
 .(>;= 5109ر, عسك), وبطموحاتو ومتطمباتو المستقبؿ, وبقضاياه واحتياجاتوو 

والتعميـ والخدمة العامة لمجامعة, تعتبر  بحاثبيعة العالقة الحرجة بيف مياـ األوبسبب ط
منظمات عتبر تُ  كذلؾو  ,الجامعة التنافسية خطط استراتيجيات, فيي تُ ميمة لمجامعات بحاثاأل

ف الييئة أإذ  ,استراتيجيا كيدفاً  بحاثبرنامج األلعف توفير بيئة  منظمات مسؤولة التعميـ العالي
 .(570 =5119, أخروفماكي و ) المنظمةمتشابكوف في تنافسية  بحاثالتدريسية والطالب واأل

أف البحث العممي ىو أحد أىـ المعايير التي ( :0= 5106قاسمية وطرابمسي, )وكما أثبتت دراسة 
حيث تصؿ نسبة التقييـ منظمات التقييـ العالمية, لدى  منظمات التعميـ العاليفي رفع ترتيب تدخؿ 

 .مف إجمالي معايير التقييـ %91 إلى (Webometrics)لتصنيؼ  المتعمؽ بالبحث العممي
  :مفيوم البحث العممي 2-5-6-1-1

عرؼ البحث العممي يُ  إذ, مفيوـ البحث العممي إلى تعريؼعنييف لمامف الباحثيف و  ذىب كثير
ة بوضوح بيدؼ الحصوؿ و استقصاء منظـ ومنطقي يتناوؿ مشكمة محددعبارة عف تحقيؽ أبأنو 

 .(50= :510, أخروف)قاسـ و و حموؿ ليذه المشكمة عمى إجابات أ
, وكذلؾ التنقيب عنيا يةنسانوتطوير المعرفة اإلوتحقيؽ بأنو المحاولة الكتشاؼ  رؼ أيضاً وعُ 

 .(60= 5118)محجوب, بنقد عممي متكامؿ و واضح 
  :أىمية البحث العممي 2-5-6-1-2

التي تجعؿ الدوؿ والمنظمات تتطور بسرعة الميمة واحدًا مف المجاالت  البحث العممي أصبح
 : (50= :510, أخروف)قاسـ و  باآلتيتتمثؿ أىمية البحث العميـ  إذ ,مشكالتياوتتغمب عمى  ,ىائمة

 ويسيـ في زيادة وتراكـ المعرفة. واألسباب الُمفسرة ليا, ,ساعد عمى اكتشاؼ حقائؽ جديدةيُ  -0

 .يدة في معالجة المشكالت المختمفةساعد عمى استنباط طرائؽ جديُ  -5

 .دقيقاً عمميا ً  تحقيقاً يمة وتحقيقيا يعمؿ عمى إحياء المواضيع واألفكار القد -6

 .منو ورفاىيتووأ نسافضؿ لبقاء اإلسيـ في تقدـ المعرفة بما يوفر ظروؼ افيُ  -7

 دور البحث العممي في التنمية المستدامة: 2-5-6-1-3
 (: 58 :5100, )حالوة اآلتيبدور البحث العممي لمتنمية  يكمف

ة, وكذلؾ دراسات وبحوث ميدانيو , سس عممية ناجحةحيث يعتمد عمى أُ  :في مرحمة التخطيط -0
 .مف المشاريع المقترحة يةقتصادواال يبيف الجدوى الفنية
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 (5108مؤشر المعرفة العربي, )المصدر: 

 5108مؤشرات البحث والتطوير واالبتكار في اليمن للعام يبين ( 9)رقم لشكل ا
 

 .الخسائر يا, ويجنبووقت وتكمفة ,ربح لممنظمة وفرتفي مرحمة التنفيذ:  -5

 سيوفر أمواال طائمة ميدورة. فدقة التخطيط والتنفيذ, فات ت مواص: إذا تحققمة االستثمارفي مرح -6

 : البحث والتطوير اتمؤشر  2-5-6-1-4

 المعرفة مؤشر) ىماعنصريف رئيسييف  إلى (فراسكاتي)بحسب دليؿ  ينقسـ مؤشر البحث والتطوير

 :(000= 5108, العربي
ة الموارد البشري, وكذلؾ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير والمتمثمة في :مدخالت البحث والتطوير -0

 .والتطويرمصادر تمويؿ البحث باإلضافة إلى , لمبحث والتطوير

ا, والشكؿ التكنولوجياالختراع, و براءات , و النشر العممي والمتمثمة في: مخرجات البحث والتطوير -5
 :5108( يبيف مؤشر البحث والتطوير واالبتكار في اليمف لمعاـ 9رقـ )

 

 

 :متطمبات البحث العممي 2-5-6-1-5
, مجمؿ التطور الحضاري لتمؾ الدولةإف تطور البحث العممي في أي دولة ليس بمعزؿ عف 

 :(01: 3102, )إبراىيميفرىا لمنيوض بالبحث العممي في اويمكف إجماؿ المستمزمات المطموب تو 
 .البحث العممي سياسة عممية تسير تنظيـ عمؿ أجيزةوجود  -0

 , وتوفير الجو العممي المالئـ لمباحث.الباحثوفو وف متعمماألفراد ال -5

 .المختبرات واألجيزة العممية -6

 .توفير المكتبة العممية -7

8- .  توفير التمويؿ الالـز
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 :الجودة 2-5-6-2
يتوقؼ عمى جودة برامجو وطمبتو, ميـ العالي ف إرضاء احتياجات المجتمع وتوقعاتو مف التعإ

 .(;6= ;>>0, األمـ المتحدة)العامميف فيو األكاديمييف و جودة مستوى ىياكمو األساسية عمى و 
 :مفيوم الجودة 2-5-6-2-1

درجة مف الجودة  أعمى, كما تعني تحقيؽ وفاء بمتطمبات المستفيد وتجاوزىاالجودة تعني ال
واألقساـ مف خالؿ  نشطة, وتكامؿ مجيودات كافة األبأقؿ تكمفة ممكنة في كؿ المراحؿ المثالية

 .(56 =5106 خميس,)الدبر و تحسيف العمميات 
, وبتقديـ منتجات أو خدمات تتالءـ مع , وبمتطمبات السوؽالعمالءالجودة مرتبطة برغبات و 

كما تستيدؼ الجودة في مجاؿ  ,وتطمعات المجتمع نظماتالم أىداؼ, وبما يوائـ بيف يـاحتياجات
, مف اعياُ , واالرتقاء بمستوى الطالب فكريا ونفسيا واجتمـ العالي تحسيف المخرجات وتنوعياالتعمي

دارةو  ,خالؿ بيئة تعميمية سميمة  .(7>= 5109, )عسكرمتميزة وذات كفاءة  ا 
  :أىمية الجودة 2-5-6-2-2

 : (07= 5109)السنفي,  اآلتيبممنظمات أو لممنتج لتتمثؿ أىمية الجودة بالنسبة 
 و البشرية.أدية المتاحة سواء الما نتاجيةسف استغالؿ الموارد اإلحُ  -0

 , وزيادة شيرة المنظمة محميُا وعالميًا.ية لممنظمة وزيادة حصتيا السوقيةزيادة القوة التنافس -5

 واالنتشار الواسع لمنتجاتيا., بتقميؿ نسبة التالؼ مف المنتجات تخفيض تكمفة اإلنتاج -6

 .وح المعنوية لمعامميف في المنظمةرفع الر  -7

 .التكاليؼزيادة اإلنتاج نتيجة تحسف مستوى الجودة وتخفيض  -8

 , فضاًل عف زيادة العائد عمى االستثمار.رباحـ المبيعات وارتفاع نسبة األيؤثر عمى حج -9

 :الجودة أىدا  2-5-6-2-3

 :(55= 5105)رضواف,  إلىتيدؼ الجودة 
 .ائب وبأقؿ تكمفةإيجاد منتجات وخدمات خالية مف األخطاء والعيوب والشو  -0

 , لتاـ لرضى العميؿ حاضرا ومستقبالالتحقيؽ ااالرتقاء لمستوى توقعات ورغبات العمالء, و  -5

 , وااللتزاـ بمتطمبات ومعايير األداء.د عمى التحسيف والتطوير المستمراالعتما -6

 . صحيحأداء العمؿ الصحيح بشكؿ  -7
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  عناصر الجودة في منظمات التعميم العالي: 2-5-6-2-4

 :(79 –;6= ;>>0األمـ المتحدة, ) باآلتيتتمثؿ عناصر الجودة في منظمات التعميـ العالي 
دريبيـ لمواجية , واالستمرار بتعدـ المساواة في صفوفيـالحد مف و : جودة مستوى العامميف -0

دارة, و التحوؿ المجتمعي  .لمبدأ الجدارة شؤونيـ وفقاً  ا 
التدريب في ارتباط  أىداؼوىذا ما يستمـز عناية خاصة بتحديد  :جودة مستوى البرامج  -5

  .ياجات عالـ العمؿ وحاجات المجتمعاحت

 .لجودتو أولياً  شرطاً  اآلتيعالي وبوىـ ما يشكموف المادة األولية لمتعميـ ال :جودة مستوى الطالب -6
مادية ية أساسنية بُ  مف حيث وجود :ية والبيئة الداخمية والخارجيةساسجودة مستوى البنى األ -7

 .وجيا الجديدة لممعمومات واالتصاؿاستخداـ وتنمية التكنول نىبُ و  ,كافية الحتياجاتيا

نغمقة يمكف لمنظمات التعميـ العالي أف تكوف جزيرة م البحيث  :المنظمات إدارةجودة مستوى  -8
 . يتفاعؿ مع البيئة ومتماسكاً  نسقاً م اً امكونيا نظ, عمى ذاتيا

 :الجودة في منظمات التعميم العاليمعوقات تطبيق  2-5-6-2-5
 :(078 =5119وجويحاف,  )الترتوري يأتي ماة تطبيؽ الجودمف معوقات 

 .افية تنظيمية يصعب االنفكاؾ منياوالتشبث بقيـ إدارية وثق ةيدار اإلتقادـ اليياكؿ  -0

 .متطرؼ لمنظـ والقواعد واإلجراءات, أي التطبيؽ الالفكرؿ اتغمب النظاـ عمى اعم -5

 ., وصورية التفويضعمى المركزية ترسيخ االعتماد -6

 .دارييفضعؼ كفاءة اإلمع  اع اإلداري عمى القطاع األكاديميىيمنة القط -7

 . , والبطء في اتخاذ القراراتفيو الخوؼ مف التغيير أو عدـ الرغبة -8

 . مف التحميؿ واالستنتاج واالبتكار واالستظيار بدالُ التعميـ المعتمد عمى التمقيف  -9

 . ؼ لغرض الكسب المادييتأل, واليةإجراء البحث العممي لغرض الترق -:

 .منظمةوتحسيف الصورة اإلعالمية لمخدمة المجتمع لبناء عالقات عامة  -;

 . جرد التمني أو التخطيط عمى الورؽالجودة ال تتحقؽ نتائجيا بم حيث أف, نقص الموارد ->

 :بداعاإل 2-5-6-3
تواجو المنظمات العديد مف التحديات سواء في البيئة الداخمية او الخارجية, ولمواجية ىذه 
التحديات تتجو نحو العامميف بيا إليجاد الطرؽ المثمى لمتأقمـ والتكيؼ مع تمؾ التحديات وخاصة 

 حتى تصؿ تمؾ المنظمات إلى اإلبداع. مف يمتمكوف طاقة ابداعية
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 اإلبداع:مفيوم  2-5-6-3-1

, ومفيدة ومتصمة بحؿ أمثؿ لممشكالتأفكار تتصؼ بأنيا جديدة  عف عبارةبأنو  بداعاإل يُعرؼ
عادة ت ,أىداؼأو تطوير أساليب أو  ات يركيب األنماط المعروفة في السموكأو تعميؽ رؤية أوسع وا 

 .(058= 5101قنديؿ, )ـ مَّااأل إلىيا أصحابمتطور تعبر بفي أشكاؿ مميزة و و  ةيدار اإل

 بداعفاإل حضارية القائمة فيغنييا ويطورىا,طر الاف بجديد يتسؽ وينتظـ في األُ اآلتيبأنو عرؼ ويُ 
ة حوؿ المنتجات والخدمات , وتبادؿ أفكار جديد, والتطويريناميكية ىدفيا الخمؽعممية د ىو

 .(;= 5118ليندة, )األمة وتقدـ المجتمع  اقتصاد, بيدؼ تحقيؽ نجاح المنظمة وحيوية المسوقة
دراؾ, واالختراع, : اإلويشتمؿ عمى ,بأنو القياـ بعمؿ شيء لـ يتـ عممو مف قبؿويُعرؼ أيضًا 

 .(09, 5115)كوؾ, االستثمار و 
 :بداعركائز اإل 2-5-6-3-1

 :(:58= 5111, )القريوتيعمييا وىي  يرتكزمف الركائز لإلبداع  عددً ىناؾ 
 .تعريؼ بالقيـ التنظيمية وتعميقياالعمى األداء, و التركيز  -0

نسانية, و  -5  .بداعاالستقاللية والمغامرة واإل تشجيع روحمعاممة العامميف بكرامة وا 

 . خمؽ بيئة تنظيمية تتسـ بالمرونة, و دارةاإلجراءات تبسيط اإل -6

 :بداعمعوقات اإل 2-5-6-3-2

 : (67 =5106)يحياوي, مف المعوقات التي تحد وتحوؿ دوف تنميتو وىي  عدد لدى اإلبداع
 . ؼعف المألو لتخوفيـ مف الخروج  يبداعوعدـ رغبتيا في التغيير اإل ةيدار اإلمقاومة الجيات   -0

 , وازدواجية المعايير المتبعة في التنظيـ.نيف والصرامة في الروتيف اإلداريالتطبيؽ الحرفي لمقوا -5

 . دارةما يجعميـ يحرصوف عمى اتباع أسموب مركزي في اإل ,المديريف بأنفسيـعدـ ثقة بعض   -6

 . نسافيحبط طاقات اإل, وىو ما االنتقاد المبكر لألفكار الجديدةسوء المناخ التنظيمي و   -7

ىماؿ والتركيز عمى االتصاالت الرأسية  ,عدـ وجود نظاـ اتصاالت فعاؿ  -8  .واألفقية وأىميتياوا 

 . وأعراؼ ال ينبغي الخروج عنياعادات باعتبارىا  السائدة القيـ االجتماعية  -9

 . ـمَّااأل إلىمميف وتوجيييـ ودفعيـ تحفيز العا إلىتؤدي  عدـ وجود قيادة إدارية مؤىمة -:

 . بداعاإل نشطةصيص ميزانية ميمة أليحوؿ دوف تخ مما ,ىيمنة النظرة التقميدية لمربحية -;
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 التعميم العالي: منظماتالميزة التنافسية في  2-6
التفوؽ عمى منافسييا إلى كغيرىا مف المنظمات التي تسعى  منظمات التعميـ العاليعتبر تُ 

وبحثية عالية الجودة عمى تقديـ خدمة تعميمية قدرة المنظمة  ُتعرؼ بأنيا إذ ,وتحقيؽ ميزة تنافسية
قدرات , األمر الذي يكسبيـ ة التدريس فييائعمى مستوى خريجييا وأعضاء ىي مما ينعكس ايجابياً 

, وبنفس الوقت يعكس ثقة المجتمع فييا ومف ثـ في سوؽ العمؿ بمستوياتو المختمفةومزايا تنافسية 
 .(>511, )ابراىيـدة اقباؿ الطمبة عمييا , وزياالتعاوف معيا

 :ومجاالت قياسيا مستويات تنافسية التعميم العالي ومنظماتو 2-6-1
سيد, و  ;>5= 5105)الصالح, عمى مستوييف وىما  ومنظماتوتنافسية التعميـ العالي  إلىنظر يُ 

5116 :5;): 
 ,أوالً في مف يكتشؼ المعرفة الجديدة حيث تتمثؿ المنافسة الكونية  :تنافسية قطاع التعليم العالي -0

  في فعالية التعميـ العالي. فسيةي والمادي عمى الميارات التناقتصادذلؾ يعتمد االزدىار االلو 

ف التيار الميني في التعميـ العالي وقوى العولمة جعال أحيث : تنافسية منظمات التعميـ العالي  -5
 :ييف ىماأساسعمى شقيف  ومرتكزة ,الجامعة متجية نحو السوؽ

وخصائص البرامج الدراسية ك ,حيويةالمجاالت الفي  المنافسيفالتميز عمى قدرة ىو و  :الشق االول
 .ونظـ الجودة دارةالمعمومات والتجييزات المادية والبحثية ونمط اإل عضاء ىيئة التدريس وتقنياتا

عمى جذب واستقطاب الطالب والتمويؿ مف منظمات التعميـ العالي في قدرة  والمتمثؿ :الشق الثاني
 .االوؿنجاح الشؽ متوقؼ عمى  نجاح الشؽ الثانيحيث أف  ,السوؽ المحمية والخارجية

 :(75 :5106 )المقادمة, ىيثالث مجاالت و  فيلعالي التعميم ا منظماتقياس أداء  يكمنو
البحث الذي يتضمف مؤشرات مرتبطة بأعضاء ىيئة التدريس وتنوع الكميات  المجاؿ األوؿ: -0

 وبرامجيا, والجوائز التي حصمت عمييا الكمية وغيرىا.
 .ة الطالب وتنوعيـ, ومخرجاتيـويتضمف مؤشرات جود ,المجاؿ الثاني: ىو التعميـ والتعمـ -5
 العامة.  نشطة, ومشاركتيـ في األا العمالءالمجاؿ الثالث: يرتبط بالخدمة العامة المتعمقة برض -6

 :منظمات التعميم العاليأىم المنظمات العالمية لتقييم  2-6-2

ألكاديمي والبحثي ومستوى ا األداءعمى سمعة  سابقاً  منظمات التعميـ العاليتقييـ اعتمد 
اعتمد التقييـ عمى بعض ذلؾ  فضاًل عفعاييرىا المعتمدة في قبوؿ الطالب, مكذلؾ , و الخريجيف

ة عمى جمع المعمومات مف الدراسات التقارير اإلحصائية المبني المجالت الدورية المتخصصة في
 .2015), المجمعة )جامعةالميدانية واالستبيانات 
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ظيور جديد في  حتـ, التعميـ العالي منظماتفي ومع الطفرة الكبيرة والتوسع الكمي والنوعي 
وترتيبيا  منظمات التعميـ العالي, فظير مصطمح تصنيؼ ت التقييـ الخارجي ليذه المنظماتأدبيا

ىذا الظيور في العاـ  , وكانت بداياتة تختمؼ بحسب توجو الجية المصنفةوفؽ معايير محدد
وأدائيا األكاديمي, ومف ثـ في  منظمات التعميـ العاليوربية لتقييـ نوعية األدراسات ال( في م98>0)

( ومف ثـ الياباف في م6>>0) في العاـ(, ثـ تبعتيا التجربة البريطانية م6;>0عاـ )في الالمانيا 
 (.2= 2016 ,بركات)( م7>>0العاـ )

وفي خيارات الطالب  ,السياسات العامةالتصنيفات الدولية لمجامعات تؤثر في ت أصبحوقد 
 , فإف  التصنيفات ُتعتبر قياساً أو خاطئاً وبغض النظر عم ا إذا كاف ىذا األمر صحيحا ً  ,وأوليائيـ
)منظمة االمـ  في جميع أنحاء العالـ منظمات التعميـ العاليمنافسة حاد ة بيف  بالتاليوتول د  ,لمنوعية

 (.:510 لمتحدة لمتربية والعمـ والثقافة,ا

 :تييأ مالتصني  الجامعات منظمات ال أىم ومن
  التايمز البريطاني أس كيو تصني((THE-QS : 

يسعى حيث  ,(Times Higher Education – Quacquarelli Symonds)وتصدره منظمة 
 الوطني أدائيا خالؿ مف ترقى التي المستويات ذات منظمات التعميـ العالي تحديد إلى التصنيؼ
 أرقى ضمف مرتبتيا وتحديد ومقارنتيا عالمي, مستوى بموغ إلى مجتمعاتيا في المحمية ورسالتيا

منظمات  تصنيؼ في ةاآلتي المعايير وقد أعتمد التصنيؼ عمى العالمية, منظمات التعميـ العالي
 (التعميـ جودة, و لمجامعة العالمية النظرة ,الخريجيف توظيؼ ,البحث جودة) التعميـ العالي

(QS World University Rankings, 2017). 

  شنغياي جونغ جياو جامعة تصني ARWU : 

 األكاديمي بالتصنيؼ ويعرؼ (الصينية شنغياي تونغ جياو) جامعة إصدار مف تصنيؼ وىو
حيث  ,Academic Ranking of World Universities ARWU)) العالمية لمجامعات

 وتشير العالمية منظمات التعميـ العاليعميو  تتنافس مرجعاً  جعمتو موضوعية معاييرإلى  يستند
 فحص عمى التصنيؼ ىذا ويقوـ العالي, التعميـ منظماتل العالمية التصنيفات أىـ كأحد إليو
 امتمكت اليونسكو في مسجمة جامعة (01111) قرابة أصؿ مف العالـ في جامعة (5111)

 مدى وعمى لمجامعة, العممي اإلنتاج معدؿ عمى التصنيؼ ويعتمد, لممنافسة األولية المؤىالت
 أربعة عمى التصنيؼ طريقة وتقوـ لمرياضيات, فيمدز أوسمو أو نوبؿ, جائزة عمى حصوليا
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 األكاديمي اإلنجازو , البحثي اإلنتاج, التدريس ىيئة أعضاء جودةو , التعميـ جودة) رئيسة معايير
 .(Academic Ranking of World Universities, 2017) (العممية المنظمة بحجـ مقارنة

  منظمات التعميم العالي لتقييم اإلسباني ويبومتركس تصني Webometrics CSIC: 

 في وحدة وىو (Cyber metrics Lab, CCHS) معمؿ التصنيؼ ىذا إعداد عمى ويقوـ
 حيث إسبانيا, في بمدريد (National Research Council, CSIC) لمبحوث الوطني المركز

 بالدرجة التصنيؼ ىذا ييدؼ جامعة, 09111 بتصنيؼ (م5117) في العاـ التصنيؼ ىذا بدأ
 مستواىا تعكس عممية أنشطة مف لدييا ما لتقديـ العالـ في األكاديمية الجيات حث إلى األولى
 لموقع ترتيباً  بؿ ,لمنظمات التعميـ العالي تصنيفاً  أو ترتيباً  وليس ,اإلنترنت عمى المتميز العممي

 ويوليو يناير شير في التصنيؼ ىذا عمؿ ويتـ ,(Ranking Web) التعميـ العالي منظمات
 اإللكترونية مواقعيا خالؿ مف منظمات التعميـ العالي أداء قياس عمى ويعتمد سنة, كؿ مف

 (Webometrics, 2017). العاـ( األثر, و بحاثاأل إلى اإلشارة ,الحجـ) ةاآلتي المعايير ضمف

  4والكميات لمنظمات التعميم العالي اإلليكتروني قعالممو  الدولي التصنيICUs : 

 مدى بقياس ييتـ ولكف اإلسباني (الويبماتركس) تصنيؼ يشبو استرالي, عالمي تصنيؼ وىو
 أو منظمات مف األكاديمي االعتماد أو االعتراؼ نالت التي لمجامعات اإلليكترونية المواقع شيرة
 منظمات التعميـ العالي كؿ مف طمبويُ  أشير, ستة كؿ التصنيؼ ذلؾ يعمفوُ  دولية, ىيئات

 وجامعة كمية 111> عمى التصنيؼ ىذا ويحتوي شيريًا, بياناتيا تحديثب التصنيؼ في المشاركة
 ىذا وييدؼ دولة, 511 لدى اإلنترنت شبكة عمى اإللكتروني موقعيا لشيرة وفقا تصنيفيـ يتـ

 اإللكتروني الموقع وجماىيرية شيرة وفؽ العالمية العاليمنظمات التعميـ  ترتيب إلى التصنيؼ
 أو التعميـ جودة عمى بناء العالي التعميـ منظمات يصنؼ ال وىو تقريبي, بشكؿ لمجامعات
 شبكة عمى ومستقمة موضوعية مقاييس ثالثة عمى التصنيؼ ويعتمد المقدمة, الخدمات مستوى
 الداخمية الروابط ,الجوجؿ صفحة تصنيؼ) وىي بحث محركات ثالث مف مستخمصة اإلنترنت
  (.:510 )التصنيؼ الدولي لممواقع اإللكترونية لمجامعات والكميات, اليكسا( مرور تصنيؼ, و بالياىو
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 :العالي في اليمن التعميم 2-7

, وقانوف ـ5>>0( لسنة 78اليمنية عمى قانوف التعميـ رقـ ) د التعميـ العالي في الجميوريةيستن
 منظمات التعميـ العالي, وقانوف وتعديالتو م8>>0( لسنة ;0رقـ )اليمنية  التعميـ العاليمنظمات 

, وكذلؾ الالئحة م9>>0نة ( لس8وقانوف كميات المجتمع رقـ ) ,م5117( لسنة 06األىمية رقـ )
العديد مف  إلىباإلضافة , م5117( لسنة :06التنظيمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ )

 .(08 =5119)وزارة التعميـ العالي, القوانيف والموائح ذات العالقة بالتعميـ العالي والبحث العممي 

 :التعميم العالي في اليمن وتطورهنشأة  2-7-1
بسبب تزايد الطمب االجتماعي عمى التعميـ العالي واالقباؿ المتصاعد  يمنية نشئت الجامعات الاُ 

 ,الجامعات اليمنية في نشأتيا مغايرة لمروح التي نشأت عمييا الجامعات العربيةلـ تكف عميو, حيث 
)الورافي, الروح القومية والعظمة الوطنية  بإحياءارتبطت التقاليد االولى لنشأة الجامعات المعاصرة  إذ

5109). 

 :الحكومية منظمات التعميم العالي 2-7-1-1

 :ىمامف مرحمتيف الحكومي في اليمف  العالي لتعميـمثؿ نشأة اتُ 

 (:م1771-1771)خالل الفترة المرحمة األولى  -1
في  الكميات, حيث أنشئت أوؿ (م1:>0)في العاـ  ف بذرتو األولىالتعميـ العالي في اليم بدأ

, وكانت وكمية الشريعة والقانوف في صنعاءحيث أنشئت كمية التربية  ,نذاؾعاصمتي الشطريف آ
نفسو أنشئت كمية التربية  وفي العاـ ,؛ أوؿ جامعة في اليمفف ىـ نواة جامعة صنعاءاف الكميتيىات
, ومنيا أخذت الجامعتاف بالتوسع في إنشاء كميات أخرى تمبي عدف, وىي نواة جامعة عدف في

 .(06= 5101)وزارة التعميـ العالي, في ما كاف يعرؼ بشطري اليمف العالي حاجات التعميـ 
, بينما تـ (م7:>0-6:>0)العاـ الدراسي  ذوـ مننشئت كمية اآلداب وكمية العموفي صنعاء أُ 

 الجامعيفي العاـ  والزراعة , وكذلؾ اليندسة, الطمب والعموـ الصحيةقتصاداالكمية التجارة و  افتتاح
العديد مف برامج الدراسات  اعتمادتـ  ,(م5;>0-6;>0)وفي العاـ الجامعي  ,(م9:>8-0:>0)

دف والتي صدر قرار جامعة عل بالنسبة وكذلؾ, ماجستير( في بعض كميات الجامعة –)دبمـو العمياء
, وبذلؾ أقتصر التعميـ ية والتطبيقيةنسانف الكميات اإلبعد ذلؾ إنشاء العديد م, وتـ م8:>0إنشائيا 

 (.06= 5107)وزارة التعميـ العالي,  (م1>>0)تمؾ الجامعتيف حتى العاـ  العالي في اليمف عمى
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 :(2117-1771المرحمة الثانية خالل الفترة ) -2

والمواجيات االجتماعية والسياسية  ومع الضغوط( م1>>0العاـ ) في بعد تحقيؽ الوحدة اليمنية
شيدت اليمف طفرة كبيرة في مجاؿ التعميـ بشكؿ عاـ والتعميـ  ,والتحسف الممحوظ بالموارد الطبيعية

والكميات الحكومية والخاصة حتى  منظمات التعميـ العاليالعالي بشكؿ خاص حيث تواصؿ افتتاح 
%( كما كاف عميو قبؿ قياـ 700وصمت نسبة التوسع في التعميـ الجامعي الحكومي واالىمي قرابة )

 (. 5109 ,)الورافيالوحدة 

الحكومية عمى مستوى محافظات الجميورية  منظمات التعميـ العاليمف  تأسس عدداً وعميو فقد 
 ,البيضاء, ذمار, حجة, عمراف, صنعاء, عدف, تعز, إب, حضرموت, الحديدة وىي: جامعة

 00 الحكوميةاليمنية  منظمات التعميـ العاليح عدد يصبل, لمعمـو الطبيةسبتمبر  50 وجامعة
 (5109 ,)وزارة التعميـ العالي جامعة

 التأسيس, وتقع في كؿٍ  , وىي قيدصدرت قرارات جميورية بإنشائياية جامعات حكوم 8وىناؾ 
. وقد جاء التوسع الستيعاب واتاحة الفرصة , صعدةف محافظات: أبيف, الضالع, شبوة, لحجم

 (.06= 5107 ,رة التعميـ العالي)وزاألعداد كبيرة مف خريجي الثانوية العامة 

 :األىمي منظمات التعميم العالي 2-7-1-2

 ,م1>>0/ مايو/ 55وحدة اليمنية في اليمف العديد مف التطورات الميمة بعد تحقيؽ الشيدت 
, ومنيا مجاؿ التعميـ اص في االستثمار في بعض القطاعاتومنيا التوجو نحو اشراؾ القطاع الخ

, حيث تعود البدايات األولى التعميـ العالي, حتى أنواعو ومراحمة مف رياض األطفاؿ بمختمؼ
, حيث مية الوطنية لمعمـو والتكنولوجيا, وذلؾ بإنشاء الك(م5>>0)العاـ  إلىالجامعي األىمي  لمتعميـ

منظمات التعميـ  افتتاح, وقد تواصؿ (م7>>0)موـ والتكنولوجيا في العاـ تطورت لتصبح جامعة الع
 العاـفي والكميات األىمية  منظمات التعميـ العاليعدد  أصبحاألىمية في اليمف حتى  العالي

 .(07= 5107)وزارة التعميـ العالي, أكاديمية وجامعة وكمية أىمية  >6 إلى ,(م5107)

 ;5 ,األىمية المعتمدة مف قبؿ وزارة التعميـ العالي منظمات التعميـ العالي عددُ  أصبحبينما 
ة عمى معظـ محافظات الجميورية موزع ؛الكميات واألكاديميات األىمية دوف , وذلؾىميةأجامعة 

 .(5109 وزارة التعميـ العالي,) م:510-5109 الجامعيلؾ لمعاـ وذ

  :اليمنفي  منظمات التعميم العالي أىدا  2-7-2

اليمنية  منظمات التعميـ العاليبشأف  م8>>0( لسنة ;0لقد حدد القرار الجميوري بالقانوف رقـ )
 :اآلتياليمنية عمى النحو  منظمات التعميـ العالي أىداؼ( 8في المادة رقـ )
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منيف باهلل منتميف لوطنيـ تنشئة مواطنيف مؤ  إلىاليمنية بشكؿ عاـ  منظمات التعميـ العاليتيدؼ 
اث أمتيـ وحضاراتيا ومعتزيف , مطمعيف عمى تر المثؿ العربية اإلسالمية السامية, متحميف بوأمتيـ
العربية اإلسالمية والتراث الحضاري  , ومتطمعيف لالستفادة الواعية واإلفادة مف الحضارةبيما
جراء البحوث العممية وتشجيعيا ,ينسانواإل المعرفة , وتوجيييا لخدمة المجتمع والمساىمة في تقدـ وا 

ئات واليي منظمات التعميـ العالي, وتوثيؽ الروابط العممية والثقافية مع والعموـ واآلداب والفنوف
 ىداؼو خاص عمى تحقيؽ األبوج منظمات التعميـ العالي , كما تعمؿالعممية داخؿ البالد وخارجيا

  :(8>>0)وزارة الشؤوف القانونية,  ةاآلتي
 التعميم العالي في اليمن: منظماتتنافسية  مؤشر 2-7-3

 تصنيؼال, في الحكومية أو األىميةاليمنية سواء  منظمات التعميـ العاليدخمت العديد مف 
األوؿ عمى المستوى المحمي مف نصيب جامعة  تصنيؼالحيث كاف  (,Webmetrics) العالمي

( 1;69) العالمي بمستوى المستوىعمى , بحصوليا , كجامعة أىمية في اليمفموـ والتكنولوجياالع
جامعة صنعاء,  الثاني عمى المستوى المحميحصمت عمى المركز  كما, م:0/0/510وبتاريخ 

اليمنية  منظمات التعميـ العاليتصنيؼ لوكاف أخر , (959:, وبتصنيؼ عالمي )كجامعة حكومية
 58, وذلؾ مف بيف (59056)عمى المستوى المحمي مف نصيب جامعة السعيدة, وبتصنيؼ عالمي 

 (Webometrics, 2017). (ويبومتركس)في التصنيؼ العالمي  تجامعة حكومية وأىمية يمنية دخم

 ىالعربية مف التصنيفات العالمية أو حصوليا عم منظمات التعميـ العاليف خروج معظـ أ إذ
إلعادة النظر في مفت النظر , يُ عد مؤشراً , يُ اليمنية منظمات التعميـ العالي, ومنيا مراكز متأخرة

سات والبحوث حوؿ , ويؤك د ذلؾ ما توصمت إليو الدراوجو العموـ ىأوضاع تعميمنا الجامعي عم
غفاؿ وظيفة  ا التعميميةعمي وظيفتي التعميـ العاليمنظمات تركيز مف  تعميمنا الجامعي إنتاج وا 
ىماؿ المعرفة الجديدة, لبحوث العممية الجامعية عف اانفصاؿ العممي مف حيث:  البحث وا 

ونقص التمويؿ الالـز لمبحث العممي, واعتماده  ,البيئة المحيطةالمشكالت الحقيقية التي تعاني منيا 
, منظمات التعميـ العاليئة التدريس, وبعض المراكز البحثية داخؿ الجيود الفردية ألعضاء ىي ىعم

وضعؼ قنوات االتصاؿ بيف البحث العممي الجامعي,  دعـوغياب دور القطاع الخاص في 
, وغيرىا مف األسباب, التي رصدتيا العديد مف التقارير المحمية والخارجية منظمات التعميـ العالي

, وتقارير المعرفة العربية الصادرة عف برنامج األمـ (م5101)مثؿ تقرير اليونسكو عف العموـ لعاـ 
 .(5108 ,صالح) التقاريرمف ية وغيرىا نسانالمتحدة , وكذلؾ تقارير التنمية اإل
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 الثالثالفصل 

اإلطار المنهجي 

 للدراسة 
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 الفصل الثالث
 اإلطار المنهجي لمدراسة 

 تمـهيد:

وكذلك أداة الدراسة المستخدمة في جمع  ل ىذا الفصل مجتمع الدراسة وعينة الدراسةيتناو 

 من مدى صدق البيانات وكيفية بناءىا واالجراءات العممية في توزيعيا, ويتناول أيضًا التحقق

, كما يستعرض ىذا الفصل األساليب وصواًل إلى عممية التطبيق الميداني البيانات وثباتيا

 الحصول عمييا.اإلحصائية المناسبة لتحميل بيانات الدراسة التي تم 

 الدراسة:  منهجية 3-1

الوصفي  المنيجالدراسة  الدراسة, واستخدمت لموضوع المناسبة البحثية المنيجية الدراسة اتبعت

 منبحيث يمكن  واإلنسانية, االجتماعية الدراسات في مستخدم كمنيج والمقارن بنوعيو التحميمي

 .االختالفات فيياومعرفة  محاورىا بين ما العالقة وبيان بياناتيا وتحميل,  وصف الظاىرة

 مجتمع وعينة الدراسة:  3-2
 يتمثل مجتمع وعينة الدراسة كاآلتي:

 مجتمع الدراسة: -أولا 
معات الحكومية في الجاالقيادات اإلدارية العميا واألكاديمية يتألف مجتمع الدراسة المستيدف من 

كما  (,م2017-2016)لمتعميم العالي لمعام الدراسيية بحسب بيانات البوابة اإللكترونو واألىمية, 

 يوضح ذلك الممحق رقم )د(.

 (28)مية, جامعة حكو  (11), منيا ( جامعة39) مجامعات اليمنيةلجمالي العدد اإلبمغ حيث  

 أسموب العينة العشوائية البسيطة في اختيار الجامعات ]عينةجامعة أىمية, واستخدمت الدراسة 

%( من الجامعات 50و كذلك ما نسبتو )%( من الجامعات الحكومية, 50)ما نسبتو الدراسة[, 

 ( يوضح مجتمع الدراسة في الجامعات الحكومية واألىمية.2)والجدول رقم , األىمية
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 مجتمع الدراسة في الجامعات الحكومية واألىمية يوضح ( 2) رقم جدول

 ,الجامعاتلموارد البشرية في إدارات ا لمعاممين فيالمقابالت الشخصية باالعتماد عمى  إعداد الباحثمن المصدر: 
2017. 

 

العاممين في إدارة ( بحسب إفادة 454( إجمالي حجم المجتمع البالغ )2) رقم ُيظير الجدول
 من خالل المقابالت الشخصية, وذلك من الفترة الحكومية واألىمية الموارد البشرية في الجامعات

والجامعات  ,(270, إذ بمغ حجم المجتمع لمجامعات الحكومية )م25/1/2017حتى  م2/1/2017
 (.184األىمية )

 عينة الدراسة:  -ثانياا 
نيا مناسبة ( في تحديد حجم العينة ألالعمديةاعتمدت الدراسة عمى اسموب العينة القصدية )

 لجمع بيانات الدراسة.
( 220العينة )تم تحديد حجم  حجم العينة,لتحديد  ناًء عمى جدول )كريجيسي ومورجان(وب

  .(125: 2005)فيمي, ( 460لمجتمع يصل إلى )
 ليا,ىي األقرب إذ ُتعتبر , الحالية لمدراسةعينة تم عمى ىذا األساس احتساب حجم الحيث 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة عمى الجامعات الحكومية واألىمية.3)والجدول رقم 

 هجتوع الدراست اسن الجاهعت م

 50 جامعت إب 1

 60 جامعت الحديدة 2

 40 جامعت ذمار 3

 100 جامعت صىعاء 4

 20 جامعت عمران 5

 272 الوجووع الكلي للجاهعاث الحكوهيت

 15 جامعت الملكت أروى 1

 17 الجامعت اليمىيت األردويت 2

 13 جامعت سبأ 3

 11 الجامعت اإلماراتيت الدوليت 4

 13 جامعت تووتك الدوليت للتكىولوجيا 5

 13 الجامعت العربيت للعلوم و التقىيت 6

 17 الجامعت اليمىيت 7

 13 جامعت آزال للتىميت البشريت 8

 11 جامعت آزال للعلوم والتكىولوجيا 9

 11 جامعت اقرأ للعلوم والتكىولوجيا 10

 11 جامعت األودلس للعلوم والتقىيت 11

 11 جامعت الرازي 12

 13 جامعت اليمه 13

السالم الدوليت للعلوم والتكىولوجياجامعت دار  14  15 

 184 الوجووع الكلي للجاهعاث األهليت

 454 إجوالي الوجتوع

http://g.oasyemen.net/portal/www.sadiu.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/www.sadiu.edu.ye
http://www.hoduniv.net.ye/
http://www.hoduniv.net.ye/
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/www.su.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/www.su.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/www.auye.ac
http://g.oasyemen.net/portal/www.auye.ac
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 توزيع عينة الدراسة عمى الجامعات الحكومية واألىمية يبين ( 3)رقم جدول 

 .2017ث, إعداد الباحمن المصدر: 
 أداة الدراسة وتطبيقها: تصميم واختبار 3-3

؛ واختبار فروضيا الميداني افي جانبي اعن تساؤالتي لغرض تحقيق أىداف الدراسة, واإلجابة
باالعتماد عمى الجانب النظري, وباإلضافة إلى  أداًة لجمع البيانات؛كاالستبيان  اعتمدت الدراسة

الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة, حيث تكون االستبيان الموجية إلى الجامعات 
 النحو اآلتي:الحكومية واألىمية عمى 

 مصادر جمع البيانات: 3-3-1
 :ماعمى نوعين أساسيين من البيانات ى اعتمدت الدراسة

, بصورة رئيسة عمى أداة التقييم المتمثمة باالستبيان اعتمدت الدراسةحيث , البيانات األولية: -أ
 :ومنيااالستراتيجي والميزة التنافسية, التي تناولت التوجو  , وباألخص الدراساتةالسابق ياتاألدب

, أبوطو, 2013, ميا وأخرون, 2013 والزيادي رشيد,, 2016عسكر, , 2016الحرثي, )دراسة 
 (.2006, الدىدار, 2008الشرفا, , 2011, شعبان, 2012, المطيري, 2012

 حجن العينت نسبت العينت  حجن الوجتوع اسن الجاهعت م

 24 %48.2 50 جامعت إب 1

 29 %48.2 60 جامعت الحديدة 2

 19 %48.2 40 جامعت ذمار 3

 48 %48.2 100 جامعت صىعاء 4

 10 %48.2 20 جامعت عمران 5

 132  272 الوجووع الكلي للجاهعاث الحكوهيت

 7 %48.2 15 جامعت الملكت أروى 1

اليمىيت األردويتالجامعت  2  17 48.2% 8 

 6 %48.2 13 جامعت سبأ 3

 5 %48.2 11 الجامعت اإلماراتيت الدوليت 4

 6 %48.2 13 جامعت تووتك الدوليت للتكىولوجيا 5

%48.2 13 الجامعت العربيت للعلوم و التقىيت 6  6 

%48.2 17 الجامعت اليمىيت 7  8 

%48.2 13 جامعت آزال للتىميت البشريت 8  6 

%48.2 11 جامعت آزال للعلوم والتكىولوجيا 9  5 

%48.2 11 جامعت اقرأ للعلوم والتكىولوجيا 10  5 

%48.2 11 جامعت األودلس للعلوم والتقىيت 11  5 

%48.2 11 جامعت الرازي 12  5 

%48.2 13 جامعت اليمه 13  6 

%48.2 15 جامعت دار السالم الدوليت للعلوم والتكىولوجيا 14  7 

 89  184 الوجووع الكلي للجاهعاث األهليت

 219  454 اإلجوالي 

http://g.oasyemen.net/portal/www.sadiu.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/www.sadiu.edu.ye
http://www.hoduniv.net.ye/
http://www.hoduniv.net.ye/
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/www.su.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/www.su.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/www.auye.ac
http://g.oasyemen.net/portal/www.auye.ac
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 من خالل مراجعة الكتب والدوريات والدراساتالدراسة عمييا  وحصمت البيانات الثانوية: -ب
 بموضوع الدراسة, وشبكة األنترنت. السابقة, والمقاالت ذات العالقة

 إعداد الصورة األولية لالستبيان: 3-3-2
 :باآلتيإعداد الصورة األولية لالستبيان  تمثلي

 محاور, موزعة عمى مجالي سبعةتحديد المحاور الرئيسة التي شمميا االستبيان, وعددىا  -1
محاور, وتضمن  أربعة االستراتيجياالستبيان, بحيث تضمن المجال األول الخاص بالتوجو 

 المجال الثاني الخاص بالميزة التنافسية ثالثة محاور.
ذات االرتباط  مجموعة فقرات االستبيان لمدراسات السابقة والتي تعتبرمصفوفة تشمل  عمل -2

 .بمحاور الدراسة الحالية
والتي تم استخداميا كأداة  متكررة في المصفوفة وذات العالقة في الدراسةاختيار الفقرات التم  -3

 .قياس في اكثر من دراسة سابقة
عمى محاور االستبيان بصورتو موزعة  ( فقرة78ة )وليبمغ عدد فقرات االستبيان بصورتو األ -4

  :( توزيع فقرات االستبيان عمى مجالين وىما4)رقم  يوضح الجدول, حيث األولية

 األولية بحسب المجاالت والمحاور توزيع فقرات األداة بصورتيايبين  (4)رقم جدول 

 عدد الفقراث الوحاور الوجال
ه 

ج
و
لت

ا

ي
ج

تي
را

ست
ال
ا

 
 15 التوجه وحو السوق

 11 التوجه وحو الريادة

 9 التوجه وحو التكىولوجيا

 11 الرؤيت والرسالت واألهداف

 46 اجمالي فقراث محور التوجه االستراتيجي

ة 
يس

لو
ا

يت
س

اف
تن

ال
 

 8 العلميالبحث 

 14 الجودة

 10 اإلبداع

 32 اجمالي فقراث محور الميسة التىافسيت

 78 الوجــــــــــــــــــــووع الكلـــــــي

 .2017, من إعداد الباحثالمصدر: 
 :الستبيان تحكيم 3 -3-3

 ىذه المرحمة عمى النحو اآلتي: وكانت
 بعضواإلدارة التربوية من  ةالعمميتحديد قائمة بأسماء عدد من الخبراء في مجال الدراسة   -1

 .(جة, كما يوضح ممحق رقم )ىميالجامعات الحكومية واأل
 عرض االستبيان عمى المحّكمين. -2
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 ستعادة االستبيان من المحّكمين, واالطالع عمى المالحظات واآلراء.ا -3
 :إعداد الستبيان بصورته النهائية 3-4-4

 النحو اآلتي:عمى بصورتو النيائية  االستبيانإعداد  كان
 .وآرائيمتعديل وحذف واعادة صياغة فقرات االستبيان بناًء عمى مالحظات المحكمين  -1
 فقرة من الصورة (30) فقرة, بعد حذف (48عمى ) متضمناً إخراج  االستبيان بصورتو النيائية,  -2

 توزيع الفقرات عمى مجالي (5) رقمويوضح الجدول , بحسب رأي المحكمينلالستبيان و األولية 
 :األداة بصورتيا النيائية

 توزيع فقرات األداة بصورتيا النيائية حسب المجاالت والمحاوريبين ( 5)جدول  

 عدد الفقراث الوحاور الوجال

ه 
ج

و
لت

ا

ي
ج

تي
را

ست
ال
ا

 

 9 التوجه وحو السوق

 7 التوجه وحو الريادة

 5 التوجه وحو التكىولوجيا

 6 الرؤيت والرسالت واألهداف

 27 فقراث محور التوجه االستراتيجياجمالي 

ة 
يس

لو
ا

يت
س

اف
تن

ال
 

 6 العلميالبحث 

 8 الجودة

 7 واإلبداع

 21 اجمالي فقراث محور الميسة التىافسيت

 48 الوجــــــــــــــــــــووع الكلـــــــي

 .2017, المصدر: من إعداد الباحث
 وصف أداة الدراسة: 3-4

 :ىما النيائية من قسمينتكون االستبيان بصورتو ي
 متغيرات. (4)غرافية  لعينة الدراسة, ويتكون من و : يحتوي عمى البيانات الديمالقسم األول
 ىما: ( فقرة, تقيس مجالين48يشمل )و ستبيان اال: ويتكون من القسم الثاني

والتوجو التوجو نحو السوق, ) ىي محاور أربعةالتوجو االستراتيجي, ويتضمن : المجال األول - أ
   .(نحو الريادة, والتوجو نحو التكنولوجيا, والرؤية والرسالة واألىداف

 ىي الميزة التنافسية في الجامعات اليمنية, ويتضمن ثالثة محاورب خاص :المجال الثاني - ب
 .(اإلبداعو الجودة, و , العممي)البحث 

 .االستبيانات مستوى اإلجابة عن كل فقر في  الخماسي (ليكرت) االعتماد عمى مقياسوتم 
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 :صدق األداة 3-5
 البحثوالخبراء في مجال  عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين, أداة الدراسة تم عرض

 .خبير( 13) ة, وعددىمىميالجامعات الحكومية واألمن عدد والتربية في العممي واإلدارة 
 لمحاور االستبيانمالحظات المحكمين, فقد تم إعادة الصياغة والترتيب و وبناًء عمى أراء 

نتج حيث  تعديميا أو حذفيا,لالمحكمين قبل  منت قترحأُ , وتعديل أو حذف العبارات  التي اوعباراتي
 االستبيان بصورتو األولية, وبذلك %( من إجمالي فقرات38,46( فقرة, بنسبة )30) عن ذلك حذف

 محاور, ويوضح ذلك عةسب(  فقرًة, موزعة عمى 48يكون المقياس في صورتو النيائية قد شمل )
 )ب(. الممحق رقم

 قياس ثبات أداة الدراسة: 3-6

ألفا كرونباخ لمثبات لفقرات المقياس,  اختبار استخدمت الدراسةلمتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد 
ىذا النوع من االختبارات ىو األكثر شيوعًا كأسموب إحصائي في مجال تقييم اعتمادية  حيث يعتبر

الدراسات في العموم االجتماعية, وقياس االتجاىات وأنواع السموك المختمفة في بحوث مقاييس 
درجة االتساق  اختبارركز ىذا األسموب عمى (, حيث يُ 63, 2016المنظمات واإلدارة )قبان,

( قيم معامالت الثبات 6)الداخمي بين فقرات أداة الدراسة الخاضعة لمتحميل, ويوضح الجدول رقم 
 الدراسة كما يمي:لمتغيرات 

 قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة يوضح (6)جدول رقم 

 عدد الفقرات المحاور المجاالت الرئيسية
 أهلية حكومية

 معامل الثبات معامل الثبات

 التوجه االستراتيجي

 908. 916. 9 التوجه نحو السوق

 918. 944. 7 التوجه نحو الريادة

 908. 897. 5 نحو التكنولوجياالتوجه 

 919. 917. 6 الرؤية والرسالة واألهداف

 967. 970. 27 إجماالا 

 الميزة التنافسية

 968. 940. 6 العلميالبحث 

 953. 959. 8 الجودة

 952. 942. 7 اإلبداع

 975. 973. 21 إجماالا 

 984. 983. 48 جميع فقرات أداة الدراسة )االستبيان(

 .2017, حصائي لبيانات الدراسة الميدانيةعمى نتائج التحميل اإل اعتماداُ المصدر: من إعداد الباحث 
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إلى أن جميع معامالت الثبات ألداة الدراسة  (6) رقمشير البيانات الواردة في الجدول تُ 
في جميع محاور الدراسة سواًء في محاور  (0.90)مرتفعة؛ حيث كانت تمك القيم أعمى من ممتازة/

, وىذا ما التوجو االستراتيجي أو محاور الميزة التنافسية, وذلك في الجامعات الحكومية واألىمية
 من الثبات, ومناسبة ألغراض الدراسة. ةيشير إلى أن األداة المستخدمة تتمتع بدرجة عالي

 تطبيق الستبيان: 3-7
تم , حيث بعد التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة, أصبحت جاىزة لمتوزيع عمى المبحوثين

 إلى أغمب الجامعات, وتمت االستعانة اعن طريق الباحث الذي قام بإيصالي اتتوزيع االستبيان
 من الجامعات اتجمع االستبيانلتوزيع و  بعض موظفي الجامعات, و زمالءوالببعض األصدقاء 

 ( يوضح توزيع االستبيانات عمى الفئات المستيدفة لعينة الدراسة:7)والجدول رقم المستيدفة, 
 ااستعادتي عمى الفئة المستيدفة ونسبة توزيع االستبيانيبين ( 7)رقم جدول 

 هسترجع هوزع نوع الجاهعت
نسبت 

 الوسترجع
 نسبت الفاقد فاقد

 %13 17 %87 113 132 الجاهعاث حكوهيت

 %.27 24 %73 65 89 الجاهعاث أهليت

 %19 41 %81 178 219 اإلجوالي

 .2017, من إعداد الباحثالمصدر: 
 (219) في الجامعات الحكومية واألىمية بمغت ( أن عدد االستبيانات الموزعة7)رقم  يوضح

( استبانة, وبنسبة 178وكان عدد االستبيانات المسترجعة والصالحة لمتحميل عدد ), استبانة
( استبانة؛ أي 24االستبيانات غير المسترجعة وغير صالحة لمتحميل تساوي )%(, وكان عدد 81)

 ,استبانة( 130) %(. حيث كانت االستبيانات الموزعة في الجامعات الحكومية عدد19بنسبة )
( استبانة, 113وكان عدد االستبيانات المسترجعة والصالحة لمتحميل من الجامعات الحكومية عدد )

( 17ان عدد االستبيانات غير المسترجعة وغير صالحة لمتحميل تساوي )%(, وك86.9وبنسبة )
 (89) %(. بينما كانت االستبيانات الموزعة في الجامعات األىمية عدد13استبانة, أي بنسبة )

( 65وكان عدد االستبيانات المسترجعة والصالحة لمتحميل من الجامعات األىمية عدد ), استبانة
وكان عدد االستبيانات غير المسترجعة وغير صالحة لمتحميل تساوي  %(,73استبانة, وبنسبة )

 %(.27( استبانة, أي بنسبة )24)
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 الصعوبات التي واجهت خطوات تنفيذ الدراسة: 3-8

 ما يأتي:وتوزيع االستبيان من أبرز الصعوبات التي واجيت خطوات إجراء ىذا الدراسة 
 إضراب العاممين خالل فترة توزيع االستبيان.كانت الجامعات الحكومية تمر بمرحمة   -
كانت فترة توزيع االستبيان بالنسبة لمجامعات األىمية تمر بامتحانات نياية الترم األول, حيث   -

امتدت الفترة حتى إجازة الترم األول, واستمرت إلى بداية الترم الثاني, مما جعل الكثير من 
 العاممين في فترة إجازة أو مشغولين.

 الوضع االقتصادي واألمني في البمد مما جعل معظم العاممين ]عينة الدراسة[ غير متواجدين.   -
  المبحوثين. لدىتأخر بعض االستبيانات  -
 رفض بعض المبحوثين قبول االستبيانات واإلجابة عمييا. -
 الدراسة.صعوبة الحصول عمى المعمومات من الجامعات ومن وزارة التعميم العالي بما يخدم  -

  :الساليب الحصائية المستخدمة لتحميل بيانات الدراسة 3-9

( 0.05( بمستوى )SPSSالبرنامج االحصائي ) اعتمدت الدراسة في تحميميا اإلحصائي عمى
االسموب االحصائي  استخدمت الدراسة, ولتحقيق أىداف الدراسة فقد الفروضفي اختبار دالالت 

 الوصفي وعرض البيانات واألسموب االحصائي االستداللي كالتالي:

, إلعطاء التكرارات والمتوسطات الحسابية بالنسب المئوية أساليب تحميل االحصاء الوصفي مثل -1
ائي صورة ممخصة عن خصائص مجتمع الدراسة بشكل مختصر, وعمل التحميل االحص

 الوصفي لبيانات الدراسة.
 بين محاور التوجو االستراتيجي ومحاور الميزة( Correlation)حساب معامالت االرتباط   -2

 وذلك لتوضيح مدى التوافق بين المتغيرات.التنافسية في الجامعات اليمنية, 
اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ لممحاور الفرعية لممتغير المستقل التوجو االستراتيجي  -3

 التنافسية.والمتغير التابع الميزة 

اختبار تحميل االنحدار الخطي البسيط عمى أثر المتغير المستقل )التوجو االستراتيجي(  -4
( وصواًل لمعرفة 0.05ومحاوره الفرعية عمى المتغير التابع )الميزة التنافسية( عند مستوى داللة )

مساىمة كل ( ثم معرفة نسبة Rقوة العالقة الخطية من خالل قيمة معامل ارتباط بيرسون )
R) متغير مستقل فرعي وتأثيره عمى المتغير التابع من خالل قيمة معامل التحديد

2.) 
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لمعرفة الفروق  (One Way Anova)اختبار تحميل التباين األحادي  الدراسة اعتمدت -5
اإلحصائية لعينة الدراسة في التوجو االستراتيجي بحسب المتغيرات الديمغرافية والتنظيمية في 

 (.0.05الجامعات الحكومية واألىمية عند مستوى داللة )

وذلك لمعرفة الفروق اإلحصائية لعينة  Independent Sample Test  لعينتين( Tاختبار ) -6
الدراسة في التوجو االستراتيجي بحسب المتغيرات )المستوى الوظيفي( في الجامعات الحكومية 

 (.0.05واألىمية عند مستوى داللة )

تحميل االنحدار الخطي المتدرج لمعرفة أىم المحاور التوجو االستراتيجي أثرُا عمى الميزة  -7
 .في الجامعات الحكومية وفي الجامعات األىمية التنافسية
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 الفصل الرابع

 الفروضالدراسة الميدانية واختبار 
خصائص  أولً  سيعرض حيث, ومناقشتيا الدراسة إلييا توصمت التي النتائج الفصل ىذا يتضمن

وثالثًا معامالت الرتباط الخطي , كما يعرض ثانيًا توصيف مستوى تطبيق متغيرات الدراسة, العينة
 الدراسة. فروض نفي أو إلثبات الستدللي اإلحصاء وأخيرا نتائج, لمتغيرات الدراسة

 خصائص العينة: 4-1
وفيما يأتي , ُتظير خصائص عينة الدراسة صورة ممخصة عن العينة التي تمثل مجتمع الدراسة

 عرض ىذه الخصائص ومناقشتيا:
 :الجنس -أولً 

 ( خصائص عينة الدراسة بحسب الجنس.8) يوضح الجدول رقم
 خصائص عينة الدراسة بحسب الجنسيوضح ( 8) جدول رقم

انمعهوماث االجتماعَت 

 واإلداسٍت

 اإلجمانٌ انجامعاث األههَت انجامعاث انحكومَت

 اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد

س
جن
ان

 

 92% 319 99% 13 92% 301 ركش

 8% 39 1% 9 8% 9 أنثي

 100% 378 100% 15 100% 331 اإلجمانٌ

 .2037 ,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

ما  الذكور في الجامعات الحكومية شكل فقد نسبالج يتعمق فيما (8) الجدول رقم من ُيالحظ

أّما بالنسبة لمجامعات , %(8) نسبة اإلناث في الجامعات الحكومية جاءت حين في%( 92) نسبتو

وقد تعزى الفروق , %(1)أّما اإلناث فكانت نسبتيا %( 99) فقد شكمت نسبة الذكور فييا األىمية

إلى  في الجامعات الحكومية واألىمية والكاديميةات العميا اإلدار الكبيرة في نسبة الذكور واإلناث من 

 وكذلك طبيعة التوظيف األكثر لمذكور., الثقافة المجتمعية في اليمن
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 سنوات الخبرة: -ثانياً 

 خصائص عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة.( 9) يوضح الجدول رقم

 خصائص عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرةيوضح ( 9) جدول رقم
االجتماعَت انمعهوماث 

 واإلداسٍت

 اإلجمانٌ انجامعاث األههَت انجامعاث انحكومَت

 اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد

شة
خب
 ان
ث
وا
سن

 

سنواث 5أقم من   21 %23 27 %91.5 51 %30 

سنواث 30 – 1  25 22.2%  19 %29.2 99 %25 

سنت 35 – 33  26 %21 10 %35.4 11 %20 

سنت فأكثش 31  36 13.8%  9 %33.8 95 %25 

 100% 378 100% 15 100% 331 اإلجمانٌ

 .2037, انمصذس: من إعذاد انباحث اعخماداً عهى مخشجاث انخحهٍم اإلحصائً نبٍاناث انذساست انمٍذانٍت

اإلدارات العميا أن  في الجامعات الحكومية بسنوات الخبرة يتعمق فيما( 9) ُيالحظ من الجدول رقم
مقابل من كانت خبراتيم  %(21) نسبتو ما شكمت سنوات قد (5) أقل من خبرتيم الذين والكاديمية

, سنة%( 21) بنسبة ,(35-33) مقابل من كانت خبراتيم ,%(22.2) سنوات بنسبة( 1-30)
 %(.13.8) سنة فأكثر( 31) وجاءت نسبة العاممين الذين خبرتيم من

 سنوات (5) خبرتيم الذين والكاديمية اإلدارات العميا شكمت نسبة فقد بينما في الجامعات األىمية
مقابل ممن كانت خبراتيم , (30-1) ممن كانت خبراتيم%( 29.2) مقابل ما نسبتو %( 93.5) فأقل
 سنة فأكثر بنسبة( 31) وجاءت نسبة العاممين الذين خبرتيم من, %(35.9) بنسبة, سنة( 33-35)

(31.8.)% 

 ىي عينة أعمى نسبة في سنوات الخبرة في الجامعات الحكوميةحيث يتبين من الجدول أن 

فضاًل عن  ,وقد يرجع ذلك إلى أقدمية الجامعات الحكومية, %(13.1) وذلك بنسبةسنت فأكثش( 31)
كان أعمى  بينما في الجامعات األىمية, وجود األّمان الوظيفي في تمك الجامعات كونيا وظيفة ثابتة

وقد يرجع ذلك إلى ضعف , %(93.5) حيث بمغت النسبة, (سنوات 5 أقل من)نسبة في الفئة ىي 
 ,والكاديمية األكثر خبرة والمحافظة عمييا اإلدارات العميانحو استقطاب  توجو الجامعات األىمية

وقد ُيعزى كذلك إلى حداثة النشأة  والسعي نحو استقطاب الخبرات األقل خبرة باعتبارىا أقل كمفة,
 المتعددة يمارتباطاتو الخبرات الكبيرة  قمة عدد أصحابباإلضافة إلى  ,األىميةفي معظم الجامعات 

 .أخرىمختمفة جيات جامعات و مع 
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 المستوى الوظيفي: -ثالثاً 

 :كاآلتي( خصائص عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفي 30يوضح الجدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة بحسب المستوى الوظيفييوضح ( 30) جدول رقم

انمعهوماث االجتماعَت 

 واإلداسٍت

 اإلجمانٌ انجامعاث األههَت انجامعاث انحكومَت

 اننسبت انعذد اننسبت انعذد اننسبت انعذد

انمستوى 

 انوظَفٌ

%8.85  10 إداساث عهَا  14 23.51%  24 31.98%  

%93.35 101 إداساث تنفَزٍت   51 79.19%  153  81.52%  

 100% 378 100% 15 100% 111 اإلجمانٌ

 .2037 ,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

فقد شكمت نسبة عينة اإلدارات  يالوظيفالمستوى فيما يتعمق بنوع ( 30) ُيالحظ من الجدول رقم
بينما بمغت نسبة عينة  ,%(8.85) من إجمالي عدد العينة فييا ما مقداره العميا لمجامعات الحكومية

وبمغت , %(23.51) من إجمالي عدد العينة فييا ما مقداره اإلدارات العميا في الجامعات األىمية
, %(93.35) من إجمالي عدد العينة فييا ما مقداره نسبة اإلدارات التنفيذية في الجامعات الحكومية

 ومن إجمالي عدد العينة فييا ما مقداره ىميةبينما كانت النسبة لمعينة ذاتيا في الجامعات األ

أن الجامعات األىمية تخشى التكاليف في التدريب مما يؤدي إلى ضعف أداء وُيعزى , (79.19)
 .العاممين

 توصيف مستوى التطبيق من خالل تحميل فقرات الستبانة ومجالته: 4-2

المتمثمة في محاور التوجو يتضمن ىذا الجزء توصيف مستوى التطبيق لمتغيرات الدراسة 
وذلك من خالل استخراج  ,الستراتيجي ومحاور الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية واألىمية

ومستوى  T (One-Sample T Test) واختبارات, المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
 الدللة والوزن النسبي كما سيتم تناوليا كاآلتي:
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 مستوى تطبيق التوجه الستراتيجي:توصيف  4-2-1
-T (One واختبارات, المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية( 33) يوضح الجدول رقم

Sample T Test) ومستوى الدللة والوزن النسبي الخاص بالمتغير ( 1) حول الوسط الفرضي
 . الجامعات الحكومية واألىميةالمستقل )التوجو الستراتيجي( من وجية نظر عينة الدراسة في 

 المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لمحور التوجو الستراتيجيٌوضح ( 33) جدول رقم
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 .7102, المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

وذلك , بالتوجو الستراتيجي ( مدى اىتمام الجامعات الحكومية واألىمية33) يوضح الجدول رقم
من خالل استعراض المتوسطات العامة الجامعات في  والكاديميةاإلدارات العميا من وجية نظر 

لممتوسطات الحسابية والوزن النسبي والنحرافات المعيارية لمحاور التوجو الستراتيجي )التوجو نحو 
السوق, التوجو نحو الريادة, التوجو نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف(؛ حيث كان 

وبنسبة موافقة عمى ما جاء في الفقرات , (, وبمستوى )متوسط(2.80) اويالمتوسط العام ليا يس
بينما كان المتوسط العام  ,بالنسبة لمجامعات الحكومية, %(51) بمغت, التي تقيس ىذه المتغيرات

وبنسبة موافقة عمى ما جاء في الفقرات التي , وبمستوى )عاِل( (,1.53) في الجامعات األىمية
لدييا توجو استراتيجي؛  ويوضح ىذا أن الجامعات الحكومية%(. 70) بمغت, تقيس ىذه المتغيرات
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حيث أن المتوسط الحسابي العام لمحاور التوجو الستراتيجي أقل , لكن ليس بالمستوى المطموب
 وىو المتوسط الفرضي لمدراسة.( 1) من

؛  الجامعات الحكوميةأكثر منو في  وكان مستوى التوجو الستراتيجي في الجامعات األىمية
 وىو المتوسط الفرضي لمدراسة.( 1) حيث كان المتوسط العام لمحاور التوجو الستراتيجي أعمى من

بمتوسط  ,وجاء محور الرؤية والرسالة والىداف في المرتبة األولى بالنسبة لمجامعات الحكومية
الفقرات التي تقيس ىذا وبنسبة موافقة عمى مضمون , وبمستوى )متوسط((. 3.00) حسابي قيمتو

مما يؤكد الىتمام بمحور الرؤية والرسالة واألىداف لدى الجامعات , %(10) بمغت, المتغير
 ,(2.91) بمتوسط حسابي قيمتو, كما جاء محور التوجو نحو الريادة في المرتبة الثانية ,الحكومية

, %(58) بمغت, المتغير وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا, وبمستوى )متوسط(
بمستوى , (2.83)وقد جاء في الترتيب الثالث محور )التوجو نحو السوق( بمتوسط حسابي قيمتو 

أّما , %(57بهغج ) ,وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا المتغير, )متوسط(
وبنسبة موافقة , (2.65)الترتيب األخير فيو محور )التوجو نحو التكنولوجيا( بمتوسط حسابي قيمتو 

 %(.51) بمغت, عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا المتغير

في  والكاديميةاإلدارات العميا إذ تشير ىذه النتيجة إلى وجود صعوبات تحول دون ممارسات 
ويتضح من ذلك أن جميع , الجامعات الحكومية لمتوجو الستراتيجي بمستوى )عاِل( أو )عاِل جدًا(

مما يشير إلى أن مستوى التوجو , التوجو الستراتيجي جاءت ضمن مستوى متقاربمحاور 
 ضعفعزى ذلك إلى ويُ , الستراتيجي في الجامعات الحكومية يتركز حول المستوى )المتوسط(

, باإلضافة إلى تحقيق األىداف الستراتيجيعن وانحرافيا الحكومية الجامعات  فيالتكامل اإلداري 
 عن األىداف العامة.تقديم األىداف الشخصية من قبل بعض اإلدارات العميا واألكاديمية 

فقد جاء محور الرؤية والرسالة والىداف في المرتبة األولى بمتوسط  أّما الجامعات األىمية
تقيس ىذا وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي , وبمستوى )عاِل( ,(3.64) حسابي قيمتو

مما يؤكد الىتمام بمحور الرؤية والرسالة واألىداف لدى الجامعات , %(71) بمغت, المتغير
(. 3.59)كما جاء محور التوجو نحو السوق في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمتو  ,األىمية

, %(72) بمغت, وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا المتغير, وبمستوى )عاِل(
بمستوى , (3.51) وجاء في الترتيب الثالث محور )التوجو نحو الريادة( بمتوسط حسابي قيمتو

 %(.70) بمغت, وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا المتغير, )عاِل(
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وبنسبة , (3.38) أّما الترتيب األخير فيو محور )التوجو نحو التكنولوجيا( بمتوسط حسابي قيمتو
 %(.18) بمغت, عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا المتغير موافقة

في  والكاديميةاإلدارات العميا وتشير ىذه النتيجة إلى وجود صعوبات تحول دون ممارسات 
حيث يتضح من ذلك أن جميع محاور , لمتوجو الستراتيجي بمستوى )عاِل جدًا( الجامعات األىمية

مما يشير إلى أن مستوى التوجو الستراتيجي , متقاربالتوجو الستراتيجي جاءت ضمن مستوى 
 يتركز حول المستوى )عاِل(. ويدل ذلك عمى اىتمام الجامعات األىمية األىميةفي الجامعات 

 بمستقبميا وبناًء التوجو الستراتيجي لتحقيق ىدفيا الرئيسي المتمثل بالربحية.

 توصيف مستوى تطبيق الميزة التنافسية: 4-2-2

-T (One واختبارات, المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية( 21) رقميوضح الجدول 

Sample T Test) ومستوى الدللة والوزن النسبي الخاص بالمتغير ( 1) حول الوسط الفرضي
 . التابع )الميزة التنافسية( من وجية نظر عينة الدراسة في الجامعات الحكومية واألىمية

 لمحاور الميزة التنافسية (T) المتوسطات الحسابية واألىمية النسبية وقيمةيوضح ( 21) جدول رقم

 انمجال و

 أههَت حكومَت
يب

ترت
ال

سط 
متو

ال
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 
بي

نس
ن ال

وز
ال

ية  
فظ

 الم
للة

الد
 

t 

رية
الح

جة 
در

لة  
دل

ى ال
ستو

م
ية  

فظ
 الم

للة
الد

 
يب

ترت
ال

سط 
متو

ال
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
الن

 
ن 

وز
ال

بي
نس

ال
ية  

فظ
 الم

للة
الد

 

t 

رية
الح

جة 
در

لة  
دل

ى ال
ستو

م
ية  

فظ
 الم

للة
الد

 

1 
البحث 

 والكتشاف

1
 2
.5

1
 

0
.9

8
 

5
0

%
ف 
عٍ
ض

 

-5
.2

8
 

1
0

9
 

.0
0

 

ل
دا

 
1 

 2
.9

2
 

1
.1

0
 

5
8

%
ط 
س
خو
م

 

-0
.5

7
 

6
2

 .5
7

ل 
دا
ش 
غٍ

 

3 الجودة 2
 2
.9

6
 

0
.9

5
 

5
9

%
ط 
س
خو
م

 

-0
.4

8
 

1
0

6
 

.6
3

ل 
دا
ش 
غٍ

 
 
3

 3
.5

6
 

0
.8

5
 

7
1

%
 

ل  
عا

 5
.2

7
 

6
4

 .0
0

 

ل
دا

 

2 اإلبداع 3
 2
.5

6
 

0
.9

0
 

5
1
%

ف 
عٍ
ض

 

-5
.0

7
 

1
0
9

 

.0
0

 

ل
دا

 
2 

 3
.1

0
 

0
.9

6
 

6
2
%

ط 
س
خو
م

 

0
.8

4
 

6
3

 .4
1

ل 
دا
ش 
غٍ

 

انمَزة انتنافسَت 

2 بشكم عاو
.6

5
 

0
.8

7
 5

3
%

 

 
ط
س
و
مت

 

-4
.0

6
 

1
0
0

 

.0
0

 

ل
دا

 
 

 3
.1

9
 

0
.8

9
 6

4
%

 

 
ط
س
و
مت

 

1
.6

7
 

6
2

 .1
0

ل 
دا
ش 
غَ

 

 .2037 ,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

من  ( مدى تحقق الميزة التنافسية لدى الجامعات الحكومية واألىمية32) يوضح الجدول رقم
من خالل استعراض المتوسطات العامة في الجامعات  والكاديميةاإلدارات العميا وجية نظر 

, العمميلممتوسطات الحسابية والوزن النسبي والنحرافات المعيارية لمحاور الميزة التنافسية )البحث 
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وبنسبة موافقة , وبمستوى )متوسط((, 2.65) الجودة, اإلبداع(؛ حيث كان المتوسط العام ليا يساوي
 ,بالنسبة لمجامعات الحكومية, %(51) بمغت, فقرات التي تقيس ىذه المتغيراتعمى ما جاء في ال

وبنسبة موافقة عمى , (, وبمستوى )متوسط(1.39) بينما كان المتوسط العام في الجامعات األىمية
تحقق  أن الجامعات الحكومية اي, %(19) بمغت, ما جاء في الفقرات التي تقيس ىذه المتغيرات

حيث أن المتوسط الحسابي العام لمحاور الميزة , لكن ليس بالمستوى المطموبميزة تنافسية؛ 
وىو المتوسط الفرضي لمدراسة, وكان مستوى الميزة التنافسية في الجامعات ( 1) التنافسية أقل من

؛ حيث كان المتوسط العام لمحاور الميزة التنافسية أعمى  أكثر منو في الجامعات الحكومية األىمية
 وىو المتوسط الفرضي لمدراسة.( 1) من

 بمتوسط حسابي قيمتو ,وجاء محور الجودة في المرتبة األولى بالنسبة لمجامعات الحكومية

 بمغت, وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا المتغير, وبمستوى )متوسط((. 2.96)

كما جاء محور البداع في  ,مما يؤكد الىتمام بمحور الجودة في الجامعات الحكومية, %(59)
وبنسبة موافقة عمى مضمون , وبمستوى )ضعيف( ,(2.56) المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمتو

( العمميأّما الترتيب األخير فيو محور )البحث , %(53) بمغت, الفقرات التي تقيس ىذا المتغير
مضمون الفقرات التي وبنسبة موافقة عمى , بمستوى )ضعيف(, (2.51) بمتوسط حسابي قيمتو

 %(.50) بمغت, تقيس ىذا المتغير

وُتشير ىذه النتيجة إلى وجود صعوبات تحول دون تحقيق الجامعات الحكومية لمميزة التنافسية 
ويتضح من ذلك أن جميع محاور الميزة التنافسية جاءت ضمن , بمستوى )عاِل( أو )عاِل جدًا(

تتركز حول يزة التنافسية في الجامعات الحكومية مما يشير إلى أن مستوى الم, مستوى متقارب
اعتمادىا  قوة بسبب وقد ُيعزى ذلك إلى األقبال الشديد عمى تمك الجامعات, المستوى )المتوسط(

اإلدارات العميا واألكاديمية في تمك  بعض, مما جعل في نظر الطمبة وأولياء األموراألكاديمي 
, وضعف المكتبات البحث العممي,كتيمل الجوانب األخرى لتحقيق الميزة التنافسية, الجامعات 
 .وغير ذلك من البنى األساسية, لممدرجات غير كافية الطاقة الستيعابية, و والمختبرات

 (.3.56) فقد جاء محور الجودة في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمتو أّما الجامعات األىمية
مما , %(85) بمغت, وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا المتغير, وبمستوى )عاِل(

كما جاء محور البداع في المرتبة الثانية  ,يؤكد الىتمام بمحور الجودة في الجامعات األىمية
وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي , وبمستوى )متوسط((. 3.10) بمتوسط حسابي قيمتو
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( بمتوسط العمميأّما الترتيب األخير فيو محور )البحث , %(12)بمغت , يرتقيس ىذا المتغ
وبنسبة موافقة عمى مضمون الفقرات التي تقيس ىذا , بمستوى )متوسط(, (2.92)حسابي قيمتو 

 %(.58)بمغت , المتغير

وتشير ىذه النتيجة إلى وجود صعوبات تحول دون تحقيق الجامعات األىمية لمميزة التنافسية 
مما , مما يعني أن جميع محاور الميزة التنافسية جاءت ضمن مستوى متقارب, بمستوى )عاِل جدًا(

 يشير إلى أن مستوى الميزة التنافسية في الجامعات األىمية تتركز حول المستوى )عاِل(.

ق ميزة تنافسية وقد يرجع ذلك إلى أن الجامعات األىمية تسعى لمتفوق عمى المنافسين وتحقي
 حيث أن العميل ىو الممول الرئيسي لمجامعات األىمية.  ,رضى العمالءلكسب 

 لمتغيرات الدراسة: الخطي الرتباط معامالت 4-3

, المتغير محاور بين أو أكثر أو متغيرين بين العالقة توضيح اإلحصائي الوصف عممية تتطمب
 الرتباط بين أسموب اإلحصائية األساليب ىذه ومن الواحد, الرتباط توافق مدى يوضح والذي

ن حتى المتغيرين ىذه  عميو اعتمدت والذي شيوعاً  الرتباط أنواع وأكثر بينيم, سببية يوجد لم وا 
 (. 328, 2007, الكميم) بيرسون ارتباط معامل ىو الدراسة

 :بين محاور التوجه االستراتيجي الرتباطمعامالت  4-3-1

بين محاور الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية  الرتباطمعامالت ( 21)الجدول رقم  يبين
 : األىميةو

 بين محاور التوجه االستراتيجي الرتباطمعامالت  يوضح( 21) جدول رقم

 انمحاوس

انتوجه 

نحو 

 انسوق

انتوجه 

نحو 

 انشٍادة

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

انشؤٍت 

وانشسانت 

 واألهذاف

انتوجه 

االستشاتَجٌ 

 بشكم عاو

     1 انسوق انتوجه نحو

    1 **799. انتوجه نحو انشٍادة

   1 **792. **718. انتوجه نحو انتكنونوجَا

  3 **790. **777. **797. انشؤٍت وانشسانت واألهذاف

 3 **900. **901. **913. **897. انتوجه االستشاتَجٌ بشكم عاو

 .2037, اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل 
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محاور التوجو  أن هناك ارتباطًا إيجابيًا معنويًا بين إلى (31) شير بيانات الجدول رقمتُ 
, 0.718) بين الرتباط، وتراوحت معامالت الستراتيجي سواء في الجامعات الحكومية أو األىمية

طردية  ارتباطأي أن هناك عالقات (، 0.05) عند مستوى معنوية إحصائيةوجميعها دالة (، 0.913
, وكما يممسيا  محاور التوجو الستراتيجي في الجامعات الحكومية واألىمية بين جميع عالية

 .العاممين المستيدفين بالدراسة

:بين محاور الميزة التنافسية الرتباطمعامالت  4-3-2  

بين محاور الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية  الرتباطمعامالت ( 21) يعرض الجدول رقم
 : األىميةو

 بين محاور الميزة التنافسية الرتباطمعامالت  يوضح( 21) جدول رقم

 .2037 ,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

محاور الميزة التنافسية  أن هناك ارتباطًا إيجابيًا معنويًا بين إلى (39) شير بيانات الجدول رقمتُ 
(، 0.919, 7490.) بين الرتباط، وتراوحت معامالت  سواء في الجامعات الحكومية أو األىمية

طردية قوية بين  ارتباطأي أن هناك عالقات (، 0.05) ًا عند مستوى معنويةإحصائيوجميعها دالة 
كما يممسيا العاممين المستيدفين , و  محاور الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية واألىمية جميع

 .بالدراسة

 :الفروضاختبار  4-4

 ( لجميعالعدمي الفرض) بالنفي صياغتيا تم التي الدراسة فروض لختبار الرئيسة القاعدة إن
 الحتمالت: أحد إلى الدراسة التي تقودنا فروض

إذا , إحصائية( دللة ذات توجد عالقة أو فروقات إيجابية أي )ل اإلجابة تكون األول: الحتمال -
 وىي القيمة المعتمدة في الدراسة., (0.05) مستوى الدللة أكبر من القيمةأن 

 اإلبذاع انجودة انبحث واالكتشاف /المحاورانمتغَشاث

انمَزة 

انتنافسَت 

 بشكم عاو

    1 انبحث واالكتشاف

   1 **749. انجودة

  1 **786. **816. اإلبذاع

 1 **934. **911. **929. انمَزة انتنافسَت بشكم عاو
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الحتمال الثاني: تكون اإلجابة سمبية أي )عدم وجود عالقة أو فروقات ذات دللة إحصائية(  -
نتائج وفيما يمي , (0.05) عند مستوى الدللة أقل من القيمة العدمي الفرضبمعنى رفض 

  إلثباتيا أو نفييا: الفروضتبار اخ

 :الفرض الرئيس األولاختبار  4-4-1

)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه الستراتيجي  عمى أنوىذا الفرض  وينص
فرعية وىي  فروض ةخمسىذا الفرض وينبثق من , (والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية

 :اآلتيك

 :الفرض الرئيس األولمن  الفرعي األول الفرضاختبار  4-4-1-1

)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو السوق عمى التالي ىذا الفرض  وينص
 :اآلتيكىذا الفرض يوضح نتائج ( 35) والجدول رقم, (والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية

  الميزة التنافسية في الجامعات الحكوميةبح نتائج عالقة التوجو نحو السوق يوض( 35) جدول رقم

 انمحوس

ط
س
و
مت
ان

ف  
شا
ح
الن
ا

ً
اس
عَ
نم
ا

 

معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه نحو 

 انسوق
2.833 0.809 0.739 0.547 133.807 0.800 11.57 0.000 

 .2037 ,الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةالمصدر: من إعداد 

عمى أىمية معادلة ( 133.807) والتي بمغت F أن قيمة( 35) يتضح من بيانات الجدول رقم
 الميزة التنافسية من خالل التوجو نحو السوقبمستوى  النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ

 .النموذج لختبار الفروض ومدى صالحية ,لمجامعات الحكومية

مما يعني وجود عالقة  ,(7390.) بهغج (R) قيمة معامل الرتباط أن وكما حُشٍش بٍاناث انجذول
وبدللة  ,في الجامعات الحكومية بين التوجو نحو السوق والميزة التنافسيةنسبيًا ة عاليطردية ارتباط 

R) قيمة معامل التحديد ُتشيركما و , (0.000)إحصائية أقل من واحد باأللف 
2

إلى نسبة مساىمة ( 
مما يدل عمى  ,(5470.) بمغتالتوجو نحو السوق في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية والتي 
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وبنسبة  ,الحكوميةلجامعات في تعزيز الميزة التنافسية في ا لو أثر بارز لسوقانحو ان التوجو 
 .ُيعزى لعوامل أخرى( %95.1) ومتمم النسبة, %(59.7) تفسيرية بمغت

 إلى أن زيادة مستوى التوجو نحو السوق بنسبةالتي اختمفت عن الصفر ( B) قيمة ُتشيرو 

وبدللة إحصائية  (80%) بنسبة يؤدي إلى زيادة الميزة التنافسية لمجامعات الحكومية%( 300)
 .معنوية

, (3.971) والبالغةالجدولية  (T) من قيمة أكبروىي ( 11.57) المحسوبة( T) قيمةكما بمغت 

 الفرضوُيقبل , الرئيس األول الفرضمن  الفرعي األول العدمي الفرض ما ُيشير إلى رفضوىو 
)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو السوق والميزة  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(التنافسية في الجامعات الحكومية

إذ كشفت الدارسة بوجود عالقة ارتباطية ذات , (7102, جالب)وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة 
  دللة إحصائية بين التوجو التسويقي واليقظة الريادية.

 :من الفرض الرئيس األول الفرعي الثاني الفرضاختبار  4-4-1-2

توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو الريادة )ل عمى التالي ىذا الفرض  وينص
 :اآلتيكىذا الفرض يوضح نتائج ( 31) والجدول رقم, (والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية

  الميزة التنافسية في الجامعات الحكوميةبيوضح نتائج عالقة التوجو نحو الريادة ( 31) جدول رقم

 انمحوس

ط
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معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه نحو 

 انشٍادة
2.916 0.909 0.812 0.660 215.49 0.782 14.68 0.000 

 .2037 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية,

عمى أىمية معادلة ( 215.49) والتي بمغت F أن قيمة( 31) الجدول رقميتضح من بيانات 
 الريادةالنحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل التوجو نحو 

 .ى صالحية النموذج لختبار الفروضومد ,لمجامعات الحكومية

مما يعني وجود  ,(8120.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباط وكما ُتشير بيانات الجدول
وبدللة  ,بين التوجو نحو الريادة والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية عاليةطردية عالقة ارتباط 
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R) قيمة معامل التحديد ُتشيركما , (0.000)إحصائية أقل من واحد باأللف 
2

إلى نسبة مساىمة ( 
مما يدل عمى ان , (6600.) بمغتالتوجو نحو الريادة في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية والتي 

وبنسبة تفسيرية  ,لجامعات الحكوميةفي تعزيز الميزة التنافسية في ا لو أثر بارز نحو الريادةالتوجو 
  .ُيعزى لعوامل أخرى%( 19) ومتمم النسبة, %(11) بمغت

بنسبة  الريادةالتي اختمفت عن الصفر إلى أن زيادة مستوى التوجو نحو ( B) وُتشير قيمة
وبذالنت إحصائٍت  (78%)بنسبت  انحكومٍت %( ٌؤدي إنى صٌادة انمٍضة انخنافسٍت نهجامعاث300)

 معنوٌت.

, (3.971) الجدولية والبالغة (T) وىي أكبر من قيمة( 14.68) المحسوبة( T) قيمة بمغت كما

 الفرض وُيقبل, الرئيس األول الفرضمن  الفرعي الثاني العدمي الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
والميزة  الريادة)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(التنافسية في الجامعات الحكومية

أظيرت الدراسة عن وجود عالقات قوية حيث , (2008, وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة )السكارنة
 ومعنوية بين تطبيق استراتيجيات الريادة وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التصالت.

 :من الفرض الرئيس األول الفرعي الثالث الفرضاختبار  4-4-1-3

)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو عمى التالي ىذا الفرض  وينص
ىذا يوضح نتائج ( 37) والجدول رقم, (التكنولوجيا والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية

 :اآلتيكالفرض 

  الميزة التنافسية في الجامعات الحكوميةبيوضح نتائج عالقة التوجو نحو التكنولوجيا ( 37) جدول رقم

 انمحوس

ط
س
و
مت
ان

ف  
شا
ح
الن
ا

ً
اس
عَ
نم
ا

 

معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا
2.650 0.937 0.793 0.629 188.542 0.741 13.73 0.000 

 .2037 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية,



 
75 

عمى أىمية معادلة ( 188.542)والتي بمغت  F أن قيمة( 37) يتضح من بيانات الجدول رقم
النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل التوجو نحو 

 ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض. ,لمجامعات الحكومية التكنولوجيا

عالقة  يعني وجودمما  ,(7930.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباطالجدول إلى  يوضحكما 
 بين التوجو نحو التكنولوجيا والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية طردية عالية نسبياً ارتباط 

R) قيمة معامل التحديد ُتشير كما, (0.000) وبدللة إحصائية أقل من واحد باأللف
2

إلى نسبة ( 
مما , (6290.) بمغتمساىمة التوجو نحو التكنولوجيا في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية والتي 

لجامعات في تعزيز الميزة التنافسية في ا لو أثر بارز نحو التكنولوجيايدل عمى ان التوجو 
 .لعوامل أخرىُيعزى %( 17.3) ومتمم النسبة, %(62.9) تفسيرية بمغت وبنسبة ,الحكومية

يؤدي إلى زيادة %( 300) إلى أن زيادة مستوى التوجو نحو التكنولوجيا بنسبة( B) قيمة ُتشيرو 
 .ئية معنويةوبدللة إحصا( 74.1%)بنسبة  الميزة التنافسية لمجامعات الحكومية

, (3.971) الجدولية والبالغة (T) وىي أكبر من قيمة( 13.73) المحسوبة( T) قيمة بمغت كما

 الفرض وُيقبل, الرئيس األول الفرضمن  الفرعي الثالث العدمي الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
 التكنولوجيا)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية

إلةى أن تكنولوجيةا البيانةات  توصةمتوالتةي , (2031, )انناٌف وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسةة
دارة المعرفة المستخدمة بالجامعة تمعب دورًا اساسيًا في تحسين جودة الخدمات التعميميةة واإلداريةة وا  

 واستحداث خدمات جديدة تحقق ليا التميز عمى المنافسين., القائمة

 :من الفرض الرئيس األول الفرعي الرابع الفرضاختبار  4-4-1-4

)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين الرؤية والرسالة عمى التالي ىذا الفرض  وينص
ىذا الفرض يوضح نتائج ( 38) والجدول رقم, (واألهداف والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية

 :اآلتيك
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  الجامعات الحكوميةالميزة التنافسية في بيوضح نتائج عالقة الرؤية والرسالة واألىداف ( 38) جدول رقم
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 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انشؤٍت 

وانشسانت 

 واألهذاف

3.009 0.875 0.766 0.587 157.857 0.757 12.56 0.000 

 .2037 لبيانات الدراسة الميدانية,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي 

عمى أىمية معادلة ( 157.857) والتي بمغت F أن قيمة( 38) يتضح من بيانات الجدول رقم
النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل الرؤية والرسالة 

 ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض. ,واألىداف لمجامعات الحكومية

مما يعني وجود عالقة , (7660.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباطالجدول إلى  يوضحكما و 
 في الجامعات الحكومية بين الرؤية والرسالة واألىداف والميزة التنافسيةطردية عالية نسبيًا ارتباط 

R) قيمة معامل التحديد ُتشير كما, (0.000) وبدللة إحصائية أقل من واحد باأللف
2

إلى نسبة ( 
, (5870.) بمغتمساىمة الرؤية والرسالة واألىداف في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية والتي 

تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات  في بارز أثر لوالرؤية والرسالة واألىداف مما يدل عمى ان 
 .ُيعزى لعوامل أخرى%( 93.1) ومتمم النسبة, %(58.7) تفسيرية بمغت وبنسبة ,الحكومية

يؤدي إلى %( 300) إلى أن زيادة مستوى الرؤية والرسالة واألىداف بنسبة( B) قيمة ُتشيرو 
 .ئية معنويةوبدللة إحصا( 75.7%) بنسبة الحكومية زيادة الميزة التنافسية لمجامعات

, (3.971) الجدولية والبالغة (T) قيمةوىي أكبر من ( 12.56) المحسوبة( T) كما بمغت قيمة

 الفرض وُيقبل, الرئيس األول الفرضمن  الفرعي الرابع العدمي الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
 الرؤية والرسالة واألهداف)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(والميزة التنافسية في الجامعات الحكومية
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  :من الفرض الرئيس األول الفرعي الخامس الفرض اختبار 4-4-1-5
)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية لمتوجه الستراتيجي في عمى التالي ىذا الفرض  وينص

, المستوى الوظيفي(, سنوات الخبرة, ُتعزى لممتغيرات الديمغرافية )الجنس الجامعات الحكومية

 خاصية عمى حده: لكلىذا الفرض يعرض نتائج  اآلتيو 

 الفروق اإلحصائية في التوجه الستراتيجي حسب الجنس لعينة الدراسة: -أولً 

 :اآلتييوضح النتائج حسب الجنس ك( 39) والجدول رقم

  يوضح نتائج الفروق اإلحصائية في التوجو الستراتيجي حسب الجنس في الجامعات الحكومية( 39) جدول رقم

 انمتوسط انعذد انجنس انمحاوس
االنحشاف 

 انمعَاسً
 Tقَمت 

انذالنت 

.(sig) 

انذالنت 

 انهفظَت

 انتوجه نحو انسوق
 0.815 2.820 102 ركش

 غٍش دال 6150. 5050.
 0.780 2.950 11 أنثى

 انتوجه نحو انشٍادة
 0.901 2.924 102 ركش

 غٍش دال 7600. 3060.
 1.023 2.835 11 أنثى

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

 0.956 2.631 102 ركش
 غٍش دال 5320. 6260.

 0.761 2.818 11 أنثى

انشؤٍت وانشسانت 

 واألهذاف

 0.910 3.011 102 ركش
 غٍش دال 9250. 0940.

 0.660 2.985 11 أنثى

انتوجه 

 االستشاتَجٌ 

 0.802 2.847 102 ركش
 غٍش دال 8420. 2000.

 0.689 2.897 11 أنثى

 .2037 ,إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةالمصدر: من 

 عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في الجامعات الحكومية( 39) رقمتوضح بيانات الجدول 
حيث أن كل , لمتغير الجنسُتعزى لمتوجو الستراتيجي ومحاوره الفرعية ( 0.05) عند مستوى دللة

من  والكاديميةاإلدارات العميا يعزى ذلك إلى أن عدد و , (0.05) اإلحصائية أكبر من الدللتقيم 
مجامعات بالنسبة لالعميا  تااإلدار ور مع شبو انعداميا في اإلناث قميل جدًا مقارنة بعدد الذك

 .تحديد التوجو الستراتيجي لتمك الجامعاتمما لم يكن لو أثر في  ,الحكومية
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 الفروق اإلحصائية في التوجه الستراتيجي حسب سنوات الخبرة لعينة الدراسة: -ثانياً 
 :اآلتييوضح النتائج حسب الجنس ك( 20) والجدول رقم

يوضح نتائج الفروق اإلحصائية في التوجو الستراتيجي حسب سنوات الخبرة في الجامعات ( 20) جدول رقم
  الحكومية

 انمتوسط انعذد سنواث انخبشة انمحاوس
االنحشاف 

 انمعَاسً
 fقَمت 

انذالنت 

.(sig) 

انذالنت 

 انهفظَت

 انتوجه نحو انسوق

 0.831 2.724 27 سنواث فأقم 5

 غٍش دال 8780. 2260.
 0.597 2.882 25 سنواث 10 - 6

 0.791 2.884 25 سنت15 - 11

 0.946 2.846 36 سنت 31أكثش من 

 0.809 2.833 113 اإلجمانٌ
   

 انتوجه نحو انشٍادة

 0.991 2.753 27 سنواث فأقم 5

 غٍش دال 7130. 0.457
 0.711 2.960 25 سنواث 10 - 6

 0.819 3.040 25 سنت15 - 11

 1.038 2.920 36 سنت 31أكثش من 

 0.909 2.916 113 اإلجمانٌ
   

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

 0.928 2.600 27 سنواث فأقم 5

 غٍش دال 7490. 0.406
 0.785 2.512 25 سنواث 10 - 6

 0.903 2.792 25 سنت15 - 11

 1.076 2.683 36 سنت 31أكثش من 

 0.937 2.650 113 اإلجمانٌ
   

انشؤٍت وانشسانت 

 واألهذاف

 0.956 2.870 27 سنواث فأقم 5

 غٍش دال 7330. 0.428
 0.779 3.040 25 واثسن 10 - 6

 0.766 3.147 25 سنت15 - 11

 0.993 2.995 36 سنت 31أكثش من 

 0.886 3.009 113 اإلجمانٌ
   

 انتوجه االستشاتَجٌ

 0.819 2.737 27 سنواث فأقم 5

 غٍش دال 7820. 0.360
 0.627 2.848 25 سنواث 10 - 6

 0.702 2.966 25 سنت15 - 11

 0.931 2.861 36 سنت 31من أكثش 

 0.789 2.852 113  اإلجمانٌ
   

 .2037 ,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

 عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في الجامعات الحكومية( 20)الجدول رقم بيانات  ُتشير
إذ أن , لمتغير سنوات الخبرةُتعزى لمتوجو الستراتيجي ومحاوره الفرعية ( 0.05)عند مستوى دللة 

 ضعفمركزية صناعة القرارات و إلى  ُيعزى ذلكو , (0.05)اإلحصائية أكبر من  الدللتكل قيم 
وخاصة ذوي الخبرات الكبيرة  مجامعات الحكوميةالستراتيجي لتوجو الفي تحديد مشاركة العاممين 

 .منيم
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 الفروق اإلحصائية في التوجه الستراتيجي حسب المستوى الوظيفي لعينة الدراسة: -ثالثاً 
 :اآلتييوضح النتائج حسب الجنس ك( 23)والجدول رقم 

يوضح نتائج الفروق اإلحصائية في التوجو الستراتيجي حسب المستوى الوظيفي في الجامعات ( 23)جدول رقم 
  الحكومية

 انمتوسط انعذد انوظَفٌانمستوى  انمحاوس
االنحشاف 

 انمعَاسً
 Tقَمت 

انذالنت 

.(sig) 

انذالنت 

 انهفظَت

انتوجه نحو 

 انسوق

 0.802 3.278 10 اإلداساث انعهٍا
1.840 0.068 

غٍش 

 0.801 2.790 103 اإلداساث انخنفٍزٌت دال

انتوجه نحو 

 انشٍادة

 0.929 3.786 10 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.001 3.307

 0.866 2.831 103 اإلداساث انخنفٍزٌت

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

 0.983 3.360 10 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.011 2.573

 0.908 2.581 103 اإلداساث انخنفٍزٌت

انشؤٍت 

وانشسانت 

 واألهذاف

 0.740 3.533 10 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.049 1.986

 0.886 2.958 103 اإلداساث انخنفٍزٌت

انتوجه 

 االستشاتَجٌ

 0.707 3.489 10 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.007 2.754

 0.772 2.790 103 اإلداساث انخنفٍزٌت

 .2037 ,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

 ذات دللة إحصائية في الجامعات الحكوميةإلى وجود فروق ( 23)الجدول رقم بيانات  ُتشير

إذ , المستوى الوظيفيلمتغير ُتعزى لمتوجو الستراتيجي ومحاوره الفرعية ( 0.05)عند مستوى دللة 

إذ ل توجد , باستثناء محور التوجو نحو السوق, (0.05) اإلحصائية أقل من الدللتأن كل قيم 

الء من أن الىتمام بالعم ويرجع السبب إلى, (0.05) ئية عند مستوى دللةفروق ذات دللة إحصا

الطمبة ىي مسؤولية الجميع, والعمل عمى تحقيق رغباتيم من وجية نظر اإلدارات العميا والتنفيذية, 

من ميام  باعتبارىااإلدارية تخاذ القرارات في امركزية الإلى  وجود الفروقأما بقية المحاور فُيعزى 

 .مستقبل الجامعات الحكومية يخصوخاصة ما اإلدارات العميا فقط, 
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نتائج ( 22) رقم يوضح الجدول, الرئيس األول الفرضالفرعية من  الفروضوتعقيبًا عمى 

 :اآلتياألول بشكل عام ك الرئيس الفرضاختبار 

  الميزة التنافسية في الجامعات الحكوميةبيوضح نتائج عالقة التوجو الستراتيجي ( 22) جدول رقم

 انمحوس

ط
س
و
مت
ان

ف  
شا
ح
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ا
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معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه 

 االستشاتَجٌ
2.852 0.789 0.874 0.764 360.204 0.970 18.98 

0.000 

 .2037, المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

عمى أىمية معادلة ( 360.204) والتي بمغت F أن قيمة( 22) يتضح من بيانات الجدول رقم
النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل التوجو الستراتيجي 

 ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض. ,لمجامعات الحكومية

مما ( 8740.) بهغج( بٍن انخوجه االسخشاحٍجً وانمٍضة انخنافسٍت R) الرتباطأن قيمة معامل كما 
بين التوجو الستراتيجي والميزة التنافسية في الجامعات طردية عالية يعني وجود عالقة ارتباط 

R) قيمة معامل التحديد ُتشيركما , (0.000) وبدللة إحصائية أقل من واحد باأللف ,الحكومية
2

 )

 بمغتإلى نسبة مساىمة التوجو الستراتيجي في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية والتي 

في تعزيز الميزة التنافسية في  لو أثر بارزمما يدل عمى ان التوجو الستراتيجي ( 7640.)
ُيعزى لعوامل %( 21.1) ومتمم النسبة, %(76.4) تفسيرية بمغت وبنسبة ,لجامعات الحكوميةا

 .أخرى

يؤدي إلى زيادة %( 300) إلى أن زيادة مستوى التوجو الستراتيجي بنسبة( B) قيمة ُتشيرو 
 .وبدللة إحصائية معنوية( 97%) بنسبة الحكومية الميزة التنافسية لمجامعات

, (3.971) الجدولية والبالغة (T) وىي أكبر من قيمة (18.98) المحسوبة( T) بمغت قيمة كما

)توجد  :عمى أنووالذي ينص  البديل الفرض وُيقبل, الرئيس األول الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
 .(الحكوميةوالميزة التنافسية في الجامعات  الستراتيجيعالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه 
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بوجود عالقة قوية بين جميع , (2001, )انذهذاس وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
 المتغيرات ذات العالقة بالتوجو الستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية لمجمعات الفمسطينية. 

 :الرئيس الثاني الفرض اختبار 4-4-1
)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه الستراتيجي  عمى أنوىذا الفرض  وينص

فرعية وىي  فروض ةخمسىذا الفرض وينبثق من , (األهميةوالميزة التنافسية في الجامعات 
 :اآلتيك
 :من الفرض الرئيس الثاني الفرعي األول الفرضاختبار  4-4-2-1

)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو السوق عمى التالي ىذا الفرض  وينص

التوجو  أثرإلى التعرف عمى ىذا الفرض حيث تيدف , (والميزة التنافسية في الجامعات األهمية

 :اآلتيك الفرضيوضح نتائج ( 21) والجدول رقم, نحو السوق في تعزيز الميزة التنافسية

  الميزة التنافسية في الجامعات األىميةبح نتائج عالقة التوجو نحو السوق يوض( 21)جدول رقم 

 انمحوس

ط
س
و
مت
ان

ف  
شا
ح
الن
ا

ً
اس
عَ
نم
ا

 

معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه نحو 

 انسوق
3.594 0.698 0.720 0.518 67.798 0.911 8.23 0.000 

 .2037, المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

عمى أىمية معادلة ( 67.798) والتي بمغت F أن قيمة( 21) يتضح من بيانات الجدول رقم
النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل التوجو نحو السوق 

 ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض. ,لمجامعات األىمية

طردية عالية مما يعني وجود عالقة ارتباط ( 7200.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباطكما 
 قيمة معامل التحديد ُتشيركما  ,التوجو نحو السوق والميزة التنافسية في الجامعات األىميةبين نسبيًا 

(R
2

 بمغتإلى نسبة مساىمة التوجو نحو السوق في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية والتي ( 

في تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات  لو أثر بارزنحو السوق مما يدل عمى ان التوجو , (5180.)
 .ُيعزى لعوامل أخرى %(98.2) ومتمم النسبة, %(51.8) تفسيرية بمغت وبنسبة ,األىمية
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يؤدي إلى زيادة %( 300) ( إلى أن زيادة مستوى التوجو نحو السوق بنسبةBقيمة ) ُتشيرو 
 .إحصائية معنويةوبدللة ( 91.1%) بنسبة األىمية الميزة التنافسية لمجامعات

, (3.995) الجدولية والبالغة (T) وىي أكبر من قيمة( 8.23) المحسوبة( T) بمغت قيمة كما

 الفرض وُيقبل, الرئيس الثاني الفرضمن  الفرعي األول العدمي الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو السوق والميزة  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(األهميةالتنافسية في الجامعات 
 أثر وجود حيث اثبتت الدراسة إلى, (2037, وتتفق ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )فرج اهلل

أبعاد عمى , بالسوق الستراتيجية ومنيا بعد التوجو إحصائية لتبني التوجيات ذو دللة إيجابي
 األداء التشغيمي.

 :من الفرض الرئيس الثاني الفرعي الثاني الفرضاختبار  4-4-2-2

)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو الريادة عمى التالي ىذا الفرض  وينص
 :اآلتيكىذا الفرض يوضح نتائج ( 29) والجدول رقم, (والميزة التنافسية في الجامعات األهمية

  الميزة التنافسية في الجامعات األىميةبيوضح نتائج عالقة التوجو نحو الريادة ( 29) رقمجدول 

 انمحوس

ط
س
و
مت
ان

ف  
شا
ح
الن
ا

ً
اس
عَ
نم
ا

 

معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه نحو 

 انشٍادة
3.514 0.833 0.859 0.737 176.833 0.909 13.30 

0.000 

 .2037, المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

عمى أىمية معادلة ( 176.833) والتي بمغت F أن قيمة( 29) يتضح من بيانات الجدول رقم
 الريادةالنحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل التوجو نحو 

 ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض. ,لمجامعات األىمية

مما يعني وجود عالقة ( 8590.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباطكما يوضح الجدول و 
قيمة  ُتشيركما  ,بين التوجو نحو الريادة والميزة التنافسية في الجامعات األىميةطردية عالية ارتباط 

R) معامل التحديد
2

إلى نسبة مساىمة التوجو نحو الريادة في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية ( 
تعزيز الميزة التنافسية في  لو أثر بارزنحو الريادة مما يدل عمى ان التوجو , (7370.) بمغتوالتي 

 .ُيعزى لعوامل أخرى%( 21.1) ومتمم النسبة, %(73.7) تفسيرية بمغت وبنسبة ,لمجامعات األىمية
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يؤدي إلى زيادة الميزة %( 300) إلى أن زيادة مستوى التوجو نحو الريادة بنسبة( B) قيمة ُتشيرو 
 .معنويةئية وبدللة إحصا (90.9%) بنسبة األىمية التنافسية لمجامعات

, (3.995) الجدولية والبالغة (T) وىي أكبر من قيمة( 13.30) المحسوبة( T) بمغت قيمة كما

 الفرض وُيقبل, الرئيس الثاني الفرضمن  الفرعي الثاني العدمي الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
والميزة  الريادة)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(األهميةالتنافسية في الجامعات 
حيث أتبتت الدراسة عن وجود (, 2031, وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )عسكر

قوية جدًا ذات دللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة الريادية  (طردية)عالقة ارتباطية موجبة 
 اليمن. وتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات األىمية في

 :من الفرض الرئيس الثاني الفرعي الثالث الفرضاختبار  4-4-2-3
)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو عمى التالي ىذا الفرض  وينص

ىذا الفرض يوضح نتائج ( 25) والجدول رقم, (التكنولوجيا والميزة التنافسية في الجامعات األهمية
 :اآلتيك

  الميزة التنافسية في الجامعات األىميةبيوضح نتائج عالقة التوجو نحو التكنولوجيا ( 25) جدول رقم

 انمحوس

ط
س
و
مت
ان

ف  
شا
ح
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ا
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معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا
3.382 0.803 0.774 0.599 93.921 0.850 9.69 

.000 

 .2037, من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةالمصدر: 

عمى أىمية معادلة ( 93.921) والتي بمغت F أن قيمة( 25) يتضح من بيانات الجدول رقم
النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل التوجو نحو 

 ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض. ,التكنولوجيا لمجامعات األىمية

مما يعني وجود عالقة ( 7740.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباطكما ُتشير بيانات الجدول و 
كما  ,في الجامعات األىمية بين التوجو نحو التكنولوجيا والميزة التنافسيةطردية عالية نسبيًا ارتباط 
R) قيمة معامل التحديد ُتشير

2
إلى نسبة مساىمة التوجو نحو التكنولوجيا في تفسير التباين الكمي ( 

في  لو أثر بارزنحو التكنولوجيا مما يدل عمى ان التوجو  ,(5990.) بمغتلمميزة التنافسية والتي 
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 النسبةومتمم , %(59.9) تفسيرية بمغت وبنسبة ,تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات األىمية

 .ُيعزى لعوامل أخرى%( 90.3)
يؤدي إلى زيادة  %(300) إلى أن زيادة مستوى التوجو نحو التكنولوجيا بنسبة( B) قيمة ُتشيرو 

 .وبدللة إحصائية معنوية( 85%) بنسبة األىمية الميزة التنافسية لمجامعات
, (3.995) والبالغةالجدولية  (T) وىي أكبر من قيمة( 9.69) المحسوبة (T) بمغت قيمة كما

 الفرض وُيقبل, الرئيس الثاني الفرضمن  الفرعي الثالث العدمي الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
 التكنولوجيا)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه نحو  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(األهميةوالميزة التنافسية في الجامعات 
 :من الفرض الرئيس الثاني الرابعالفرعي  الفرضاختبار  4-4-2-4

)ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين الرؤية والرسالة عمى التالي ىذا الفرض  وينص
ىذا الفرض يوضح نتائج ( 21) والجدول رقم, (واألهداف والميزة التنافسية في الجامعات األهمية

 :اآلتيك
  الميزة التنافسية في الجامعات األىميةبيوضح نتائج عالقة الرؤية والرسالة واألىداف ( 21) جدول رقم

 انمحوس
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االستباط 

R 
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2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انشؤٍت 

وانشسانت 

 واألهذاف

3.677 0.769 0.885 0.783 227.458 1.015 15.08 
.000 

 .2037, المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

عمى أىمية معادلة ( 227.458) والتي بمغت F أن قيمة( 21) يتضح من بيانات الجدول رقم
والرسالة النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل الرؤية 

 ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض. ,واألىداف لمجامعات األىمية

طردية عالية مما يعني وجود عالقة ارتباط ( 8850.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباطكما و 
قيمة معامل  ُتشيركما  ,بين الرؤية والرسالة واألىداف والميزة التنافسية في الجامعات األىمية

R) التحديد
2

إلى نسبة مساىمة الرؤية والرسالة واألىداف في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية  (
في تعزيز الميزة  بارز أثرلو الرؤية والرسالة واألىداف ن أمما يدل عمى , (7830.) بمغتوالتي 

ُيعزى %( 23.7) ومتمم النسبة, %(78.3) تفسيرية بمغت وبنسبة ,التنافسية لمجامعات األىمية
 .لعوامل أخرى
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يؤدي إلى  %(300) إلى أن زيادة مستوى الرؤية والرسالة واألىداف بنسبة( B) قيمة ُتشيرو 
 .وبدللة إحصائية معنوية( 101.5%) بنسبة األىمية زيادة الميزة التنافسية لمجامعات

, (3.995) الجدولية والبالغة (T) وىي أكبر من قيمة( 15.08) ( المحسوبةT)بمغت قيمة  كما

 الفرض وُيقبل, الرئيس الثاني الفرضمن  الفرعي الرابع العدمي الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
 الرؤية والرسالة واألهداف)توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين  :عمى أنووالذي ينص  البديل

 .(األهميةوالميزة التنافسية في الجامعات 
حيث أتبتت الدراسة وجود عالقة ارتباط (, 2031 ,وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )عسكر

 . سية في الجامعات األىميةوتحقيق الميزة التناف, ذات دللة إحصائية بين الرؤية الستراتيجية

  :من الفرض الرئيس الثاني الفرعي الخامس الفرضاختبار  4-4-2-5

الستراتيجي في  )ل توجد فروق ذات دللة إحصائية لمتوجهعمى التالي ىذا الفرض  وينص

, المستوى الوظيفي(, سنوات الخبرة, ُتعزى لممتغيرات الديمغرافية )الجنس الجامعات األهمية

 لكل خاصية عمى حده:ىذا الفرض يعرض نتائج  اآلتيو 

 الفروق اإلحصائية في التوجه الستراتيجي حسب الجنس لعينة الدراسة: -أولً 

 :اآلتيالجنس كيوضح النتائج حسب ( 27) والجدول رقم

  يوضح نتائج الفروق اإلحصائية في التوجو الستراتيجي حسب الجنس في الجامعات األىمية (27) جدول رقم

 انمتوسط انعذد انجنس انمحاوس
االنحشاف 

 انمعَاسً
 Tقَمت 

انذالنت 

.(sig) 

انذالنت 

 انهفظَت

انتوجه نحو 

 انسوق

 0.684 3.620 61 ركش
1.186 .2400 

غٍش 

 0.895 3.194 4 انثى دال

 انتوجه نحو انشٍادة
 0.834 3.532 61 ركش

.652 .5170 
غٍش 

 0.891 3.250 4 انثى دال

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

 0.746 3.426 61 ركش
1.782 .0800 

غٍش 

 1.400 2.700 4 انثى دال

انشؤٍت وانشسانت 

 واألهذاف

 0.756 3.692 61 ركش
.585 .5610 

غٍش 

 1.066 3.458 4 انثى دال

انتوجه 

االستشاتَجٌ بشكم 

 عاو 

 0.683 3.567 61 ركش
1.153 .2530 

غٍش 

 0.976 3.151 4 انثى دال

 .2037, المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية
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عند  دللة إحصائية في الجامعات األىمية عدم وجود فروق ذات( 27) الجدول رقمبيانات  ُتشير
 حيث أن كل قيم, لمتغير الجنسُتعزى لمتوجو الستراتيجي ومحاوره الفرعية ( 0.05) مستوى دللة

إلى أن  ,يعزى ذلك كما ىو الحال في الجامعات الحكوميةو , (0.05) اإلحصائية أكبر من الدللت
من اإلناث قميل جدًا مقارنة بعدد الذكور مع شبو انعداميا في  والكاديميةاإلدارات العميا عدد 
مما لم يكن لو أثر في تحديد التوجو الستراتيجي لتمك  ,العميا في الجامعات األىمية اتاإلدار 

 الجامعات.

 الفروق اإلحصائية في التوجه الستراتيجي حسب سنوات الخبرة لعينة الدراسة: -ثانياً 
 :اآلتيالنتائج حسب الجنس ك يوضح( 28) والجدول رقم

  يوضح نتائج الفروق اإلحصائية في التوجو الستراتيجي حسب سنوات الخبرة في الجامعات األىمية( 28) جدول رقم

 انمتوسط انعذد سنواث انخبشة انمحاوس
االنحشاف 

 انمعَاسً
 Fقَمت 

انذالنت 

.(sig) 

انذالنت 

 انهفظَت

انتوجه نحو 

 انسوق

 7470. 3.420 27 سنواث فأقم 5

1.534 .2150 
غٍش 

 دال

 5620. 3.605 19 سنواث 10 - 6

 8030. 3.711 10 سنت15 - 11

 6090. 3.963 9 سنت 31أكثش من 

 6980. 3.594 65 اإلجمانٌ

 انتوجه نحو انشٍادة

 8080. 3.162 27 سنواث فأقم 5

 دال 0150. 3.791

 7710. 3.586 19 سنواث 10 - 6

 7820. 3.890 10 سنت15 - 11

 7320. 4.000 9 سنت 31أكثش من 

 833.0 3.514 65 اإلجمانٌ

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

 6770. 3.067 27 سنواث فأقم 5

 دال 0190. 3.589

 9490. 3.442 19 سنواث 10 - 6

 7120. 3.600 10 سنت15 - 11

 5460. 3.956 9 سنت 31أكثش من 

 8030. 3.382 65 اإلجمانٌ

انشؤٍت وانشسانت 

 واألهذاف

 6780. 3.423 27 سنواث فأقم 5

 دال 0040. 4.890

 8180. 3.519 19 سنواث 10 - 6

 6090. 4.217 10 سنت15 - 11

 6320. 4.174 9 سنت 31أكثش من 

 7690. 3.677 65 اإلجمانٌ

انتوجه 

االستشاتَجٌ بشكم 

 عاو

 6410. 3.268 27 سنواث فأقم 5

 دال 0130. 3.913

 7140. 3.538 19 سنواث 10 - 6

 6660. 3.855 10 سنت15 - 11

 5660. 4.023 9 سنت 31أكثش من 

 7020. 3.542 65 اإلجمانٌ

 .2037 ,مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى 
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عند  إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية في الجامعات األىمية( 28) الجدول رقمتبين بيانات 
حيث أن , لمتغير سنوات الخبرةُتعزى لمتوجو الستراتيجي ومحاوره الفرعية ( 0.05) مستوى دللة

حيث ل توجد , باستثناء محور التوجو نحو السوق, (0.05) اإلحصائية أقل من الدللتكل قيم 
الىتمام من قبل الجامعات إلى ذلك وُيعزى , (0.05) ئية عند مستوى دللةفروق ذات دللة إحصا

شراك جميع العاممين نبالتوجو  األىمية حو السوق حيث ُيعتبر ىو ىدفيا الرئيسي لتحقيق الربحية وا 
إلى مركزية اتخاذ القرارات والمتمثمة بمجمس إدارة وجود الفروق ُيعزى أما بقية المحاور ف في ذلك,

دون النظر إلى , الستثمارية وبما تقتضيو مصمحتيم ,الجامعات األىمية من المالك واإلدارات العميا
  .خبرات وأفكار اإلدارات التنفيذية وبعض اإلدارات العمياء في تمك الجامعات

 الفروق اإلحصائية في التوجه الستراتيجي حسب المستوى الوظيفي لعينة الدراسة: -ثالثاً 
 :اآلتييوضح النتائج حسب الجنس ك( 29) والجدول رقم

  األىمية يوضح نتائج الفروق اإلحصائية في التوجو الستراتيجي حسب المستوى الوظيفي في الجامعات( 29) جدول رقم

 انمتوسط انعذد انمستوى انوظَفٌ انمحاوس
االنحشاف 

 انمعَاسً
 Tقَمت 

انذالنت 

.(sig) 

انذالنت 

 انهفظَت

انتوجه نحو 

 انسوق

 7490. 3.914 14 اإلداساث انعهٍا
 غٍش دال 0.052 1.980

 6640. 3.506 51 اإلداساث انخنفٍزٌت

انتوجه نحو 

 انشٍادة

 6430. 4.177 14 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.000 3.672

 7900. 3.332 51 انخنفٍزٌتاإلداساث 

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

 5860. 3.971 14 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.001 3.341

 7820. 3.220 51 اإلداساث انخنفٍزٌت

انشؤٍت وانشسانت 

 واألهذاف

 5220. 4.362 14 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.000 4.224

 7210. 3.490 51 اإلداساث انخنفٍزٌت

انتوجه 

 االستشاتَجٌ

 5430. 4.106 14 اإلداساث انعهٍا
 دال 0.000 3.721

 6630. 3.387 51 اإلداساث انخنفٍزٌت

 .2037 ,المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

عند  إحصائية في الجامعات األىميةإلى وجود فروق ذات دللة ( 29) الجدول رقمبيانات  ُتشير
حيث , المستوى الوظيفيلمتغير ُتعزى لمتوجو الستراتيجي ومحاوره الفرعية ( 0.05) مستوى دللة
حيث ل , باستثناء محور التوجو نحو السوق ,(0.05) اإلحصائية أقل من الدللتأن كل قيم 

أن التوجو نحو السوق إلى عزى ذلك يُ و , (0.05) وى دللةتوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مست
مما يجعل اإلدارات العميا والتنفيذية , ونتائجو عاجمةعمى الواقع وممموس األثر ظاىر  محورعتبر يُ 
 بخالف بقية المحاور والمتمثمة في, والعمل عمى معالجتو درك بسرعة أي تغير في رضا العميلت
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فال يظير أثر التغير الرؤية والرسالة واألىداف( , التوجو نحو التكنولوجيا, )التوجو نحو الريادة
النظام في  إذ أن, العميا اتاإلدار من قرارات  ُتعتبرباإلضافة أنيا , عمييا إل مع المدى الطويل

 مركزي وبما تقتضيو مصمحة المستثمرين ومجمس الجامعة. معظم الجامعات األىمية
( نتائج 21الجدول رقم )يوضح , الثاني الرئيس الفرضالفرعية من  الفروضعمى  وتعقيباً 

 :اآلتياألول بشكل عام ك الرئيس الفرضاختبار 
  الميزة التنافسية في الجامعات األىميةبيوضح نتائج عالقة التوجو الستراتيجي  (10) جدول رقم

 انمحوس

ط
س
و
مت
ان

ف  
شا
ح
الن
ا

ً
اس
عَ
نم
ا

 

معامم 

االستباط 

R 

معامم 

انتحذٍذ 

R
2

 

 انذالنت Tقَمت  Bقَمت  Fقَمت 

انتوجه 

 االستشاتَجٌ
3.542 0.702 0.898 0.806 261.135 1.128 16.16 

.000 

 .2037 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية,

عمى أىمية معادلة ( 261.135) والتي بمغت F أن قيمة( 10) يتضح من بيانات الجدول رقم
التوجو الستراتيجي النحدار بدًل عن الوسط الحسابي في التنبؤ بمستوى الميزة التنافسية من خالل 

 .ومدى صالحية النموذج لختبار الفروض ,لمجامعات األىمية

بين طردية عالية مما يعني وجود عالقة ارتباط , (8980.) بمغت( R) أن قيمة معامل الرتباطو 
( R2قيمة معامل التحديد ) ُتشيركما  ,ية في الجامعات األىميةالستراتيجي والميزة التنافسالتوجو 

 بمغتإلى نسبة مساىمة التوجو الستراتيجي في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية والتي 

في تعزيز الميزة التنافسية لمجامعات  لو أثر بارزالتوجو الستراتيجي  أنمما يدل عمى , (8060.)
 .ُيعزى لعوامل أخرى%( 39.9) ومتمم النسبة, %(80.6) تفسيرية بمغت وبنسبة ,األىمية
يؤدي إلى زيادة %( 300) ( إلى أن زيادة مستوى التوجو الستراتيجي بنسبةBقيمة ) ُتشيرو 

 .إحصائية معنويةوبدللة ( 112.8%) بنسبة األىمية الميزة التنافسية لمجامعات
, (3.995) الجدولية والبالغة (T) وىي أكبر من قيمة( 16.16) المحسوبة (T) بمغت قيمة كما

)توجد  :عمى أنووالذي ينص  البديل الفرض وُيقبل, الثالث الرئيس الفرضوىو ما ُيشير إلى رفض 
  .(األهميةوالميزة التنافسية في الجامعات  الستراتيجيعالقة ذات دللة إحصائية بين التوجه 

حيث أكدت الدراسة إلى وجود , (Altindag and others, 2011) وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة
 .عالقة إيجابية قوية بين أبعاد التوجو الستراتيجي واألداء المؤسسي
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 الفرض الثالث: اختبار 4-4-3
التوجه الستراتيجي )التوجه نحو محاور ألثر  ات)ل يوجد اختالف وينص ىذه الفرض عمى أنو

السوق, التوجه نحو الريادة, التوجه نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألهداف( عمى الميزة 
يوضح نتائج ىذا ( 13) , والجدول رقم(التنافسية بين الجامعات الحكومية والجامعات األهمية

  الفرض كاآلتي:
التوجو الستراتيجي )التوجو نحو السوق, التوجو نحو الريادة, محاور ألثر  اتالختالف يوضح نتائج( 13) جدول رقم

  عمى الميزة التنافسية بين الجامعات الحكومية والجامعات األىمية التوجو نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف(

Rمعامم انتحذٍذ  Rمعامم االستباط  نوع انجامعت انمحوس
2

 Tدالنت قَمت  

 انتوجه نحو

 انسوق 

 000. 0.547 0.739 حكومَت

 000. 0.518 0.720 أههَت

 انتوجه نحو

 انشٍادة

 000. 0.660 0.812 حكومَت

 000. 0.737 0.859 أههَت

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا

 000. 0.629 0.793 حكومَت

 000. 0.599 0.774 أههَت

انشؤٍت وانشسانت 

 واألهذاف

 000. 0.587 0.766 حكومَت

 000. 0.783 0.885 أههَت

 انتوجه االستشاتَجٌ
 000. 0.764 0.874 حكومَت

 000. 0.806 0.898 أههَت

  .2037, المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية

R) قيمة معامل التحديةد بأن (13) الجدول رقم يوضح
2

حُشةٍش  واألههٍةت فً انجامعاث انحكومٍةت( 

إلةةةى أثةةةر محةةةوري )التوجةةةو نحةةةو السةةةوق والتوجةةةو نحةةةو التكنولوجيةةةا( فةةةي تفسةةةير التبةةةاين الكمةةةي لمميةةةزة 
التةةةةوالي بالنسةةةةبة  عمةةةى( 0.629(, )0.547) وبقيمةةةةة بمغةةةةت ,التنافسةةةية لصةةةةالح الجامعةةةةات الحكوميةةةة

 ,عمةةى التةةوالي بالنسةةبة لمجامعةةات األىميةةة( 0.599(, )0.518) وبقيمةةة بمغةةت ,لمجامعةةات الحكوميةةة
محوري )التوجو نحو السةوق, والتوجةو نحةو التكنولوجيةا( ليمةا أثةر بةارز فةي تعزيةز  أنمما يدل عمى 

 تةةأثير وبنسةةبة ,أكثةةر ممةةا ىةةو عميةةو فةةي الجامعةةات األىميةةة الميةةزة التنافسةةية فةةي الجامعةةات الحكوميةةة
 بمغةةةةةةت الجامعةةةةةةات الحكوميةةةةةةة, وبنسةةةةةةبة تةةةةةةأثيرعمةةةةةةى التةةةةةةوالي فةةةةةةي %(  62.9%(, )54.7) بمغةةةةةةت

التحةةةول السةةةمبي إلةةةى وقةةةد ُيعةةةزى ذلةةةك , عمةةةى التةةةوالي فةةةي الجامعةةةات األىميةةةة( %59.9(, )%51.8)
 اإلدارات العميا في ب دفعالحكومية, مما  مجامعاتل التمويل الحكوميضعف و ي لالقتصادي اليمن
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, وكةةةةذلك التوجةةةةو نحةةةةو نحةةةةو السةةةةوقلتوجةةةةو تبحةةةةث عةةةةن التةةةةدفقات النقديةةةةة عبةةةةر اتمةةةةك الجامعةةةةات 

يجةةاد أنظمةةة تعميميةةة منافسةةة غيةةر مجانيةةة يتحمةةل تكاليفيةةا  التكنولوجيةةا عبةةر تعزيةةز المةةوارد الذاتيةةة وا 
فالطمةةب  ,وبسةةبب قمةةة عةةددىا وانخفةةاض طاقتيةةا السةةتيعابية أمةةا بالنسةةبة لمجامعةةات األىميةةة, الطالةةب

والعمةل عمةى تقميةل  مةن التوجةو نحةو السةوقبشةكل نسةبي ممةا يعنةي اكتفائيةا  من العةرض, أكبر فييا
 .حدتو
يةتم تحةديثيا  , إل أنةو لالمرجوة أىدافياوتؤدي التكنولوجيا في الجامعات األىمية فيي متوفرة ا أمّ 

 .وتطويرىا, بل تبقى كما ىي لسنوات عديدة
R) وُتشةةةةير قيمةةةةة معامةةةةل التحديةةةةد

2
والرسةةةةالة إلةةةةى أثةةةةر محةةةةوري )التوجةةةةو نحةةةةو الريةةةةادة, الرؤيةةةةة ( 

 وبقيمةةةةة بمغةةةةت ,واألىةةةةداف( فةةةةي تفسةةةةير التبةةةةاين الكمةةةةي لمميةةةةزة التنافسةةةةية لصةةةةالح الجامعةةةةات األىميةةةةة

( 0.783(, )0.737) وبقيمةة بمغةت ,عمى التوالي بالنسبة لمجامعةات الحكوميةة( 0.587(, )0.660)

دة, والرؤيةةة ممةةا يةةدل عمةةى أن محةةوري )التوجةةو نحةةو الريةةا ,عمةةى التةةوالي بالنسةةبة لمجامعةةات األىميةةة
أكثةةر ممةةا ىةةو  والرسةالة واألىةةداف( ليمةةا أثةةر بةةارز فةةي تعزيةةز الميةزة التنافسةةية فةةي الجامعةةات األىميةةة

عمةةةةى التةةةةوالي بالنسةةةةبة ( 58.7%(, )66%) عميةةةةو فةةةةي الجامعةةةةات الحكوميةةةةة وبنسةةةةبة تةةةةأثير بمغةةةةت
لمجامعةةةات عمةةةى التةةوالي بالنسةةةبة ( 78.3%(, )73.7%) وبنسةةبة تةةةأثير بمغةةت ,لمجامعةةات الحكوميةةةة

ف العمةل التكةاممي ُضةعو  ,فةي الجامعةات الحكوميةةالنظةام اإلداري وُيعزى ذلةك إلةى ضةعف , األىمية
 يةةانحرافاو  ,الريةةادة تحقيةةق فةةييا ُيضةةعففييةةا وتقةةديم األىةةداف الشخصةةية عمةةى األىةةداف العامةةة, ممةةا 

  .ىدافاألرسالة و الرؤية و العن 
السةةمعة عبةةر التوجةةو نحةةو تحقيةةق النجةةاح والتفةةوق و إلةةى فيةةي تسةةعى الجامعةةات األىميةةة فةةي بينمةةا 
اعتبةةار أن محةةور الرؤيةةة البعيةةد, باإلضةةافة إلةةى و يحقةةق أىةةدافيا عمةةى المسةةتوى القريةةب بمةةا و الريةةادة, 

صةةورة المنظمةةة التةةي ُتخاطةةب بيةةا العمةةالء والعةةاممين, وىةةو المغةةة المشةةتركة والرسةةالة واألىةةداف ىةةو 
 تغير الييكل اإلداري في تمك الجامعات.بينيم, وىو صورة ثابتة ل تتغير مع 

R) وتعقيبًا عمى ما سبق ُتشير قيمة معامل التحديد
2

إلى أثر التوجو الستراتيجي بشكل عام ( 
(, بالنسبة 0.764) وبقيمة بمغت ,في تفسير التباين الكمي لمميزة التنافسية لصالح الجامعات األىمية

التوجو أن مما يدل عمى  ,بالنسبة لمجامعات األىمية(, 0.806) وبمغت ,لمجامعات الحكومية
أكثر مما ىو عميو في  الستراتيجي لو أثر بارز في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات األىمية
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 وبمغت ,(, بالنسبة لمجامعات الحكومية76.4%) الجامعات الحكومية وبنسبة تأثير بمغت

 ,بالنسبة لمجامعات األىمية(, %80.6)
)التوجو نحو السوق, التوجو نحو  التوجو الستراتيجي محاور ألثر اتذلك وجود اختالف ويؤكد

عمى  بين الجامعات الحكومية واألىمية الريادة, التوجو نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألىداف(
 الميزة التنافسية, مما يعني رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل والذي ينص عمى أنو

التوجه الستراتيجي )التوجه نحو السوق, التوجه نحو الريادة, محاور )يوجد اختالف ألثر 
التوجه نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألهداف( عمى الميزة التنافسية بين الجامعات 

 .(الحكومية والجامعات األهمية

 التابع:لممتغير في تفسير التغير همية األكثر أالمتغير المستقل محاور  4-5
الكثر  المحاورتحديد اإلجابة عمى التساؤل الخامس في إلى إن ما ذىبت إلية الدراسة يدعو 

التوجو نحو , بين محاور التوجو الستراتيجي )التوجو نحو السوقعمى الميزة التنافسية من  تأثيراً 
الجامعات بالنسبة لمجامعات الحكومية و  الرؤية والرسالة واألىداف(, التوجو نحو التكنولوجيا, الريادة
إلى المحاور التي ساىمت في إغناء نتائج الدراسة. ( 12) شير الجدول رقمحيث يُ  ,األىمية

 Stepwise) وفقًا لنتائج النحدار المتدرج, والمتغيرات التي ليس ليا تأثير كبير ُيذكر

Regression). 

تحميل محاور المتغير المستقل األكثر أىمية في تفسير التغير لممتغير التابع باستخدام يوضح ( 12)سقم  جدول
 المتدرج النحدار

نوع 

 انجامعت
 انمتغَشاث

ب
تَ
تش
ان

 

معامم 

 االستباط

 R 

معامم 

 انتحذٍذ

 R
2
 

Adjusted 

R
2
 

 Fقَمت 
انذالنت 

.(sig) 

 حكومٌ

 0000. 215.490 6570. 6600. 8120. 3 انتوجه نحو انشٍادة

انتوجه نحو 

 انتكنونوجَا
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في أن التوجو نحو الريادة ( 12) ُتشير المعطيات اإلحصائية في جدول النحدار المتدرج رقم
من التباين في الميزة التنافسية, حيث ُيعتبر من أكثر %( 11) فسر ما مقدارهالجامعات الحكومية 

 وفسر ما مقداره, ويميو في المرتبة الثانية التوجو نحو التكنولوجيا, محاور المتغير المستقل أىميةً 

بينما جاء في المرتبة الثالثة الرؤية , من التباين في الميزة التنافسية, %(1.9 = 6600. - 7240.)
, من التباين في الميزة التنافسية%( 1.1 = 7240. - 7570.) والىداف وفسةةةر ما مقدارهوالرسالة 

 = 7570. - 7660.) حيث فسر ما مقداره, وأخيرًا جاء في المرتبة الرابعة التوجو نحو السوق

 .الميزة التنافسيةمن التباين في %( 0.09

الرؤية والرسالة واألىداف أكثر المحاور تأثيرًا فُيبين الجدول السابق أن  أمَّا في الجامعات األىمية
من التباين في %( 378.) إذ تفسر ما مقداره, في الميزة التنافسية وأىمية في تفسير التباين فيو

 = 8470. - 7830.) وفسر ما مقداره, الميزة التنافسية, ويميو في المرتبة الثانية التوجو نحو الريادة

والتوجو نحو , بينما لم يكن لمحور )التوجو نحو السوق, التنافسية من التباين في الميزة%( 1.9
 .بشكل مباشر عمى الميزة التنافسية في الجامعات األىميةكبيرة و ر يأثالتكنولوجيا( نسبة ت

من مقدمي الخدمة والمتمثل بأعضاء  يأتيفي الجامعات التوجو نحو السوق ويعزى ذلك إلى أن 
في الجامعات األىمية اإلدارات األكاديمية وأعضاء ىيئة التدريس ىيئة التدريس, إل أن معظم 

يعممون بنظام التعاقد أو بنظام الساعات بسبب ارتباطيم بجامعات أخرى, فضاًل عن امتالك 
وىو ما يؤدي إلى التحيز أو الحيادية عند معظم معظميم لوظيفة ثابتة في الجامعات الحكومية, 

 سوق.في التوجو نحو ال األكاديميين

ليس لو تأثير ُيذكر في الجامعات األىمية بسبب أن التكنولوجيا بينما التوجو نحو التكنولوجيا  
 يرىا.المستخدمة في معظم الجامعات األىمية شبو متقاربة, ول يتم تحديثيا أو تطو 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات
 

الفرضيات  اختبارات نتائج ضوء في الدراسة إلييا توصمت التي النتائج أىم الفصل ىذا تضمني
 الحكومية واألىمية الجامعات تساعد التوصيات التي قد بعض تقديم فضاًل عن االستبانات, وتحميل

 :وذلك عمى النحو اآلتي االستراتيجي التوجو ظل في التنافسية الميزة إلى لموصول
 النتائج: 5-1

 لنتائج واستنتاجات الدراسة لمجامعات الحكومية واألىمية اليمنية:فيما يمي تفصيل 
 : الجامعات الحكوميةالمتعمقة ب النتائج -أولا 

 ما يأتي: الحكوميةأظهر نتائج الدراسة المتعمقة بالجامعات 
أن معظم اإلدارات العميا واألكاديمية تعمل عمى تقديم أىدافيا الشخصية عن األىداف العامة   -1

التكامل اإلداري في الجامعات الحكومية وانحرافيا عن تحقيق األىداف  ضعفباإلضافة إلى 
 .ةاالستراتيجي

البحث ضعف اىتمام اإلدارات العميا واألكاديمية في الجامعات الحكومية لكاًل من اإلبداع, و  -2
الطاقة االستيعابية لممدرجات غير كافية, , باإلضافة إلى أن , والمختبراتوالمكتباتالعممي, 

 .وغير ذلك من البنى األساسية
ضعف مشاركة , باإلضافة إلى تصناعة القرارافي مركزية أن الجامعات الحكومية تعتمد عمى ال -3

 وخاصة ذوي الخبرات الكبيرة منيم.  ,العاممين في تحديد التوجو االستراتيجي
ميزة  ُيعطي االستراتيجيبأن التوجو  تُدركأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية  -4

في الجامعات  التنافسيةميزة في تعزيز البارز  أثروأن التوجو االستراتيجي لو  ,تنافسية
 .الحكومية

ميزة  ُيعطيبأن التوجو نحو السوق  ُتسّممأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية  -5
في الجامعات  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  نحو السوق, وأن التوجو تنافسية

 .الحكومية
ميزة  ُيعطيأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية تؤمن بأن التوجو نحو الريادة  -6

في الجامعات  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  نحو الريادة, وأن التوجو تنافسية
 .الحكومية



 
95 

 ُيعطي التكنولوجيابأن التوجو نحو  تُدركأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية  -7
في الجامعات  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  نحو التكنولوجياوأن التوجو  ,ميزة تنافسية

 .الحكومية
 الرؤية والرسالة واألىدافبأن أن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية تؤمن  -8

في  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  الرؤية والرسالة واألىدافوأن  ,عطي ميزة تنافسيةت
 .الجامعات الحكومية

اوره الفرعية لمتوجو االستراتيجي ومح فروق ذات داللة إحصائية في الجامعات الحكومية وجود -9
 ُتعزى لمتغير الجنس, سنوات الخبرة.

لمتوجو االستراتيجي ومحاوره الفرعية  فروق ذات داللة إحصائية في الجامعات الحكوميةوجود  -11
فروق ذات داللة إحصائية لمحور التوجو نحو ال توجد بينما الوظيفة, مستوى لمتغير ُتعزى 

 السوق في تمك الجامعات.
في األكثر تأثيرًا عمى الميزة التنافسية أن محاور التوجو االستراتيجي أظيرت الدراسة  -11

 :كاآلتي األىميةمرتبة بحسب  الجامعات الحكومية
 .التوجو نحو الريادة - أ

  التوجو نحو التكنولوجيا.  - ب
 .الرؤية والرسالة واالىداف - ت
 .التوجو نحو السوق  - ث
الجامعات الحكومية تنافسية في الميزة العززت التي أظهرت الدراسة مجموعة من النقاط  -21

 ي:وهي كاالتاليمنية 
 عميو تكون ان ترغب واضحة تحدد مامحددة, ورؤية  الجامعات الحكومية تمتمك رسالة أن - أ

 .العاممين جميع لدى واضحة وأىدافيا مستقبال, كما أن غاياتيا
 الريادة ثقافة الجامعات الحكومية, فضاًل عن نشر الريادة في تحقيق نحو أن ىناك توجو - ب

 .الجديدة العممية التخصصات ذات التعميمية برامجيا في الحداثة بمبدأ فييا, وأنيا تأخذ
 تنافسية جديدة, وكذلك تحرص مجاالت لدخول حقيقية مجامعات الحكومية توجياتل أن - ت

 .التعميمية الخدمات في الحديثة التكنولوجيا تبني عمى
 التعميم جودة ضمان معايير الجودة, وتبنى ثقافة الجامعات الحكومية تعمل عمى نشر أن - ث

 .التعميمية الخدمات لجودة المستمر التحسين برامج بتوفير العالي, كما أنيا تيتم
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الذي يحقق مستوى ليس بالمستوى  أن مستوى التوجو االستراتيجي في الجامعات الحكومية - ج
 عالي في الميزة التنافسية.

 : الجامعات األهميةالنتائج المتعمقة ب -ثانياا 
 ما يأتي: أظهر نتائج الدراسة المتعمقة بالجامعات األهمية

ان معظم اإلدارات العميا واألكاديمية في الجامعات األىمية خبراتيم أقل من خمس سنوات  -1
أخرى, باإلضافة إلى ضعف األداء في وجامعات باعتبارىم أقل كمفة, وأكثر ارتباط بأعمال 

 معظم الجامعات األىمية بسبب ضعف التدريب.
ىدفيا  يعمل عمى تعزيزبناء توجو استراتيجي تعمل عمى بمستقبميا و أن الجامعات األىمية تيتم  -2

 الرئيسي المتمثل بالربحية.
البحث ضعف اىتمام اإلدارات العميا واألكاديمية في الجامعات األىمية لكاًل من اإلبداع, و  -3

الطاقة االستيعابية لممدرجات غير كافية, , باإلضافة إلى أن , والمختبراتوالمكتباتالعممي, 
 .ألساسيةوغير ذلك من البنى ا

 ,أن الجامعات األىمية تسعى لمتفوق عمى المنافسين وتحقيق ميزة تنافسية لكسب رضى العمالء -4
 حيث أن العميل ىو الممول الرئيسي لمجامعات األىمية. 

ة وبما تقتضيو مصمح, اتخاذ القراراتفي مركزية أن الجامعات األىمية تعتمد عمى ال - -5
فكار اإلدارات التنفيذية وبعض اإلدارات العمياء في تمك , دون النظر إلى خبرات وأالمستثمرين
 الجامعات. 

ميزة  ُيعطيأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية تؤمن بأن التوجو االستراتيجي  -6
 .األىميةفي الجامعات  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثروأن التوجو االستراتيجي لو  ,تنافسية

ميزة  ُيعطيبأن التوجو نحو السوق  تُدركأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية  -7
 .األىميةفي الجامعات  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  نحو السوقوأن التوجو  ,تنافسية

ميزة  ُيعطيبأن التوجو نحو الريادة  توقنأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية  -8
 .األىميةفي الجامعات  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  نحو الريادةوأن التوجو  ,تنافسية

 ُيعطيبأن التوجو نحو التكنولوجيا  مُتسمّ أن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية  -9
في الجامعات  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  التكنولوجيانحو وأن التوجو  ,ميزة تنافسية

 .األىمية
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بأن الرؤية والرسالة واألىداف  تدركأن اإلدارات العميا واالكاديمية في الجامعات الحكومية  -11
في  في تعزيز الميزة التنافسيةبارز  أثرلو  الرؤية والرسالة واألىدافوأن  ,عطي ميزة تنافسيةت

 .األىميةالجامعات 
ي ومحاوره الفرعية لمتوجو االستراتيج فروق ذات داللة إحصائية في الجامعات األىميةال توجد  -11

 لمتغير الجنس.
لمتوجو االستراتيجي ومحاوره الفرعية  فروق ذات داللة إحصائية في الجامعات األىميةوجود  -12

 محور التوجو نحو السوقلفروق ذات داللة إحصائية ال توجد بينما لمتغير سنوات الخبرة, ُتعزى 
 .في تمك الجامعات

لمتوجو االستراتيجي ومحاوره الفرعية  فروق ذات داللة إحصائية في الجامعات األىميةوجود  -13
في تمك  محور التوجو نحو السوقلفروق ذات داللة إحصائية ال توجد بينما لمتغير الوظيفة, 

 الجامعات.
االستراتيجي األكثر تأثيرًا عمى الميزة التنافسية في أظيرت الدراسة أن محاور التوجو  -14

 الجامعات األىمية مرتبة بحسب األىمية كاآلتي:
 محور الرؤية والرسالة واالىداف. - أ

 التوجو نحو الريادة.  - ب
ن أل أن محوري التوجو نحو السوق والتوجو نحو التكنولوجيا ليس ليما تأثير ُيذكر وذلكبينما 

معظم اإلدارات األكاديمية في الجامعات األىمية لدييم ارتباطات بجامعات أخرى وخاصة الحكومية 
التوجو نحو السوق, باإلضافة إلى وىو ما يؤدي إلى التحيز أو الحيادية عند معظم األكاديميين في 

ثيا أو تطويرىا, أن التكنولوجيا المستخدمة في معظم الجامعات األىمية شبو متقاربة, وال يتم تحدي
 مما جعل من التوجو نحو التكنولوجيا ليس لو تأثير ُيذكر.

تنافسية في الجامعات األهمية الميزة العززت التي أظهرت الدراسة مجموعة من النقاط  -21
 اليمنية وهي كاالتي:

 عميو تكون ان ترغب ما تحدد واضحة محددة ورؤية رسالة أن الجامعات األىمية تمتمك - أ
 العاممين, باإلضافة إلى انسجام الغايات جميع لدى واضحة وأىدافيا غاياتيا مستقبال, وأن

 وبرامج. وسياسات خطط إلى أىدافيا ورسالتيا, وتحويل رؤيتيا مع االستراتيجية واألىداف
 عمى تنافسية جديدة, وتحرص مجاالت لدخول حقيقية الجامعات األىمية لدييا توجيات أن - ب

العمالء,  ورغبات حاجات تحقيق المنافسين, وتص أيضًا عمى ببرامج مقارنة برامجيا تطوير
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 المنافسين وتعمل عمى تقديم أسعار لطريقة وفقا التعميمية خدماتيا باإلضافة إلى تسعير
 .باستمرار السوقية الحصة السوقية, واالىتمام بدراسة الحصة زيادة بيدف جديدة خدمات

 برامجيا في الحداثة بمبدأ الريادة, كما تأخذ تحقيق نحو أن الجامعات الحكومية لدييا توجو - ت
 فييا, وتحرص الريادة ثقافة نشر عمى الجديدة, وتشجع العممية التخصصات ذات التعميمية

 لتبادل حديثة معمومات شبكة التعميمية, واستخدام الخدمات في الحديثة التكنولوجيا تبني عمى
العاممون,  يقدميا التي الجديدة االفكار تقبل العاممين, باإلضافة إلى كافة بين المعمومات

 .تنافسية كميزة اإلبداع إلى والنظر
 التعميم جودة ضمان معايير الجودة, وتبنى ثقافة نشر الجامعات األىمية تسعى إلى أن - ث

 الذاتي التقييم تطبيق تمك المعايير, وتحرص عمى مع تتناسب تحتية بنية العالي, وتوفير
 .التعميمية الخدمات لجودة المستمر التحسين برامج باإلضافة إلى توفير التعميمية, لخدماتيا

 : األهميةوالجامعات  الحكومية المقارنة بين الجامعاتتتعمق ب نتائج -ثالثاا 
باختالف األثر بين محاور التوجه االستراتيجي )التوجه نحو نتائج الدراسة المتعمقة  تأظهر 

نحو التكنولوجيا, الرؤية والرسالة واألهداف( عمى الميزة  السوق, التوجه نحو الريادة, التوجه
 ما يأتي: األهميةالتنافسية بين الجامعات الحكومية و 

فههي تعزيههز الميههزة التنافسههية فههي الجامعههات فههي أثههر بههارز  لههو لتوجههو االسههتراتيجي بشههكل عههاما أن -1
 .أكثر مما ىو عميو في الجامعات الحكومية األىمية

في تعزيز الميزة التنافسية )التوجو نحو السوق والتوجو نحو التكنولوجيا(  محوريلأثر بارز وجود  -2
)التوجهو لمحهوري  بينمها كهان ,أكثهر ممها ىهو عميهو فهي الجامعهات األىميهة الجامعهات الحكوميهة في

أثهههر بههارز فهههي تعزيههز الميههزة التنافسهههية فههي الجامعهههات نحههو الريههادة, والرؤيهههة والرسههالة واألىههداف( 
 .الحكوميةثر مما ىو عميو في الجامعات أك األىمية

 التوصيات: 1-1

الجامعات الحكومية  في التنافسية الميزة تعزيز إلى تسعى التي الدراسة نتائج علي بناء  

 :اآلتي في تلخصت التوصيات من عددا   تقدم الدراسة ,واألهلية

 : الجامعات الحكومية -أولا 

 في اآلتي: والمتمثمة لمجامعات الحكوميةتوصيات الدراسة تقدم الدراسة عددًا من 

أن تسعى نحو امتالك و بدراسة حصتيا السوقية باستمرار, إدارات الجامعات الحكومية تيتم  أن -1
ومجاالت عمى تقديم خدمات  والعمل ,معمومات كافية عن االستراتيجيات التسويقية لممنافسين
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حرص عمى تحقيق , والالسوقيةزيادة الحصة و  يدف لمتوسع عبر فتح فروع جديدةتجديدة 
 .حاجات ورغبات العمالء

في الجامعات  التخصصات العممية الجديدة التعميمية ذات برامجالبمبدأ الحداثة في  األخذ -2
تسعير خدماتيا , وأن تعمل عمى م وسائل الترويج المناسبة لبرامجيا التعميميةاستخداو  ,الحكومية

أن تسعى نحو اقتناص الفرص واتخاذ قراراتيا , وعمييا التعميمية وفقا لطريقة أسعار المنافسين
 االستراتيجية بناًء عمى تحميل البيئة.

روح المبادرة, والحرص  , ونشرياالتوجو نحو تحقيقو  ,في الجامعات الحكومية نشر ثقافة الريادة -3
يقدميا تقبل االفكار الجديدة التي , باإلضافة إلى عمى اكتشاف طرائق جديدة إلنجاز االعمال

 .العاممون
وتطبيقيا بالشكل األمثل في  ,في الجامعات الحكومية حرص عمى تبني التكنولوجيا الحديثةال -4

فضاًل  .واستخدام شبكة معمومات حديثة لتبادل المعمومات بين العاممين فييا ,الخدمات التعميمية
 .االستفادة من شبكة األنترنت بتزويد عمالءىا بالمعمومات الحديثة عن

ن تكون عميو مستقبال عبر امتالكيا لرؤية أإدارات الجامعات الحكومية أن تحدد ما ترغب  ىعم -5
أن تعمل عمى انسجام الغايات واألىداف مع رؤية ورسالة الجامعة وتحولييا إلى و واضحة, 

 والعمل عمى تعريف العاممين برؤية وغايات وأىداف الجامعة., خطط وسياسات وبرامج
, بإجراء أبحاث عممية عمى البيئة المحيطة بيا واالىتمام ,لمبحث العممي توفير موازنة كافية -6

في مجال  الجامعات لتحسين تصنيفالسعي ذلك, فضاًل عن توفير أحدث الوسائل الالزمة لو 
  .البحث العممي مقارنة بالمنافسين

األبحاث  عمى تطوير مراكز من قبل اإلدارات العميا والتنفيذية في الجامعات الحكوميةحرص ال -7
لمحصول عمى  ي, والسعيالمشاركة في المؤتمرات العالمية لمبحث العمم , والسعي نحوالعممية

 .براءات اختراع
, العاليتبني معايير ضمان جودة التعميم  ,نشر ثقافة الجود عمى إدارات الجامعات الحكومية -8

بتوفير برامج التحسين ام يا, واالىتمخمق بيئة مناسبة لتطبيقمعيا, و  توفير بنية تحتية تتناسبو 
تطبيق التقييم الذاتي لخدماتيا التعميمية , وتدعيم ذلك عبر المستمر لجودة الخدمات التعميمي

 .توفير فرق عمل متخصصة لضبط الجودة, والعمل عمى وفق معايير الجودة
, التوجيات اإلبداعية ذوياستقطاب العاممين  عمى إدارات الجامعات الحكومية أن تحرص عمى -9

تشجع عممية البحث , باإلضافة إلى م برامج تدريبية في مجال اإلبداعيتصموأن تعمل عمى 
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وأن تحرص عمى , توفير الوسائل التي تساعد عمى اإلبداعباإلضافة إلى , والتطوير اإلبداعي
ثقافة تنظيمية تساعد عمى تبني أن تمتمك , وعمييا تطوير برامجيا مقارنة ببرامج المنافسين

تنظر إلى اإلبداع كميزة , وأن تمنح العاممين فييا الصالحية الكافية لمتغيير والتطويرو  اإلبداع
 .تنافسية

 : الجامعات األهلية -ثانياا 

 والمتمثمة في اآلتي: األىميةتقدم الدراسة عددًا من توصيات الدراسة لمجامعات 

تسعى نحو  وأن, تخطط لمتوسع عبر فتح فروع جديدة أنعمى إدارات الجامعات األىمية  -1
وسائل  ماستخدا باإلضافة إلى امتالك معمومات كافية عن االستراتيجيات التسويقية لممنافسين,

زويد العمالء بالمعمومات واستخدام شبكة اإلنترنت في ت, الترويج المناسبة لبرامجيا التعميمية
  .عمى تحميل البيئةتراتيجية بناًء االس ياقراراتاقتناص الفرص واتخاذ والعمل عمى , الحديثة

وتطبيقيا بالشكل األمثل في  ,في الجامعات االىمية تبني التكنولوجيا الحديثة الحرص عمى -2
 الخدمات التعميمية.

اكتشاف و  ثقافة تنظيمية تساعد عمى تبني اإلبداعأن تمتمك عمى إدارات الجامعات األىمية  -3
وأن تعمل عمى , عمى اإلبداع توفير الوسائل التي تساعدو  ,طرائق جديدة إلنجاز االعمال,

, تشجع عممية البحث والتطوير اإلبداعي, باإلضافة إلى م برامج تدريبية في مجال اإلبداعيتصم
 .تسعى لمحصول عمى براءات اختراعوأن 

التوجيات اإلبداعية  ذوياستقطاب العاممين  عمى إدارات الجامعات األىمية أن تحرص عمى -4
الصالحية الكافية لمتغيير , وتمنحيم لدييا عمى روح المبادرةع العاممين يتشجأن تعمل عمى و 

 .والتطوير
أحدث توفير , و تحرص عمى تطوير مراكز األبحاث العمميةعمى إدارات الجامعات األىمية أن  -5

بإجراء  االىتمام لذلك, باإلضافة إلىموازنة كافية لمبحث العممي, باإلضافة  الوسائل الالزمة
لتحسين تصنيفيا في مجال البحث العممي , والسعي البيئة المحيطة بياأبحاث عممية عمى 

 .مقارنة بالمنافسين
توفير فرق عمل  والعمل عمى ,في الجامعات األىمية خمق بيئة مناسبة لتطبيق الجودة -6

 .متخصصة لضبط الجودة
بالتوجو نحو  االىتمامعمى الجامعات األىمية أن تعمل عمى تدعيم ميزتيا التنافسية عبر  -7

 السوق, والتوجو نحو التكنولوجيا.
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 :المقترحات -ثالثاا 

نظرًا ألىمية التوجو االستراتيجي في ضمان مستقبل التعميم العالي, توصي الدراسة بإجراء 
دراسات الحقة أكثر توسعًا ودقًة لمحاور التوجو االستراتيجي لمنظمات التعميم العالي الحكومي 

كل محور من محاور التوجو االستراتيجي )التوجو نحو السوق, التوجو نحو  واألىمية, وذلك بدراسة
 الريادة, التوجو نحو التكنولوجيا, والرؤية والرسالة واألىداف( دراسة مستقمة وبمحاورىا الجزئية.
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(, مساىمة القيادة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية 2013, )ديسمبرموفق , سيام -

, كمية العموم االقتصادية والتجارية مجمة الدراسات المالية والمحاسبية واالداريةلممؤسسة, 
 .315 :294, ص ص 14وعموم التسيير, جامعة بسكرة, العدد 

العربي في القرن الحادي والعشرين: (, تنافسية التعميم الجامعي 2003مصطفى أحمد ), سيد -
, 144, المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم, قطر, العدد مجمة التربية"دعوة لمتأمل", 

 .29 :28ص ص 
, دور الخدمات اإللكترونية المالية في تحقيق الميزة التنافسية في (2014) ىيثم وآخرون, الشبمي -

, جامعة البمقاء التطبيقية, المجمة العربية لمدراسات المعموماتيةالبنوك التجارية األردنية, 
 .225: 190األردن, ص ص 

في تحقيق  7P's(, دور عناصر المزيج التسويقي الخدمي 2016زانا مجيد وآخرون ), صادق -
مجمة زانكو لمعوم الميزة التنافسية: دراسة حالة جامعة حياة الخاصة لمعموم والتكنولوجيا, 

 .224 :213, ص ص 20جامعة صالح الدين, العدد  نسانية,اإل 
(, تنافسية مؤسسات التعميم العالي: إطار مقترح, جامعة 2012عثمان بن عبداهلل ), الصالح -

 .310: 297, ص ص 10, العدد مجمة الباحثالمجمعة, السعودية, 
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(, التوجو االستراتيجي لتطوير منظومة التعميم الجامعي في ظل 2014) ياسر, عبدالوىاب -
 .61:48, ص ص 4العدد  15 المجدل ,مجمة النيضةالعولمة ومجتمع المعرفة, 

(, أثر المسؤولية االجتماعية عمى 2012يونيو  15-14عمار ) ,بشير وبن عيشي, بن عيشي -
الممتقـى الدولي الميزة التنافسية في مؤسسات الصناعية الجزائرية: دراسة حالة والية بسكرة, 

: 1 , ص ص, جامعة بشار, الجزائرالثالث حـــول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية

15. 

(, تبني استراتيجيات التميز في التعمم والتعميم 2012أبريل  26-24سام عبدالقادر ), الفقياء -
المؤتمر العربي األول, ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميم العالي, 

, المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية, الجامعة استراتيجيات التعميم العالي وتخطيط الموارد البشرية
 .24 :1ص ص  الياشمية, األردن.

(, دور التسيير بالمشاركة في خمق التفكير االبداعي لدى 2005مارس  16-15رقام ), ليندة -
المؤتمر العممي الرابع, الريادة واالبداع, استراتيجيات االعمال العاممين في منظمات االعمال, 

 , األردن., جامعة فيالدلفيافي مواجية تحديات العولمة
(, التوجو السوقي وعالقتو باألداء التسويقي 2009) ىاني حامد, ىمام سمير والضمور, ممكي -

, 5, المجمد المجمة االردنية في إدارة االعماللدى مكاتب السياحة العاممة في مدينة عمان, 
 .96: 69, ص ص 1العدد 

 اقتصادياتمجمة (, تحميل التنافسية العربية في ظل العولمة االقتصادية, 2006نوري ), منير -
 . 48: 21 ص ص ,4, العدد 3المجمدالشمف, الجزائر,  , جامعةشمال افريقي

دراسة ميدانية  –(, التوجو بالسوق وأثره عمى تعظيم القدرة التنافسية 2013عمي وآخرون ), ميا -
مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات عمى المنظمات الحاصمة عمى االيزو في الالذقية, 

 .218 :197 , ص ص8, العدد 21, المجمد العممية
(. دور تكنولوجيا البيانات في تحقيق المزايا التنافسية لمؤسسات 2013النايف, سعود عيسى ) -

التربية  مجمة كميةالتعميم العالي: دراسة استطالعية في جامعة حائل. دراسات تربوية ونفسية, 
 .56: 1, ص ص 79, العدد 28, مجمد بالزقازيق

األعمال والمسؤولية االجتماعية في تعزيز الميزة  أثر أخالقيات(, 2016)بشير  عطاااهلل, النويقو -
عمادة البحث العممي/ الجامعة , التنافسية في البنوك التجارية العاممة في منطقة مكة المكرمة

 .138: 115, ص ص 1, العدد 43المجمد  ,األردنية
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 : الرسائل العممية:ا  لثثا
, دور الجامعة في تنمية رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة: (2013) نادية, إبراىيمي -

كمية العموم االقتصادية والتسيير  رسالة ماجستير غير منشورة,دراسة حالة جامعة المسيمة, 
 الجزائر. ,والعموم التجارية, جامعة فرحات عباس

 رسالة قتصادية,اال لممؤسسة التنافسية الميزة دعم في االبتكار دور (,٢١٠٢عبدالوىاب) بوبعة, -
 .زائرالج قسنطينة, منتوري, جامعة ,منشورة غير ماجستير

(, دور ادارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية: دراسة حالة فرع 2008نذير ) ,بوسيوة -
, ادارة االعمال والتسويق, معيد رسالة ماجستير غير منشورةانتيبيوتيكال لمجمع صيدال, 

 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير, الجزائر.العموم 
(, دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق التميز التنافسي في 2016أمين محمد يحي ), الحرثي -

رسالة ماجستير سوق االتصاالت اليمنية : دراسة ميدانية عمى المؤسسة العامة لالتصاالت, 
 صنعاء, اليمن., مركز تطوير اإلدارة العامة, جامعة غير منشورة

(, االستثمار االجنبي المباشر والميزة التنافسية الصناعية بالدول النامية, 2004سممان ), حسين -
 , كمية العموم االقتصادية, جامعة الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورة

(, دور المعرفة السوقية في اختيار االستراتيجيات التنافسية: دراسة 2010لؤي صبحي ), دحبور -
, كمية رسالة ماجستير غير منشورةة من مؤسسات التعميم العالي الخاصة االردنية, عين

 االردن. ,اإلقتصاد والعموم االدارية, جامعة الشرق االوسط
(, العالقة بين التوجو االستراتيجي لدى اإلدارة العميا في 2006مروان حمود ), الدىدار -

رسالة ميدانية عمى جامعات قطاع عزة, الجامعات الفمسطينية وميزتيا التنافسية: دراسة 
 , كمية التجارة, الجامعة االسالمية, غزه.ماجستير غير منشورة

(, التوجو االستراتيجي وأثره في مجاالت التغيير: دراسة استطالعية في 2005إيمان ), أبو ردن -
 , جامعة الموصل,رسالة ماجستير غير منشورةبعض الشركات الصناعية في مدينة الموصل, 

 العراق.
إلدارة التميز  غزة محافظة في التقنية الكميات ممارسة درجة(, ٢١٠٢)رزق يوسف السوسي, -

 . فمسطين غزة, اإلسالمية, الجامعة ,منشورة غير ماجستير رسالة, التنافسية بالميزة وعالقتيا
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(, دور ادارة المعرفة وتكنولوجيا البيانات في تحقيق المزايا التنافسية 2008سموى محمد ), الشرفا -
, كمية التجارة, الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةفي المصارف العاممة في قطاع غزة, 

 اإلسالمية, غزة.
, رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة (2011) مصطفي رجب, شعبان -

, الجامعة اإلسالمية, غزة, رسالة ماجستير غير منشورةخموية الفمسطينية جوال, االتصاالت ال
 فمسطين.

(, بناء الميزة التنافسية في الجامعات الحكومية السعودية, 2012عثمان عبداهلل محمد ), الصالح -
 , كمية التربية, جامعة أم القرى, المممكة العربية السعودية.رسالة دكتوراه غير منشورة

(, أثر االضطراب البيئي عمى عالقة التوجو االستراتيجي باألداء 2012نيى أحمد ), وأبو ط -
, كمية األعمال, جامعة الشرق األوسط, عمان, رسالة ماجستير غير منشورةالتسويقي, 

 األردن.
(, العالقة بين االسبقيات التنافسية والتوجو االستراتيجي: دراسة 2006أكرم أحمد ), الطويل -

رسالة دكتوراه آلراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى, استطالعية 
 , جامعة الموصل, العراق.غير منشورة

(, رسالة المنظمة وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة 2009محمد فوزي عمي ), العتوم -
كمية االعمال,  ,رسالة ماجستير غير منشورةميدانية عمى قطاع صناعة األدوية األردني, 
 جامعة الشرق االوسط لمدراسات العميا, االردن.

(, درجة ممارسة القيادة الريادية وعالقتيا بتحقيق الميزة 2016نجيب مصمح محمد ), عسكر -
, كمية التربية, جامعة رسالة دكتوراه غير منشورةالتنافسية في الجامعات األىمية اليمنية, 

 صنعاء, اليمن.
(, دور التوجو االستراتيجي في تفسير العالقة بين توافر متطمبات 2017سى )أحمد مو , فرج اهلل -

, قسم الفمسفة في رسالة دكتوراه غير منشورةمدخل إعادة ىندسة العمميات واألداء التشغيمي, 
 إدارة االعمال, جامعة السودان, السودان.

ييات االستراتيجية (, أثر الخصائص الريادية في تبني التوج2013مي منذر موسى ), القاسم -
, كمية األعمال, جامعة رسالة ماجستير غير منشورةلممديرين في المدارس الخاصة في عمان, 

 الشرق األوسط, األردن.
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(, تقييم جودة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية 2016كمال أحمد مصمح ), قبان -
عموم المالية واإلدارية, األكاديمية قسم ال رسالة ماجستير غير منشورة,اليمنية: دراسة ميدانية, 

 اليمنية لمدراسات العميا, اليمن.
(, اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات 2005محمد ) ,قريشي -

رسالة ماجستير الصناعية الوطنية: دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكيربائية ببسكرة, 
            وم االقتصادية, جامعة محمد خيضر, بسكرة, الجزائر., كمية الحقوق والعمغير منشورة

(, تحميل القدرة التسويقية التنافسية لمبنوك التجارية اليمنية في 2007) جمال ناصر عمي, الكميم -
 جامعة أسيوط, مصر. رسالة دكتوراه غير منشورة,ظل مفيوم إدارة الجودة الشاممة, 

(, دور التفكير االستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية في 2017ماجد محمد صالح ), الكميم -
, قسم العموم اإلدارية والمالية, رسالة ماجستير غير منشورةالبنوك العاممة في اليمن, 

 األكاديمية اليمنية لمدراسات العميا, اليمن.
 رسالةالريادية,  القيادات بناء في باالستثناء اإلدارة (, دور2012مصطفى ) محمد, عمر -

 جامعة السميمانية. واإلقتصاد, اإلدارة كمية األعمال, إدارة قسم ,منشورة غير ماجستير
(, أثر التوجو اإلبداعي في تحقيق ميزة تنافسية: دراسة تطبيقية 2012فيصل غازي ), المطيري -

, جامعة الشرق األوسط, عمان, رسالة ماجستير غير منشورةعمى البنوك التجارية الكويتية, 
 األردن. 

(, دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة حالة 2013عبد الرحمن ), المقادمة -
, كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, رسالة ماجستير غير منشورةالجامعة اإلسالمية/ غزة, 

 غزة.
سياحي وانعكاساتو عمى التنمية المستدامة في (, تنافسية القطاع ال2012أوريسي ), ىيبة اهلل -

, كمية العموم رسالة ماجستير غير منشورةالدول العربية: دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر, 
 االقتصادية والعوم التجارية وعموم التسيير, جامعة فرحات عباس سطيف, الجزائر.

مستدامة في منظمات األعمال:  (, اإلبداع كمدخل الكتساب ميزة تنافسية2013رزيقة ), يحياوي -
, كمية العموم رسالة ماجستير غير منشورةدراسة حالة مؤسسة ممبنة الحضنة بالمسيمة, 

 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير, جامعة المسيمة, الجزائر.
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 :المنشورات والتقارير: رابعا  
 المعرفة مؤشر(, 2015) مكتوم ال راشد بن محمد ومؤسسة االنمائي المتحدة االمم برنامج -

 .العربي
, لمتخطيط العربي المعيد, مصر حالة: لمتنافسية الداعم الحكومة دور(, 2002) طارق, نوير -

 .الكويت
(, دراسة حول مؤسسات تقييم الجامعات حول العالم: 2013) إيمان, طارق وطرابمسي, قاسمية -

, الجامعة االفتراضية عالمياتوصيات خاصة بالجامعة االفتراضية السورية لتحسين ترتيبيا 
 السورية.

 .سوريا, اإلقتصادي الفكر في التنافسية(, 2011) لمتنافسية الوطني المرصد -
, المؤتمر العالمي التعميم العالي في القرن الحادي والعشرين(, 1998منظمة األمم المتحدة ) -

 لمتعميم العالي.
 في العالي لمتعميم الوطنية االستراتيجية(, 2010) العممي والبحث العالي التعميم وزارة -

 .العالي التعميم تطوير مشروع, (6000-6002) المستقبمية العمل وخطة اليمنية الجميوري
 خالل اإلنجاز ومؤشرات حقائق.. العالي التعميم(, 2010) العممي والبحث العالي التعميم وزارة -

 .م6000 – 0990 عاما 60
 العامة اإلدارة, 6002 -6002 العالي التعميم دليل(, 2014) العممي والبحث العالي التعميم وزارة -

 .صنعاء ,العالي التعميم مؤسسات لتطوير
, اليمنية الجامعات بشأن م0992 لسنة (01)رقم القانون(, 1995) القانونية الشؤون وزارة -

 .صنعاء, 10 العدد, الرسمية الجريدة
 :األجنبيةالمراجع 

- Al-Dhaafri,H.S.,and Yusoff,R.Z.B.(2013), The effect of total quality 

management, enterprise resource planning and the entrepreneurial orientation 

on the organizational performance: The mediating role of the organizational 

excellence: Aproposed research framework. International Journal of 

Business Administration,4(1):66:85 

- Altindag, E., Zehir, C., & Acar, A. Z. (2011), Strategic orientations and their 

effects on firm performance in Turkish family owned firms. Eurasian 

Business Review, 1(1), 18.  

- Avci, U., Madanoglu, M., & Okumus, F. (2011), Strategic orientation and 

performance of tourism firms: Evidence from a developing country. Tourism 

Management, 32(1), 147:157.  



 

 
112 

- Bonn, I. (2001), Developing strategic thinking as a core competency. 

Management Decision, 39(1), 63:71 

- Chang, C. H. (2011), The influence of corporate environmental ethics on 

competitive advantage: the mediation role of green innovation. Journal of 

Business Ethics, 104(3), 361:370. 

- Collings, D. G., Demirbag, M., Mellahi, K., & Tatoglu, E. (2010), Strategic 

orientation, human resource management practices and organizational 

outcomes: evidence from Turkey. The International Journal of Human 

Resource Management, 21(14), 2589:2613.  

- Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1988), The influence of organization structure 

on the utility of an entrepreneurial top management style. Journal of 

management studies, 25(3), 217:234.  

- Darcy, S., & Pegg, S. (2011), Towards strategic intent: Perceptions of 

disability service provision amongst hotel accommodation managers. 

International Journal of Hospitality Management, 30(2), 468:476.  

- El-Namaki, M. S. S. (1992), Creating a corporate vision. Long Range 

Planning, 25(6), 25-29.  

- Franczak, J., Weinzimmer, L. and Michel, E. (2009), An Empirical 

Examination of Strategic Orientation and SME Performance. Small Business 

Institute National Proceedings, 33, 68-77. 

- Gatignon Hubert and Xuereb, Jean-Mark (1997), Strategic Orientation of the 

Firm New Produect Performance, Journal of Marketing Research, 

Vol.34,No.1:77:90 

- Grawe, S. J., Chen, H., & Daugherty, P. J. (2009), The relationship between 

strategic orientation, service innovation, and performance. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(4), 282:300.  

- Hakala, H. E. N. R. I. (2010), Configuring out strategic orientation. 

Business Administration, 95.  

- Joachim, A., Omotayo, O & Omotayo, O (2011), Strategic orientations and 

technology policy: An empirical test of relationship in developing countries, 

Management Science Letters, 1(3), 315:322. 

- Mintzberg, H., (1994), "Planning on the left side and managing on the right 

"Harvared Business Review.  

- Pitts . R & Lei, D.,(1996),Strategic management: building and sustaining 

competitive advantage, USA: West Publication 

- Yu. Feifei (2012), Strategic flexibility, entrepreneurial orientation and firm 

performance: Evidence from small and medium -sized business (SMB) in 

China. African Journal of Business Management, 6(4):1711-1720. 

- Zhou, K. Z., Gao, G. Y., Yang, Z., & Zhou, N. (2005), Developing strategic 

orientation in China: antecedents and consequences of market and innovation 

orientations. Journal of business research, 58(8), 1049:1058.  
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- Zhou, K. Z., Yim, C. K., & Tse, D. K. (2005), The effects of strategic 

orientations on technology-and market-based breakthrough innovations. 

Journal of marketing, 69(2), 42-60.  

 

 :مراجع المواقع اإللكترونية
(, المشروعات التنافسية في الجامعات المصرية 2009نوفمبر,  2-1محمد نصحي ), ابراىيم -

"المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعميم بين الواقع والمأمول مع التطبيق عمى كميات التربية, 
م موقع محمد نصحي ابراىي في, ُمتاح "اتجاىات معاصرة في تطوير األداء الجامعي ,العالي
 .http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/123813 عمى الرابط (,2016) بتاريخ

 في, ُمتاح 4ICUلمجامعات والكميات عمى الشبكة العالمية  ةقع اإللكترونياالتصنيف الدولي لممو  -
 . /http://www.4icu.org عمى الرابط (,2017بتاريخ ) 4ICUالشبكة العالمية موقع 

 ,(2017بتاريخ ) جامعة جياو تونغ شنغياي موقع فيُمتاح  ,تصنيف جامعة جياو تونغ شنغياي -
 . /http://www.shanghairanking.comعمى الرابط 

, (2017بتاريخ )تصنيف الجامعات العالمي منظمة موقع  فيتصنيف الجامعات العالمي, ُمتاح   -
 .universitrankings-rankings/world-https://www.topuniversities.com/university على

 عمى الرابط, (2017) بتاريخديالي جامعة موقع  في ديالي, ُمتاح جامعة -
http://www.scr.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=46. 

 ,(2016) تاريخ المجمعة جامعةموقع  في ( ُمتاح2015تم النشر بتاريخ ) ,المجمعة جامعة -
  .https://www.mu.edu.sa/arعمى الرابط 

, منيا العربية الجامعات إفادة وكيفية لمجامعات العالمية التصنيفات ,(2015)صالح, خالد  -
 عمى الرابط ,(2017) بتاريخموقع خالد صالح  في ُمتاح, الخميج لدول العربي التربية مكتب

https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail.html?id=5661225556901888. 

موقع أحمد  فيالرؤية, ُمتاح  ومفيوم الرسالة مفيوم بين الفرق (,2010نبيل ) فرحات, أحمد -
 . https://hrdiscussion.com/hr11786l عمى الرابط (,2017بتاريخ )نبيل فرحات 

 ,(2017) بتاريخ منظمة اليونسكوموقع  في ُمتاح, والثقافة والعمم لمتربية المتحدة االمم منظمة -
 ,عمى الرابط

articles/rankings-focus-http://www.unesco.org/new/ar/education/resources/in/. 

 اتحاد أنباء, )وتطوره مراحمو... اليمنية الجميورية في العالي التعميم, عمي الورافي, عبدالكريم -
  ,عمى الرابط ,(2016) بتاريخموقع عبدالكريم عمي الورافي  في ُمتاح(, العربية الجامعات

http://aarunews.ju.edu.jo/Lists/EventsAndNews/DisplayNews.aspx?id=591 . 

 عمى الرابط, ,(2016بتاريخ )في اليمن وزارة التعميم العالي موقع  فيوزارة التعميم العالي, ُمتاح  -

 http://mohe.gov.ye/ . 

 عمى الرابط, ,(2017)بتاريخ ع الويبومتركس في موق ُمتاح, ويبومتركس -
http://www.webometrics.info. 

 

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/123813
http://www.4icu.org/
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universit%20rankings
http://www.scr.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=46
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https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail.html?id=5661225556901888
https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail.html?id=5661225556901888
https://hrdiscussion.com/hr11786l
http://aarunews.ju.edu.jo/Lists/EventsAndNews/DisplayNews.aspx?id=591
http://aarunews.ju.edu.jo/Lists/EventsAndNews/DisplayNews.aspx?id=591
http://mohe.gov.ye/
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  محاور التوجو االستراتيجي: ) أ (الممحق 
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1( Gatingnon & Xuereb , 1997 )**

2( Deshpande ( & Farely , 2000 )**

3( Voss & Voss , 2000 )****

4( Liu et al,. 2002 ).****

5( Deshpande( & Farely , 2004 )**

6( Deshpande et al ., 2004 )**

7( Atuahene-Gima , 2005 )**

8(Zhou et al.,2005a)***

9(Zhou et al.,2005b)**

10( Racelis , 2006 )******

11( Zhou & Li , 2007 )***

12(Grinistein , 2008 ) ****

13(Deek&Lian,2008 )****

14( Frishammar&Andersson,2009 )**

15( Hakala,2010 ) ****

16( Urban ,2010 )**

17( Deshpande et al., 2012 )****

18 ( Isoherranen,2012 )*****

19( Reulink,2012 )*****

20( Kim et al.,2013 )**

51518941733111121

25%75%5%40%45%20%5%35%15%15%5%5%5%5%10%5%

التكرار

النسبة المئوية لألتفاق 

المصدر : )  حسان دهش جالب , 2013 , 45 (   (2013المصدر: )جالب, 
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 وبعد : تحٌة تقدٌر واحترام ......

إن هذه الدراسة هً جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال 

  بعنوان :

 , دراسة مقارنةة التنافسٌة فً الجامعات الٌمنٌةالتوجه االستراتٌجً على المٌزأثر " 

وتسعى للوصول إلى بعض النتائج التً قد تساهم فً تحسٌن , " بٌن الجامعات الحكومٌة واألهلٌة

 المٌزة التنافسٌة للجامعات الٌمنٌة فً السوق المحلٌة والعالمٌة. 

الستبانة وذلك من خالل الواقع الذي تعٌشه جامعتكم, وٌرجى التكرم باإلجابة على فقرات ا

و من واقع خبراتكم فً هذا المجال, حٌث أن لدقة إجاباتكم على فقرات االستبانة األثر الكبٌر فً 

 مصداقٌة الدارسة ونجاحها.

شاكرٌن لكم حسن تعاونكم, ومقدرٌن دعمكم المتواصل فً تشجٌع البحث العلمً, ومؤكدٌن 

 لمعلومات التً ستقدمونها, علما بأنها ستستخدم ألغراض البحث العلمً فقط. لكم على سرٌة ا

 

 :                                                                                                            الباحث          

                                                   عبدالكرٌم علً ناجً العماري
        

 
 

 
 

 

 

 

 أنثى ذكر الجـــــــــــنس   :

 أهلٌة حكومٌة نوع الــــجامـعة :

 سنوات الخــبرة :
 سنة  10 -6 سنوات فأقل 5

 سنة فأكثر  16 سنة 15 -11

المستوى 
 : الوظٌـــــــفً

 اإلدارة العلٌاء      

 اإلدارة التنفٌذٌة      

 

 

 

 البياناث الشخصيت ألفراد عينت الذراست :أوال : 

  استبانت

 اجلمهورية اليمنية

والبحث  وزارة التعليم العالي
 العلمي

 جامعة االندلس
 الدراسات العلياعمادة 

كلية العلوم اإلدارية : قسم إدارة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 بعد التحكيم: بانةاالست :( ب الممحق )
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جه االستراتٌجً إلى قٌاس وتحدٌد مدى التو ٌهدف هذا الجزء :ثانيا / التوجه االسرتاتيجي

المنظمة حول التعاطي  : فلسفة) يقصد بالتوجه االستراتيجي في هذا البحث بأنه. للجامعات الٌمنٌة

 .(وجه المنظمة نحو األداء المتميزمع األعمال عبر مجموعة القيم والمعتقدات المتأصلة التي ت
أمام العبارة التً تتفق و وجهة نظركم√ ( نرجو تكرمكم بوضع عالمة )    

  

  المحور األول : التوجه نحو السوق م
 درجة ممارسة التوجه االستراتٌجً
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           لدى الجامعة توجهات حقيقية لدخول مجاالت جديدة لممنافسة. 1

2 
ستراتيجيات التسويقية تمتمك الجامعة معمومات كافية عن اال

           .لممنافسين

           تحرص الجامعة عمى تحقيق حاجات ورغبات العمالء . 3

           .حصة السوقيةتعمل الجامعة عمى تقديم خدمات جديدة بهدف زيادة ال 4

           تخطط الجامعة لمتوسع عبر فتح فروع جديدة . 5

           تهتم الجامعة بدراسة حصتها السوقية باستمرار . 6

           تحرص الجامعة عمى تطوير برامجها  مقارنة ببرامج المنافسين . 7

           تستخدم الجامعة وسائل الترويج المناسبة  لبرامجها التعميمية . 8

           .مية وفقا لطريقة أسعار المنافسينتقوم الجامعة بتسعير خدماتها التعمي 9

 
 
      

 المحور الثاني : التوجه نحو الريادة  م
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           .الجامعة توجه نحو تحقيق الريادة لدى  10
           .ى نشر ثقافة الريادة في الجامعة تشجع الجامعة عم 11

12 
تأخذ الجامعة بمبدأ الحداثة في برامجها التعميمية ذات التخصصات 

 العممية الجديدة. 
          

           يقدمها العاممون .تتقبل الجامعة االفكار الجديدة التي  13
           تشجع الجامعة العاممين لديها عمى روح المبادرة .   14
           تحرص الجامعة عمى اكتشاف طرائق جديدة إلنجاز االعمال . 15
           .تركز الجامعة عمى التحميل البيئي و اقتناص الفرص 16
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  المحور الثالث : التوجه نحو التكنولوجيا  م
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17 
ا الحديثة في الخدمات. تحرص الجامعة عمى تبني التكنولوجي

 .التعميمية
          

18 
تستخدم الجامعة شبكة معمومات حديثة لتبادل المعمومات بين كافة 

           العاممين . 

           تزود الجامعة عمالءها بالمعمومات الحديثة عبر شبكة اإلنترنت .  19

20 
تستغل الجامعة التكنولوجيا بالشكل األمثل في مجال الخدمات 

           التعميمية .

           .ا الحديثة في خدماتها التعميمية تسعى الجامعة إلى تطبيق التكنولوجي 21

 
 
 

    

 
 

 المحور الرابع : الرؤية والرسالة واألهداف م
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           تمتمك الجامعة رؤية واضحة تحدد ما ترغب ان تكون عميه مستقبال . 22
           تمتمك الجامعة رسالة محددة . 23
           جميع العاممين .غايات وأهداف الجامعة واضحة لدى  24
           .يتها و رسالتهاتنسجم الغايات واألهداف االستراتيجية لمجامعة مع رؤ  25
           تعمل الجامعة عمى تحويل أهدافها إلى خطط وسياسات وبرامج .  26
           تتخذ الجامعة قراراتها االستراتيجية بناء عمى تحميل البيئة . 27

 

/ امليزة التنافسيت : ثالثا  
والجودة  العمميالجامعات والتي تشمل : البحث زء إلى قياس الميزة التنافسية في ييدف ىذا الج

 واإلبداع .

العمميالمحور األول : البحث  م  
 درجة تحقٌق المٌزة التنافسٌة
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           تحرص الجامعة عمى تطوير مراكز األبحاث العممية .  28
           تحرص الجامعة عمى توفير موازنة كافية لمبحث العممي .  29

30 
تسعى الجامعة لتحسين تصنيفها في مجال البحث العممي مقارنة 

           بالمنافسين .

العالمية لمبحث المؤتمرات تحرص الجامعة عمى المشاركة في  31
           .العممي

           تحرص الجامعة عمى توفير أحدث الوسائل الالزمة لمبحث العممي . 32
           تهتم الجامعة بإجراء أبحاث عممية عمى البيئة المحيطة بها . 33
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المحور الثاني : الجودة        م  
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           تسعى الجامعة إلى نشر ثقافة الجودة .  34

35 
تهتم الجامعة بتوفير برامج التحسين المستمر لجودة الخدمات 

           التعميمية .

           تسعى الجامعة إلى تبني معايير ضمان جودة التعميم العالي .  36

37 
تحرص الجامعة عمى توفير بنية تحتية تتناسب مع معايير ضمان 

           جودة التعميم العالي . 

38 
تحرص الجامعة عمى تطبيق التقييم الذاتي لخدماتها التعميمية وفق 

 معايير الجودة . 
          

           تسعى  الجامعة إلى توفير فرق عمل متخصصة لضبط الجودة .  39
           تمنح الجامعة العاممين فيها الصالحية الكافية لمتغيير والتطوير . 40
           تعمل الجامعة عمى خمق بيئة مناسبة لتطبيق الجودة . 41

 
   

 

  

 المحور الثالث : اإلبداع م
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           اإلبداع كميزة تنافسية .تنظر الجامعة إلى  42
           تتمتع الجامعة بثقافة تنظيمية تساعد عمى تبني اإلبداع . 43
           تصمم الجامعة برامج تدريبية في مجال اإلبداع . 44
           تحرص الجامعة عمى استقطاب العاممين ذوي التوجهات اإلبداعية . 45
           البحث والتطوير اإلبداعي . تشجع الجامعة عممية 46
           تسعى الجامعة لمحصول عمى براءات اختراع . 47
           تحرص الجامعة عمى توفير الوسائل التي تساعد عمى اإلبداع .  48
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1 
 جامعة صنعاء أ.د. أحمد الحضرمي

2 
 جامعة صنعاء الشامي أ.د. أحمد

3 
 جامعة األندلس د. سعيد عبدالمؤمن

4 
 جامعة صنعاء أ.د. سنان المرىضي

5 
 جامعة األندلس/ حضرموت د. شرف الشياري

6 
 جامعة صنعاء د.صالح الحماسي

7 
 جامعة صنعاء أ.م.د. عبدالعزيز المخالفي

8 
 جامعة العموم والتكنولوجيا أ.م.د. عبدالمطيف مصمح

9 
 جامعة صنعاء أ.د. عبداهلل السنفي

11 
 جامعة األندلس أ.م.د. عبداهلل عباس ميدي

11 
 األكاديمية اليمنية لمدراسات العمياء أ.د. عبده الشريف

12 
 جامعة األندلس د. محمد ناجي عطيو

13 
 جامعة األندلس/ صنعاء د. يحيى قطران

  

  

 :المحكمين األساتذة أسماء :( جالممحق ) 
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  م 2117 - 2116الجامعات اليمنية الحكومية واألىمية المعتمدة لمعام 
 الجامعات األىمية  الجامعات الحكومية 

 جامعة العموم والتكنولوجيا 1 جامعة إب  1
 الجامعة المبنانية الدولية 2 جامعة الحديدة 2
 جامعة الممكة أروى 3 جامعة تعز 3
 الجامعة اليمنية األردنية 4 جامعة حضرموت 4
 جامعة سبأ 5 جامعة ذمار 5
 الجامعة اإلماراتية الدولية 6 جامعة صنعاء 6
 جامعة األحقاف 7 جامعة عدن  7
 جامعة السعيدة 8 عمرانجامعة  8
 جامعة العموم الحديثة 9 جامعة حجة 9

 جامعة تونتك الدولية لمتكنولوجيا 10 جامعة البيضاء 10
 المستقبلجامعة  11 سبتمبر  12جامعة  11
 جامعة الناصر 12    
 الجامعة العربية لمعموم و التقنية 13    
 الجامعة الوطنية 14    
 الجامعة اليمنية 15    
 جامعة آزال لمتنمية البشرية 16    
 جامعة آزال لمعموم والتكنولوجيا 17    
 جامعة ابن خمدون 18    
 جامعة اقرأ لمعموم والتكنولوجيا 19    
 جامعة األندلس لمعموم والتقنية 20    
 جامعة الجزيرة 21    
 جامعة الحضارة 22    
 جامعة الحكمة 23    
 جامعة الرازي 24    
 جامعة اليمن 25    
 جامعة اليمن والخميج لمعموم والتكنولوجيا 26    
 جامعة دار السالم الدولية لمعموم والتكنولوجيا 27    
 الحديدة-جامعة دار العموم الشرعية 28    

 واألىمية اليمنية:الجامعات الحكومية  أسماء:( دالممحق ) 

http://g.oasyemen.net/portal/www.sadiu.edu.ye
http://www.hoduniv.net.ye/
http://www.hoduniv.net.ye/
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/www.%C2%ADhust.%C2%ADedu.%C2%ADye
http://g.oasyemen.net/portal/www.%C2%ADhust.%C2%ADedu.%C2%ADye
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/www.su.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/www.su.edu.ye
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/universities.php
http://g.oasyemen.net/portal/www.auye.ac
http://g.oasyemen.net/portal/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AD%D8%AC%D8%A9
http://g.oasyemen.net/portal/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AD%D8%AC%D8%A9
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 عنوان الدراسة: حول لممعمومات الوطني المركز إفادة :( والممحق ) 



ABSTRACT 

The aim of the study is to identify the impact of the strategic orientation (market 

orientation, entrepreneurial orientation and technology orientation, vision, mission, and 

goals) on the competitive advantage in Yemeni public and private universities; determine 

the impact of different demographic and organizational factors on the strategic orientation 

in public and private universities, and to find out the difference in the impact of the 

strategic orientation (market orientation, entrepreneurial orientation and technology 

orientation, vision, mission and goals) on the competitive advantage between public 

universities and private universities. 

The study population consists of the senior departments and executive departments of 

the Yemeni public and private universities, and the sample represented in (219) employees 

by (48.24%) of the study population that reaches to (454). 

The study concluded that a set of results most notably a strong link direct relationship 

between strategic orientation and competitive advantage in public universities, and with 

statistical terms, and sub-dimensions of strategic orientation impact in Enhancing the 

competitive advantage, which it was more dimensions impact in public universities is 

entrepreneurial orientation after that directed technology orientation then vision, mission, 

and goals, and finally the market orientation, and the study showed no statistically 

significant differences in strategic orientation (sub-dimensions) in Enhancing the 

competitiveness of the public universities due to a demographic and organizational 

variables due to  )Gender, Years of Experience), and statistically significant differences in 

strategic orientation due to )level career) except market orientation, no statistically 

significant differences. 

The study concluded that a set of results most notably a strong link direct relationship 

between strategic orientation and competitive advantage in private universities, and with 

statistical terms, and sub-dimensions of strategic orientation impact in Enhancing the 

competitive advantage, which it was more dimensions impact in private universities is 

vision, mission, and goals, entrepreneurial orientation, While it was not for sub-dimensions 

(market orientation, technology orientation), a significant impact on the competitive 

advantage of private universities, entrepreneurial orientation after that directed technology 

orientation then vision, mission, and goals, and finally the market orientation, and the study 

showed no statistically significant differences in strategic orientation (sub-dimensions) in 

Enhancing the competitiveness of the public universities due to a demographic and 

organizational variables due to  )Gender, Years of Experience), and statistically significant 

differences in strategic orientation due to )level career) except market orientation, no 

statistically significant differences. 

In addition, the study demonstrated differences in the impact of the strategic orientation 

on the competitive advantage between public universities and private universities for the 

benefit of the public universities in the market orientation, technology orientation, and the 

benefit of the private universities in the , vision, mission, and goals, entrepreneurial 

orientation. 

The study made several recommendations including that the Senior departments in 

public university to achieve the needs and desires of customers, and to take strategic 



decisions based on the analysis of the environment, in addition to spreading the culture of 

leadership, and towards the achievement of it, and to ensure the adoption of modern 

technology, and applying it in the best way in educational services, and transforming the 

vision and mission of the University to plans, policies and programs, development of 

scientific research centers, pursuit of patents, dissemination of a culture of good, provision 

of a suitable infrastructure, recruitment of creative workers, provision of means that help 

them to innovate. 

The study made several recommendations including that the Senior departments in 

private university using appropriate means of promotion for their educational programs, 

making strategic decisions based on environmental analysis, taking care of the adoption of 

modern technology, and applying it optimally, in addition to adopting creativity and 

discovering new ways of doing business, encouraging creative research and development, 

seeking patents, And encourage them to develop scientific research centers and provide 

adequate budget for this, and strive to improve universities in the field of scientific research 

compared to competitors, creating a suitable environment for The quality of the private 

universities, as well as the private universities to work to strengthen their competitive 

advantage through attention to market orientation, and the direction of technology. 
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