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 المقدمة:
يحظى التعميم في المممكة العربية السعودية باىتمام غير محدود من الدولة ورعاية كريمة 

دة ودعم مستمر لمتعميم بصفة عامة ، والتعميم الجامعي بخاصة ، وقد تضمنت الخطة من القيا
ىـ( ضمن أىدافيا االىتمام بتوسيع قاعدة التعميم الجامعي من 4141 – 4141السادسة لمتنمية )

خالل مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الجامعات والكميات األىمية ، حيث تضمن قرار مجمس 
لموافقة عمى تمكين القطاع  األىمي من إقامة مؤسسات تعميمية عمى أسس إدارية ا 33الوزراء رقم 

وعممية واقتصادية ومالية سميمة لممساىمة في تمبية احتياجات التنمية مكممة بذلك الدور الذي تقوم 
بو الجامعات الحكومية ، وقد تزايد عدد الجامعات والكميات األىمية في المممكة حيث بمغ عدد 

جامعة في تخصصات إدارية ومحاسبية ولغات وىندسية وحاسب وتقنية وتربية  44ات الجامع
كمية في تخصصات اليندسة والتصميم  34وسياحة وعموم طبية ، بينما بمغ عدد الكميات األىمية 

الداخمي والتقنيات والحاسب ونظم المعمومات والتمريض والمختبرات والطب البشري وطب األسنان 
غة االنجميزية والعالج الطبيعي والتربية وعمم النفس وغيرىا من التخصصات التي والصيدلة والم

 يحتاجيا سوق العمل. )وزارة التعميم، موقع اإلدارة العامة لمتعميم العالي األىمي(.

وتواجو الجامعات والكميات األىمية في المممكة مجموعة من التحديات أدت إلى أعاقتيا 
أن الثقة المجتمعية فييا تحتاج لكثير من التعزيز ، وأن ىناك تسرع   عن تحقيق أىدافيا ، ومنيا

لمتوسع في افتتاح بعض الجامعات والكميات األىمية دون التأكيد عمى توافر الشروط الضرورية 
شديد  لتقديم التعميم بمستوى أفضل ، وارتفاع الرسوم لدى بعض الجامعات والكميات ، وأن التركيز

البنى التحتية ، اك ضعفا ممحوظا في بعض الخدمات و أن ىنموبة ، و عمى تخصصات غير مط
 (.4144وأنيا تدخل في التنافس مع الجامعات الحكومية المجانية )المنيع، 

وىناك مشكالت تتعمق بالكفاءة الداخمية والخارجية ، وصعوبة الحصول عمى أعضاء 
م بشكل مبالغ فيو ، وعدم توافر متميزين لتدريس المقررات نظير شدة التنافس وارتفاع رواتبي

المرونة الكافية وأنيا ما زالت تدار في كثير من عممياتيا بثقافة الجامعات الحكومية رغم اختالف 
 (.4141األىداف والغايات  )الفيصل، 
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إن بقاء الجامعات والكميات األىمية في دائرة التنافسية مرىون باستدامة مزاياىا التنافسية 
ديدة وبصفة مستمرة ، والميزة التنافسية كما يعرفيا "بندقجي" تعني ميارة أو تقنية أو وابتكار مزايا ج

مورد متميز يتيح لممنظمة إنتاج قيم ومنافع لمزبائن من الطالب تفوق تمك التي يحققيا المنافسون 
(4112 :43.) 

ما تتمكن ويمكن أن نقول عن جامعة أو كمية أنيا حققت ميزة أو مجموعة مزايا تنافسية عند
من تحقيق قيمة بفضل االستراتيجية التي تتبناىا والتي تفوق ما لدى المنافسين وربما ال يستطيعون 

 القيام بيا.

إن الميزة التنافسية تعني استغالل المنظمة لنقاط قوتيا الداخمية في أداء األنشطة بيا وبما 
 (4144ع ، يمكنيا من خمق قيمة ال يمكن أن يصل إلييا المنافسون.) المني

وبرغم ندرة الدراسات واألبحاث عن التعميم الجامعي األىمي في المممكة فإن الباحث قد 
وقف عمى ما يوجد من مزايا تنافسية لتمك الجامعات والكميات متناثرة في بعض الدراسات القصيرة 

ى تحسين والمقاالت العممية إضافة إلى خبرة الباحث في التعميم الجامعي األىمي وىي بحاجة إل
 وتطوير لذلك تمكن مشكمة البحث في التساؤل التالي:

     ما واقع المزايا التنافسية لمجامعات والكميات األىمية بالمممكة العربية السعودية ، وما 
 سبل تحسينيا  ؟

 ويتفرع عنها التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مفيوم التنافسية وما أنواعيا ؟ -4
 ية ، وأنواعيا وأىميتيا وخصائصيا ومصادرىا؟ما مفيوم المزايا التنافس -4
 ما العوامل المؤثرة عمى المزايا التنافسية والمساعدة عمى ظيورىا؟ -3
التيديدات في  –الفرص  –نقاط الضعف  –ما واقع البيئة الداخمية والخارجية "نقاط القوة  -1

 ؟SWOTالجامعات والكميات األىمية في المممكة  من خالل تطبيق تحميل 
دارة التحسين )التخطيط االستراتيجي و  ل تحسين المزايا التنافسية من خالل مدخمي ما سب -1 ا 

 الجودة الشاممة( ؟
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 أهمية البحث:
 يكتسب البحث أهميته من خالل ما يمي:

أىمية التنافسية عمى المستوى العالمي والمحمي ، واالىتمام المتزايد في ىذا المجال وأن ال بقاء  -4
 إال لألفضل.

بية سة األولى في المزايا التنافسية في الجامعات والكميات األىمية في المممكة العر أنيا الدرا -4
 . -حسب عمم الباحث  –السعودية 

أن التعميم الجامعي األىمي وفي سبيل تحسين دوره المادي والمعنوي وكي يحافظ عمى بقاءه  -3
باستمرار، ويؤمل الباحث أن في دائرة المنافسة البد أن ييتم بإيجاد المزايا التنافسية وتحسينيا 
 تستفيد تمك الجامعات والكميات من نتائج وتوصيات الدراسة الحالية.
 اإلطار النظري :                                            

 التنافسية:
 مفهوم التنافسية:

رواجًا وشيوعًا في األبحاث والدراسات  "competitiveness"لقي مصطمح التنافسية  
ارية واالقتصادية ، ويختمف مفيوم التنافسية تبعًا الختالف المستوى االقتصادي ، فيناك اإلد

تنافسية عمى المستوى الكمي وىي تنافسية الدولة ، وتنافسية عمى المستوى المتوسط وىي تنافسية 
القطاع االقتصادي وتنافسية عمى المستوى الجزئي وىي تنافسية المنظمة ، ويصعب تحديد مفيوم 

احد لمتنافسية بسبب اختالف وجيات النظر بين عمماء االقتصاد واإلدارة في المفيوم ومحتوياتو و 
لذلك ال بد من النظر لمتنافسية عمى أنيا مفيوم متغير وديناميكي بفعل الزمان والمكان ، وىو 

رة عمى مفيوم عام متعدد األوجو واألبعاد ويرتبط باالستخدام األمثل لمموارد ، وتيدف إلى السيط
 ( 453:  4144األفاق المستقبمية لمتنمية )الصالح، 
 ويمكن تقسيمها إلى ما يمي :

التنافسية عمى مستوى الدولة: يعرفيا المنتدى االقتصادي العالمي بأنيا "مجموعة المؤسسات  -4
والسياسيات والعوامل التي تيدف إلى تحديد مستوى اإلنتاجية لبمد ما ، ومن ثم تحديد مستوى  

ام من االزدىار واالستقرار االقتصادي مع تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل مستد
بأنيا  IMD، ويعرفيا معيد التنمية اإلدارية الدولي  (Malaysia, 2009; P4)لممواطنين 

 .(wcy, 2009; P4)تمثل "قدرة الدول والمنظمات عمى إدارة كفاءاتيا لتحقيق االزدىار 
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بأنيا قدرة شركات قطاع  (Enright)تعرف حسب إنرايت التنافسية عمى مستوى القطاع:  -4
            صناعي معين في دولة ما عمى تحقيق نجاح مستمر في األسواق الدولية  دون
االعتماد عمى الدعم والحماية الحكومية وبالتالي تميز تمك الدولة في  ىذه الصناعة 

(Jordan, 2004; P7). 
نتاج وتسويق  التنافسية عمى مستوى المنظمة: وىي -3 تعني "قدرة المنظمة عمى تصميم وا 

منتجات متفوقة مقارنة بما يقدمو منافسوىا حيث يرجع ذلك التفوق لعدد من العوامل مثل 
 (Dt Cruz & Rugman , 1992: p13السعر والجودة والتقدم التقني وغيرىا.) 

 التنافسية في التعميم العالي : - 4

ذا تحدثنا عن التنافسية       في التعميم وبخاصة التعميم العالي ، نجد أن أبرز تفسير لالىتمام وا 
المتزايد بالتنافسية في التعميم العالي يعود لغمبة االتجاه الميني عمى االتجاه العممي في طبيعة 
التعميم الجامعي، وكذلك بروز مفيوم السوق وآلياتو ، ودخولو في عمق عمميات وأنشطة مؤسسات 

التعميم العالي عمى مستويين  وقياس أداءىا ومخرجاتيا ، وينظر إلى التنافسيةالتعميم العالي ، 
 (Dimin &Danciu 2011 :  p68: مستوى القطاع ، ومستوى المنظمة.)ىما

تنافسية قطاع التعميم: يشير ىذا النوع من التنافسية لكافة مؤسسات التعميم العالي التعميمية  -4
ىناك اعتقاد في فعالية التعميم العالي يعكسو االعتراف بأن والتدريبية والبحثية والوظيفية ، و 

االزدىار االقتصادي والمادي يعتمدان عمى الميارات التنافسية ألن واحدة من المزايا التنافسية 
الميمة في العصر الحاضر ىي التطبيق الفعال لممعرفة العممية والتكنولوجية ، والنتيجة أن 

ة تمثل المنافسة الكونية حيث يكون التميز لمن يكتشف المعرفة أواًل المعرفة العممية والتكنولوجي
(Lombardi & John.v. , 2011; P3). 

تنافسية التعميم العالي: وىي تشير إلى كل مؤسسة تعميم عالي عمى حدة كوحدة منفصمة حيث  -4
تعميم اتجيت الجامعة من خالل التيار الميني نحو السوق وفق النظرية االقتصادية ، حيث ال

العالي يتوجو في أىدافو بمقولة "الطمب يسبق العرض" ، وىو األمر الذي جعل المخططين 
يربطون عمميات اإلعداد الميني "كمًا ونوعًا"  باحتياجات سوق العمل ، لكن في مجتمع 
المعرفة يتوجب عكس المقولة لتكون )العرض يخمق الطمب( ، وىذا يعني أن تتحول الجامعات 

اع واالبتكار في الفكر والتقنية ، وأن يكون ليا رؤيا تنبؤية عن مستقبل المجتمع لمصدر اإلبد
 (.43:  4111واحتياجاتو )محمود سيد، 
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( عمى 0222وتقوم تنافسية المؤسسة األكاديمية حسب ما ذكر مصطفى )
 شقين أساسين:

ثل البرامج ىو القدرة في التميز عمى الجامعات المنافسة في مجاالت حيوية مالشق األول: 
الدراسية ، وخصائص أعضاء ىيئة التدريس ، وتقنية وأوعية المعمومات ، والتجييزات المادية 
والبحثية ، ونمط اإلدارة ونظم الجودة ، وابتكار نظم برامج تأىيل وتدريب جديدة تتواكب مع 

الدعم المستجدات البيئية ، والشق الثاني ىو قدرة الجامعة عمى جذب واستقطاب الطالب ، و 
 (.44والتمويل من السوق المحمية والخارجية ، ونجاح الشق الثاني يعتمد عمى الشق األول. )ص 

 ثانيًا: المزايا التنافسية: "مفهوم المزايا التنافسية":
      تعددت آراء الباحثين والدارسين حول مفيوم الميزة التنافسية فقد أفرزت المتغيرات

           دًا يتمثل فيما يمكن اعتباره "نظام أعمال جديد" سمتو والتحوالت العالمية وضعًا جدي
األساسية التنافسية التي تعتبر التحدي الرئيس الذي تواجيو الجامعات المعاصرة ، والتي تفرض 
ضرورة الدراسة الواعية لمظروف الجديدة وما تنتجو من فرص وما تعرضو من قيود ومخاطر . 

"Porter, Michael, 2006:123" 

وتدخل المزايا التنافسية ضمن مفيوم التنافسية العريض والذي يقصد بو كافة الجيود 
واإلجراءات واالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات اإلدارية واإلنتاجية والتطويرية التي تمارسيا 
         الجامعات من اجل الحصول عمى شريحة أكبر ورقعة أكثر في األسواق التي تيتم بيا . 

 (44:  4112محمد بندقجي، )

عمى أن مفيوم الميزة  التنافسية يأخذ تعبيرات متباينة وفق الفيم  والمنظور والظروف 
السائدة ، فيشار ليا عمى أنيا ميارة أو تقنية أو مورد متميز يتيح لممنظمة إنتاج قيم ومنافع لمزبون 

 (43: 4112تفوق تمك التي يحققيا ليم المنافسون. )بندقجي، 

شار ليا بأنيا قدرة الجامعة عمى تحقيق تفوق سوقي عمى الجامعات المنافسة ، ويمكن وي
القول عن مؤسسة أنيا حققت ميزة تنافسية عندما تتمكن من تحقيق قيمة بفضل اإلستراتيجية التي 
تتبناىا في الوقت الذي يعجز منافسوىا عن القيام بذلك ، أي تحقيق نفس القيمة بنفس 

 ( 4144نفس الفترة. )الصالح،اإلستراتيجية و 
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فإن الميزة التنافسية تعني استغالل المنظمة  (Pitts & lei, 1996: 68)وفقًا لبيتز و لي 
لنقاط قوتيا الداخمية في أداء األنشطة الخاصة بيا بحيث تخمق قيمة ال يستطيع بقية المنافسين 

 تحقيقيا في أدائيم ألنشطة ما.

من زوايا متعددة ، فإذا نظرنا ليا من زاوية إستراتيجية وجدنا ويمكن النظر لمميزة التنافسية 
أنيا تعني عنصر تفوق الجامعة عمى منافسييا ، ويتم تحقيقيا جراء إتباعيا إلستراتيجية محددة 

( ، وينظر 11: 4111لمتنافس تتضمن تحديد طريقة وميدان وأساس التنافس )يوسف أبو فارة ، 
أنيا قدرة الجامعة عمى البيع لمدة أطول مع تحقيق األرباح ، وفي  ليا من زاوية الموقف التنافسي

إطار الكمف المنخفضة تعرف التنافسية بأنيا القدرة عمى ممارسة األنشطة بأدنى مستوى من 
الكمف مقارنة بالمنافسين ، وأنيا القدرة عمى التميز والسيطرة عمى أسعار استثنائية تفوق الكمف 

 .(South, 2000: 34)اإلضافية . 

 : (Sustaining competitive Advatage):  المحافظة عمى الميزة التنافسية
قد نتمكن من خمق ميزة تنافسية ولكن سرعان ما يصل ليا المنافسون وبالتالي تزول الموارد 
والقدرات التي بنيت عمييا الميزة التنافسية بكل سيولة أو صعوبة تقميدىا ، فكمما كانت الموارد من 

ع الذي يصعب نقمو كمما كانت ىذه الموارد يصعب تحريكيا ويصعب تقميدىا ، وكمما استمرت النو 
الميزة التنافسية لمدة أطول. كذلك فإن اعتماد الميزة التنافسية عمى العديد من الموارد والقدرات 
 يجعل من الصعب معرفة أسباب ىذه الميزة التنافسية ، وجود المؤسسة في موقع جغرافي مميز ال
يعني أن اآلخرين ال يستطيعون الحصول عمى مقر في ىذه المواقع ، أما إذا كان لدى المؤسسة 
قدرة مثاًل عمى تقديم خدمة ما بسرعة تفوق المنافسين فيو أمر صعب تقميده ألنو يعتمد عمى 

 (.4112ميارات وأنظمة إدارية ال تكون واضحة بصورة كافية لممنافسين. )سامح ، 

 التنافسية: أنواع المزايا
المزايا التنافسية ليا أنواع كثيرة نظرًا الختالف المؤسسات والمنظمات عن بعض باختالف 
وتباين الرؤى والرسائل واألىداف ، ومن تمك األنواع عمى سبيل المثال: تنافسية التكمفة أو السعر، 

لتنافسية النوعية فالتكاليف األرخص تمكن من منافسة أقوى ، والتنافسية غير السعرية وتتضمن ا
وتشمل إضافة إلى النوعية والمالئمة وتسييالت التقديم عنصر االبتكارية ، فالمنتجات المبتكرة 
وذات النوعية واألكثر مالئمة لممستيمك يمكن تسويقيا بسيولة حتى ولو كانت أعمى سعر من 
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انة ، وتركز التنافسية المنافسين ، والتنافسية التقنية حيث التنافس من خالل النوعية عالية التق
المستدامة أو الكامنة عمى االبتكار ورأس المال البشري والفكري بينما تركز التنافسية الظرفية عمى 

 .(Steve Brown etal, 2000: 34)مناخ العمل والعمال وعمميات الشركات واستراتيجياتيا 

 نقسم إلى نوعين.ويرى مايكل بورتر )أستاذ بجامعة هارفارد( أن الميزة التنافسية ت
 :Cost Advantageالتميز في التكمفة  -1

حيث تتميز بعض الشركات بقدرتيا عمى إنتاج أو بيع نفس المنتجات بسعر أقل من 
المنافسين ، ىذه الميزة تنشأ من قدرة المؤسسة عمى تقميل التكمفة ، وىي قدرة ليا منطمقات وال 

 تتوافر لكثير من المنافسين.
 :Differentiation Advantageريق االختالف أو التميز التميز عن ط  -0

شركات أخرى تتميز بقدرتيا عمى إنتاج منتجات أو تقديم خدمات فييا شيء ما لو قيمة 
 لدى العمالء بحيث ينفرد بو عن المنافسين.

 
 
 
 
 
 

 وبالتالي يرى بورتر أنه يوجد ثالث استراتيجيات هي:
 :(cost leadership strategy)إستراتيجية اقل تكمفة -1

         وفييا تكون إستراتيجية الشركة تقميل التكمفة بالطبع مع المحافظة عمى مستوى مقبول       
 من الجودة.

 :Differentiation Strategyإستراتيجية التميز  -0
وفييا تكون إستراتيجية الشركة  تقديم منتجات أو خدمات متميزة عن تمك المقدمة من 

 ت منافسة ، وبالتالي فإن العميل يقبل أن يدفع فييا سعر أعمى من المعتاد.شركا

 الميزة التنافسية

 نفس المنتج بتكمفة أقل

بتكمفة أقل   

 منتجات فريدة وسعر أعلى

األقلميزة التكلفة   

ميزة االختالف 

 )التميز(
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 :Focus Strategyإستراتيجية التركيز -2

في ىذه اإلستراتيجية تركز المؤسسة عمى شريحة معينة من السوق وتحاول تمبية طمباتيم 
             و السعروبالتالي فإن المؤسسة في ىذه الحالة تيدف إلى تحقيق التميز في المنتجات أ

 (.4112)سامح، 

وفي مجال التعميم العالي تقدم كثير من المزايا التنافسية التي تساعد تمك المؤسسات عمى 
البقاء أطول مدة ممكنة ومنيا: توافر أعضاء ىيئة تدرس متميزين ، وأنشطة جاذبة مجانية أو 

يم عن بعد ، وتوافر خدمات مكتبية بأسعار مخفضة ، وتقديم مقررات فعالة عن طريق برنامج لمتعم
تكون في متناول الطالب أينما كانوا بوسائط تقنية عالية الجودة تنشر ماليين المراجع في كافة 
التخصصات عبر العالم ، والبنية التحتية التكنولوجية ، وتكامل كافة المرافق والخدمات الميسرة 

 (.4112لكافة الطالب )سامح، 

تنافسية من خالل الريادة العالمية عبر موقع الجامعة في  وتحقق الجامعات مزايا
التصنيفات األكاديمية الدولية ، والشراكة المجتمعية باألوقاف والكراسي البحثية ، وكذلك ميزة بناء 
مجتمع المعرفة بواسطة حجم االستثمار ، والمنتجات والشراكات االستثمارية ، وميزة ريادة األعمال 

ريجين أصحاب األعمال ، وميزة البحث العممي بحجم اإلنفاق والنشر بالمجالت بحجم اإلنفاق والخ
العممية ، وميزة التعمم والتعميم ومن معاييرىا جودة الطالب ، وجودة أعضاء ىيئة التدريس ، 

 وجودة البرامج ، وجودة الخريجين ، والتقنيات المستخدمة .

لميني ، وميزة جوائز التميز األكاديمية وىناك االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي وا
حسب عددىا ، وميزة عدد شيادات المطابقة الدولية ، وميزة الموارد ومنيا األنظمة اإلدارية 
والمالية والخدمات المساندة ، أو مصادر المعمومات ، ومعدل دوران العاممين ، وميزة البنية 

التقنية، وميزة السمعة األكاديمية التي تؤكدىا التحتية ومن معاييرىا المرافق والتحسين المستمر و 
، والمجالت العممية المنشورة ، والطمب عمى  براءات االختراع ، والجوائز والشيادات األكاديمية

 (.4112الخريجين ، والتحاق الطمبة من الدول األخرى )سامح، 
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لجامعات في ميزة الكمفة أي خفض التكمفة عن ا –حسب الباحث  –وتتحدد تمك الميز 
األخرى مع الجودة ، وميزة الجودة تعني القيمة ، أي مستوى الخدمة والمستوى العالي لألداء ، 
وميزة المرونة أي القدرة عمى التغيير من منتج إلى آخر ومن زبون إلى آخر بأقل تكمفة ، أو 

طمبات الزبائن مسايرة التغيرات في األذواق ، وميزة السرعة وتتمثل في قدرة الجامعة عمى مقابمة 
لممنتجات وتسميميا في الوقت المحدد وبالدقة المطموبة ، وميزة اإلبداع أي في األداء وحل 

 المشكالت أو تطوير األىداف واألساليب.

 مصادر الميزة التنافسية

 

 

 

 خصائص المزايا التنافسية:

تمامًا عن بقية المزايا األخرى التي تأخذ  لممزايا التنافسية خصائص وسمات تجعميا مختمفة
صفة العادية وتكتسب المزايا التنافسية أىمية ومكانة ، وليا ست خصائص ىي: أنيا تقاد خارجيًا 
بفعل رغبات وحاجات الزبون ، وتوفر قوة من حيث المساىمة في نجاح الجامعة، وتوفر توافقًا 

البيئة، وتدوم لفترة طويمة، ويكون من الصعب عمى  فريدًا بين موارد الجامعة والفرص الموجودة في
المنافسين تقميدىا، وتوفر أساسًا لتحقيق تحسينات أخرى إضافية ، وتحدد االتجاه وتوفر الحافز 

 (.21: 4144لممنظمة )الواوي، الزعبي ، 

 أهمية المزايا التنافسية:

افس والتحديات تكتسب المزايا التنافسية أىمية خاصة في عصرنا الحالي عصر التن
 والمخاطر في السوق ، ويمكن تحديد تمك األىمية فيما يمي:

 أقل تكمفة التميز

 التركيز
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أنيا تعد بمثابة السالح األساس لمواجية تحديات السوق والمنظمة المناظرة ، ويأتي من خالل -4
قيام المنظمة بتنمية معرفتيا التنافسية ومقدرتيا عمى تمبية احتياجات الزبائن في المستقبل عن 

ينات والميارات اإلنتاجية بصورة تمكنيا من التكيف لمفرص المتغيرة بشكل طريق خمق الع
 .(White Hill, 1997: 65)سريع 

أنيا تمثل معيارًا ميمًا لتحديد المنظمات الناجحة عن غيرىا ، ألن المنظمات الناجحة تتميز  -4
 .(Mac Millan, 2000: 89)بإيجاد نماذج جديدة منفردة يصعب تقميدىا ومحاكاتيا . 

تمثل مؤشرًا إيجابيًا نحو توجو المنظمة الحتالل مركز قوي في السوق من خالل حصوليا  -3
عمى حصة سوقية أكثر من منافسييا ، وبما يعني أنو سيكون ليا زبائن أكثر رضاء ووالء 

 .(Czepil, 1992: 40)قياسًا بالمنافسين ، وزيادة حجم المبيعات واألرباح. 

 سية:مصادر المزايا التناف
يمكن امتالك المزايا التنافسية من خالل اكتشاف طرق جديدة ومفضمة لممنافسة في القطاع 
الخدماتي الذي تنتمي إليو المؤسسة ، ويشار إلى ذلك عادة باالبتكار واإلبداع الذي يؤدي إلى 
االنتقال بالمزايا التنافسية إلى حالة أفضل وبخاصة عندما تفشل الجامعات في اكتشاف طرق 
جديدة لممنافسة أو عندما تعجز عن االستجابة لمتحوالت البيئية المختمفة ، ويمكن تمخيص 
مسببات االبتكار واإلبداع التي تقود إلى المزايا التنافسية ، بتقنيات جديدة أو متحولة أو التجديد أو 

تحديد االنتقال أو التحول بتكاليف لمدخالت ، والتغيرات في التشريعات الحكومية ، ويمكن 
المصادر في الشيرة أو السمعة التي تحظى بيا الجامعة واالبتكار واإلبداع ، والموجودات 
اإلستراتيجية ، ويرى )الواوي ، والزعبي( أن مصادر الميزة التنافسية الرئيسة ىي الجودة والجودة 

ومعرفة األعمال  الشاممة المتميزة ، والكفاءة المتميزة ، ورد الفعل المتميز تجاه حاجات الزبائن ،
الرؤية المشتركة ، والثقافة والميارات التسويقية الواسعة ، و والمنتجات المرنة ، وقوة البيع الفاعمة 

واألىداف اإلستراتيجية والموقع واإلعالن والتعاون الجيد والبحث والتطوير والتخطيط قصير األجل 
 (.41: 4144، والعالقات الجيدة والقيادة اإلدارية الواعية . )

وتنشا الميزة التنافسية نتيجة عوامل داخمية أو عوامل خارجية تعد مصادر حقيقية لمميزة 
 التنافسية كما ىو واضح في الرسم التالي:
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 ويمكن التفصيل في العوامل الخارجية والداخمية فيما يمي:

 :العوامل الخارجية 
تصادية أو القانونية قد تخمق ميزة تغير احتياجات العميل او التغيرات التكنولوجية أو االق    

تنافسية لممؤسسة التعميمية نتيجة سرعة ردة الفعل ، فالمؤسسة التي طورت البنية التحتية أو 
أوجدت تخصصات مطموبة بإلحاح أسرع من غيرىا متناغمة مع التغيرات وبروز احتياجات جديدة 

الفعل السريع يعتمد عمى مرونة  ىذه تظير قدرة المؤسسة عمى سرعة االستجابة لممتغيرات وىذا
 المؤسسة وقدرتيا عمى متابعة المتغيرات عن طريق تحميل المعمومات وتوقع المتغيرات.

 :العوامل الداخمية 
وىي قدرة المؤسسة عمى امتالك موارد ، وبناء أو شراء قدرات ال تكون متوافرة لدى 

ة ، أو خدمات وتسييالت غير المنافسين اآلخرين مثل تخصصات نادرة أو كوادر بشرية مميز 
منافسة . االبتكار واإلبداع ليما دور كبير في خمق ميزة تنافسية ، ال ينحصر اإلبداع في تطوير 
المنح أو الخدمة ، ولكنو يشمل اإلبداع في اإلستراتيجية واإلبداع في أسموب العمل أو التكنولوجيا 

 (4112سامح ، المستخدمة ، واإلبداع في خمق فائدة جديدة لمعميل. )

 الدراسة التحميمية :
 سبل تحسين المزايا التنافسية:

الجامعات والكميات الجامعية بوجو عام واألىمية بوجو خاص تسعى دومًا لتقديم منتجات 
بمزايا تنافسية عالية العتبارات كثيرة منيا ، احتدام المنافسة ، والتغير المستمر في االحتياجات 

لزبائن ، وتغير متطمبات سوق العمل ، ورغبات تمك المؤسسات وبالذات والمتطمبات الممحة لدى ا
 األىمية في دائرة المنافسة دون أن تتأثر بالتقمبات التي قد تجعميا خارج دائرة المنافسة.
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إن ديمومة التعميم العالي األىمي وبقاءه في معترك المنافسة مرىون بعدة عوامل منيا: 
عميم والتعمم ، واالىتمام بالبحث العممي ، واالنتقال إلى ذلك النوع الحرص عمى االرتقاء بجودة الت

من التعميم الذي ييدف إلى تنمية ميارات الطمبة وبناء الشخصيات واكتساب الميارات المختمفة ، 
وال يمكن الوصول إلى تحقيق جودة التعميم إال عن طريق  مداخل لمتحسين ومنيا مدخل التخطيط 

 ل إدارة الجودة الشاممة.االستراتيجي ، ومدخ
 مداخل تحسين المزايا التنافسية:

 أوال: مدخل التخطيط االستراتيجي:
يعد مدخاًل رئيسيًا من مداخل التحسين حيث يركز عمى تحميل البيئة الداخمية والخارجية 
 فيكشف نقاط الضعف والقوة داخميًا ، والفرص والتيديدات خارجيًا ثم بناء خطة بعيدة المدى تيدف
إلى تجويد التعميم ، ما يعني ارتباط التخطيط بالجودة أو بتعبير أدق عن المدخالت والمخرجات . 
التخطيط االستراتيجي يجسد التوجو الحقيقي لموصول إلى التغيير المطموب تمشيًا مع منيج إدارة 

زيزه الجودة الشاممة وىذا لن يتحقق دون تغييرات كبيرة عمى الييكل التنظيمي لمجامعة وتع
بالوظائف ودمج الوظائف المتشابية ، أو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والتغييرات 
باألنماط اإلدارية ، وترسيخ الثقافة والممارسة المؤسسية في التعميم المنبثقة من رؤية الجامعة 

 (.21: 4144ورسالتيا )الواوي، والزعبي ، 
تيجي ، وأىميتو ومبرراتو وخطواتو ، ثم نختم ونستعرض فيما يمي مفيوم التخطيط االسترا

بتحميل لواقع التعميم الجامعي األىمي من خالل ما ورد في الدراسات والبحوث ذات الشأن ، 
إليضاح أبرز نقاط القوة والضعف ، والتحديات والفرص بيدف الوصول  "SOWT"وتطبيق تحميل 

 رة وطرح مزايا تنافسية مستقبمية.إلى طرح توصيات حول تحسين المزايا التنافسية المتواف
 مفهوم التخطيط االستراتيجي:

عرف التخطيط االستراتيجي بأنو عممية تطوير لرسالة المنظمة وأىدافيا وسياساتيا لممرحمة 
 (.54: 4552القادمة )القطامين ، 

أو انو عممية متكاممة لمتعرف عمى ماضي ذىن أصحاب المنظمة بشأن مبررات إنشائيا 
 (.31:  4111، وما الذي يريدون تحقيقو من خالليا ومتى وكيف؟ )أبو بكر، وبقائيا 

             ويعرفو ديفيد بأنو عممية معقدة تركز عمى المدى المستقبمي غير الواضح 
ليقود المنظمة إلى إيجاد األسئمة المطروحة والمتعمقة بالمشكالت التي تشكل عائقًا لمنجاح 

(David, 2001: 17). 



 شالش  بن سميمان ال ند/ عبد الرحم    واقع المزايا التنافسية لمجامعات والكميات األهمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وىفمبر   –حادي عشرالالعذد  – 63المجلذ  06

 م0202

 

القول بان التخطيط االستراتيجي ىو مجموعة األنشطة والعمميات التي تستطيع  ويمكن
المنظمة من خالليا معرفة وضعيا الحالي والمستقبمي الذي تعمل عمى أساسو من أجل تحقيق 

 (.432: 4141أىدافيا لمفترة القادمة )الطائي ، وكرماشة ، 
 أهمية التخطيط االستراتيجي:
لعوامل المؤثرة عمى تحقيق األىداف ، ويساعد عمى فيم عوامل يركز عمى دراسة مختمف ا

 (.41: 4553البيئة المختمفة وخاصة الخارجية منيا )عبيدات، 
ويحدد االستراتيجيات الطموحة والبعيدة المدى مما يجعل المنظمات تعمل في ظل أىداف 

 .(Bowa man , 1996: 128)مستقبمية واضحة 
ستراتيجية ، مما يسيم في تحقيق نظرة إستراتيجية شمولية ويساعد عمى بمورة القضايا اإل

 .(Thompson & Striclana, 1999: 211)لممنظمة 
ويحقق أجواء فاعمة إلدارة عممية التغيير ، ويعد وسيمة منيجية لتقميل األخطاء والمخاطر ، 

 ويسيم في تعظيم العائد االستثماري .
 مبرراته:

 خطيط االستراتيجي ؟  وهنا نطرح سؤااًل وهو لماذا الت
لعل من مبررات التخطيط االستراتيجي: تعقد البيئة المحيطة بالمنظمات ، وتزايد حدة 
التنافس بينيا ، واتساع األسواق ، وندرة الموارد ، وضرورة توزيعيا حسب األولويات ، والتقدم 

 .( Wheelen & Hunger, 2003 : 1)التقني والتكنولوجي 
 خطواته:

تخطيط االستراتيجي تحديد الرسالة واألىداف وتحميل البيئة الداخمية من خطوات ال
 .(Hill & Jones, 2001: 6)والخارجية 

أو التحميل الرباعي والذي يستيدف نقاط القوة والضعف ،  SWOTعن طريق تحميل 
 والفرص والتيديدات تتم فيو مقابمة ىذه العناصر األربعة ، واعتمادا عمى نتائج التحميل يمكن
التعرف عمى  صورة  المنظمة واالستراتيجيات المناسبة ليا ، والوصول لميز تنافسية تجعميا في 

 وضع أفضل من منافسييا.
وتقوم المنظمات كل واحدة حسب وضعيا باعتماد استراتيجيات لتحسين مزاياىا التنافسية ، 

 ويوضح الجدول ىذه االستراتيجيات :
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 الفرص
(4) 

استعمال نقاط القوة واستثمار الفرص 
 المتاحة.  "استراتيجيات ىجومية"

(4) 
معالجة نقاط الضعف واستثمار الفرص 

 المتاحة "استراتيجيات عالجية"

 التيديدات
(3) 

استعمال نقاط القوة وتقميل التيديدات 
 . "استراتيجيات دفاعية"

(1) 
تقميل نقاط الضعف وتقميل التيديدات 

 انكماشية""استراتيجيات 

 " 0210"          " الصالح , 1جدول "                   
 وتتحدد في أربع استراتيجيات هي:

 استراتيجيات ىجومية ، باستعمال نقاط القوة ، واستثمار الفرص المتاحة. -
 استراتيجيات عالجية ، بمعالجة نقاط الضعف واستثمار الفرص المتاحة. -
 ل نقاط القوة وتقميل التيديدات.استراتيجيات دفاعية ، باستعما -
 استراتيجيات انكماشية ، بتقميل نقاط الضعف وتقميل التيديدات. -

 لواقع الجامعات والكميات األهمية في المممكة العربية السعودية: SWOTتحميل  
بعد مراجعة بعض الدراسات والبحوث ذات الشأن ، ومن أجل التوصل إلى صياغة عممية 

لتحديد  swotنافسية في ىذا القطاع اليام قام الباحث باستخدام التحميل الرباعي لتحسين المزايا الت
 نقاط القوة والضعف ، والفرص والتيديدات في البيئتين الداخمية والخارجية ، كما يمي :

 أوال : البيئة الداخمية :   
 نقاط القوة: من أهمها وفق ما ورد في الدراسات والبحوث ما يمي: -1
 د المادية.توافر الموار  -
 توافر البنية التحتية الجيدة لكثير من الكميات والجامعات األىمية. -
 توافر بنية تقنية مرتفعة ومناسبة. -
 توافر نظام مرن يسمح بعقد كثير من الشراكات. -
 اعتماد وحدات لمتخطيط االستراتيجي والجودة. -
 اعتماد ىياكل تنظيمية وأدلة إجرائية. -
 ن زيادتيا.اعتماد تخصصات جديدة  و إمكا -

 ه(.4131)الفيصل ،       
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 نقاط الضعف ومن أبرزها ما يمي: -0
 ضعف الميزانيات والتركيز عمى الربح أكثر من االىتمام بالجودة. -
 ضعف الشراكة مع قطاعات اإلنتاج المختمفة. -
 ضعف الكفاءة الداخمية لمجامعات والكميات األىمية. -
 متطمبات سوق العمل(.ضعف الكفاءة الخارجية )ضعف مالئمة المخرجات ل -
 ضعف مستوى النشر العممي في المجالت العممية المحمية والدولية. -
 ضعف الربط بين البحث العممي ومتطمبات المجتمع والتنمية. -
 قمة عدد االبتكارات وبراءات االختراع والجوائز العممية. -
 محدودية التوسع في التعميم التطبيقي. -
 ن الجامعات والكميات األىمية. ارتفاع الرسوم الدراسية لدى عدد م -

 (.4144)المنيع ،      
 ثانيًا: البيئة الخارجية:

 الفرص : -1
 ومن أبرزها ما يمي: 
تزايد الطمب عمى التعميم الجامعي ووجود كثير من الطالب دون قبول في الجامعات  -

 الحكومية.
استيم في إقبال طالب الدبمومات من الكميات المتوسطة والتقنية والصحية إلكمال در  -

 الجامعات والكميات األىمية حيث إمكان معادلة ما درسوه من مقررات.
مكان  - تزايد أعداد المتخرجين السعوديين من برامج الدراسات العميا وبرامج االبتعاث وا 

 استقطابيم.
 41 – 44ارتفاع معدالت النمو السكاني في المممكة وارتفاع نسبة الشباب من الفئة العمرية  -

 في سن التعميم الجامعي .، ومن ىم 
إلغاء نظام التعميم الموازي في الجامعات الحكومية ووجود طالب ال تتفق أوقاتيم مع جداول  -

 الجامعات الحكومية ، ما يعني إمكان استقطابيم .
 التهديدات: -0

 من أكثر التهديدات التي تواجه التعميم الجامعي األهمي ما يمي : 
 يًا بمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي.االىتمام المتزايد محميًا ودول -
 منافسة الجامعات الخميجية في الحصول عمى الكفاءات المميزة . -
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 األوضاع االقتصادية التي تمر بيا المنطقة وتأثيراتيا المستقبمية. -
 ارتفاع سقف المطالب بالنسبة لممجتمع.  -

 ه(.4131)جامعة أم القرى ،       
 Sowtتحميل 

 الضعف نقاط نقاط القوة

 التيديدات الفرص

استراتيجيات تحسين المزايا التنافسية في الجامعات والكميات االهمية في المممكة 
 العربية السعودية:

نقاط  –_نقاط القوة  SWOT( وبناء عمى نتائج تحميل 4بالرجوع إلى الجدول رقم )
ن المزايا التنافسية في التيديدات(  ، يطرح الباحث أربع استراتيجيات لتحسي –الفرص  –الضعف 

 الجامعات والكميات األىمية  عمى النحو التالي:
اإلستراتيجية األولى: "ىجومية" باستعمال نقاط القوة واستثمار الفرص المتاحة. ونقاط القوة 
كما ورد في التحميل: توافر الموارد المالية ، والبنية التحتية والتقنية ، والشراكات المجتمعية ، 

ظيمية وتخصصات جديدة وجودة ، وبذلك يمكن استثمار الفرص المتاحة مثل جذب وىياكل تن
أكبر عدد من الطالب ، وقبول خريجي الدبمومات المتوسطة وتسييل إجراءات الطالب ومن 
درسوا مقررات سابقة يمكن معادلتيا. وتخفيف الرسوم وفقًا لمحالة المالية الجيدة باالستفادة من 

 مادية المتاحة ، والبنى التحتية والتقنية.الموارد البشرية وال
اإلستراتيجية الثانية: "عالجية" حيث تعتمد الجامعات والكميات خطة لمعالجة نقاط الضعف 
من أجل استثمار الفرص ، ونقاط الضعف مثل ضعف الميزانيات بالبحث عن موارد جديدة ورفع 

إستراتيجية بعيدة المدى ، ويمكن مستوى الشراكة المجتمعية ، وتحسين الجودة واعتماد خطة 
اإلدارية ، كل ذلك من اجل استثمار الفرص المتاحة عمى تحسين  السمعة األكاديمية و  التركيز

 باستقطاب أكبر عدد من الطالب ، واالستفادة من التشريعات واألنظمة الجديدة.
اط القوة لتقميل اإلستراتيجية الثالثة: "دفاعية" تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى استعمال نق

التيديدات ، وفي حالة الجامعات والكميات األىمية يمكن استخدام نقاط قوتيا الداخمية من موارد 
بشرية وبنية تحتية وتقنية وسمعة ومكانة في تقميل التيديدات الخارجية التي ستؤثر عمييا إذا لم 

ر الجودة ، ومنافسة الجامعات تستطع استثمارىا  مثال عمى ذلك  االىتمام محميًا ودوليًا بمعايي
 الخميجية في الحصول عمى الكفاءات ، والركود االقتصادي وارتفاع سقف مطالب المجتمع.
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اإلستراتيجية الرابعة: "انكماشية": وتعتمد عمى تقميل نقاط الضعف وتقميل التيديدات ، حيث 
اخمية في محاولة لتقميل تقوم الجامعة أو الكميات بالتقميل قدر االستطاعة من نقاط الضعف الد

المخاطر والتيديدات المحيطة بيا ، وتعد من أضعف االستراتيجيات حيث محاولة الحفاظ عمى 
الواقع قدر اإلمكان ، حيث التخمص من نقاط الضعف من موارد ضعيفة ، أو بنية تحتية أو تقنية 

 أو الترنح. لمواجية أي تيديدات في انكماش قد ال يجعل المؤسسة في مأمن من السقوط

 ثانيًا: مدخل إدارة الجودة الشاممة:
تعد الجودة بحد ذاتيا من المزايا اليامة التي يبحث عنيا الزبائن حتى ولو كانت كمفة 
المنتج عالية ، وترتبط الجودة بالتخطيط االستراتيجي فيي التطبيق العممي لو ، وفيما يمي 

 ومستمزماتيا وأبرز مجاالتيا. يستعرض الباحث أىم مفاىيم إدارة الجودة وشروطيا

 مفهوم إدارة الجودة الشاممة: 
بأنيا مالئمة المنتج لتمبية االستعمال المقصود  (costin. 2004: 44)يرى كوستن الجودة 

 منو كما يطمب المستفيد بأقل كمفة داخمية.

وىي في التعميم تعرف بأنيا معيار مناسب لمتميز يستوجب تحقيقو وقياسو ، وتقديم 
جامعة أفضل ما لدييا لعمالئيا من أجل كسب رضاىم من حيث الدقة واإلتقان واألداء المتميز ال

 .(Hirts, 2002: 32)والمواصفات المميزة والسرعة في تمبية المطموب بكمفة مناسبة 

( إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي بأنيا أسموب 44: 4111ويعرف )يوسف أبو فارة، 
مى جميع فروع الجامعة التعميمية ، ومستوياتيا ليوفر لألفراد و فرق العمل متكامل يطبق ع

إلرضاء الطالب والمستفيدين من التعميم وىي فعالية تحقق أفضل خدمات تعميمية بأكفأ األساليب 
 ، حيث تشمل كما يوض

( عمى جممة من المعايير والخصائص التي ينبغي أن 42: 4111ح )فارس عشيبة ، 
جميع عناصر العممية التعميمية بالجامعة منيا ما يتعمق بالمدخالت أو العمميات أو تتوافر في 

المخرجات التي تمبي احتياجات المجتمع ومتطمباتو ، ورغبات المتعممين وحاجاتيم ، وتحقق من 
خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية بالجامعات ، أو أن إدارة الجودة كما 

( تنصب أساسًا في مجال تقويم الجامعة بشكل عام 44: 4111محمد العزاوي ، يؤكد )
 والمنظمات التعميمية بشكل خاص.
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 شروط تنفيذ الجودة: 
وبدونيا ال يمكن تنفيذ استراتيجيات الجودة عمى أرض الواقع ، وقد حدد رواد الجودة 

ون عشوائيًا لخصيا " الشنبري والمفكرون خمسة شروط لتنفيذ الجودة بشكل تتابعي بداًل من أن يك
 " بما يأتي:4114، 
تعميم اإلدارة االلتزام قبل التطبيق من خالل برنامج تدريبي حول أسس الجودة الشاممة تخضع  -

 لو قياداتيا.
تدريب وتعميم أعضاء ىيئة التدريس والموظفين عمى أسس إدارة الجودة وكل ما يحتاجون  -

 لتطبيقيا.
 اجد الثقة في الجامعة فإن العاممين سيشعرون بأنيم مفوضون.ترسيخ الثقة ، فعندما تتو  -
 غرس االعتزاز بالعمل الميني بكل الطرق والوسائل الممكنة. -

 * مستمزمات إدارة الجودة الشاممة :
 من أبرزها ما يمي :جودة لتحقق األهداف الموضوعة , و هي ضرورة لتنفيذ برامج الو 
التزام جح إلدارة الجودة الشاممة بدعم و وة األولى لمتطبيق النادعم اإلدارة العميا : إذ تبدأ الخط -4

 اإلدارة العميا الحقيقي .
تشجيع يق إدارة الجودة الشاممة تحفيز و يتطمب تطبركيز عمى أعضاء ىيئة التدريس ، و الت -4

منحيم م لإلفصاح عما لدييم من أفكار، و األكاديميين عمى المشاركة و توفير الفرصة لي
 لكافية في عمميم .المرونة ا

التحسين المستمر : أن التحسين مستمر دون توقف ، ألن الجودة ال يوجد ليا نياية أو مدى  -3
 تتوقف فيو عمميات التحسين .

 غايتيا األساسية .ة ، ألن الزبون ىو ىدف الجامعة و التركيز عمى الطمب -1

 .طاقات عامميياإمكانات وقدرات و ب التعميم ، ألنو أساس تطور إدارة الجودة الشاممةالتدريب و  -1

 رفع الروح المعنوية .الحوافز و  -2

 المعتقدات التي يشترك بيا العاممون .ىي نظام من القيم و ثقافة المنظمة ، و  -3

            خدمة المجتمع المحمي من خالل برامج نوعية يكون ليا أثر بالغ في المجتمع . -4
 ( 4144الزعبي،)الوادي و 
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 الجودة الشاممة و تحسين المزايا التنافسية :        * إدارة 
ستراتيجية تنافسية مالئمة الشاممة باعتبارىا نظام تسييري و تركز إدارة الجودة         ا 

تنمية ميزتيا التنافسية ع المناخ االقتصادي إلى امتالك و لممؤسسات اليادفة إلى التكيف اإليجابي م
 من خالل :

ميات التسييرية ، بتدعيم البحث والتطوير العماألنشطة الوظيفية و مختمف التحسين المستمر: ل -4
الميارات لدى الكفاءات البشرية المتاحة ؛ ألن التركيز عمى وتشجيع اإلبداع وتنمية المعرفة و 

التسويقية تحقق أعمى مستويات الرضا تمر ألنظمة العمميات اإلنتاجية والمالية و التحسين المس
 (34:  4554د ، لمزبائن .)بن سعي

التركيز عمى العميل : كونو أحد أىم عناصر البيئة التنافسية المؤثرة عمى إستراتيجية الجامعة  -4
، و تطوير الميزة التنافسية مرىون بقدرة تمك المؤسسات عمى تقديم خدمات ذات جودة تالءم 

 (34:  4554أذواق العمالء . )بن سعيد ، 

 ة الشاممة التركيز عمى العميل من خالل :يمكن لمجامعة ضمن إدارة الجودو 
 التعرف الدائم عمى احتياجاتو الحالية و المستقبمية . -
 ضرورة إنتاج سمع أو تقديم خدمات مناسبة لرغبات المستيمكين و احتياجاتيم . -
 قياس مدى رضا المستيمكين عن جودة الخدمات . -

الكفاءات و  ر البشري ممثاًل في الموارد ،التركيز عمى الموارد و الكفاءات البشرية : يعد العنص -3
البشرية أحد أىم العوامل المسئولة عن امتالك الجامعة أو الكمية أو أي مؤسسة أو منظمة 

 (45:  4111لمميزة التنافسية .)أحمد ، 

توفير بيئة العمل المؤثرة إيجابيًا عمى يز عمى ىذا العنصر يتم بتنميتو وتحفيز و إن الترك
تطبيق القرارات اإلستراتيجية و الكفاءات ىي المسئولة عن اتخاذ . ىذه الموارد و ية روحو المعنو 

لذا فإن فقدان فرص امتالك الميزة التنافسية ، و التنفيذية لمجودة الشاممة التي تييئ لممؤسسة و 
داريين و ضعف الموارد البشرية من قيادات و الكفاءات أو  فنيين يعد سببًا أعضاء ىيئة تدريس وا 

بالتالي استحالة امتالك المزايا التنافسية ، ألنيا شل استراتيجيات الجودة الشاممة و في فرئيسًا 
 مسئولة عن خمق قيمة لمعمالء تمبي احتياجاتيم ميما كان حجميا . 
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أساس التنافسية مما يعطييا بعدًا استراتيجيًا في  Porterالموارد البشرية بحسب بورتر 
ىا خرجت وظيفة الموارد البشرية من إطارىا التسييري إلى دور قيادة و كفاءة المؤسسات ، لذلك 
ية المتمثمة في حجم التحوالت التنافسية . لقد أصبحت العقول الذكاالستراتيجي تحت تأثير سرعة و 

ىي المؤىمة لإلبداع والتجديد  القدرات التي تمتمكيا الكفاءات البشريةإجمالي المعرفة والميارات و 
التالي فيي المصدر الجديد لمميزة التنافسية بعد أن بدأ االعتماد عمى بسين المستمر و التحو 

ي ظل عالم أن التنافس المرتكز عمييا بات أمرًا صعبًا فنولوجيا يتراجع لسرعة تغيرىا ، و التك
بالتالي أصبحت أصول المؤسسات قابمة تتحرك فيو المعمومات والموارد والتكنولوجيا بحرية و 

 (41:  4114.)شاندر ، وكوبرا ، لمتداول مع مثيالتيا 

المشاركة الكاممة : مشاركة جميع األفراد في العمل الجماعي من أىم الجوانب التي يجب  -1
ممؤسسة التركيز عمييا ضمن إستراتيجية الجودة الشاممة إذ تساعد عمى زيادة الوالء و االنتماء ل

يجاد الل أداة فّعالة لتشخيص المشكالت و تشكوأىدافيا ، و  ل االتصال حمول الرشيدة من خالا 
بالتخّمي تمامًا عن المركزية ، و حتكاك المستمر بين العاممين االالمباشر بين الوظائف و 

تقوم اإلدارة العميا لمجامعة بدور التعزيز ، و لتدريب المستمر و االتصاالت الرأسية ، يتم ذلك باو 
جيا في منظومة العمل دمية و مياراتيا العممو ميم بتوظيف الكفاءات بقدراتيا اإلبداعية 

تاحة الفرصة الكاممة لمعاممالجماعي ، و  التعرف عمى ين في دراسة مشكالت ضعف الجودة و ا 
 (435:  4113اقتراح الحمول المناسبة .)سماللي ، و  أسبابيا

التعاون بدل المنافسة : أي التعاون بين مختمف وظائف المؤسسة بدل المنافسة فيما بينيا كي  -1
اجات بعضيا من الموارد البشرية والمالية لتكامل بين الوظائف و تتعرف عمى احتييتحقق ا

الفنية المساعدة عمى دعم التحسين المستمر ، ولقد اشتير اليابانيون باعتماد التعاون بدل و 
العاممين رين و المنافسة من خالل استخدام حمقات الجودة ، كما يمكن تنمية التعاون بين المدي

 المكافآت و تشجيع العمل الجماعي .تقميل التوازن في األجور و ل عمى بالعم

اتخاذ القرار بناء عمى الحقائق : تتميز المؤسسات المطبقة لنظام إدارة الجودة الشاممة بأن  -2
الدقيقة ، و  الجديدةو الوظيفية مبنّية عمى الحقائق والمعمومات الصحيحة و قراراتيا اإلستراتيجية أ

بخاصة نظام المعمومات التسويقي المسؤول عن د نظام فّعال لممعمومات و ورة وجو ما يعني ضر 
البيئة التنافسية من  حصول المؤسسة بصفة مستمرة عن المعمومات الدقيقة عن متغيرات

 ( 441:  4113موردين في نفس المجال .)سماللي ، متنافسين ومستيمكين  و 
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بدأ أنيا مثمرة لمعممية الوقائية و ليست الوقاية بداًل من التفتيش : فالجودة تنطمق من م -3
التفتيشية ، لقد ركزت نظريات التسيير عمى عنصر المراقبة ، لكن ىذا األسموب التقميدي ساىم 

األخطاء لية بيدف الكشف عن العيوب و الموارد المازاف الكثير من الطاقات البشرية و في استن
          يزيد اإلنتاجية .فاض التكاليف و وقاية يسيم في انخ، لكن في الجودة اعتماد عنصر ال

 (444:  4113) سماللي ، 

 نتائج البحث:
أن التنافسية أنواع تنافسية عمى مستوى الدولة ، وعمى مستوى القطاع ، وعمى مستوى  -

المنظمة وفي مجال التعميم ىناك تنافسية عمى مستوى قطاع التعميم ، وتنافسية مؤسسة 
 التعميم العالي.

ا التنافسية تعني قدرة الجامعة عمى تحقيق تفوق سوقي عمى الجامعات المنافسة أي أن المزاي -
أنيا قيم محققة بفضل استراتيجيات مطبقة غير متوافرة لدى المنافسين وىي عمى أنواع منيا: 
مزايا التكمفة ومزايا في االختالف "التميز" وليا ثالث استراتيجيات رئيسية ىي: إستراتيجية 

ستراتيجية التركيز. أقل تكمفة ،  إستراتيجية التميز ، وا 
أن ظيور المزايا التنافسية ناتج من عوامل داخمية مثل وجود قدرات مميزة أو مبدعة ،  -

 وعوامل خارجية وما ينتج عنيا من ردود فعل سريعة وقدرة عمى استغالل التغيرات الخارجية.
أواًل مدخل التخطيط االستراتيجي أن ىناك مدخمين رئيسين لتحسين المزايا التنافسية ىما:  -

        وثانيًا مدخل إدارة الجودة الشاممة ، وىما مدخالن مترابطان ال يمكن العمل بأحدىما 
 دون اآلخر..

لواقع الجامعات والكميات األىمية في المممكة العربية  SWOTبناء عمى تطبيق تحميل  -
 تيا توصل الباحث إلى ما يمي:السعودية من خالل ما توافر من دراسات وبحوث رغم ندر 

نقاط القوة ، ومن أىميا توافر الموارد المادية والبنية التحتية والتقنية ، ونظام مرن يسمح بعقد  -4
كثير من الشركات ، ووجود وحدات فاعمة لمتخطيط االستراتيجي والجودة ، وىياكل تنظيمية 

 وأدلة إجرائية وتخصصات عممية جديدة.
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يا: قمة الموارد والتركيز عمى الربح أكثر من الجودة ، وقمة الشراكة نقاط الضعف ، ومن أىم -4
مع قطاعات المجتمع ، وضعف مستوى النشر ، وقمة عدد االبتكارات وبراءات االختراع ، 

 وارتفاع الرسوم ومحدودية التوسع في التعميم التطبيقي.

 ثانيًا: البيئة الخارجية:
التعميم الجامعي ، ووجود كثير من الطمبة دون الفرص ، ومن أبرزىا: تزايد الطمب عمى  -4

قبال شديد من طالب دبمومات الكميات التقنية  قبول في التعميم الجامعي الحكومي ، وا 
لغاء نظام التعميم الموازي في الجامعات الحكومية.  والصحية إلكمال دراستيم الجامعية ، وا 

ميًا ودوليًا بالجودة ، ومنافسة التيديدات "المخاطر": ومن أىميا االىتمام المتزايد مح -4
التغيرات السريعة وارتفاع سقف الحصول عمى الكفاءات المميزة ، و الجامعات الخميجية في 

 مطالب المجتمع.
تم التوصل إلى أربع استراتيجيات ىي: األولى : إستراتيجية  SWOTبناء عمى تحميل  -

، والثانية : إستراتيجية "عالجية" "ىجومية" باستعمال نقاط القوة ، واستغالل الفرص المتاحة 
وذلك بمعالجة نقاط الضعف الستثمار الفرص ، والثالثة  إستراتيجية "دفاعية" تعتمد عمى 
استعمال نقاط القوة لتقميل التيديدات ، والرابعة إستراتيجية "انكماشية" بتقميل نقاط الضعف 

 وتقميل التيديدات.
 مداخل تحسين المزايا التنافسية تركز عمى ما يمي: إن إدارة الجودة الشاممة كمدخل رئيس من -
التحسين المستمر: لمختمف األنشطة الوظيفية بتدعيم البحث والتطوير وتشجيع اإلبداع  -

 لتحقيق رضا الزبائن.
 التركيز عمى العمالء بتقديم خدمات عالية الجودة تالءم أذواقيم. -
 حفيزىا وتوفير بيئة العمل المؤثرة إيجابيًا.التركيز عمى الموارد والكفاءات البشرية بتنميتيا وت -
 المشاركة الكاممة من جميع األفراد في العمل الجماعي لزيادة الوالء واالنتماء لمجامعة. -
 التعاون بدل المنافسة ، أي التعاون بين مختمف وظائف المؤسسة بدل المنافسة فيما بينيا. -
 د نظام معموماتي فعال.اتخاذ القرار بناء عمى الحقائق ما يعني ضرورة وجو  -
 الوقاية بداًل من التفتيش حيث يسيم انخفاض التكاليف ويزيد اإلنتاجية. -
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 التوصيات:
نشر ثقافة التنافسية ومتطمباتيا ، وأن امتالك مزايا تنافسية مستدامة لكل جامعة وكمية أىمية  -

 أصبح خيارًا وحيدًا.
خطة إستراتيجية بعيدة المدى من  إن الحصول عمى مزايا تنافسية يتطمب العمل الجاد وفق -

أجل تحقيق الجودة والتي ستؤدي في النياية إلى تحسين الجوانب التسويقية ، وتغير بعض 
 الصور السمبية عن التعميم الجامعي األىمي وما يتردد من انو يسعى لمربح فقط.

رارات عمى تقوية األنظمة والجوانب التقنية ومنيا نظام المعمومات ، وبناء الخطط أو الق -
 وتطبيقو بصورة مستمرة. SWOTالمعمومات المحدثة باستمرار ، وخاصة تحميل 

األخذ بمدخل إدارة الجودة الشاممة بكافة تطبيقاتو مثل التحسين المستمر ، والتركيز عمى  -
العميل ، والموارد البشرية والكفاءات ، أو المشاركة ، أو التعاون بدل المنافسة ، واتخاذ 

 ناء عمى الحقائق والوقاية بداًل من التفتيش.القرارات ب
عمى الباحثين والدارسين إجراء مزيد من الدراسات في مجال التعميم الجامعي أألىمي بعامة  -

 والمزايا التنافسية بخاصة نظرا لندرة الدراسات في ىذا المجال الحيوي اليام.
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 المراجع:
 مراجع عربية:

خزامى عبد الحكيم ، إستراتيجية الموارد البشرية ، دار أشوك شاندر، وشمبا كوبرا ، ترجمة ال -
 م.4114، القاىرة ،  4الفجر لمنشر والتوزيع ، ط

جامعة أم القرى ، مخرجات مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية ، كمية  -
 ه.4131التربية ، 

، 4ع والطباعة ، األردن ، طحنيفة كاظم حمود ، إدارة الجودة الشاممة ، إدارة المسيرة لمتوزي -
 م.4111

 م.4554خالد بن سعد بن سعيد ، إدارة الجودة الشاممة ، الرياض ، العبيكان لمنشر والتوزيع ،  -
سماللي يحضية: إدارة الجودة الشاممة: مدخل لتطوير الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية ،  -

تصادية الجزائرية جامعة ورقمة "الممتقى الوطني األول حول المؤسسة االق
 م.4113وتحديات المناخ االقتصادي الجديد "، ابريل 

سيد مصطفى أحمد ، إدارة الموارد البشرية: منظور القرن الحادي والعشرين ، دار الكتب ،  -
 م.4111القاىرة ، 

،  41إطار مقترح ، مجمة الباحث ، عدد –عثمان الصالح ، تنافسية مؤسسات التعميم العالي  -
 م.4144

مكانية تطبيقيا في التعميم الجامعي المصري ، مجمة اتحاد فار  - س عشيبة ، الجودة الشاممة وا 
الجامعات العربية ، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية ، عمان ، عدد 

 م.4111،  3
محمد بندقجي ، اتجاىات التدريب عمى الجودة الشاممة لمدراء شركات تصنيع المواد الغذائية  -

،  4، العدد 43عمان الكبرى ، األردن ، مجمة دراسات ، المجمد في منطقة 
4112. 

بين األىمية والتطبيق عمى  (Deming)محمد الشنبري ، مبادئ إدارة الجودة الشاممة  -
 م.4114الجامعات السعودية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 

وما ينتظره مستقباًل ،  محمد الفيصل ، واقع التعميم العالي األىمي والتحديات التي تواجيو -
 م.4141مدونة محمد الفيصل ، 

محمد العزاوي ، إدارة الجودة الشاممة ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عمان ،  -
 م.4111
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محمد المنيع ، تطوير مؤسسات التعميم العالي الحكومية واألىمية في المممكة العربية السعودية  -
 م.4144الرياض ،  ، الجامعة العربية المفتوحة ،

محمود يوسف سيد ، التحالفات والشراكات بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية: مدخل لتطوير  -
التعميم الجامعي ، مجمة دراسات في التعميم الجامعي ، مركز تطوير التعميم 

 م.4111الجامعي: جامعة صنعاء ، العدد السادس، يونيو 
إدارة الجودة الشاممة كأداة لتحقيق الميزة التنافسية  محمود الواوي ، عمي الزعبي ، مستمزمات -

 م.4144،  4في الجامعات ، المجمة العربية لضمان جودة التعميم ،العدد
ميندس سامح ، الميزة التنافسية واالستراتيجيات األساسية ، موقع اإلدارة واليندسة الصناعية  -

http://samehar.wordpress.com/2006/06/23/ 
يوسف أبو فارة ، تقويم جودة الخدمات التعممية لكميات االقتصاد والعموم اإلدارية بالجامعات  -

الفمسطينية ، بحث منشور في المؤتمر الثاني لكمية االقتصاد والعموم 
 م.4111اإلدارية ، جامعة الزرقاء األىمية ، عمان ، 

ي ، عبير كرماشة ، التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية ، يوسف الطائ -
 ، جامعة الكوفة. 4141،  45مجمة التخطيط االستراتيجي ، العدد

وزارة التعميم ، الجامعات والكميات األىمية ، المممكة العربية السعودية ، موقع اإلدارة العامة  -
 لمتعميم األىمي عمى االنترنت.

http://samehar.wordpress.com/2006/06/23/
http://samehar.wordpress.com/2006/06/23/
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