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اجلامعات السعودية يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد  يف دور رأس املال البشري 
 القيادات االكادميية املتخصصةاملعرفة من وجهة نظر 

The role of human capital in Saudi universities in achieving 

competitive advantage in light of knowledge economy from 

academic leadership experts' viewpoint. 
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اجلامعات السعودية يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة من وجهة نظر   يف ال البشري دور رأس امل
 القيادات االكادميية املتخصصة 

 امللخص
دور رأس املال البشري ابجلامعات السعودية يف حتقيق امليزة  على  عرفمتثلت أهداف الدراسة يف الت  :أهداف الدراسة 

   القيادات االكادميية املتخصصةة من وجهة نظر التنافسية يف ظل اقتصاد املعرف 
عضًوا من  ( 72وتكونت عينة الدراسة من )، مت استخدام املنهج الوصفي حيث يتناسب مع أهداف الدراسة

اجلامعات  يف الرتبوية ويعملون يف مناصب قيادية  يف القيادة الرتبوية أو اإلدارة صنيأعضاء هيئة التدريس من املتخص 
ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبيان جلمع البياانت الالزمة  ، هـ1439خالل العام الدراسي حلكومية ا السعودية

 . تدرج اخلماسيال ويستجاب عليها وفق ، ( فقرة موزعة على حمورين32وتضم ) ، ألغراض الدراسة 
 : أمهها ، وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج

،  ان بدرجة متوسطة كيف ظل اقتصاد املعرفة  يف اجلامعات السعودية  دور رأس املال البشري مجايل لأن املستوى اإل  -1
مث بعد فريق  ، ت درامث بعد املهارات والق، مث بعد املعرفة، بعاد على النحو التايل: بعد اخلربة العمليةترتيب األوكان 
 . ويف املرتبة األخرية بعد االبتكار،  العمل 

بعاد  وكان ترتيب األ، امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة كان بدرجة متوسطة  لدرجة توافر مجايل أن املستوى اال -2
 . اعبد ويف املرتبة األخرية بعد اإل ، مث بعد االستجابة ،  مث بعد اجلودة ،  على النحو التايل: بعد الكفاءة 

وحتقيق امليزة  يف اجلامعات السعودية ال البشري وجود عالقة ارتباطية قوية ومؤثرة بني رأس املأظهرت النتائج  -3
 . (0.01املختلفة ودالة إحصائيا عند مستوى )التنافسية أببعادها 

بينما كان  ، املعرفة  صاد أظهرت النتائج أمهية بعد )املهارات والقدرات( وأتثريه يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اقت  -4
 ف يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة. ( احللقة األضع بعد )اخلربة العملية 

 : أبرزها، ليه الدراسة من نتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات إ ويف ضوء ما توصلت 
ثمار  و القادر على تفعيل واستي هابعتبار املورد البشر ، رأس املال البشريتبين سياسة واضحة ودقيقة يف استقطاب  -

واعتماد الربامج احلديثة يف تدريب رأس املال البشري استجابة للتحويالت  ، اجلامعاتتقنية يف ابقي املوارد املالية وال
 املعرفية والتكنولوجية واالقتصادية. 

عن طريق خلق مناخ  ، ودية لسع بنوعية وكفاءة وفاعلية اجلامعات ا لإلرتقاء  ؛ دعم الالمركزية واالستقاللية اإلدارية -
 . خمرجات رأس املال البشري مبا يالئم سوق العمل وحتسني ، يمية لعملية التعل لتطوير ا  يتنافس

،  ابلتحول حنو االقتصاد املعريف من منظور اإلملام يف اجلامعات السعودية كادميية األلقيادات عمل ا ضرورة تقييم  -
 . املال البشريومدى قدرهتا على تنمية رأس 

 . اقتصاد املعرفة فسية _ رأس املال البشري _ امليزة التنا املفتاحية: مات  كللا
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Abstract 
The role of human capital in Saudi universities in achieving competitive advantage in 

light of knowledge economy from academic leadership experts' viewpoint. 
Objectives of the Study: 

The study aims to identify the role of human capital in achieving the competitive 
advantage in light of knowledge economy from the perspective of educational 
leadership experts in the Saudi universities. 

The descriptive approach is used as it is suitable for achieving the objectives of 
the study. The study sample consisted of (72) members of the teaching staff of the 
specialists in educational leadership or educational administration working in leadership 
positions in the Saudi government universities during the academic year 1439 H. In 

order to achieve the objectives of the study، the questionnaire was used to collect the 

necessary data for the study purposes. It consists of (32) paragraphs، divided into two 

dimensions with five-grade response. 
The outstanding results of the study are as follows: 

1. The overall level of the role of human capital in Saudi universities in the light of 

knowledge economy was moderate، while the order of dimensions as follows: practical 

experience، knowledge، skills and capabilities ، team work، and finally comes the 

innovation dimension. 
2. The overall level of availability of the competitive advantage in the light of knowledge 

economy was moderate، while the order of dimensions as follows: efficiency، quality ، 
response، and in last place comes innovation dimension. 

3. The results revealed that there is a strong correlation between human capital in Saudi 
universities and achieving competitive advantage in various dimensions and a statistical 
function at a level (0.01). 

4. The results showed the importance of (skills and abilities dimension) and its impact on 

competitive advantage in the light of knowledge economy، while (practical experience 

dimension) was the weakest link in achieving competitive advantage in light of 
knowledge economy. 

In light of these findings، the researcher submits a number of recommendations، 
most notably are as the following : 

• Adopting a clear and accurate policy in attracting human capital، as the human resource 

is capable of activating and investing the rest of the financial and technical resources in 

the universities، and adopting modern programs in training human capital in response to 

knowledge، technological and economic transfers. 

• Supporting decentralization and administrative independence; to improve the quality، 
efficiency and effectiveness of Saudi universities، by creating a competitive 

environment for the development of the educational process، and to improve the outputs 

of human capital to suit the labor market. 

• It is necessary to assess the work of academic leaders in Saudi universities from the 

perspective of knowledge of the transition to the knowledge economy، and the ability to 

develop human capital. 
Keywords: Human Capital - Competitive Advantage - Knowledge Economy 
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 املقدمة:

كأحــد املـــؤثرات القويــة الـــ    ابلعنصـــر البشــري مبــدأ االهتمــام، يــة اليـــومن املنظمــات العاملاإلدارة يف الكثــري مـــ  تبنــت
أن األفراد ذوي املعرفة واملهارات هم  ةً معترب ، )اقتصاد املعرفة( ال  تركز على االلفية الثالثةخاصة مع ، كسبها ميزة تنافسيةت  

 ..القوة الدافعة لبقاء واستمرار املنظمات

مـن خـالل حتقيـق التميـز عـن طريـق اسـت الل إىل اكتسـاب ميـزة تنافسـية املعرفـة  قتصـادات يف عصر اتسعي اجلامعو 
صــول غــري امللموســة ميــزة األث يلعــب رأس املــال البشــري دورا هامــا يف جعــل يــ ح، الطاقـات الفكريــة والعقليــة للقــوى العاملــة

هتم احملتملـة واسـتخدامها تطـوير اكتشـاف إمكانيـا تنافسية من خالل تدعيم الطاقات واإلمكاانت البشرية ومسـاعدهتم علـى
تعاظمت فرص تقدم ،  جمتمع ماوارتقت كفاءته يف األداء االقتصادي يف، فكلما متيزت نوعيه رأس املال البشري،  مهاراهتم  

أس ومتثـل ر ، علموالنظرة االستثمارية للعنصر البشري هي الركيـزة األساسـية الـ  يسـتند إليهـا لتحقيـق ميـزة تنافسـية ملنظمـة الـت
واملعرفـة تقـوم يف ، وابألخـ  يف مؤسسـات التعلـيم العـايل ابعتبارهـا مؤسسـات معرفيـة، املال البشري مصدر قـوة أي منظمـة

 .س على رأس املال البشرياألسا

تاحة وألن البقاء كان دوماً لألصلح واألقدر على است الل موارده امل، ونظراً الزدايد حدة املنافسة يف السوق العاملية
ركزت اجلامعات يف عصر اقتصاد املعرفة على االستثمار يف أحد أهم مواردها وهو رأس املال البشري ، مزااي تنافسية  وحتقيق

 زة تنافسية هلا.لتحقيق مي

 :مشكلة الدراسة

حنـو تمراً  مسـ كمـا يشـهد تطـويراً ،  يشهد التعليم اجلامعي اهتمامـاً كبـرياً علـى خمتلـف األصـعدة احملليـة والعربيـة والعامليـة
ومتطلبــات القــرن الواحــد والعشــرين وحتدايتــه املســتقبلية ، واجملتمــع وخصــائ  العصــر املعــريفاألفضــل ملواكبــة حاجــات الفــرد 

حبثيـة –تربوية وتعليميـة  –من هنا تتوجه األنظار إىل اجلامعة كمؤسسة علمية ، تصادية واالجتماعية والثقافية والسياسيةاالق
وذلك من خالل إعداد الكوادر والطاقـات البشـرية ، لتفعيل دورها املميز يف تقدم اجملتمع وتنميته، تمعاجملوتنموية قيادية يف 

لفكريـــة يف جمـــاالت التعلـــيم  املختلفـــة الرتبويـــة والعلميـــة واملهنيـــة وإرســـاء قواعـــد القيـــادات ا وكـــ لك إعـــداد، (الفنيـــة )املؤهلـــة
 .اجملتمع يفواكتشاف املعرفة وتطبيقها ، البحوث العلمية

ــعودية ) ــتهدفت ر يــــة اململكــــة العربيــــة السـ ــك مــــن خــــالل قيــــام 2030واسـ ( االســــتثمار يف رأس املــــال البشــــري وذلـ
وزارة التعلـــيم يف إعـــداد االفـــراد ومتكيـــنهم مـــن املعـــارف واملهـــارات إال أن إعـــداد األفـــراد علـــى  املؤسســـات احلكوميـــة وخاصـــة

األمــر الــ ي جعــل أحــد أهــم أهــداف ر يــة ، ة وجــودة نوعيــةاءكفــ ؤسســات ذات  مســتوى علمــي ومهــاري يتطلــب وجــود م
معـة دوليـة حبلـول عـام حبصول مخس جامعات سعودية على تصنيف أفضل مائ  جا، ( تصنيف جامعات اململكة2030)

2030 (http://vision2030.gov.sa/ar/ntp) ،( إىل أن التصنيفات العاملية 132-311 :2014، ويشري )خربيط

http://vision2030.gov.sa/ar/ntp
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رى ات أخـ وجامعـ ، وأخـرى تصـنف كفـاءة اجلامعـة علـى إنتاجهـا العلمـي، للجامعات بعضها يعتمد على املخرجات البشرية
( أن احتــــدام 33: 2014، كــــد )الــــدخيلتؤ بينمــــا ، تصــــدرها اجلامعــــة اب هــــا علــــى رصــــيد االخرتاعــــات واالبتكــــارات الــــ 

بــل يرتكــز علــى تنميــة املــوارد البشــرية وال ســيما ،  يقتصــر علــى تقــور مصــادرها ومواردهــا املاليــةت المعــاالتنافســية بــني اجلا
 .مهية يف التعليم اجلامعيأعضاء هيئة التدريس؛ ملا ميثلونه من أ

لكـة املمركـز وعلى الرغم من تقدم بعض اجلامعـات السـعودية يف بعـض التصـنيفات العامليـة اال أن املالحـع تراجـع م
نتيجة للمنافسة الشديدة على املراكز املتقدمة واستناًدا إىل تقييم أقل إجيابية يف ، سعودية يف مؤشر التنافسية العامليةربية الالع

يف تطوير وحتسني  وتضع ه ه النتائج املزيد من الض وط على اجلامعات ألداء دورها، التعليم ومستوى املنافسة احملليةنوعية  
افيــة مــن وتزويــد الســوق الســعودي ابملــوارد الك، لبشــري ابعتبــاره ركيــزة أساســية لالقتصــاد املعــريفملــال اورأس ا عــايللــيم الالتع

 ومـن، ((http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016زمـة ملهـارات الالواملدربـة ابالقوى العاملة املتعلمة 
وذلـك مـن خـالل تطـوير املهـارات ، طاقـة ككنـةقصـى ي أبر البشـر السـتثماهنا أصبح التعلـيم اجلـامعي مطالبـاً ابلعمـل علـى ا

، ات الـ  يشـهدها العصـر)اخلطيبالبشرية والعمل على ختريج كوادر بشرية متتلـك املهـارات الالزمـة للتعامـل مـع كافـة املت ـري 
زة يـــق امليـــ ري لتحقوكمـــا أكـــدت العديـــد مـــن الدراســـات علـــى قصـــور اجلامعـــات يف اســـتثمار رأس املـــال البشـــ ، (7: 2004

 ودراســـــــة ، (2014، دراســـــــة )ال امـــــــديو ، م(2011، ثـــــــل : دراســـــــة ) القرشـــــــيم، فســـــــية يف ظـــــــل االقتصـــــــاد املعـــــــريفلتناا
بضرورة اهتمام اجلامعات املنعقدة ابملدينة املنورة  (2011، لرابعة ملدن املعرفةوة االند )كما أوصت،  (2017، دىيسع ال)

وأن مدن املعرفة حتتاج إىل كوادر ماهرة من ، تطلعات اقتصاد املعرفةمع فق اث للتواكز األحبجبودة خمرجاهتا ومبا يف ذلك مرا 
العمل على إنشاء مؤسسات حبثية وجامعات من و ، ومهنياوالعمالة املتخصصة املدربة تدريبا جيدا تقنيا ، خرجيي اجلامعات

ني املؤسسات العاملية واحمللية ذات ل بواصقنوات ت هم وبناءالطراز األول متثل مراكز ج ب املوهوبني واملبدعني واحملافظة علي
 .االهتمام املشرتك ابقتصادايت املعرفة

ـراكم املعرـفـي وانتـشـار وسـائل ، تنافسـيةوانطالقاً من أمهيـة رأس املـال البشـري يف جمـال امليـزة ال ومـن ضـرورة مواكبـة الـت
ـــدع والتكيـــف مـــع يت كـــناألفـــراد وعيــة مـــن االتصــال الـــ  فرضـــت علـــى احليــاة العصـــرية أن يكـــون هنـــاك ن ســمون ابلفكـــر املـب

ملال البشري أضـحي س افرأ، وه ا النوع من رأس املال البشري يكون قادرًا على إنتاج وتوظيف املعرفة، التكنولوجيا احلديثة
لة شـكهلـ ه امل  التطـرقوه ا ما دفع الباحـث إىل، من أهم القضااي ابعتباره العملية الضرورية لتحريك وصقل وصياغة املعرفة

والبحث يف دور رأس املال البشري يف اجلامعات السعودية كمفهوم إداري معاصـر يف حتقيق امليـزة التنافسـية يف ظـل اقتصـاد 
   مشكلة البحث ابلسؤال التايل:خلوتت، املعرفة
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نظر   هةوجعرفة من تصاد املما دور رأس املال البشري يف اجلامعات السعودية يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اق
 ؟ القيادات األكادميية املتخصصة 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

من وجهة نظر القيادات األكادميية   دية يف ظل اقتصاد املعرفة دور رأس املال البشري يف اجلامعات السعو  ما  (1
 ؟ املتخصصة

 ؟ القيادات األكادميية املتخصصة  نظر  وجهة املعرفة اقتصاد  ما درجة توافر عناصر امليزة التنافسية يف ظل (2

يادات األكادميية  ما العالقة بني رأس املال البشري يف اجلامعات السعودية وحتقيق امليزة التنافسية من وجهة نظر الق (3
 املتخصصة؟ 

 :أهداف الدراسة

 : هدفت الدراسة إىل

ظل اقتصاد املعرفة من وجهة نظر   فسية يفة التنايق امليز ة يف حتق حتديد دور رأس املال البشري يف اجلامعات السعودي 
 القيادات األكادميية املتخصصة فضال عن األهداف التالية: 

ــرف  (1 ــى دور التعـ ــريعلـ ــال البشـ ــعودية يف  رأس املـ ــات السـ ــل اجلامعـ ــةيف ظـ ــاد املعرفـ ــة اقتصـ ــن وجهـ ــر القيــــاد مـ  اتنظـ
 .املتخصصة األكادميية

 األكادمييــــة اتالقيــــادمــــن وجهــــة نظــــر  رفــــةظــــل اقتصــــاد املعالتنافســــية يف  يــــزةاملناصــــر درجــــة تــــوافر عالتعــــرف علــــى  (2
 .املتخصصة

حتقيـــق امليـــزة التنافســـية يف ظـــل دية و يف اجلامعـــات الســـعو التعـــرف علـــى طبيعـــة العالقـــة بـــني دور رأس املـــال البشـــري  (3
  .املتخصصة األكادميية اتالقياداقتصاد املعرفة من وجهة نظر 

 :سةمهية الدراأ

 : العلميةمهية  ألا -أ

 هل ه الدراسة من خالل ما يلي:   ية العلمية النظرية األمهتكمن 

جاءت تلبية لر ية اململكة العربية   تعد الدراسة احلالية من الدراسات الرائدة يف جمال رأس املال البشري حيث أهنا  -
 . ها يق أهداف( ال  أكدت على االهتمام ابملوارد البشرية يف حتق 2030)السعودية 

،  ( القوة احملورية الداعمة للجامعات يف حتقيق أهدافهاوالتدريب  املال البشري )التعليميعد االستثمار يف رأس  -
 . اد املعرفةورهاهنا مبدى مواكبتها للتوجه العاملي إىل اقتص
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وعالقته بتحقيق امليزة  ، لسعوديةاجلامعات اث ال  تتناول رأس املال البشري يف ثراء املكتبة العربية وتعزيزها ابألحبا إ -
 افسة هلا. التن

 : ( التطبيقية)األمهية العملية   -ب

 من خالل ما يلي: التطبيقية تكتسب الدراسة ه ه األمهية 

حيث تويل احلكومة  ، وإسهامه يف العملية التنموية ، لتعليم اجلامعي السعودي تستمد ه ه الدراسة أمهيتها من أمهية ا -
شطة التنموية يف شىت مناحي  احليوي يف قيادة األنيم اعرتافًا إبسهامه ع من التعلهل ا النو  السعودية كل رعايتها 

 . ويف توفري الكوادر املهنية ال  سوف تضطلع بتحقيق أهداف التنمية ،  احلياة

  خ ي القرار يف مؤسسات التعليم العايل مبا تقدمه ه ه الدراسة من توصيات؛ للمسامهة يف مساعدة مت اإلسهام يف -
 د املعريف. اصتملتطلبات االقملال البشري س ارأ  تطوير

يف   2030فتح اجملال أمام مزيد من األحباث والدراسات العلمية لدراسة دور رأس املال البشري يف حتقيق ر ية  -
 . ية اجلامعات السعود

 حدود الدراسة: 

 على احلدود التالية:  تقتصر الدراسة

يف حتقيق امليزة التنافسية  ية يف اجلامعات السعود بشريس املال العلى دور رأ ت الدراسة اقتصر  احلدود املوضوعية: •
 . يف ظل اقتصاد املعرفة 

أو اإلدارة الرتبوية ويعملون يف   من املتخصصني يف القيادة الرتبوية ( ال كور) أعضاء هيئة التدريسدود البشرية: احل •
 . احلكومية ابجلامعات السعوديةناصب قيادية م

،  ه 1439/ 1438) عام اجلامعيل من السي األو االفصل الدر ه ه الدراسة يف  ت طبق مانية:احلدود الز  •
 م(. 2017/2018

 :مصطلحات الدراسة

املعلومات واخلربات ال  حيصل عليها الفرد   أو رات والقد املعارف  جمموعة : يعرفه الباحث إجرائيا أبنه: رأس املال البشري 
داعمة لإلبداع  ة ومبتكرة ة جديدد معرف وقدرته على تولي، إنتاجيته حتسني وتساهم يف ، عن طريق النظم التعليمية النظامية

 . والتطوير

،  افس بقوة يف سوق العملنتخدمات  أو  برامج مناجلامعة كل ما تقدمة   أبهنا: يعرفها الباحث إجرائياً  :امليزة التنافسية 
 . يد من العمالءوج ب العد، من براجمها   هبدف تلبية احتياجات املستفيدين 
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هبدف   ال  ميتلكها رأس املال البشري املعرفة وابتكار  القدرة على توظيف ه: نأب  يعرفه الباحث إجرائيا  :اقتصاد املعرفة 
 . االستفادة منه يف تطوير االقتصاد وتنمية اجملتمع 

و اإلدارة  دة الرتبوية أيف جمال القيا أعضاء هيئة التدريس املتخصصني  : ا أبهنيعرفها الباحث إجرائيا  : كادميية ات األالقياد
 . اجلامعات السعودية ناصب قيادية يف الرتبوية ويعملون يف م

 : مت تناول اإلطار النظري للدراسة عرب احملاور التالية  طار النظري: اإل

 : يف ظل اقتصاد املعرفة   يرأس املال البشر : دور أوالً 

، التعليم العايل ابعتبارها مؤسسات معرفية مؤسسات  وابألخ  يف،  مةثل رأس املال البشري مصدر قوة أي منظميو 
لقد عـزز الواقـع اجلديـد مـن أمهيـة مـوارد املؤسسـة ابعتبارهـا احملـدد األقـوى ، قوم يف األساس على رأس املال الفكريرفة تواملع

زان الـدائم للرأ ـال رها اخلـ ابعتبا، بشريةبتجنيد وتفعيل مواردها وكفاءاهتا ال التعليميةاملؤسسات  لب إدارةل لك تطا، للرحبية
إن العامل احلاسـم يف حتقيـق امليـزة التنافسـية هـو ف، افسية واحملفظة عليهاصول على امليزة التنواملدخل األساسي للح، البشري

ــارات والكفـــ  ــك املهـ ــري الـــ ي ميتلـ ــل البشـ ــزةالعامـ ــارف املتميـ ــز وا، اءات واملعـ ــداع التحفيـ ــن إدارة اإلبـ ــى مـ ــه والـــ ي يلقـ لتوجيـ
حبيـث ، سـرتاتيجية للمـوارد والكفـاءات البشـريةت األمهية االالتنافسية زاد ففي ظل التحوالت ال  تشهدها البيئية، بنياملناس

واملهـارات والقـدرات الـ  علـى إمجـايل املعـارف ال ي يعتمد ابألساس ، انتقل العامل من اقتصاد املعلومات إىل اقتصاد املعرفة
من  بداية القـرن العشـرين و . (123:2003، والتحسني املستمرين. )املرسيعلى اإلبداع  بشرية القادرةمتتلكها الكفاءات ال

تـه فينب ـي اسـتثماره لإلفـادة مـن قابلياتـه وطاقا البـشـر رأس مـالأن Marshal Alfred،1890))االقتصـادي املـعـروف  عـد  
فيمــا  -وهــ ا مــا دفــع، رأس املــال املــاديكحــال حالــه  ، إلبــداعومعارفــه يف االكتـشــاف والتحليــل وا، البنــاءة ومهاراتــه املتنوعــة

 أن يطلقا عليه تسمية )رأس املال البشري اجملتمعي( وال ي مـثاله(Schultz &Theodor،1961)ن أمثالابلكثريي -بعد
ـ، البشــريةعـلــى أـنــه إمجــايل الطاقــات والقابليــات   ،ادية )العنــزيالــ  ميكــن اســتخدامها للحصــول علــى جممــوع امـلــوارد االقتصــ

200٦ :8). 

 الــ ي منظمــة اليونيســيف هتــ تبن الــ ي التعريــف ذلــك، البشــري الرأس املــ  ملصــطلح االنتشــار واســعةال التعريفــات مــن
 يف رئيسـا عـامالً  يعـد الـ ي، واملنتجـني فـاءكاأل املتعلمـني األصـحاء السـكان من ما دولة متتلكه ال ي ملخزونا نهعرفته: "أب

ف عــــــــر  كمــــــــا،  (55ص، 2007، )العريب"البشــــــــرية التنميــــــــة وتعزيــــــــز االقتصــــــــادي مــــــــوالن حيــــــــث مــــــــن اإمكانياهـتـــــــ  تقريــــــــر
(Abegsekera & Quthrie، 2005 : 153)  ـه رأس املـال البشـري للمنظمـة ـي "أبـن  ميتلكهـاجمموـعـة ـمـن العواـمـل الـت

ـل ، الشخصـية واـلـصفات قنيةلتوالقـدرة ا، رف واملهـاراتأن تـشمل املعـا وميكن ، للـشركة اجلماعيةملة األفـراد والقوى العا مـث
ـادل  اخليالمبـا فـي ذلـك ، والقـدرة علـى الـتعلم واملوثوقية لتـزام الـ كاء والطاقـة واملوقـف واال ـة ـفـي تـب ـداع والرغـب والكفـاءة واإلـب

ـى أـهـداف املنظـمـة الرتكيزو  الفريقي املعلومـات واملـشاركة فـ كـم   هأبنـ (  (Roca- puiget. al ،2012: 5 يعرفـه بينمـا، "عـل
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 .Kahn. al) يضـيف و، سـليم ى أفـراد املنظمـة واملوجهـة لبنـاء املنظمـة بشـكلاملعـارف والطاقـات واملهـارات واملميـزات لـد

et.، 2010، 230) تنتج رات والقدرات املوجودة لدى العنصر البشري والأبن رأس املال البشري هو خزين املعرفة واملها  
 .ثقافة والتدريب واخلرباتلي للالداخ تثمارمن االس

ويتمثــل يف ، واملكــون الرأســي لــرأس املــال املعــريف ىشــري يعتــرب الشــكل األرقــ ل الباملــا ن رأسإكــا ســبق مــن مفــاهيم فــ 
 ىجلامعـة حاليــاً والـ  تســعالعاملــة يف ا، ئهـااختلفــة يف مسـتوى أدجمموعـة القـدرات واخلــربات واملهـارات والقــدرات البشـرية امل

ورأس املال البشري هو أكثر العناصر حيويـة  صاابت العمل وحنوه.إأو حىت املعطلة عن العمل بسبب ، ستقطاهبااجلامعة ال
هـي األكثـر  ةخمـاطر  كمـا أن،  ل التـدريب املكثـفمـن خـال ةداخل املنظمات وقادر على جتديـد نفسـه وتوليـد قيمتـه املتجـدد

ينصــرف إىل  أن مفهـوم رأس املــال البشـري فــريى الباحـث، ءوضــعف الـوال، والتسـرب، صـابةحــاالت اإلهتديـدا للجامعـة يف 
من خالل تعبئة ه ا املورد وقد توصل املنافسة عليها من ، اجلامعات يف عصر االقتصاد املعريف ل  تؤثر يف مستقبلاجلهود ا

 جمموعــة املــوارد أبنــه لبشــري:ومــن خـالل التعــاريف الســابقة يعــرف الباحــث رأس املـال ا، ســتقطابهقبـل املنظمــات االخــرى ال
  متــنح اجلامعــة امليــزة التنافســية املعتمــدة علــى البيــاانت واملعلومــات الــ  لــ ا، فــراد شخصــياوالقــدرات اخلاصــة الــ  تــرتبط ابأل

 متتلكها تلك املوارد.

واالعتماد على القوى  ،يف والفكريد البشرية ابعتبارها رأس املال املعر ار يف املوار على االستثم  ويركز االقتصاد املعريف
اعتمـاد الـتعلم والتـدريب املسـتمر وإعـادة التـدريب الـ ي يضـمن و ، ديـدةالعاملة املؤهلة واملدربـة واملتخصصـة يف التقنيـات اجل

 مضـامني يشـمل البشـري رأس املالأن كما ،  كنولوجياوتوظيف الت، للعاملني مواكبة التطورات ال  حتدث يف ميادين املعرفة

 كمـا املختلفـة؛ األنشـطة ألداء الزمـةلا البشـرية واملـوارد العمـل تتضمن سـوق وال ، الواسعة بصورهتا البشرية اردو امل اعتباراتو 

املـديرين وخصـائ  واملهـارات وخصـائ   احملـددة اخلاصـة ابلقـدرات الفرديـة يف جمـاالت املعرفـة واملتطلبـات املضـامني يشـمل
 القــدرات مــن هنــاك جمموعــة نأ(  (Mcgreger، Tweed and Pech، 2004: 110-278يشــري و، لعــاملنيا

القــدرات واملواصــفات مــا عر: املعرفــة )املهنيــة  هوأهــم هــ ، ظــل اقتصــاد املعرفــة للنجــايف يف تؤهــل العــاملني الــ  واملواصــفات
، نـة)املرو  اخلصـائ ، (القدرة على متييز الفـرص ، التعامل مع العمالء، اوضاملهارات وتتضمن )التف، والفنية واملتخصصة (

 .(التوجه ال ار ابلتنمية والتعلم ، التكيف

سـبع مهـارات أساسـية ينب ـي لـرأس املـال البشـري أن تتـوفر فيهـا  تحـددية بدراسة لعمل األمريكقامت إدارة ا بينما
 (.1جدول رقم أن يلخ  ه ه املهارات يف سبع جمموعات ) (زيتون)ع فيه للنجايف يف عصر املعرفة واملعلومات. واستطا 
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 (1جدول رقم )
 ساسية لرأس املال البشري يف عصر املعرفة املهارات األ

 املكوانت ات السبع هار امل
 دارة املشروع إ، التحليل، البحث، حل املشكالت التفكري الناقد 

 خلق معرفة جديدة  بداعاإل
 لبناء فرق العم التعاون 

 نظيمية والثقافات الت، املعرفة فهم التدخالت الثقافية 
 إتقان الصناعة واالستخدام األمثل لوسائل االعالم االتصال 

 مثل التكنولوجيا اخلاصة ابملعرفةاالستخدام األ استخدام الكمبيوتر 
  والتعليم مدى احلياة التحكم يف الت يري وإعادة املستقبل املهين املستقبل الوظيفي وتعلم االعتماد على ال ات

،  ة القاهر ، عامل الكتب ، تكنولوجية التعليم يف عصر املعلومات واالتصال  .( 2002يد )عبداحلم كمال،  زيتون :املصدر )     
 ( 145مصر: 

 لتايل: ابأهم كيزات رأس املال البشري يف املنظمة يف عصر املعرفة    (2009:110، بينما ي كر )النداوي

املتطـورة الـ  متيـز الشـركة عـن  ليبواألسـا فكـار اجلديـدةة القـادرة علـى إنتـاج األقدرات املتفردامتالكه جمموعه من ال -1
 غريها من الشركات األخرى.

 .هلا يف املنظمة والعقول املدبرة اهنم ميثلون جنومعوبة إجياد البدائل هل ا اجلزء ألالبشري بصيتميز رأس املال  -2

درة على ملية قاقوة عا املعريف ال ي ميثل حلادي والعشرين ويف ظل االقتصاديعد من أكثر املوجودات قيمة يف القرن ا -3
 إدخال التعديالت اجلوهرية على أعمال املنظمة.

،  ( أبن رأس املال البشري هو العنصر األساسي لرأس املال الفكري Chen، Zhu، and Xie، 2004)ويؤكد 
 Fongمن )بينما يشري كلٌّ ، واجتاهات العاملني (، املنيع العوإبدا ، وأهم مؤشرات رأس املال البشري )قدرات العاملني

&Yorston  ،2003: 5-6 )ين ميلكون املهارات واخلربة يف أداء  أبنه من ضمن املكوانت لرأس املال البشري األفراد ال 
ن تقوم املنظمات بتوفري  يشري إىل أمهية التدريب وأ و، ن لديهم القدرة على تقدر االبتكارات يف جمال عملهماألعمال وال ي 

تعليمهم   وإكساهبم املعرفة من خالل املشاركة يف الربامج التعليمية والعمل على لعاملني داء ا ربامج التدريبية للنهوض أبال
مبرور الوقت والعمل على تنشيط ه ه اخلربات  املهارات الصحيحة بشكل مستمر لتكون لديهم خربة ومهارة تراكمية 

،  ) أبو سويريف بينما يرى ، متواصل بشكل  تكارات تقدر احلوافز املادية هلم لتشجعيهم على تقدر االبواملهارات من خالل 
بتكار  اال ، املهارات والقدرات، ملكتسبةاخلربة ا، )املعرفة كالتايل :   أن مكوانت رأس املال البشري (354: 2015
 وهي كالتايل:   فرق العمل (.، واالبداع

يف ظل   يملال البشر وانت رأس اخل  الباحث إىل أهم مك، وانت رأس املال البشريكمويف ضوء ما مت عرضه من  
 . (فرق العمل ، بتكار اال، املهارات والقدرات ، سبة ملكتاخلربة ا، )املعرفة:  على النحو التايل، اقتصاد املعرفة
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 : يف ظل االقتصاد املعريف   امليزة التنافسية : نياً اث

 ت الدوليـة ملؤسسـات التعلـيم العـايللتصنيفاثيقاً بظهور ارتباطاً و ابني اجلامعات  رتبط ظهور مفهوم التنافس الدويلا
تصنف من بني أفضل مائة أو مائتني جامعة على  ال  يملتميزة هواجلامعة ا،  والعشرين  يبداايت القرن احلاد  يفواجلامعات  
ى هــ و ، يــز عامليــاً توى املتمخصــائ  ذات املســ متتلــك جمموعــة  الــ هــى اجلامعــة و ، هــ ه التصــنيفات الدوريــة يفعــامل مســتوى ال

ال تعتمد على  ال وهى اجلامعة ، اجلامعة القادرة على ج ب أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس والطالب واملوظفني
ومتويــل مــن خــالل الفــوز مبناقصــات تنافســية مــن ، حكــوميبــل تتعــدد مصــادر التمويــل بــني متويــل ، مصــدر واحــد للتمويــل

مصـــدر واحـــد  دال تقـــف عنــ  الــ واجلامعـــة ، ومـــنح وهبــات ووقـــف ،ســـوم الدراســيةوإيـــرادات الر ، ة وحكوميــةمصــادر خاصـــ 
لتكـون قـادرة علـى وضـع اخلطـط اخلاصـة هبـا وكارسـة ، يديولوجيـة أو سياسـيةاود للتمويل تتمتع حبرية أكادميية أعلى دون قيـ 

-Wachter، Bernd & Neil Kemp،2010: 6 كريـةمنـاخ اايـة حقـوق امللكيـة الف يفاألنشـطة التدريبيـة والبحثيـة 

ــية   ((7 ــيم  يفوالتنافسـ ــامعيالتعلـ ــا األول اجلـ ــة فهـــو قـــدرة التميـــز علـــى اجل، تشـــمل شـــقني أساســـيني : أمـ  يفامعـــات املنافسـ
يـة جماالت حيوية مثل الربامج الدراسية وخصائ  أعضاء اهليئة التدريسية واملكتبات والقاعات والتجهيزات الدراسية والبحث

بتكــار نظــم وبـرامج أتهيــل جديـدة تتواكــب مــع ا يفوكـ ا ، ظـم اجلــودةط اإلدارة ونللطــالب و ــ  العملـيوتسـهيالت التــدريب 
، فهو القدرة على ج ب واستقطاب الطالب والطالبات من السوق احمللية واخلارجية، الثاينالشق  ماوأ، املستجدات البيئية

 .(129-128:  2003، في) مصط لالشق األو  جايف يفعلى النمتوقف  الشق الثاين يفوال شك أن النجايف 

 حيث عرفها ، رة التنافسيةوتعددت التعاريف للميزة التنافسية وختتلف ه ه التعريفات ابختالف مستوى حتليل القد
زيـد لعمـالء ت( أبهنا: " املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الـ ي يتـيح للمؤسسـة إنتـاج قـيم ومنـافع ل104:2001، ) السلمي

ــه  ــا يقدمـ ــونعمـ ــم املنافسـ ــ ا ، هلـ ــون هـ ــ ين يتقبلـ ــالء الـ ــر العمـ ــة نظـ ــن وجهـ ــؤالء املنافســـني مـ ــن هـ ــا عـ ــا واختالفهـ ــد متيزهـ ويؤكـ
( التنافســية يف التعلــيم اجلــامعي علــى أهنــا: " قــدرة املؤسســة علــى 15:2009، ) ابــراهيمبينمــا عــرف ، تميــز"االخــتالف وال

األمـر الـ ي ، خرجييها وأعضاء هيئة التدريس فيهـاياً على مستوى ا ينعكس إجياباجلودة كتقدر خدمة تعليمية وحبثية عالية 
ن ته املختلفـة وبـنفس الوقـت يعكـس ثقـة اجملتمـع فيهـا ومـن مث التعـاو يكسبهم قدرات ومزااي تنافسية يف سوق العمل مبسـتواي

 "        إقبال الطلبة على االلتحاق هباوزايدة ، معها

  سس ال  وهي األ ، االستجابة، اإلبداع ، اجلودة، مهها: الكفاءةأ، العوامل العديد من التنافسية  يزةمل ايدخل يف بناء 
ن  أسس البناء العامة للمزااي التنافسية ال  ميكن ألي منظمة أمتثل ألهنا الستبيان يف اجلانب التطبيقي من ااعتمد عليها 

د  جت ة احلالي  فالدراسةوعليه ، هتا أو منتجاهتا ماخد لنظر عن نوع اوب ض ، و ختصصها أتعتمد عليها ب ض النظر عن جماهلا 
حتقيق امليزة التنافسية   إىل تؤدي   ل ا األساسية املستوايت أهم  (44: 2004، بدر و  ) الشيخ  من  أن ما حدده كلٌّ 

 كالتايل: 
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 دجن ل لك، رجاتخم نظام لتحويل املدخالت إىل  إال  ماهي  فاملنظمة :(Superior Efficienc)  الكفاءةاملتفوقة -1
 تكلفــة اإلنتــاج تقــل لــ لك، عينــةم مقــدار املــدخالت املطلوبــة إلنتــاج خمرجــات يف للكفــاءة يتمثــل قيــاس أبســط أن

 .للمنظمة
 سـوف وخدماهتا يف منتجاهتا اجلودة من عال   ملستوى املنظمة حتقيق إن :(Superior Quality) وقةاملتف اجلودة -2

 واالسـتمرار كـا يـؤدي أعلى ملنتجاهتا والبقـاء سعر فرض ها منسيمكنو ، نسبةلاب واخلدمات املنتجات قيمة من يزيد

 .تنافسية للمنظمة ميزة حتقيق إىل

   خدمات املنظمة وهياكلهـا  أو على منتجات يطرأ تقدم كلويعين  : Superior Innovation) ) املتفوق اإلبداع -3
جديــد خمتلــف عــن لعمــل أبســلوب تج جديــد أو انــ ويتحقــق مــن خــالل تقــدر م، و أســاليب إدارهتــا واســرتاتيجياهتا

 .تتميز ويعد التجديد أحد األسس البنائية للميزة التنافسية ال ي يسمح للمنظمة أن، املنافسني

 حتقيـق املنظمـة تسـتطيع:  Superior Customer Responsiveness)) الزبون حلاجات املتفوقة تجابةساال -4

 وابلتـايل، أفضـل بشـكل عمالئهـا تشـبع رغبـات اتدموخـ  سـلع تـاجإنو  تقـدر علـى قـدرهتا مـن خـالل تنافسـية ميـزة
 .اجلماعية أو الفردية املطالب مع مواءمة ما بني ه ه اخلدمات سيصبح هناك

  ي أأصبح لزامًا على ، التعليم وسباق يف، تعليمي جوهره تنافس يف قتصاد املعرفة هواجمتمعات  يفن التنافس ا أ ومب
  فاجلامعات ، خاصة مؤسسات التعليم العايل و ، إصالحهامه التعليمية و يز مراجعة نظنافسة والتمملجمتمع يسعى إىل التنمية وا

والتعامالت على حنو أكثر تعقيدًا ال يعطي فرصة التقدم إال ملن تتوافر   عالقاتمن ال  واجه يف عصر املعرفة عاملًا متداخالً ت
التطور امل هل يف املعرفة املتجددة والعلوم  التفاعل مع قدرهتا على كي حنسن من ،  لديهم القدرة واملعرفة واإلرادة الغتنامها

 التقنية املتسارعة الدولية املتنامية. 

 املعرفة:   اقتصاد : اثلثاً 

االقتصـاد املعـريف  (2003)برانمج األمـم املتحـدة اإل ـائي حيث عرفه ، ت تعاريف عديدة لالقتصاد املعريفوردقد ل
يــع جمــاالت النشــاط اجملتمعــي االقتصــادي واجملتمــع املــدين والسياســة كفايــة يف مجوتوظيفهــا ب نشــر املعرفــة وإنتاجهــا"أبنــه : 

درات البشـــرية ويتطلــب األمــر بنــاء القــ ، أي إقامـــة التنميــة اإلنســانية، ابطــرادواحليــاة اخلاصــة وصــواًل لرتقيــة احلالــة اإلنســانية 
ظـام يعتمـد بنـاء معـارف أكادمييـة ( أبنـه: " ن1٦1م: 2013)عرفـه اخلالـدي و ، "الناجح للقدرات البشريةوالتوزيع ، املمكنة

بعــداها ســلعة يف تطــوير احليــاة ، فهــاونشــرها وتوظي، مــن أجــل تنميــة القــدرة الكتســاب املعرفــة وإنتاجهــا، فاعلــة لــدى املــتعلم
 اإلنسانية".

جديد  لى فهم ويقوم ع ، ةظهر يف اآلونة األخري ، يعترب اقتصاد املعرفة فرعًا جديدًا من فروع العلوم االقتصاديةو  
ة والتقنية  أكثر عمقًا لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اجملتمع على مجيع األصعدة العلمية والثقافي

( أبن  7م: 2013، بينما يرى )علة ، على املعرفة قتصاد املعريف بشكل أساسي ورئيسويرتكز اال، واالجتماعية والرتبوية
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ويرتكز على االستثمار يف املوارد البشرية ابعتبارها رأس  ، صاد التقليدي أبنه كثيف املعرفةلف عن االقت املعريف خيت االقتصاد 
واعتماد التعلم  ، واالعتماد على القوى العاملة املؤهلة واملدربة واملتخصصة يف التقنيات اجلديدة، املال املعريف والفكري 

وتوظيف  ، اكبة التطورات ال  حتدث يف ميادين املعرفةللعاملني مو حبيث تضمن  والتدريب املستمرين وإعادة التدريب؛
وانتقال النشاط  ، اء نظام معلومار فائق السرعة والدقةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توظيفًا يتصف ابلفاعلية لبن

محرك للت ري  والتطوير ك مليات البحثوتفعيل ع، االقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إىل إنتاج وصناعة اخلدمات املعرفية 
 . وارتفاع الدخل لصناع املعرفة كلما ارتفعت مؤهالهتم وتنوعت كفاايهتم، والتنمية

وإ ا يتجاوب مع املتطلبات واملت ريات ال  حتصل يف  ، عدة املعرفية فقطيس مبنيًا على القااالقتصاد املعريف ل و 
ومنها ما أورده  ، ساسية واملتكاملة فيما بينهاعناصر األموعة من ال يتكون من جم السوق العاملية؛ ل لك فإن االقتصاد املعريف

 ( على النحو التايل: 75-74م: 2012الشمري )

واملستفيد من  ، إنه هو املستهلك هل ه املعرفة ف جملتمع الداعم األكرب القتصاد املعرفة؛ ة: حيث يعترب اقوة بشرية مؤيد -1
أكرب كلما كان مردودها إجيابيًا من انحية التقدم   ه الفوائد تمع على هنتائجها؛ ل لك كلما كان أتكيد اجمل

 واإلبداع والتطور. 

 ال  هلا قابلية للتعلم أفضل البيئات لنمو اقتصاد املعرفة. ، ةوجود جمتمع تعلمي: حيث تعترب البيئة املتعلم  -2

ورية القتصاد  تطلبات الضر شكل أحد املتوافر منظومة حبث وتطوير فاعلة: حيث إن توافر ه ه املنظومة املتقدمة ي -3
 ه ه املنظومة يعين غياب التخطيط والتوجيه والتقور والتطوير.  وغياب ،  املعرفة 

قدرة على التسا ل والربط  ال عرفة و امل األشخاص حبيث تكون لديهم صناعها: وتعين تدريب هتيئة عمال املعرفة و  -4
 واالبتكار يف اجملال املعريف. 

ويعين ذلك أن املعرفة حتتاج  ، ربط االقتصاد املعريف ووجوده ابإلنرتنت : حيث ينب يين الواسع و إجياد الربط اإللكرت  -5
 إىل وسائل انتقال وسهولة يف االتصال. 

عرفة: أتخ  املعرفة مصداقية أكرب وتعدداً أوثق ابلتواصل مع اآلخرين يف أحناء العامل؛ وذلك لنشر ثقافة  ية املمصداق -٦
حيث إن املعرفة حبد ذاهتا مزيج من تفاعل املعلومات  ، جملتمعية املختلفة املؤسسات ا طبيقًا يف تو اجملتمع املتعلم فكراً 

 واستخدامها وتنميتها وأتصيلها. 

،  ألن العنصر البشري من أهم مقوماته بال جدال ؛ على التعليم قائم د املعرفة اقتصادث أن اقتصاويرى الباح
فاملعرفة هي طريق الوصول  ،  ماعي واالقتصادي والتنموي لتقدم االجتفهو مصدر ا والتعليم حبد ذاته عامل رئيس يف الت يري 

بشري هي العامل احلاسم يف حتقيق التميز يف  س املال ال استثمار رأ وأصبحت عملية ،  إىل غاايت اإلنسان ورفاهية اجملتمع
بشرى هو مصدر التجديد  صر ال العن ن  أل،  هم لالنتقال إىل اقتصاد املعرفة السبيل الوحيد واألوهو ، جمتمع اقتصاد املعرفة

 . واإلبداع والتطوير 
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 : ملعرفة يف ظل اقتصاد ا التنافسية  ة امليز العالقة بني دور رأس املال البشري و رابعًا: 

فأصـبحت بـ لك ، انتقـل مـن املـورد املـادي إىل املـورد املعـريف -سواء بني الدول أو املنظامات –فاالمتياز والتنافس  
وأصـبح املـورد البشــري ، ا والـ  ال تنضـب بعــد أن كانـت جمـرد إضـافة لقـوة املـوارد األخـرى ال حـدود هلـ ة الـ قـوا ال املعرفـة هـي

يصـنع أو ابألحرى أصبح العنصر البشري هو املؤثار يف جنايف املنظامات وهـو الـ ي ، إلبداعيةمصدرا للفكر اخلالق واملعرفة ا
 .الفارق بينها وبني منافسيها

 خـ  منظمـات الـتعلم للسـعي حنـو حتقيـق امليـزة التنافسـية يف ظـل اقتصـاد مبـيننظمات وابألم املتماالها تزايد لقدو  
بشـري وتطـويره واالحتفـاه بـه حـىت تعـزز جاهـدة لالسـتثمار يف املـورد ال ل لك جيـب علـى املنظمـات أن تسـعى، املعرفة على

وأن ، وجـودات الفكريـة بشـكل عـاملبشـرية واملرفـة املعوا أي أن تبين هلا رأس مـال متجـدد مـن األفكـار، من قوهتا وتنافسيتها
وابلتـايل جيـب ، ناة من ذلك طبعاً واجلامعات ليست مستث، هتتم مبا ينمي رويف اإلبداع واالبتكار ويرفع األداء لدى موظفيها

إىل أضـف  بـل حسـبليس ه ا مواكبة لعصر املعلومات واقتصاد املعرفة ف، أن تنظر يف عالقتها وموقعها من اقتصاد املعرفة
وهــو الــ ي دعــا إىل اســتخدام العقــل مبــا ينفــع اإلنســان وحيقــق لــه ، ديننــا احلنيــف هــو أصــل العلــم واملعرفــة والتــدبرذلــك أن 

ولكــن تــزداد أمهيــتهم ويتقــدم دورهــم يف ، ـهــم حمــور ارتكــاز منظمــات األعمــال -ومــا زالــواكــانوا -كمــا أن األفــراد ،  الفائــدة
، واملهــارات والقــدرات الــ  يتمتعــون هـبــا، إذ يعتمــد جناحهــا بشــكل كبــري علــى املعرفــة ؛املعرفــة ـلــىصــناعات اليــوم املعتـمــدة ع

، وعنــدما تكــون مــواهبهم قيمــة، رات اجلوهريــة الــ  متيزهــا عــن منافســيهاوخاـصــة عنــدما يســاعدون يف تثبيــت جمموعــة املقــد
: 2014، ـاملني أنفسهم )العنزين خـالل العامة مستدة مفإهنا تستطيع حتقيق ميزة تنافسي،  وصعبة التقليد،  واندرة احلدوث

ــالمي(74 ــد )السـ ــدة الــــ  ال٦0: 200٦، . ويؤكـ ــزة الوحيـ ــروة املتميـ ــال البشــــري الثـ ــد بســــهوله( أن رأس املـ ــن أن تقلـ ،   ميكـ
كـان ل امليشـ  ن أنوالـ ي ابإلمكـا، للتنافس يف اقتصاد املعرفة اليومفهو الطريق الوحيد ، كاملهارات واملوهبة واحلافز واخلربة

ميكن أن تساهم املوارد البشرية بدرجة عاليـة اكتسـاب املنظمـة للميـزة التنافسـية إذا تـوفر فيهـا شـرطان أو مرتكـزان ، ابلكامل
، أن تتميــز إدارة تلــك املــوارد ابلطــابع االســرتاتيجي )حيضــيه - 2أن تكــون املــوارد البشــرية ذات جــودة عاليــة.  -1 :ا مهــ 

2005 :٦). 

واالعتماد على القوى ، على االستثمار يف املوارد البشرية ابعتبارها رأس املال املعريف والفكري  ريفملعصاد ااالقتويركز  
اعتماد التعلم والتـدريب املسـتمر وإعـادة التـدريب الـ ي يضـمن و ، ملتخصصة يف التقنيات اجلديدةالعاملة املؤهلة واملدربة وا

 مضـامني يشـمل البشـري رأس املال أن   كما،  وتوظيف التكنولوجيا، عرفةاملادين يف ميللعاملني مواكبة التطورات ال  حتدث 

 كمـا املختلفـة؛ األنشـطة ألداء الالزمـة البشـرية واملـوارد العمـل قتتضمن سـو  وال ، الواسعة بصورهتا البشرية املوارد واعتبارات

صـائ  املـديرين وخصـائ  واملهـارات وخ رفـةاملع االتاحملـددة اخلاصـة ابلقـدرات الفرديـة يف جمـ  واملتطلبـات املضـامني يشـمل
البشــرية املؤهلــة للعمـــل  و تظهــر أمهيــة الرتكيــز علــى حتقيـــق ميــزة تنافســية للجامعــات مــن أجــل رفـــع كفــاءة املــوارد، العــاملني
،  يـداجل لقـراراذ افهو مصدر التخطيط واخت، إذ أن العنصر البشرى املؤهل جيداً خيدم حتقيق امليزة التنافسية للدولة ؛مستقبالً 
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وإنتـاج املعرفـة والبحـوث ، اإلبتكـار كما أنه مصدر العمـل املـتقن الـ ى حيقـق اجلـودة والتميـز بتكلفـة أقـل وحتقيـق اإلبـداع و
 احلقيقـي املـال أن رأس (Drucker )ويـرى ، (70-٦9: 200٦، )الراببعـة تفيد اجملتمع وحتسن مـن قدراتـه التنافسـية  ال

 جمموعـة يف يتمثل، اسرتاتيجيا موردا يعد البشري ال ي املال رأسيف  ليتمث إ ا احجمه أو اطهانش كان مهما مؤسسة ألي

 خالل من لإلنتاجية املتواصل التحسني االبتكار و على املعتمدة التنافسية مليزةمتنح املؤسسة ا ال ،  اخلاصة القدرات و املوارد

 بينمـا، منتجـات إىل نتائجهـا وحتويـل، البحـوث وإجـراء، األفكـار قـدرت عليـه عـبء يقـع إذ، وقدراتـه لطاقته الكامل التفعيل

 أو اجلديـدة األفكـار إنتـاج مـن متكـنهم والـ  والتنظيميـة املعرفيـة ذات القـدرات الكفـاءات خنبـة يف الفكـري املـال رأس يتمثـل

 اقتناص من ميكنها قعو م يف لهاوجيع القوة نقاط وتعظيم السوقية توسيع حصتها من املؤسسة ميكن مبا،  القدمية األفكار تطوير

 ملـن ادمييـةكأ شـهادة تـوافر يشـرتط ال كمـا،  غريه دون معني مستوى تنظيمي يف الفكري املال رأس يرتكز وال، املناسبة الفرص

رأس  أن علـى( Mcgreger، Tweed and Pech، 2004: 110-278) ويؤكـد، (121: 2005، يتصف به )حيضـيه
 يتطلـب املعـريف أن االقتصـاد و، املعرفـة اقتصـاد ظـل يف للمنظمـة التنافسـية امليـزة قيـقحت يف ياً أساسـ  دوراً  يلعـب البشـري املـال

وأهـم اجلوانـب الـ  جيـب ، اجلديـد االقتصـاد ظـل هـ ا يف حتقيق النجـايف من اتنظمامل متكن ال  الت ريات اجلوهرية من الكثري
، )عرابـة و عـوايلكمـا أوردهـا   يف عصر االقتصـاد املعـريف سيةلتنافقيق التحعلى املنظمة أن هتتم هبا لتنمية رأس املال البشري 

 ما يلي :( 9-10: 2011

واستخدام العاملني اجلدد  ، االختيار ظام فعال يف عملية ي أن يكون لديها نأاستقطاب أفضل املواهب البشرية:  (1
 . جيال املتعاقبة من العاملنيوتوفري أسس التعلم ونقل اخلربة بني األ

وحتفيزهم على االنضمام لربامج التدريب وتشارك املعرفة   العاملنين خالل تشجيع لبشري: ويتم م ا املال ء رأس إغنا (2
 واكتساهبا وتوزيعها داخل املنظمة. 

افظة على العاملني املتميزين: ويتم ذلك بتوفري نظم وأساليب اإلدارة القائمة على الثقة وتشجيع اإلبداع  حملا (3
 فكار اجلديدة. واأل

،  مات املعرفية أبن رأ اهلا يف عقول العاملني ال ين ي ادرون املنظمة يف هناية اليوم تتميز املنظ م: لة التعاد بيئ إجي (4
 .  ل لك البد من إجياد أسس لتقوية قواعد الوالء التنظيمي، ات منافسة أخرىوال ين ميكن أن تستقطبهم شرك

 راسات السابقة:الد

لتنافسية ابجلامعات السعودية "رؤية  ته ابمليزة اقي وعالالفكر  املال ( إدارة2017) ديي آل سعدراسة 
،  رأس املال اهليكلي ، رأس املال البشري تناولت الدراسة كارسات إدارة رأس املال الفكري مبكوانته الثالثة ): مستقبلية"

ة إىل أن قوة  سالدرا وتوصلت ، ( يف اجلامعات السعودية وعالقته بتحقيق امليزة التنافسية ابجلامعاترأس املال العالقار
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  ل ا على اجلامعات االهتمام برأس املال البشري ، العالقة بني رأس املال البشري يف حتقيق امليزة التنافسية للجامعات 
 ومتكني النمو املهين للعاملني. ،  واستقطاب الكفاءات املتميزة

امليزة  دورها يف خلق شرية و ارد الباالدارة االسرتاتيجية للمو  ( بعنوان 2017)  أمنية ، رزق هللا  دراسة: 
عصر املعرفة   قال إىلواالنت  ةيف ظل الت ريات الراهن  ةتناولت الدارسة أمهية تنمية املوارد البشري  :التنافسية للمؤسسة اجلزائرية

  فاءاهتا أوجب على املؤسسات واملنظمات البحث عن الثروة الفكرية واملهارات واألفكار اإلبداعية واملبتكر الكامنة يف ك
،  الستخالص قيمة أعلى من خالل تنميتها وحتويلها إىل ميزات تنافسية، لة حىت ميكنها االستثمار فيها ية غري املست  البشر 

يف عصر املعرفة يعتمد  وتوصلت الدراسة إىل أن جنايف املنظمات  ؤسسة يف جمال املنافسةساسية لبقاء املوهو الركيزة األ
 . نتاج منتجات ذات جودة عالية أبقل تكلفةإ على استثمارها كا ميكنها من  ا وقدرهتلبشرية وىل على مواردها اابلدرجة األ

تناولت  : ات الفلسطينية وتعزيز امليزة التنافسية( رأس املال الفكري يف اجلامع2016عبد القادر ) دراسة
،  ، التحليلي  نهج الوصفيم املاستخد و، الدراسة مدى اهتمام إدارة اجلامعات برأس املال الفكري لتعزيز امليزة التنافسية 

توجد   ال، والتدريب للعنصر البشري، ضعف برامج احلوافز ، وتوصلت الدراسة إىل استقطاب اجلامعة العاملني املميزين 
 تعزى ملت ريات الدراسة.   رأس املال الفكري يف اجلامعات الفلسطينية وتعزيز امليزة التنافسيةعالقة بني  

الفكري على كفاءة املوارد البشرية دراسة   املال  تطبيق اسرتاتيجية رأسر أث ( 2015 )خريهللا، رفاعيدراسة 
ودوره يف حتقيق البقاء  ، الفكري وانب املختلفة لرأس املال تناولت الدراسة األبعاد واجل: ميدانية على جامعة عني مشس 

قرتيف إلدارة وتنمية األصوال  ل إىل إطار ملتوصمل على ا والنمو ملنظمات التعلم احلديثة القائمة على املعرفة والتكنولوجيا والع
وتوصلت الدراسة إىل  ، املنظمات  هعية للعنصر البشري هبالفكرية املتاحة هلا مبا يساهم يف تنمية القدرات الفكرية واإلبدا

 املؤسسي. ها دائأ تطوير  ال ي يعكس االهتمام هبا قدرة املنظمة يف العالقار أمهية االهتمام برأس املال البشري ورأس املال 

:  (دور الكفاءات البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعة اإلسالمية كدراسة حالة 2013دراسة املقادمة ) 
دور الكفاءات البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية يف اجلامعة اإلسالمية كدراسة حالة وقد تكونت العينة   سة الدرا تناولت 

وتوصلت الدراسة  ، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وقد ، قسم دائرة ورئيس دير ( م130ن )الفعلية للدراسة م
قيق امليزة التنافسية وك لك بني توفر القدرات  الكفاءات البشرية املبدعة وحت عالقة ارتباطية قوية بني توفر بوجود إىل النتائج

ستقطاب الكفاءات املبدعة واحلد من  افة توظيف واثق ضرورة نشر وأوصت الدراسة ب، واملهارات وحتقيق امليزة التنافسية
 املظاهر السلبية يف التعامل مع الكفاءات كاإلقصاء أو التهميش. 

( واقع رأس املال البشري وامليزة التنافسية دراسة ميدانية على اجلامعات الفلسطينية  2011) أبو ديةدراسة 
واقع رأس املال البشري وامليزة التنافسية يف   تناولت الدراسة :ية دمي يئة األكاحملافظيت اخلليل وبيت حلم من وجهة نظر اهل

هم النتائج ال  توصلت  أومن ، املوظفني األكادمييني  اجلامعات الفلسطينية يف حمافظ  اخلليل وبيت حلم من وجهة نظر 
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استخدام  و ، العمل على مواكبة  املبحوثني قدرة و ، ليها الدراسة: ارتفاع مستوى كفاءة املبحوثني يف اجلامعات يف أعماهلمإ
تطوير  بوهتتم ، اليةاستقطاب أعضاء اهليئة التدريسية ذوي الكفاءات الع  كما حتاول اجلامعة،  التكنولوجية احلديثة  دواتاأل

 مهارات أعضاء اهليئة التدريسية. 

 اجلودة إدارة رياي عم ظل تبين يف التنافسية امليزة حتقيق يف امللموسة غري األصول ( أثر2010دراسة الفيومي ) 

 لاألصو  أثر عن الكشف  إىل الدراسة هدفت واخلاصة: الرمسية األردنية اجلامعات من عينة على دراسة مقارنة الشاملة
 العينة وتكونت ، واخلاصة الر ية  نيةاألرد اجلامعات يف اجلودة إدارة تبين معايري ظل يف التنافسية امليزة حتقيق  يف لموسةامل غري

  أمهها:  كان النتائج من العديد ىلإ  الدراسات وتوصلت، واخلاصة الر ية يف اجلامعات واإلدارية األكادميية تالقيادا من
 عايريمب  (رأس املال املعلومار ،  التنظيمياملال  رأس  ،  البشرياملال  رأس  )  ا صول غري امللموسة مبكوانهتأل ل ارتباطية    عالقة وجود  

اجلامعات   يف التنافسية امليزة حتقيق و الشاملة اجلودة إدارة  عايريبني م  ة قويةارتباطي  عالقة يوجدكما ،  الشاملة اجلودة إدارة
 واخلاصة.  الر ية

إدارة رأس املال الفكري وتنميته ابلتعليم اجلامعي يف ضوء التحوالت املعاصرة   (2007)  دراسة املطريي 
والبحث يف رأس  ، عالقة برأس املال الفكرية ال  هلا ت اجملتمعي أبرز التحوالت والتحداي تناولت الدراسة": "تصور مقرتح

،  فة و مدى أمهيته للتعليم اجلامعي احلاضراملال الفكري كمفهوم حديث ظهر يف ظل التحول حنو االقتصاد املبين على املعر 
رفة  طبيعة املع  )التحول يف  أن التحوالت العاملية املعاصرة ذات العالقة برأس املال لفكري هي :ومن أهم نتائج الدراسة 

س  أن رأراسة و أظهرت الد، التكنولوجيا الدقيقة و التحول حنو االقتصاد املعريف  والتحول حنو جمتمع املعرفة و التحول حنو
ويتكون من  ، ( اقتصادية  –إدارية  -اجتماعية –تكنولوجية  سس النظرية )معرفية موعة من األىل جمإاملال الفكري يستند 

 (. ورأس مال املستفيدين ، ورأس املال اهليكلي ، س املال البشري)رأ   ة هيت رئيسثالث مكوان

 The Sources of Competitive Advantage in (Greco and others،2013)دراسة 

University Spin-Offs: a Case Study :  عة حتليل العناصر ال  متتلكها جام ىل إهدفت وال (cassino of 

university)   وذلك من خالل حتليل بعض  ، يق ميزة تنافسية مع نظرائها من اجلامعاتخالهلا حتق  تستطيع من وال
استخدمت الدارسة حتليل البياانت من خالل إجراء جمموعة من  د وق، عناصر رأس املال الفكري ال  متتلكها اجلامعة

،  ن من التعامل مع اجلامعة( يمستفيد، سيةعضاء هيئة تدريأ –الرئيس التنفي ي (مثل ، املقابالت مع كثلني للجامعة 
ميزات رأس   ىل حتديد إطار يساهم يف خلق ميزة تنافسية يف اجلامعة من خالل االستفادة القصوى منإالدراسة  وتوصلت 

ن ه ا االطار ساهم بشكل فاعل يف تطوير العمل داخل اجلامعة وحتسني آلية  أ و ، املال الفكري ال  متتلكها اجلامعة 
 وتطويرها.  و كيفية إدارة املوارد البشرية ، عة اخلارجيني والداخليني من اجلام   ني مع املستفيدالتعامل 
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 The relationship between firm intellectual capital" (Ipek & Zeki، 2009)دراسة 

and competitive advantage":   يف منظمات  تناولت أمهية رأس املال الفكري ودوره يف خلق ميزة تنافسية وال
وتركز الدراسة على أن امليزة وخلق عوامل امليزة التنافسية  ، وأمهية األصول غري املادية، ائم على أساس املعرفة صاد الق قتالا

رأس املال البشري ال ي   وذلك من خالل األدوار ال  تقوم هبا للمت ريات اخلمسة التالية:، كيز على رأس املال الفكري ابلرت 
 . ةوتكوين اسرتاتيجية الشرك، واالبتكار ،  رأس مال العالقات،  ورأس املال اهليكلي  ، ياملال الفكر يعترب أساس رأس 

 Human capital a source of competitive Ideas for" (Memon et.، 2009) دراسة

strategic advantage " Ideas for strategic leadership :  وال  تناولت بعض النماذج الفريدة للحصول  
انطالقا من قاعدة مفادها أن رأس املال البشري هو جزء ال يتجزأ من أي  ، وصيانته واستدامتهبشري ال  العلى رأس امل

،  ملال البشري يعترب املصدر الرئيس للميزة التنافسية يف عصران احلايل اذج توضيح أن رأس اوكان ال رض من النم، منظمة
ن  : أ ليها الدراسة إومن أهم النتائج ال  توصلت ، ة فسيتنا ق امليزة الم لتحقيمهيعترب العنصر البشري عنصر حيوي و 

الستثمار رأس املال البشري لتحقيق    اذج جديدة  إىل استخدام أدت وزايدة املنافسة بني املنظمات ، والعوملة ، التكنولوجيا
 امليزة التنافسية يف ظل عصر املعرفة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

وما ميكن أن  ،  وحتليلها هبدف حتديد حماور تقاطعها مع الدراسة احلالية  بقة الساسات تقراء الدرامن خالل اس
 ن النقاط:  توصل الباحث إىل عدد م،  تضيفه من خلفية علمية 

ودراسة أثرها وعالقتها ، واألمهية، من زوااي خمتلفة من حيث الواقع  رأس املال البشريدراسات السابقة تناولت  ال  أن •
. والدراســة احلاليـــة ركــزت علـــى تنــاول ومبقارنتهـــا مــع الدراســـات الســابقة جنـــد إن ظيميـــةالتنات وعــة مـــن املت ــري مبجم

يف حتقيــق امليــزة يف اجلامعــات دور رأس املــال البشــري ت الســابقة يف تناوهلــا الدراســة احلاليــة تتفــق مــع معظــم الدراســا
 بشكل عام.  التنافسية 

 دييســـع آلدراســـة ك،  اجلامعـــاتوامليـــزة التنافســـية  بشـــريلال ارأس املـــ دراســـة  إىلهـــدفت بعـــض الدراســـات العربيـــة  •
أبـو دراسة ، (2013، ةدراسة )املقادم، (201٦دراسة عبد القادر )، (2017أمنية )و دراسة رزق هللا ، (2017)

مدخل رأس املال البشري فأكدت على أمهية    (2007،  املطريي)دراسة  ،  (2010دراسة الفيومي )،  (2011)  دية
 . ابجلامعات لتنافسيةامليزة ا لتحقيق

 Greco andة كدراسلتحقيق ميزة تنافسية هلا   عةحتليل العناصر ال  متتلكها جامهدفت الدراسات األجنبية إىل  •

others،2013) ) ، أمـا دراسـةMemon et.، 2009)  ) النمـاذج الفريـدة للحصـول علـى رأس املـال فتناولـت
 التعـرف إىل   (Ipek&Zeki، 2009)كدراسـة  عـض الدراسـاتبينمـا سـعت ب ،افسية هلالتحقيق ميزة تن البشري 
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وهـ ا مـا  ةات االقتصاد القائم علـى أسـاس املعرفـ ودوره يف خلق ميزة تنافسية يف منظم بشريعلى أمهية رأس املال ال
 تناولته الدراسة احلالية.

 . ابجلامعاتلتنافسية زة اامليقيق لتح مدخلالبشري رأس املال تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات ال  تناولت  •

 ،(2011) ديــةأبــو دراســة ، (2013، ةدراســة )املقادمــ ، (2017أمنيــة ) ورزق هللا  مــع املت ــريات كدراســة
(Ipek&Zeki، 2009) . 

فسية يزة التنااملوبني دور رأس املال البشري  ال  مجعت بني    –على حد علم الباحث    –تعترب من الدراسات النادرة   •
 .عرفةاقتصاد امل يف ظل

 :استفاد الباحث من الدراسات السابقة فيما يلي •

 بناء اإلطار النظري للدراسة احلالية.  -
 ت الدراسة. تعريف مصطلحا -
 االرتباطي اختيار املنهج املناسب للدراسة وهو املنهج الوصفي  -
   حتديد اإلجراءات املناسبة للدراسة.  -

 . قدر التوصيات تو ، تفسريهاعرض ومناقشة النتائج و  -

 ا:  الدراسة إجراءاهت ويشمل: منهجية  احملور الثاين 
 : منهج الدراسة  -1

حتقيق امليزة  اجلامعات السعودية يف دور رأس املال البشري يف  على  تعرف مبا أن اهلدف الرئيس هل ه الدراسة هو ال 
املنهج  ستخدم فقد ا  ، ية السعود  اجلامعات يفاملتخصصة األكادميية  ات اديالق من وجه نظر  التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة

 استنتاجات تسهم يف  إىلل و بل إن أهدافه الوص ، يقتصر على وصف الظاهرة والواقع فحسب ال ي الاالرتباطي الوصفي 
 (. 191: 1993، خرونوآ  فهم الواقع وتطويره )عبيدات

 :  جمتمع الدراسة  -2

  عشرلرتبوية او اإلدارة الرتبوية ال كور يف قيادة ايف جمال ال   املتخصصنيتكون جمتمع الدراسة من القادة األكادميني
(  4)القرى  أم  ( جامعة 3)د بن سعود  مام حممجامعة األ( 2)سعود.  ( جامعة امللك 1)   وهي:جامعات سعودية حكومية 

جامعة   ( 9)الباحة.  جامعة  (8)( جامعة جدة  7)  . جامعة امللك خالد (٦) . عبد العزيز ( جامعة امللك 5جامعة طبية )
( للعام  ر ساء األقسام األكادميية، وكالء، عمداء. وال ين على رأس العمل القيادي )جامعة بيشة ( 10جازان. )
وقد حتصل الباحث على إحصاءات ر ية حبجم  ، ( فرداً 72أثناء تطبيق الدراسة )جمتمع الدراسة  وعدد، هـ 1438/1439
 . الدراسة من كل جامعة مبجتمع 
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 (2جدول رقم )
 اسة لكل جامعة د جمتمع الدر توزيع أفرا

 النسبة  كادميية املتخصصة األعدد القيادات  اجلامعة 
 %18 13 جامعة امللك سعود

 %15 11 جامعة األمام حممد بن سعود
 %15 11 جامعة أم القرى 
 %12 8 جامعة طبية 
 %11 7 جامعة جدة 

 %8 ٦ زجامعة امللك عبدالعزي
 %7 5 جامعة امللك خالد 

 %5 4 جامعة جازان 
 %5 4 لباحة جامعة ا

 %4 3 جامعة بيشة 
 %100 72 اجملموع 

( الــ ي يعــرض لتوزيــع أفــراد جمتمــع الدراســة أن العــدد اإلمجــايل جملتمــع الدراســة مــن القــادة  2ح مــن اجلــدول )يتضــ 
ات السـعودية  حسـب اجلامعـات جـاءت علـى النحـو دارة الرتبويـة يف اجلامعـ االكادميية املتخصصـني يف القيـادة الرتبويـة و اإل

جــاءت ، ( مــن جمتمــع الدراســة %18مبــا نســبته ) ( قائــدا 13بعــدد )التــايل : جــاءت جامعــة امللــك ســعود يف املرتبــة األوىل 
م جاءت جامعة أ، تمع الدراسة( من جم %15مبا نسبته )  ( قائدا11جامعة األمام حممد بن سعود يف املرتبة الثانية بعدد )

( قائـداً 8يف املرتبة الرابعة ) طبيةجاءت جامعة ، ( من جمتمع الدراسة %15ا نسبته ) ( قائداً مب11يف املرتبة الثالثة ) القرى
( مـن جمتمـع  %11( قائـداً مبـا نسـبته ) 7يف املرتبـة اخلامسـة ) جامعة جـدةجاءت ، ( من جمتمع الدراسة %12مبا نسبته ) 

 جامعـةجـاءت ، ( من جمتمع الدراسـة %8نسبته ) مبا ( قائداً ٦بدالعزيز يف املرتبة السادسة)امللك ع جامعةجاءت ، الدراسة
( 4جازان يف املرتبة الثامنة )جامعة جاءت ،  ( من جمتمع الدراسة  %7( قائداً مبا نسبته )  5الد يف املرتبة السابعة  )امللك خ

(مـن جمتمـع %5ته ) ( قائـداً مبـا نسـب4احة يف املرتبة التاسعة )البجامعة جاءت ، جمتمع الدراسة ( من %5قائداً مبا نسبته ) 
 ( من جمتمع الدراسة. %4( قائداً مبا نسبته  ) 3ابملرتبة العاشرة بعدد )يف حني جاءت جامعة بيشة ، الدراسة

 :  أداة الدراسة

يف  جلامعات السعودية  يف ادور رأس املال البشري ف على للتعر ؛ أداة رئيسة يف ه ه الدراسة  استخدمت االستبانة
 : مها، ينوتشمل جزأ، يف ظل اقتصاد املعرفة  حتقيق امليزة التنافسية 

 مدة املنصب القيادي(. ، : )الرتبة العلميةشمل مت ريات الدراسةاألول: وياجلزء  -أ
 : مها ، شمل حموريني اجلزء الثاين: وي -ب

ت  القدرا –اخلربة العملية  –االبتكار  –)املعرفة ية: بعاد التال ال البشري ويتكون من األت رأس امل: مكواناحملور األول  -
 ( فريق العمل  –واملهارات  
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 بداع(. إلا، الكفاءة ، االستجابة ، امليزة التنافسية )اجلودة  رجة توافرد : احملور الثاين -
 صدق أداة الدراسة:  -3
 : صدق احملكمني -أ

يف  ضواً  من أعضاء هيئة التدريس ( ع15انة على )( استب15حث بتوزيع )أداة الدراسة قام الباللتحقق من صدق 
،  انة مع أهداف الدراسة ستبضويف ومناسبة عبارات االحول مدى و يث قاموا إببداء آرائهم ومالحظتهم ح ؛ صورهتا األولية 

فت فقرات أخرى  مث أعيدت صياغة بعض الفقرات وح  ، انة بناء على ملحوظاهتملى االستبودخلت بعض التعديالت ع
 . الستبانة الصياغة النهائية مث صاغ الباحث ا،  منها 

 : ألداةصدق االتساق الداخلي ل  -ب

( ملعرفة  ب معامل االرتباط )بريسوناوحس الدراسة طبقها الباحث ميدانيا اةبعد التأكد من الصدق الظاهري ألد
للمحور   رة من عبارات االستبانة ابلدرجة الكليةحيث مت حساب االرتباط بني درجة كل عبا، اخلي لالستبانةدالصدق ال

ودالة إحصائياً عند مستوى  ، موجبة  ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها . وتبني أن قيم معاملال ي تنتمي إليه العبارة
 . ( 0.01الداللة ) 

 ثبات إداة الدراسة :  -4

؛للتأكد من    (Cronbach Alpha )(ونباخمعادلة ألفا كر لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث )
ة من الثبات ميكن  وهي درجة عالي  ، (0.9٦حيث بلغ )، مرتفعوتبني من النتائج أن معامل الثبات حملاور الدراسة ، اهتاثب

 يها يف التطبيق امليداين للدراسة. االعتماد عل 

 : أساليب املعاجلة اإلحصائية -5

احلزم  ابستخدام ، ة ستخدم الباحث عددًا من األساليب اإلحصائي لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت ا
حديد مستوى اإلجابة على بنود  ئج؛ استخدم الباحث األسلوب التايل لت ولتسهيل تفسري النتا، SPSS)) حصائيةاإل

  ومت إدخاهلا ، متهيدًا إلدخاهلا للحاسوب للتحليل االحصائي ، وقام الباحث مبراجعتها ، األداة حيث مت إعطاء وزن للبدائل 
 :ق التصنيف التايل وف، ي بتحويل اإلجاابت اللفظية إىل رقمية )الرتميز(أ ، ينةللحاسوب إبعطائها أرقاماً مع 

 (3جدول رقم )
 ع الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث توزي

 
 

 

 

 مدى املتوسطات  الوصف 
 5.00  - 4.21 أوافق بدرجة عالية 

 4.20 – 3.41 أوافق
 3.40 – 2.٦1 متوسطة أوافق بدرجة 

 2.٦0  - 1.81 ال أوافق
 1.80 – 1.00 ال أوافق بشدة
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 : نتائج الدراسة وتفسريها وتشمل يل: حتلاحملور الثالث 

 : الدراسةجمتمع تائج بوصف الن -1

،  يادي(مدة العمل يف املنصب الق، الدراسة كثلة يف )الرتبة العلمية  تمع تشمل ه ه الدراسة عددًا من املت ريات جمل -2
 : على النحو التايل  جمتمع الدراسةخصائ  ويف ضوء ه ه املت ريات ميكن حتديد 

 ( 4جدول )
 ريات البحث سبة املئوية لفئات العينة حسب متغالعدد والن

 النسبة  العدد فئات املتغري  املتغري 

 الرتبة العلمية 

 %2٦.4 19 أستاذ 

 %31.9 23 أستاذ مشارك

 %41.7 30 أستاذ مساعد 

 ة العمل يف املنصب القياديمد

 %1٦.7 12 سنوات 3 -1
 %34.7 25 سنة٦سنوات إىل أقل من  4من 
 %30.٦ 22 سنوات 10ل من سنوات إىل أق٦

 %18.1 13 واتسن10 أكثر من

 تلتهــا ، (%41.7الدراســة كانــت ذات رتبــة أســتاذ مســاعد بنســبة ) جمتمــع ( أن النســبة األكــرب مــن4يبــني اجلــدول )
 أن النســبة األكــرب مــنهم تراوحــت مــدة عملهــم و ، (%2٦.4ســتاذ بنســبة )تلتهــا رتبــة أ، (%31.9ة أســتاذ مشــارك بنســبة )رتبــ 
سـنوات( بنسـبة  10سـنوات إىل أقـل مـن ٦تلتهـا املـدة مـن )، (%34.7حيـث بل ـت ) سـنة(٦سنوات إىل أقـل مـن  4ن )م
 سـنوات(3من عمل من )سنة إىل  يف حني بل ت، (%18.1بنسبة ) واتسن10تلتها مدة من عمل أكثر من ، (%٦.30)
 (.%1٦.7)قل نسبة حيث بلغ أ

:  النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة-2  

القيادات  من وجهة نظر اقتصاد املعرفة  يف ظليف اجلامعات السعودية ال البشري رأس املما دور ؤال األول: الس
 ؟ األكادميية املتخصصة 

التكرارات والنسب  حسبت  رفة يف ظل اقتصاد املع  السعودية  يف اجلامعات  ريرأس املال البشللتعرف على دور 
. وجاءت  رأس املال البشريلعبارات حمور دور  الدراسة ملعيارية الستجاابت عينة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات ا

 : النتائج على النحو التايل
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 ( 5جدول )
 مرتبة تنازليا ( السعودية يف اجلامعات ريرأس املال البشاألول )دور ألبعاد احملور ة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري

 الدرجة  الرتتيب  ري االحنراف املعيا حلساب املتوسط ا أبعاد احملور األول 

 أوافق بدرجة متوسطة  1 0.775 3.15٦ اخلربة العملية 

 أوافق بدرجة متوسطة  2 0.739 3.132 املعرفة

 أوافق بدرجة متوسطة  3 0.7٦0 2.913 درات املهارات والق

 أوافق بدرجة متوسطة  4 0.725 2.903 يق العملفر 

 ق بدرجة متوسطة أواف 5 0.799 2.778 االبتكار

حيـث ، حصول مجيع األبعاد املتعلقة بدور رأس املـال البشـري علـى متوسـطات حسـابية متوسـطة( 5اجلدول ) يبني
بعــد املعرفــة مبتوســط حســايب قيمتــه تــاله ، (3.15٦ب األول مبتوســط حســايب قيمتــه )حصــل بعــد اخلــربة العمليــة علــى الرتتيــ 

تـاله بعـد فريـق العمـل مبتوسـط حسـاب قيمتـه ، (2.913وسـط حسـايب قيمتـه )تاله بعد املهارات والقـدرات مبت، (3.132)
جــود دور متوســط وهــ ا يــدل علــى و ، (2.778بينمـا حصــل بعــد االبتكــار علــى أقــل متوســط حســايب وقيمتــه )، (2.903)

 .السعودية يف اجلامعاتاده لرأس املال البشري جبميع أبع

الستقطاب  اخلربة العمليةمبكون ات هتتم يرون أن اجلامعتخصصة القيادات األكادميية املن أب ذلك ويفسر الباحث
، وتقبـل الت يـري، العمـل اخلبري ابلعادة يكون لديه قدرة على حتمـل ضـ وط وظفاملوقد يرجع ذلك إىل أن ، مواردها البشرية

 طموحاته املهنية.لنفسه تلبية  ابإلضافة إىل تطوير

ــائج الـــ  ــام مـــع النتـ ــة بشـــكل عـ ــةوتتفـــق هـــ ه النتيجـ ــا دراسـ ــة و رزق هللا ، (2017) دييســـع آل   توصـــلت إليهـ أمنيـ
 ،Greco and others،2013،(Ipek & Zeki))، م(2013املقادمـة )، م(2015)رفـاعي وخـري هللا ، (2017)

2009) ،(Memon et.، 2009) ،البشـــري بدرجـــة املـــال الـــ  أشـــارت إىل أن دور تنميـــة رأس  ،(م2007) املطـــريي
 .متوسطة

ودراسـة الفيـومي ، (م2011) أبـو ديـةدراسـة  ام مـع النتـائج الـ  توصـلت إليهـاه ه النتيجـة بشـكل عـ  بينما ختتلف
 عالية. رأس املال البشري بدرجةدور أن  أشارت إىل ال  ، (م2010)
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 ( 6جدول )
 ا رتبة تنازلي م حملور األولمن أبعاد ا لعبارات بعد املعرفةرافات املعيارية املتوسطات احلسابية واالحن

 م
 احملور األول 

 املعرفة(  د)بع

 درجة املوافقة 

اب  
حلس

ط ا
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
 

الية 
ة ع

درج
ق ب

أواف
 

افق 
أو

 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

 ال
افق

أو
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 
1 

لى تعمل اجلامعة ع
ي و االحتفاه مبنسوبيها ذ

 املهارات العالية 

 5 10 29 23 5 ت
3.18 0.998 2 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % ٦.9 31.9 40.3 13.9 ٦.9 

2 

 تعمل اجلامعة على تطوير
تعليمية املعرفية مبا بيئتها ال 

  حتياجات يتناسب مع ا
 منسوبيها 

 2 ٦ 37 20 7 ت
3.33 0.872 1 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

% 9.7 27.8 51.4 8.3 28 

3 
اجلامعة ابالحتياجات   هتتم

ة لش ل  املعرفية املطلوب
 وظائفها 

 4 ٦ 33 21 8 ت
3.32 0.97٦ 2 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 11.1 29.2 45.8 8.3 5.٦ 

4 
هتتم اجلامعة ابلرتويج  
الفعال ملعارف منسوبيها  

 البيئة احمليطة هبا. يف 

 5 28 27 8 4 ت
2.٦9 0.959 4 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 5.٦ 11.1 37.5 38.9 ٦.9 

( ومجيعها بدرجة  3.18 – 2.٦9ابية لبعد املعرفة تراوحت قيمها بني )أن املتوسطات احلس( ٦يبني اجلدول )
  تعليمية املعرفية مبا بيئتها ال عة على تطوير تعمل اجلام  " :( ال  تن  على 2حيث حصلت الفقرة )، موافقة متوسطة
ال  تن   ( و 4ما حصلت الفقرة )بين، ( 3.33" على أعلى متوسط حسايب وقيمته )منسوبيها حتياجات يتناسب مع ا

،  ( 2.٦9" على أقل متوسط حسايب وقيمته )  هتتم اجلامعة ابلرتويج الفعال ملعارف منسوبيها يف البيئة احمليطة هبا على"
ال اهنا ال حتاول الرتويج  إ، مبكون املعرفة أن اجلامعات هتتم تخصصة القيادات األكادميية املن يرون أب  ذلك احث لبويفسر ا

،  من انحية  يف اجلامعات عباء اإلدارية والتدريسية للموارد البشرية وقد يرجع ذلك لكثرة األ، دها فة ال  ميتلكها أفراللمعر 
 خرى. أا من انحية  ملعارف منسوبيه وقلة الربامج الداعمة 

هللا  دراسة رزق ، م( 2017) دييسع  آل  شكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها دراسةه ه النتيجة ب تتفق  بينما 
ال  أشارت إىل أن مكون املعرفة لرأس املال البشري بدرجة  ، Greco and others،2013))، (م 2017أمنية )و 

 متوسطة. 

  الفيومي  ودراسة، (2011) أبو ديةدراسة  النتائج ال  توصلت إليها  بينما ختتلف ه ه النتيجة بشكل عام مع 
 عالية. البشري بدرجة رأس املال ل أشارت إىل مكون املعرفة ال   ، ( م  2010)
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 ( 7جدول )
 مرتبة تنازليا  حملور األوللعبارات بعد االبتكار من أبعاد ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  

 م
 ألول احملور ا

 )بعداالبتكار( 

 درجة املوافقة 

وس
املت

اب  
حلس

ط ا
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
 

الية 
ة ع

درج
ق ب

أواف
 

افق 
أو

 

 بد
افق

أو
سطة 

متو
جة 

ر
 

افق
 أو

ال
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 
1 

ــةتتبـــــــــــــع  ــة  اجلامعـــــــــــ عمليـــــــــــ
 بشكل مستمر االبتكار

 4 11 38 10 9 ت
3.13 1.00٦ 1 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 12.
5 

13.9 52.8 15.3 5.٦ 

2 

ــة  ــربط اجلامعــــــ ــار تــــــ االبتكــــــ
وعــة مــن احلــوافز ذات مبجم
جيـــايب ومباشـــر علــــى إأتثـــري 

 منسوبيها.

 5 27 23 11 ٦ ت
2.81 1.057 2 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

% 8.3 15.3 31.9 37.5 ٦.9 

3 
متــــــــنح اجلامعــــــــة منســــــــوبيها 
احلرية الكاملـة للوصـول إىل 

 االبتكار بشكل فعال

 7 2٦ 27 9 3 ت
2.٦5 0.9٦٦ 3 

جة 
بدر

فق 
أوا مت

سطة 
و

 % 4.2 12.5 37.5 3٦.1 9.7 

4 

 أتخـــــــــــــ  اجلامعـــــــــــــة بعـــــــــــــني
 الــــــــــــرتابط بــــــــــــني االعتبــــــــــــار

 يهامنســــــــــــــــــــــــوب دراتـقـــــــــــــــــــــــ 
 ومتطلبات عملية االبتكار

 9 2٦ 29 ٦ 2 ت
وافق 4 0.919 2.53

ال أ
 % 2.8 8.3 40.3 3٦.1 12.5 

حيث حصلت  ، (3.13 – 2.53)حلسابية لبعد االبتكار تراوحت قيمها بني أن املتوسطات ا ( 7يبني اجلدول )
(  3.13على أعلى متوسط حسايب وقيمته )كل مستمر" بش االبتكار عملية  اجلامعة "تتبع  : ( ال  تن  على1الفقرة )

بني قدرات  الرتابط  أتخ  اجلامعة بعني االعتبار ( وال  تن  على"4بينما حصلت الفقرة )، ودرجة موافقة متوسطة
ويرجع السبب إىل أن اجلامعات هتتم بعمليات  ، " على أقل متوسط حسايب وقيمته كارمنسوبيها ومتطلبات عملية االبت

وتشجيع رويف املنافسة  ، ولكن يف الوقت نفسه على اجلامعات التخل  من البريوقراطية ، هلا إدارة مستقلة ار وانشأت االبتك
  واالستثمار الكفء، ربات املتميزة من اخلارج عن االستعانة ابخل فضالً ، بني منسوبيها والتأكيد على املبادرات واالبتكارات

 يف رأس املال البشري. 

،  خريهللاو )رفاعي ، م(2017) دييسع  آلالنتائج ال  توصلت إليها دراسة مع بشكل عام  وتتفق ه ه النتيجة
  أبو دية دراسة ، Greco and others،2013))، (م 2017أمنية ) و رزق هللا ، م( 2013املقادمة ) ، م( 2015

بشري  رأس الل مكون االبتكار ال  أشارت إىل أن ، (Memon et.، 2009)، (Ipek&Zeki، 2009)، ( م 2011)
 ة متوسطة أو مقبولة. بدرج
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 ( 8جدول )
 مرتبة تنازليا  حملور األوللعبارات بعد اخلربة العملية من أبعاد ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 احملور األول  م
 ة العملية( )بعداخلرب 

 درجة املوافقة 

اب  
حلس

ط ا
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
درج 

ق ب
أواف

 ة
الية 

ع
 

افق 
أو

 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

افق
 أو

ال
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 
1 

هتـــــــــتم اجلامعـــــــــة بـــــــــ وي 
يف جمــــال  ةاخلــــربة الطويلــــ 

 عملهم

 4 8 24 25 11 ت
وافق 1 1.059 3.43

أ
 % 15.3 34.7 33.3 11.1 5.٦ 

2 

تويل اجلامعـة أمهيـة كبـرية 
ملنســــــــوبيها ذوي اخلــــــــربة 

ــة  ــل العمليـــــــــــــــــــ يف حـــــــــــــــــــ
 مشكالت العمل

 4 10 38 10 10 ت
3.17 1.921 2 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

% 13.9 13.9 5.2 13.9 5.٦ 

3 

تركز اجلامعـة علـى ثقافـة 
االحتكـــــــــاك والتواصـــــــــل 

بيها لتبــــــادل بــــــني منســــــو 
 اخلربة

 ٦ 10 31 19 ٦ ت
3.13 1.034 3 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

% 8.3 2٦.4 43.1 13.9 8.3 

4 
ــة يف  حتســــــــــــــــن اجلامعــــــــــــــ

 تتوظيــــــــــــــــــــف خــــــــــــــــــــربا
 منسوبيها

 5 15 38 10 4 ت
2.90 0.922 4 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 5.٦ 13.9 52.8 20.8 ٦.9 

حيث  ، (2.90 – 3.43)لبعد اخلربة العملية تراوحت قيمها بني أن املتوسطات احلسابية ( 8يبني اجلدول )
" على أعلى متوسط حسايب وقيمته  ملهمعهتتم اجلامعة ب وي اخلربة الطويل يف جمال "  : ( ال  تن  على 1حصلت الفقرة )

على أقل   ( وال  تن  على "حتسن اجلامعة يف توظيف خربات منسوبيها"4بينما حصلت الفقرة )، ( ودرجة أوافق3.43)
اخلربة العملية يف رأس املال  مبكون أن اجلامعات هتتم يرى الباحث ، رجة موافقة متوسطة( ود 2.90متوسط حسايب وقيمته )

كا  ، وتضع معايري وشروط حمددة وواضحة ومعلنة للمؤهالت املطلوبة لش ل وظائفها ، ، ظل اقتصاد املعرفة يف  البشري
وفتح اجملال أمام  ، لديها من انحية أخرى وتطوير خربات العاملني،  من انحية شخاص املؤهلنييساهم يف االستفادة من األ
 العاملني للتطوير واملنافسة. 

،  خريهللاو )رفاعي ، م(2017) دييسع  آلالنتائج ال  توصلت إليها دراسة ام مع عوتتفق ه ه النتيجة بشكل 
املطريي   (Memon et. ، 2009)دراسة ، Greco and others،2013))، (م 2013املقادمة )، ( م2015

 متوسطة.  بدرجة البشري املال رأس ل مكون اخلربة ال  أشارت إىل أن ، ( م 2007)

  أن  أشارت إىل ال  ، ( م 2011)  أبو دية دراسة  ام مع النتائج ال  توصلت إليها ع  بينما ختتلف ه ه النتيجة بشكل
 البشري بدرجة عالية. املال رأس مكون اخلربة ل
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 ( 9جدول )
 حملور األوملرتبة تنازليا لعبارات بعد املهارات والقدرات من أبعاد ا ات احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسط

 احملور األول  م
 ات والقدرات(ار )بعد امله

 درجة املوافقة 

اب  
حلس

ط ا
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
 

الية 
ة ع

درج
ق ب

أواف
 

افق 
أو

 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

أواف
ال 

ق
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 

1 
معة مهارات تشرتط اجلا

درات علمية عند اختيار  وق
 ليها إمن ينتسب 

 3 5 33 22 9 ت
وافق 1 0.944 3.40

أ
 % 12.5 30.٦ 45.8 ٦.9 4.2 

توفر اجلامعة بيئة مشجعة   2
 جاذبة لألفراد املتميزين

 4 21 28 10 9 ت
2.99 0.081 2 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 12.5 13.9 38.9 29.2 5.٦ 

3 
امعة درجة مهارات تقيس اجل

لتطوير لاملوظفني سعيًا 
 والتدريب. 

 5 13 43 8 3 ت
2.88 0.855 3 

جة 
بدر

فق 
أوا مت

سطة 
و

 % 4.2 11.1 59.7 18.1 ٦.9 

4 
للحوافز  اظامً تضع اجلامعة ن

از  إجنابملهارة يف  امرتبطً 
 عمال األ

 13 30 21 4 4 ت
 ال 4 1.029 2.39

وافق
أ

 % 5.٦ 5.٦ 29.2 41.7 18.1 

حيث  ، (2.39 – 3.40( أن املتوسطات احلسابية لبعد املهارات والقدرات تراوحت قيمها بني )9يبني اجلدول )
"تشرتط اجلامعة مهارات وقدرات علمية عند اختيار من ينتسب اليها" على أعلى   :( ال  تن  على1حصلت الفقرة )

ابملهارة   ا للحوافز مرتبطً  ا "تضع اجلامعة نظامً  : ل  تن  على( وا4بينما حصلت الفقرة )، ( 3.40) متوسط حسايب وقيمته 
نه ما زال هناك  أ  من وجهة نظر الباحث إىل ويعود السبب، (2.39ايب وقيمته )حسعمال" على أقل متوسط از األجنإيف 

يئتها وإعدادها يف  هت أن وابلتايل ال بد ، ات السعودية يف اجلامع يف االهتمام بقدرات ومهارات رأس املال البشري  اقصورً 
ن يكون هناك استفادة  أب ، والقدرات  ات رأس املال البشري على كفاءة عالية من املهار  ال ي يتطلب اقتصاد املعرفة  ظل

هل ا ال بد أن  و ، من اخلربات اإلقليمية والعاملية يف ه ا اجملال من خالل استقطاب اخلربات ال  تعمل على تعزيز ذلك
متنح احلوافز   اخالهل ال  من ة ليات املناسبووضع اآل ، الحتياجات التدريبية لرأس املال البشرييكون هناك حتديد دقيق ل 

 . رات ومهارات رأس املال البشريقدل

،  خريهللاو )رفاعي ، م(2017) دييسع  آلالنتائج ال  توصلت إليها دراسة وتتفق ه ه النتيجة بشكل عام مع 
ال  أشارت إىل أن  ، Greco and others،2013 ،(Memon et.، 2009)))، (م 2013املقادمة )، ( م2015

 . درجة متوسطةي بالبشر املال رأس مكون املهارات والقدرات ل

أشارت إىل   ال ، ( م2011) أبو دية دراسة  بينما ختتلف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها 
 ة. البشري بدرجة عالي املال رأس هارات لمكون القدرات وامل
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 ( 10جدول )
 األوملرتبة تنازليا ور حمللعبارات بعد فريق العمل من أبعاد ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  

 احملور األول  م
 )بعدفريق العمل( 

 درجة املوافقة 

ساب 
 احل

سط
ملتو

ا
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
درج 

ق ب
أواف

الية 
ة ع

 

افق 
أو

 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

 ال
افق

أو
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 

1 
تلتـــــــــزم اجلامعـــــــــة أبســـــــــلوب 
ــاعي بطـــــــــرق  ــل اجلمــــــ العمــــــ

 إبداعية

 2 18 3٦ 9 7 ت
3.01 0.942 1 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 9.7 12.5 50 25 2.8 

2 

تعمــل اجلامعــة علــى توجيـــه 
ق العمــــــــــــــل وتنظــــــــــــــيم فــــــــــــــر 

للحصـــــــــول علـــــــــى أفضـــــــــل 
 املخرجات

 4 1٦ 34 12 ٦ ت
درج 2 0.979 3.00

ق ب
أواف

سطة 
متو

ة 
 

% 8.3 1٦.7 47.2 22.2 5.٦ 

3 
ــتم اجلامعــــــــــة ابلتبــــــــــادل  هتــــــــ
د الفعــال للمعلومــات واملــوار 

 أعضاء الفريق بني

 7 14 39 8 4 ت
2.83 0.949 3 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 5.٦ 11.1 54.2 19.4 9.7 

4 
حتــــــــــــرص اجلامعــــــــــــة علــــــــــــى 

ــوبيه ــاركة منسـ ــاء مشـ ا يف بنـ
 فرق العمل

 5 18 40 7 2 ت
2.7٦ 0.831 4 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 2.8 9.7 55 25 ٦.9 

حيث  ، (3.01 – 2.7٦ية لبعد فريق العمل تراوحت قيمها بني )حلساب( أن املتوسطات ا10يبني اجلدول )
إبداعية" على أعلى متوسط حسايب  "تلتزم اجلامعة أبسلوب العمل اجلماعي بطرق  :( ال  تن  على1حصلت الفقرة ) 

بيها  منسو  ( وال  تن  على "حترص اجلامعة على مشاركة4بينما حصلت الفقرة )، ( ودرجة موافقة متوسطة 3.01ه ) وقيمت 
على الرغم من حرص اجلامعة على  ، ( ودرجة موافقة متوسطة 2.7٦يف بناء فرق العمل" على أقل متوسط حسايب وقيمته )

رمبا يعود السبب لعدم االقتناع   و، املشاركة يف بناء فرق العمل يف الوقت نفسه صعوبة يف ه تواجا أهن فرق العمل إالتبين 
ابلتايل  ، قلة مشاكله و، يعتقد أن الفرد يستطيع أن ينجز أكثر من فرق العمل ك من فهنا، الفعلي أبمهية عمل الفريق 

يـوفر عالقات  حيث إن العمل يف فريـق ، ن فرق العملفاجلامعات يتوجب عليها يف ظل االقتصاد املعريف ضرورة تكوي
تساعد فرق العمل  و ، لى إنتاجيتهممل وعإنسانية مباشرة دون حواجز ر ية بني أفراده كا ينعكس إجيابيًا على دافعيتهم للع

 على إل اء احلواجز بني األقسام وتوسيع نطاق التعاون فيمـا بينهـا ورفع معنوايت العاملني هبا. 

املقادمة  ، م( 2015، خريهللا و )رفاعي   توصلت إليها دراسة ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  وتتفق 
رأس  ل  مكون فريق العمل ال  أشارت إىل أن ، Greco and others،2013 ،(Memon et.، 2009)))، ( م 2013)

 . البشري بدرجة متوسطة أو مقبولةاملال 
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 :  الثاين  السؤال
القيادات  يف ظل اقتصاد املعرفة من وجهة نظر دية امليزة التنافسية يف اجلامعات السعو  درجة توافر ما         

 ؟  األكادميية املتخصصة 
التكرارات والنسب   السعودية يف ظل اقتصاد املعرفة حسبت   يف اجلامعات يزة التنافسية امل  درجة توافر للتعرف على 

،  درجة توافر امليزة التنافسية ورلعبارات حم ة الستجاابت عينة الدراسة املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري
 : وجاءت النتائج على النحو التايل 

 ( 11جدول )
ألبعاد احملور الثاين )درجة توافرامليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية يف ظل اقتصاد املعرفة(  االحنرافات املعيارية بية و املتوسطات احلسا

 مرتبة تنازليا 

املتوسط  أبعاد احملور الثاين 
  احلساب

 الدرجة  الرتتيب  االحنراف املعياري 

 أوافق بدرجة متوسطة  1 0.792 2.977 الكفاءة 
 أوافق بدرجة متوسطة  2 0.771 2.9٦8 اجلودة

 أوافق بدرجة متوسطة  3 0.738 2.944 االستجابة 

 أوافق بدرجة متوسطة  4 0.773 2.833 بداعاإل

جة توافر امليزة التنافسية يف اجلامعات السعودية يف ظل اقتصاد  حصول مجيع األبعاد املتعلقة بدر ( 11)يبني اجلدول 
،  ( 2.977يث حصل بعد الكفاءة على الرتتيب األول مبتوسط حسايب قيمته ) ح، سطة املعرفة على متوسطات حسابية متو 

ا حصل  بينم، (2.944بة مبتوسط حسايب قيمته ) تاله بعد االستجا، (2.9٦8تاله بعد اجلودة مبتوسط حسايب قيمته )
سية يف ظل اقتصاد  التنافوه ا يدل على توفر امليزة ، ( 2.833بعد اإلبداع على الرتتيب األخري مبتوسط حسايب قيمته )

  وأكرب ، ويرى الباحث  أن اجلامعات أهم حمرك إبداعي ومعريف يف اقتصاد املعرفة، املعرفة جبميع أبعادها بدرجة متوسطة
عداد كوادر قادرة على  وإ، خرجيني قادرين على اإلبداع من خالل براجمها األكادمييةإعداد و ، مساهم يف استقطاب املبدعني

 العليا .  الدراسات الل برامجر من خ البحث والتطوي

،  خريهللا و )رفاعي ، (م 2017) دي يسع  آل دراسة وتتفق ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها 
  توفر ال  أشارت إىل أن ، (Memon et.، 2009)، (Greco and others،2013)، (م 2013املقادمة )، ( م2015

 بدرجة متوسطة. امليزة التنافسية 

الفيومي   دراسة، (م 2011) أبو دية تلف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها دراسة ينما ختب
 بدرجة عالية. يزة التنافسية امل توفرأشارت إىل    ال ، ( م 2010)

أشارت إىل   ال  ، (م 2007) املطريي دراسة  ف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها بينما ختتل
 . منخفضة  بدرجةيزة التنافسية املوفر ت
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( 21جدول )  
رتبة تنازليا مالثاين حملور لعبارات بعد اجلودة من أبعاد ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية   

 م
 احملور الثاين 

 ودة( )بعداجل

 درجة املوافقة 

اب  
حلس

ط ا
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
 

الية 
ة ع

درج
ق ب

أواف
 

افق 
أو

 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

افق
 أو

ال
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 

1 
هتتم اجلامعة بتطبيق أنظمة  

 اجلودة احمللية والعاملية 
 5 5 43 9 10 ت

3.19 1.002 1 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 13.9 12.5 59.7 ٦.9 ٦.9 

2 
توفر اجلامعة اآلليات لضبط  

 خمرجاهتا وتعزيز جودة 
 4 14 43 9 2 ت

2.88 0.804 2 

أ
جة 

بدر
فق 

وا
سطة 

متو
 % 2.8 12.5 59.7 19.4 5.٦ 

3 
اجلامعة آراء املستفيدين   ىتتقص

براجمها من  يفملستوى اجلودة 
 جل حتسينها أ

 4 23 32 7 ٦ ت
بدر  3 0.979 2.83

فق 
أوا

سطة 
متو

جة 
 

% 8.3 9.7 44.4 31.9 5.٦ 

حيث حصلت  ، ( 3.19 – 2.83حت قيمها بني )دة تراو أن املتوسطات احلسابية لبعد اجلو ( 12يبني اجلدول )
(  3.19متوسط حسايب وقيمته ) "هتتم اجلامعة بتطبيق أنظمة اجلودة احمللية والعاملية" على أعلى :( ال  تن  على 1الفقرة )

  يف ودة اجلامعة آراء املستفيدين ملستوى اجل ى تتقص" :( وال  تن  على3بينما حصلت الفقرة )، فقة متوسطةودرجة موا
يفسر الباحث أن مرد ه ه  و ، ( ودرجة موافقة متوسطة 2.83" على أقل متوسط حسايب وقيمته )جل حتسينهاأبراجمها من 

دين من اخلدمات  ي حياول االستفادة من آراء املستف ي ال وال  ، عمل الروتيين يف القطاع احلكومي النتيجة إىل طبيعة ال 
 اجلامعية. 

،  خريهللاو )رفاعي ، (م 2017) دييسع  آلدراسة ج ال  توصلت إليها النتائ وتتفق ه ه النتيجة بشكل عام مع
ال  أشارت إىل أن  ، (Memon et.، 2009)، (Greco and others،2013)، ( م 2013املقادمة )، ( م2015

 . بدرجة متوسطةى اجلودة حتقيق مستو 

  أبو دية دراسة ، ( م 2010) الفيومي  دراسة بينما ختتلف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها 
 . عالية  درجة حتقيق مستوى حتقيق اجلودة بأن   أشارت إىل ( ال  م 2011)
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 ( 13جدول )
 مرتبة تنازليا الثاين حملور اع من أبعاد العبارات بعد اإلبدحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية واال

 احملور الثاين  م
 اإلبداع(  )بعد

 درجة املوافقة 

سط
ملتو

ا
 

ساب 
احل

ري  
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
 

الية 
ة ع

درج
ق ب

أواف
 

افق 
أو

 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

افق
 أو

ال
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 

1 
عـــــــــة علـــــــــى حتـــــــــرص اجلام

ــات  ــار ومقرتحـ ــل أفكـ تقبـ
 هامنسوبي

 5 9 37 12 9 ت
3.15 1.030 1 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 12.5 1٦.7 51.4 12.5 ٦.9 

2 
ــتهج اجل ــة التتنـ ــد امعـ جديـ

ــداع كجـــزء أ ساســـي واإلبـ
 من ثقافتها التنظيمية

 4 12 41 13 2 ت
2.9٦ 0.830 2 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 2.8 18.1 5٦.9 1٦.7 5.٦ 

3 
فكــار تســتقبل اجلامعــة األ

عيــــــة لتحويلهــــــا إىل بدااإل
 اقتصاديةمشاريع 

 1٦ 2٦ 21 4 5 ت
وافق 3 1.108 2.39

ال أ
 % ٦.9 5.٦ 29.2 3٦.1 22.2 

حيث حصلت  ، (3.15 – 2.39بداع تراوحت قيمها بني )ية لبعد اإل ( أن املتوسطات احلساب13يبني اجلدول )
ها" على أعلى متوسط حسايب وقيمته  قرتحات منسوبيفكار ومأى تقبل "حترص اجلامعة عل : على( ال  تن  1الفقرة )

"تستقبل اجلامعة االفكار االبداعية لتحويلها   :  على ( وال  تن 3) بينما حصلت الفقرة، ( ودرجة موافقة متوسطة3.15)
  قلة وقد يعزى السبب يف ذلك إىل ، فق( ودرجة ال أوا2.39إىل مشاريع اقتصادية" على أقل متوسط حسايب وقيمته )

امل  فال تزال تع، حيث يوجد غموض يف املمارسة الفعلية ملثل ه ا النظام، بيق اجلامعات لعمليات نظام إدارة اإلبداعتط
وتعترب اجلامعات أهم حمرك إبداعي ومعريف  ، وال ختص  هلم ميزانيات جل هبم أو استقطاهبم، املبدعني ضمن ابقي العاملني 

إعداد خرجيني قادرين على اإلبداع من خالل براجمها  من خالل  اب املبدعنياستقطوأكرب مساهم يف ، اقتصاد املعرفة  يف
 الدراسات العليا.  البحث والتطوير من خالل برامجدر قادرة على عداد كوا وإ، األكادميية

،  خريهللاو  )رفاعي، (م 2017) يديسع  آلوتتفق ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها دراسة 
  توفر  ال  أشارت إىل، (Memon et.، 2009)، (Greco and others،2013)، ( م 2013قادمة ) امل، ( م2015
 طة. بدرجة متوسداع باإلمستوى 

  أن   أشارت إىل ال  ، ( م2007) دراسةاملطريي بينما ختتلف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها
 . منخفضة   بدرجةبداع اإلستوى حتقيق م
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 ( 14جدول )
 ة تنازليا مرتبالثاين حملور من أبعاد ا لعبارات بعد االستجابةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 ور الثاين احمل م
 )بعداالستجابة( 

 درجة املوافقة 

اب  
حلس

ط ا
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
 

الية 
ة ع

درج
ق ب

أواف
 

أ
افق 

و
 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

افق
 أو

ال
 

 أو 
ال

 افق
شدة 

ب
 

1 
ــة  ــة تتبـــــــــــــ  اجلامعـــــــــــ دراســـــــــــ

ــريات يف البيئــــــة احمليطــــــة  الت ـــ
 ملواكبة مستجداهتا

 3 11 40 12 ٦ ت
3.10 0.90٦ 3 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 8.3 1٦.7 55.٦ 15.3 4.2 

2 

ــمني اخلطــــــــــــــــــــــــــــــط  تضـــــــــــــــــــــــــــ
للجامعـــــــــــــــة  االســـــــــــــــرتاتيجية

ات ابملرونــــــة ملواجهــــــة الت ــــــري 
 املختلفة

 4 10 47 8 3 ت
2.94 0.803 2 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

% 4.2 11.1 ٦5.3 13.9 5.٦ 

3 
حتـــــــــــــرص اجلامعـــــــــــــة علـــــــــــــى 

كافـــــة االســـــتجابة حلاجـــــات  
  معهااملتعاملني

 3 28 28 7 ٦ ت
2.79 0.978 1 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 8.3 9.7 38.9 38.9 4.2 

حيث  ، (3.10 – 2.79بني ) ت احلسابية لبعد االستجابة تراوحت قيمهاأن املتوسطا ( 14يبني اجلدول )
كبة مستجداهتا" على أعلى متوسط  ئة احمليطة ملوا دراسة الت ريات يف البيتتب  اجلامعة ( ال  تن  على "1حصلت الفقرة )
اجلامعة على   "حترص :( وال  تن  على 3الفقرة )بينما حصلت ، ( ودرجة موافقة متوسطة 3.10حسايب وقيمته )

وقد يعزى  ، ( ودرجة موافقة متوسطة 2.79تعاملني معها" على أقل متوسط حسايب وقيمته )االستجابة حلاجات كافة امل
،  نظرا الرتباطها خبطة اسرتاتيجية ؛ جلامعة على التعامل مع كافة احتياجات املتعاملني معهاإىل عدم قدرة ا السبب يف ذلك 

 ال تتناسب مع البيئة اجلامعية. ورمبا تكون حاجات املتعاملني معها  ، دية مكانيتها البشرية واملاإسب حب

،  خريهللاو )رفاعي ، (م 2017) دييسع  آلدراسة وتتفق ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها 
  إىل  ال  أشارت ، ( (Ipek&Zeki، 2009، (Memon et.، 2009)، (Greco and others،2013)، ( م2015

 بدرجة متوسطة. االستجابة بعد توفر أن  

أن   ت إىل أشار ال  ، ( م2007دراسة املطريي) نما ختتلف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليهابي
 . منخفضة بدرجة الستجابة  ا توفر بعد
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( 51جدول )  
مرتبة تنازليا الثاين حملور من أبعاد ا لعبارات بعد الكفاءةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية   

 ين احملور الثا م
 )بعدالكفاءة( 

 درجة املوافقة 

اب  
حلس

ط ا
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب 
لرتت

ا
رجة  

الد
 

فق 
أوا

الية 
ة ع

درج
ب

 

افق 
أو

 

أوا
سطة 

متو
جة 

بدر
فق 

 

افق
 أو

ال
 

افق
 أو

ال
 

شدة 
ب

 

1 
اجلامعة التكنولوجيا   تتب 

 جناز أعماهلا حلديثة يف إا
 ٦ 5 37 15 9 ت

3.22 1.038 2 

جة 
بدر

فق 
أوا

سطة 
متو

 % 12.5 20.8 51.4 ٦.9 8.3 

2 

تعتمد اجلامعة على نظم 
معلومات إدارية لتحقيق  

سيق بني  التكامل والتن
 إدارهتا 

 5 11 37 1٦ 3 ت
3.01 0.911 3 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

% 4.2 22.2 51.4 15.3 ٦.9 

3 

تدعم اجلامعة برامج  
نفاق من خالل ترشيد اإل

مثل االستخدام األ
 للموارد

 7 27 23 11 4 ت

2.٦9 1.030 1 

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
أوا

 

% 5.٦ 15.3 31.9 37.5 9.7 

حيث  ، (3.22 – 2.٦9الكفاءة تراوحت قيمها بني )بعد  لتوفر سابية أن املتوسطات احل( 15)يبني اجلدول 
ى أعلى متوسط حسايب  از أعماهلا" علولوجيا احلديثة يف إجنالتكناجلامعة  : "تتب  ( ال  تن  على1حصلت الفقرة )

نفاق  ترشيد اإل"تدعم اجلامعة برامج  :( وال  تن  على3بينما حصلت الفقرة )، ( ودرجة موافقة متوسطة 3.22وقيمته ) 
قد يعزى  و ، ( ودرجة موافقة متوسطة 2.٦9مثل للموارد" على أقل متوسط حسايب وقيمته )ن خالل االستخدام األم

ىل مواكبة تطلعات اجملتمع احمللي دون النظر إىل ترشيد  إاجلامعات  تسعى تمع ل ا الرتباط اجلامعة خبدمة اجملالسبب 
 احلوكمة. تطبيق مبادئ ه ا اإلنفاق يف ظل توجه اجلامعات إىل  ا حباجة ماسة إىل تقور ولكنه، نقاقلإل

،  خريهللاو عي )رفا، (م 2017)  دي يسعال وصلت إليها دراسة وتتفق ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  ت
  أشارت إىل ال  ، ( (Ipek&Zeki، 2009، (Memon et.، 2009)، (Greco and others،2013)، ( م2015
 بدرجة متوسطة.  فاءة الكبعد  أن  توفر

أن    أشارت إىل ل ا ( م2007) دراسة املطريي بينما ختتلف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها
 . بدرجة منخفضةة  الكفاءبعد  توفر 
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 إجابة السؤال الثالث وتفسريه ومناقشته: 

 على:  الثالث   ينص السؤال  

 ؟ القيادات األكادمييةامليزة التنافسية من وجهة نظر امعات السعودية وحتقيق يف اجل  رأس املال البشري بني  قة عال ال ما

رأس املال البشري وحتقيق امليزة التنافسية   مت احتساب معامالت االرتباط بني مكوانت ، لولإلجابة على ه ا السؤا 
 موضح يف اجلدول التايل: هو  كما 

 ( 16جدول )
  مكوانت رأس املال البشري وحتقيق امليزة التنافسية للعالقة بني Pearsonارتباط بريسون معامالت 

 يمكوانت رأس املال البشر   

 بتكاراال فريق العمل املهارات والقدرات  املعرفة ة العملية رب اخل  

امليزة 
 التنافسية 

 **0.8٦9 **0.889 **0.907 **0.835 **0.791 رتباط معامل اال

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 لة درجة الدال

 ( يف االجتاهني0.01** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى )

سـية يف ظـل اقتصـاد املعرفـة ني رأس املـال البشـري وحتقيـق امليـزة التنافأن معامـل االرتبـاط بـ  (1٦) يتضح من اجلدول
رتفعــة ملعامــل هــ ه القيمــة امل ربِا وتعــ ، (0.01) املختلفــة جــاءت كلهــا موجبــة ومرتفعــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى أببعادهــا

 نافسية.االرتباط عن وجود عالقة ارتباطية قوية ومؤثرة بني رأس املال البشري وحتقيق امليزة الت

حيـــث بلـــغ  (ط بـــني مكـــوانت رأس املـــال البشـــري وبعـــد )املهـــارات والقـــدراتكانـــت أعلـــى قيمـــة ملعـــامالت االرتبـــاو 
وتـدعم ، البشـري وحتقيـق امليـزة التنافسـية يف ظـل اقتصـاد املعرفـةة والتـأثري األكـرب لـرأس املـال كـا يعـين أن العالقـ  **(0.907)

 يزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة.ارات وقدرات رأس املال البشري يف حتقيق امله ه النتيجة الدور الكبري ال ي تلعبه مه

ية يف ظـــل اقتصـــاد البشـــري وحتقيـــق امليـــزة التنافســـ  رأس املـــالمكـــوانت كانـــت أقـــل قيمـــة ملعـــامالت االرتبـــاط بـــني و 
ت رأس املـال البشـري وحتقيـق ( كـا يعـين أن العالقـة األضـعف يف مكـوان**0.791) بعد )اخلربة العملية( حيث بلغ، املعرفة

 سية يف ظل اقتصاد املعرفة.امليزة التناف

أمنية و  دراسة رزق هللا،  (م2017)  دييسعآل وتتفق ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها دراسة  
أبو دراسة ، Greco and others،2013))، (م2013دراسة املقادمة )، (م2015خريهللا )و رفاعي  دراسة، (م2017)

 دراســة املطــريي، (Ipek&Zeki، 2009)، (Memon et.، 2009)، (م2010الفيــومي ) دراســة، (م2011) ديــة
 لبشري وحتقيق امليزة التنافسية.قة قوية وموجبة بني رأس املال ا( ال  أشارت إىل وجود عالم2007)

أشـارت  لـ ا، (م201٦عبد القـادر ) دراسة بينما ختتلف ه ه النتيجة بشكل عام مع النتائج ال  توصلت إليها
 .رأس املال البشري وحتقيق امليزة التنافسيةبني  وجود عالقة عدم إىل
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 النتائج:

 لي: وصلت إليها الدراسة احلالية ما ي ومن أهم النتائج ال  ت

القيادات   نظرمن وجهة  السعودية يف ظل االقتصاد املعريف يف اجلامعاترأس املال البشري  دور  أظهرت النتائج أن  (1
( واحنراف  2.97٦حيث بلغ املتوسط العام لعبارات ه ا البعد ) ، جة متوسطة بدر  كان ،  األكادميية املتخصصة 

اسة على عبارات ه ا البعد وفق احملك ال ي مت  تفاوت استجاابت أفراد جمتمع الدر ويالحع ، (0.٦89معياري )
 . درجة متوسطة بالعبارات مجيع حيث جاءت ، وضعه 

نظر القيادات األكادميية   ل االقتصاد املعريف من وجهةامليزة التنافسية يف ظ درجة توافر ائج أن أظهرت النت (2
( واحنراف معياري  2.931توسط العام لعبارات ه ا البعد )حيث بلغ امل، كانت بدرجة متوسطة،  املتخصصة 

،  وفق احملك ال ي مت وضعهويالحع تفاوت استجاابت أفراد جمتمع الدراسة على عبارات ه ا البعد ، ( 0.715)
 . درجة متوسطة ببارات  العمجيع حيث جاءت 

على متوسطات  امعات السعودية يف اجلحصول مجيع األبعاد املتعلقة بدور رأس املال البشري أظهرت النتائج  (3
تاله بعد  ، (3.15٦حيث حصل بعد اخلربة العملية على الرتتيب األول مبتوسط حسايب قيمته )، ة متوسطةحسابي

تاله بعد  ، (2.913عد املهارات والقدرات مبتوسط حسايب قيمته )تاله ب ، (3.132ملعرفة مبتوسط حسايب قيمته )ا
ى أقل متوسط حسايب وقيمته  بينما حصل بعد االبتكار عل، (2.903قيمته ) فريق العمل مبتوسط حسايب 

 متوسطة. وه ا يدل على وجود دور لرأس املال البشري جبميع أبعاده بدرجة ، ( 2.778)

حيث حصل بعد  ، امليزة التنافسية على متوسطات حسابية متوسطةتوافر درجة حصول مجيع األبعاد املتعلقة ب (4
،  ( 2.9٦8عد اجلودة مبتوسط حسايب قيمته )تاله ب، ( 2.977توسط حسايب قيمته )الكفاءة على الرتتيب األول مب

بداع على الرتتيب األخري مبتوسط  اإل ل بعد بينما حص، ( 2.944تاله بعد االستجابة مبتوسط حسايب قيمته )
ادها بدرجة  وه ا يدل على وجود توفر امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة جبميع أبع، (2.833سايب قيمته )ح

 . متوسطة 

وحتقيق امليزة  يف اجلامعات السعودية  وجود عالقة ارتباطية قوية ومؤثرة بني رأس املال البشري أظهرت النتائج  (5
  يف اجلامعاتالبشري  رأس املالومن هنا فأن ، (0.01د مستوى )املختلفة ودالة إحصائيا عن نافسية أببعادها الت

 . املعرفة ظل اقتصاد يف لق امليزة التنافسية واحملوري خل املصدر الرئيس  السعودية 

حتقيق امليزة  وأتثريه يف ة يف اجلامعات السعودي لرأس املال البشري  ( )املهارات والقدرات أمهية مكون  أظهرت النتائج  (٦
حللقة  ايف اجلامعات السعودية  ( لرأس املال البشرياخلربة العملية) بينما كان مكون ، اقتصاد املعرفة التنافسية يف ظل 

 . فسية يف ظل اقتصاد املعرفة حتقيق امليزة التنااألضعف يف  
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 التوصيات:

يف  لبشري توصيات ال  تسهم يف تعزيز دور رأس املال ا يف ضوء النتائج ال  أسفرت عنها الدراسة مت إيراد بعض ال 
 وهي كما يلي: ، يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفةاجلامعات السعودية  

ابعتبار املورد البشري هو القادر على تفعيل واستثمار ،  أس املال البشرير ين سياسة واضحة ودقيقة يف استقطاب  تب -
ثة يف تدريب رأس املال البشري استجابة للتحويالت واعتماد الربامج احلدي، اجلامعاتلتقنية يف ابقي املوارد املالية وا

  املعرفية والتكنولوجية واالقتصادية.

، يفمتهــد حنــو االنتقــال لالقتصــاد املعــر  الــ بشــرى كونــه الوســيلة الفعالــة رأس املــال ال يفالهتمــام ابالســتثمار زايدة ا -
كتســاب املعــارف والنهــوض بكفــاءة ســوق مات التعليميــة وتنميــة االبتكــار واإلبــداع وا يــؤدى إىل تطــوير اخلــد حيــث
  .متهد األرضية القوية القتصاد املعرفة وهي، السعودي العمل

عن طريق خلق مناخ   ة لإلرتقاء بنوعية وكفاءة وفاعلية اجلامعات السعودية دعم الالمركزية واالستقاللية اإلداري -
   .مبا يالئم سوق العمل   خمرجات رأس املال البشريوحتسني ، التعليمية لعملية لتطوير اتنافسى  

طرق  والعمل على إدخال ، مهاراهتم وقدراهتم ابلرتكيز على معارفهم و  لرأس املال البشريمبتكر تدرييب برانمج  تنفي  -
  العلم االتجم يف طاقاهتم وإطالق، لديهم واالبتكار  بداعاإل قيم وغرس حديثة توافق التكنولوجيا احلديثة.

 .   املستقبل ايت لتحد  يؤهلهم  مبا،  والتكنولوجيا 

ستحداث جوائز للمتميزين  وا، حتفيز املبدعني وتشجيعهم عن طريق الرواتب واحلوافز غري املباشرة العمل على  -
 . واملبدعني

،  صاد املعريف ابلتحول حنو االقتمن منظور اإلملام يف اجلامعات السعودية كادميية األلقيادات ا  عملرورة تقييم ض -
 . ال البشرياملأس ر  تنمية ومدى قدرهتا على 
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 املراجع:

، ية"الفكــري وعالقتــه ابمليــزة التنافســية ابجلامعــات الســعودية "ر يــة مســتقبل املــال ارةإدم( 2017حيــي عــائض )، ال ســعيدي
 اهبا.، دجامعة امللك خال، رسالة دكتوراه غري منشورة

املــأمول مــع التطبيــق علــي كليــات صــرية بــني الواقــع و املشــروعات التنافســية يف اجلامعــات امل( 2009)حممــد نصــحى ، ابــراهيم
نــوفمرب 2-1 فــرتةال ير األداء اجلــامعتطــوي يفاملــؤمتر الــدويل الثــاين لتطــوير التعلــيم العــايل اجتاهــات معاصــرة ، الرتبيــة

 : املنصورة.امعة املنصورةجب، 2009

 مصر.، الدار اجلامعية االسكندرية، التنافسية مدخل لتحقيق امليزة، ( املوارد البشريةم2004حممود ) فيمصط، أبو بكر

ســـطينية ة علـــى اجلامعــات الفلواقــع رأس املـــال البشــري وامليـــزة التنافســية دراســـة ميدانيــ  ( م2011هنــادي خليـــل )، أبــو ديـــة
 .فلسطني، جامعة اخلليل، رسالة ماجستري غري مشورة، وبيت حلم من وجهة نظر اهليئة األكادمييةحملافظ  اخلليل 

جملــة اجلامعــة اإلســالمية م( العناصــر واملكــوانت األساســية لــرأس املــال الفكــري "دراســة حتليليــة " 2015أميــن )، ســويريف أبــو
 (371-337( ص)1ع) (23م )، دية واإلداريةللدراسات االقتصا

 للدول اإلقليمي املكتب، "املعرفة جمتمع إقامة حنو" العربية اإلنسانية التنمية تقرير(  م2003)املتحدة  لألمم اإل ائي مجالربان

 املتحدة. الوالايت، نيويورك، العربية

ــال )، اخلالـــدي ــة اإلســـالمية و 2013مجـ ــي الرتبيـ ــتالك معلمـ ــة امـ ــاهيم االقتم(: درجـ ــا ملفـ ــاد املعـــريفمعلماهتـ ــة اجلام، صـ ــة جملـ عـ
 .(187-159) ص، (1)21، اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية

 القاهرة، مركز الكتاب، ملم( أفضل جامعات العا2014ريسان )، خربيط

 الرايض :: دار اخلرجيي، (: التعليم العايل قضااي ور ىم2004شحات ) حممد، اخلطيب

 عمان.، جدار للكتاب العاملي، (1ط)، فةاقتصاد املعر  (م2007فليح حسن )، خلف

 ضـوء يف اجملتمـع مـةخد لوظيفـة القصـيم جبامعـة التـدريس هيئـة عضـوات أداء تقـور(م2014 ( سـليمان بنـت أمـل، الـدخيل

 . القصيم جامعة، الرتبية قسم، غري منشورة  ماجستري رسالة، األكادميي االعتماد معايري

ع التطبيـق حتقيق امليزة التنافسـية للمنظمـات العامـة مـ  يفسات إدارة املوارد البشرية ( دور سيا200٦مفاطمة على )، الراببعة
 جامعة القاهرة.، قتصاد والعلوم السياسيةكلية اال،  شورةرسالة دكتوراه غري من، على اجلامعة األردنية

ــية ورهـــا يف خلـــق امليـــزة ال( بعنـــوان االدارة االســـرتاتيجية للمـــوارد البشـــرية ودم2017مســـاك )، ي؛ أمنيـــةســـلم، رزق هللا تنافسـ
 .(315-304)ص، (7ع )، جملة افاق العلوم، للمؤسسة اجلزائرية
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علـى حتسـني كفـاءة  الفكـريرأس املـال اسـرتاتيجية أثـر تطبيـق  م(2015) د خليـلأاـ ، خـري هللا، عبد العزيـز كدويف، رفاعى
 (12٦-113ص)، (15ع )، جملة الباحث، "مشس عني"دراسة ميدانية على جامعة  املوارد البشرية

 .مصر، القاهرة، عامل الكتب،  عصر املعلومات واالتصالتكنولوجية التعليم يف .(2002كمال عبداحلميد )،  زيتون

ــرامج ـصــحة  (م 200٦) ، أـشــواق جاـســم جعـفــر، لســالميا ــاالعــاملني ـب ــي رأس امـل ــشريوـســالمتهم وأثرـهــا ـف رســالة ، ل الـب
  . جامعة ب داد -صاد كلية اإلدارة واالقت،  ماجستري

 .القاهرة، دار غريب، سرتاتيجيةم( إدارة املوارد البشرية اإل2001على )، السلمي

اقتصــاد املعرفــة يف حتقيــق النمــو االقتصــادي.  ــوذج لدراســة دور اقتصــاد املعرفــة يف النمــو م(: دور 2012حممــد )، الشــمري
 جامعة الكوفة.، ي يف مصراالقتصاد

، (44األردين م) األدويـة نظـام قطـاع يف التنافسـية وامليـزة نظـم املعلومـات بـني ( العالقـةم2004دي)فـا، وبـدر فـؤاد، الشـيخ
 العامة.  اإلدارة دورية، (3ع)

، ة الدراسـات املاليـةجملـ ، ( رأس املال الفكري يف اجلامعات الفلسطينية وتعزيـز امليـزة التنافسـيةم201٦ حسني )، القادرعبد
 جامعة أم البواقي: اجلزائر.، (28-9ص) -( )ص٦ع)، اإلدارية، احملاسبية

 .عمان، والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر، مه وأدواته وأساليبهمفهو ، ( البحث العلمي1993ذوقان وآخرون )، عبيدات

حبــث مقــدم ملتقــي ، البشــري ماهيــة رأس املــال الفكــري و االســتثمار يف رأس املــال (2011 ) حنــان، رابــح وعــوايل، عرابــة
 اجلزائر ، الشلف، ديسمرب 14و13، يثةأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلدر  

  .القاهرة، (39) عربية ع اقتصادية حبوث، مصر يف البشري رأس املال( م2007 (أشرف ، العريب

دول جملــس ، اعيــة يف األقطــار العربيــةالجتمم(: االقتصــاد املعــريف ودوره يف حتقيــق التنميــة االقتصــادية وا2013مــراد )، علــة
 جامعة زاين عاشور.، التعاون اخلليجي العربية كنموذج

احملاسـبة  جملـة، البشـري املـال رأس علـى التطبيـق مع حتليلية دراسة، الفكري املال رأس عن بة(احملاس 2003أمني )  ية، علي
 . 229-2٦٦ ص ،القاهرة جامعة، التجارة ليةك والبحوث العليا الدراسات جهاز(٦0ع)، والتامني واإلدارة

 للعلـوم القادسـية جملـة، حتليليـة اسـتطالعية التنافسـية دراسـة امليـزة يف العـاملني متكـني ( دورم2014أمـرية خضـري )، العنـزي

 (83-٦7ص -(: )ص1( ع )1٦م ) واالقتصادية  االدارية

، اليــازوري للنشــر والتوزيــع، فكــري يف منظمــات اإلعمــال( إدارة رأس املــال الم 2009أاــد )، علــى و صــاحســعد ، العنــزي
 .االردن، عمان
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الرتبويــة يف ضــوء تطبيــق اقتصــاد املعرفــة جبــامع  أم  ( متطلبــات بــرامج الدراســات العليــا ابلكليــاتم2014حنــان)، ل امــديا
 جامعة أم القرى.، وراه غري منشورةالقرى وامللك سعود )تصور مقرتيف ( رسالة دكت

 اجلزائر.، دىدار اهل، البشرية املوارد تنمية (2002)إ اعيل قرية، بلقاسم، الطنيةس، علي غريب

دراسة ،  موسة يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل تبين معايري اجلودة الشاملةأثر األصول غري املل  (2010)اد حممد ،  الفيومي
، جامعـة الشـرق األوسـط، سـتري غـري منشـورة رسـالة ماج، اجلامعـات األردنيـة الر يـة واخلاصـةمقارنة على عينـة مـن 

 عمان.

ضــوء االجتاهــات العامليــة  متطلبــات تنميــة رأس املــال الفكــري ابجلامعــات الســعودية يف( 2011مضــر )مســعود خ، القرشــي
 ( القاهرة .79-15ص -( )ص3٦ع )، جملة عامل الرتبية، ةاملعاصر 

، 21مـدخل لتحقيـق ميـزة تنافسـية ملنظمـة القـرن  –موارد البشـرية (: اإلدارة اإلسرتاتيجية للم 2003مجال الدين )، املرسي
 .القاهرة ، الدار اجلامعية

ع ، جملـة الرتبيـة، دعـوة للتأمـل، والعشـرين القـرن احلـادى يفاجلـامعى العـر   ( تنافسـية التعلـيمم2003أاد سيد)، فيمصط
 :الدوحة.للرتبية والثقافة والعلوم  ة القطريةاللجنة الوطني (144)

تنميتــه ابلتعلــيم اجلــامعي يف ضــوء التحــوالت املعاصــرة ( إدارة رأس املــال الفكــري و م2007حميــا بــن خلــف عيــد )، املطــريي
  .جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه غري منشورة، )تصور مقرتيف("

، امعـة اإلسـالمية/ غـزةدراسـة حالـة اجل –ية يف حتقيـق امليـزة التنافسـية ( دور الكفاءات البشر م2013عبد الران )، املقادمة
 غزة.، اجلامعة اإلسالمية، رةكلية التجا،  رسالة ماجستري غري منشورة

 .( دار الوراق: عمان1ط)، ( إدارة املعرفةم 2004عبود جنم )، جنم

 ،التوزيـعدار املسـرية للنشـر و  ،سـرتاتيجية. الطبعـة األوىل(عوملة ادارة املوارد البشرية: نظـرة ام2009عبد العزيز بدر) ،النداوي
 األردن. ،عمان

انـة املدينـة املنـورة أم، مـارس 2-1املنعقدة يف املدينـة املنـورة ، عة املستقبلاخطوة يف صن (2011الندوة الرابعة ملدن املعرفة )
 .املدينة املنورة، تصاديةومدن املعرفة االق ابلتعاون مع البنك الدويل وهيئة تطوير املدينة املنورة

 التنافسـية للمؤسسـة امليـزة علـى اتالكفـاء وتنميـة البشـرية للمـوارد االسـرتاتيجي التسـيري أثـر) م2005 ـاليل)، حيضـية

 جامعـة، التسـيري وعلـوم االقتصـادية العلـوم كليـة،  غـري منشـورة سـالة دكتـوراهر  واملعرفـة( اجلـودة )مـدخل االقتصـادية

 .اجلزائر

  على الربط  هـ22/4/1439 يف عهرتجااس مت، الر ية موقع على متايف، 2030 اململكة ر ية وثيقة
.gov.sahttp://vision2030 / 

http://vision2030.gov.sa/
http://vision2030.gov.sa/
http://vision2030.gov.sa/
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    رابطعلى ال    هـ28/3/1439 يف اسرتجاعه مت،  World Economic Forum ))العاملي  االقتصادي املنتدى
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-
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