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 الملخص:
 ،في تحقيق الميزة  الناافسزية للمااعزال اليمايزة األكاديميةدور السمعة  ةفمعر  إلىالبحث  هــدف

مـ   ا( فـر   26وتكصنـ  ييهـة البحـث مـ   ،م المـهج  الصفـ ا الميـحاااسـتدد تـ  ولتحقيق هدف البحـث
قـــة وطبقـــ  ابســـتبننة الم   ،تـــ  اات ـــنره   قردقـــة   ـــدفة ،الدبـــراأل اديـــن فميي  فـــا الينمعـــن  ال مه ـــة

م   عـــأل ادســـنلي  ااســـتددتـــ  و  ،بصفـــ جن ة اج ليمـــا الب ننـــن  والمع صمـــن  وفـــق ةســـ ص   ل ـــا المعـــد 
يــد  مــ   إلــىوتــ  التصفــ  ،  نردــة والهيــ  الم صدــةعالمتصســقن  الحيــنب ة وابنيرافــن  الم ،اإلح ــنة ة

ي ــى  ليمايززةفززي تحقيززق الميززة  الناافسززية للمااعززال ا األكاديميززةدور السززمعة ةهمجــن ح ــا  ،الهتــنة 
( وانحــراف مع ــنر  2.39العــنم لجــن   المتصســ هم ــة مرت عــة  عــ   يــنم امــن رراهــن الدبــراأل   حيــث ب ــ  ة 
وبدرجــة  ادو %(. و ــد ح ــ  ميــن  العــراية المىسيــ ة ي ــى الترتيــ  80( ووزن نيــبا  ب ــ   0.77 
ـــة مرت عـــة(  ـــ   ب ـــ   بدبل ـــج ميـــن  الميـــ صل ة اب (،2.44 المتصســـ  الحيـــنبا ال ـــةر    متصســـ   جتمنع 

وح ـــ   (2.39  متصســـ  حيـــنبا  اليـــص ج والتميـــل فـــا الترتيـــ  ال نلـــث ودـــ تا ميـــن  (2.41  حيـــنبا
ميـن  الي ـن ج المىسيـ ة  ح ـ و ( 2.37 مين  المهنخ الته  مـا ي ـى الترتيـ  الرا ـا  متصسـ  حيـنبا 

 إلــى التصفــ  تــ  البحــث،فــا ءــصأل نتــنة  و  (2.35 ايــر  متصســ  حيــنبا الدــنمو وادالترتيــ  ي ــى 
  ميمصية م  ابستهتنجن  والتصف ن .

 ، الميلج التهنفي ة، الينمعن  ال مه ة.اليمعة ادين فم ةالكلمال المفناحية: 

Abstract: 
The aim of the research is to know the role of academic reputation in achieving the competitive 

advantage of Yemeni universities, and to achieve the goal of the research, the descriptive survey 

method was used, and the research sample consisted of (26) academic experts in Yemeni universities, 

who were chosen in an intentional manner, and the closed questionnaire was applied as a tool for data 

collection And information according to the modified Delphi method, and some statistical methods 

were used, arithmetic averages, standard drifts and percentages, and a number of results were 

reached, the most important of which is that the role of academic reputation in achieving the 

competitive advantage of Yemeni universities is of high importance in general, as experts see it; The 

general mean was (2.39), the standard deviation was (0.77), and the relative weight was (80%). The 

field of institutional partnership ranked first with a (high) degree in terms of the arithmetic mean of 

(2.44), followed by the field of social responsibility with an arithmetic mean of (2.41). The field of 

quality and excellence came in the third rank with an arithmetic mean of (2.39). My arithmetic (2.37), 

and the field of institutional leadership got the fifth and last rank, with a mean of (2.35). In light of 

the research results, a set of conclusions and recommendations were reached. 

Key Words: Academic Reputation, Competitive Advantage, Yemeni Universities.  
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  :الاظري للبحث اإلطار-أوًل 
 المقداة:-1

ةفبح م  الضرور  ابهتمنم  نلتع       ة ينمة والتع    الينمعا    ة انفـة حيـث ةفـبح 
مـ  ال ـع   مجـ قرن الحن   والععـرد  ن ـر ا لمـن لـج مـ   ور ل صلصج ل هص القردق والمدا  القب عا 

العدرد م  التحدفن  المعنفرج مهجن  فا بال نن إنكنره فا الهجصض  ندم  حيث رصاجج التع    الينمعا
زدــن ج الق ــ  ابجتمــنيا ي ــى و ســ ن ج ةردولصج ــة ا ت ــن  اليــص  الحــر، و الهمــص اليــردا فــا المعرفــة، 

ييل المىسين  التربصدة ي  ت ب ة المقنلـ  المتيـد ج و الت يرا  اليردعة فا طب عة المج ، و التع    ـ 
  ة المصار . ليص  العم    ع  جمص  الته    و 

ق ــن ج  صدــة و ــن رج ي ــى وءــا ر دــة  ببــد مــ  تــصفر ــن رج ي ــى المهنفيــة  ن وحتــى تكــصن الينمعــ
 ة، امن فحتنج إلى فردق فينند الي ـن ج، سـصاأل يمهنسبة لميتقب  الينمعة، وته ي  ه ه الر دة  قردقة فن

ــ دقــة المىسيــ ة، وةن ف صنــصا ن ةو ميتعــنرد ، لته يــ  هــ ه الدقــة، وكلــى فجــ  انمــ  لــرو  الةيــننصا نصا  
 . (2، 2006 يبد المجد ،  ة ن رد  ي ى تقبيق الر دة  نلمجنرا  العم  نت ة الالزم

ن من فع عج العنل  اليصم م  ت ييرا  فا ظ  العصلمة اب ت ـن فة وابجتمنع ـة وال قنة ـة والتقه ـة إ
الك نألا  وابات نفـن  فـا  والهمص اليردا والمتصتر ل مع صمن  ة ى إلى تلارد الق   ي ى ةفحن 

تحصلجـن  المىسيـن  وءـرورجإذ انن لج ه الت ييرا  آثنر ا ابيـرج ي ـى مدت ـف   الح نج،مدت ف مينب  
م  مىسين  المهتين  واديمن  الروتيه ة إلى مىسين  المعرفة والعقص  وةفبح البحث ي  تقصدر 

لــى المجمــن  فــا س نســن  وةنعــقة ت ــ  المهتيــن  والدــدمن  المقدمــة وتحقيــق الميــلج التهنفيــ ة مــ  ةو 
 (.45، 2012المىسين    القنءا ،

 (Port) بــصرترا ال مننيه ــن  حــي   ــدم  ــصم الميــلج التهنفيــ ة  عــ   واءــح فــا مقجــلقــد بــرز م 
ابسترات ي ن  التهنفي ة بي  مه من  اديمن  وةشـنر إلـى ةن العنمـ  ادهـ  والمحـد  لهيـن  مه مـن  

ن المىسيــة وتكــصن ةي ــر جن القــر  اليدرــدج التــا تكتعــ جــويرفجــن   ن ،يــا لجــنالعمــ  هــص المص ــف التهنف
 . (porter، 1995، 48ة م   ب  المهنفيي   عمي  ال   ة م  تميفن

ـــن ليم ـــا المىسيـــن  ال ـــهنع ة واب ت ـــن فة وابجتمنع ـــة  لـــ ل  تعـــد الميـــلج التهنفيـــ ة هـــدف ن رة ي 
 ابســـــتمرار فـــــا ســـــص  رتيـــــ   ـــــنلت يير المتيـــــنر  وال قنة ـــــة والتع  م ـــــة تيـــــعى إلـــــى تحي قجـــــن بجـــــدف

صم التهنفيــ ة فــا المىسيــن  جــ. ونيــد ةنــج اــال  اليــهصا  ادايــرج بــدأل ف جــر م (32 ،2012،شــمبا 
ن مىسين  التع    العـنلا وذلـ   عـد ح ـص  العدرـد مـ  الينمعـن  والك  ـن  ي ـى  التع  م ة وا صف 

 (.20 ،2014، العتيباينلم ة مح  ة ةو ابيتراف وابيتمن  ادين فما سصاأل  م  مىسين  
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ـ امىسين  التع    العنلا م در   عد  وت ـ  ال ـهنيا وتصليـد  نمجم  ل تهنفيـ ة  يـب   ورهـن فـا التحي 
لكــا ف ــصن اب ت ــن  إنتنج  ــن تهنفيــ  ن ببــد مــ  وجــص  ن ــنم تع ــ   يــن   ــص  وفعــن  و الي مــة المضــنفة 

ـــ   ث ـــ     رتميـــل  ـــنليص ج بجـــدف بهـــنأل  نيـــدج رة  مـــن   عـــر   م  متميـــل فيـــعى إلـــى ابز هـــنر الـــصطها  و 
ةفــــبح  مىسيــــن  التع ــــ   العــــنلا م لمــــة  ــــدجراأل ت ييــــرا  ج ردــــة فــــا ة وارهــــن التع  م ــــة والبح  ــــة 
والميتمع ـــة لت ـــبح  ـــن رج ي ـــى مصاججـــة تحـــدفن  ي ـــر العصلمـــة والمهنفيـــة والصفـــص  إلـــى ةفضـــ  

 2021الـــدرود ،  ـــة واحت نجـــن  ســـص  العمـــ    المدرجـــن  التـــا تتهنســـ  مـــا معـــنرير اليـــص ج العنلم
،1.) 

 المهنفيـــة، اليـــص  والمىسيـــن تعـــد الميـــلج التهنفيـــ ة  م ن ـــة اليـــال  ادســـن  لمصاججـــة تحـــدفن  
ــن لتحدرــد المىسيــن  الهنجحــة مــ   دن المىسيــن  الهنجحــة تتميــل  دفيــن   غيرهــن وتم ــ  مع ــنر ا مجم 

ن مت قهـــة مـــ  ةن الهمـــنذج القدفمـــة لجـــن  ـــد د  نَّجـــ ار  نســـتمر نمـــنذج جدرـــدج ف ـــع  تق يـــدهن ومحنينتجـــن 
إفينب ـن  تم ـ  مىشـر افجـا  بجـن،وةن المهنفيي  ي ـى ي ـ  انمـ   واسا،ةفبح  معروفة ومتنحة  ع   

سـصق ة  وح ـةنحص تصجج المىسين  بحتال  مص ا  ص  فا اليص  مـ  اـال  ح ـصلجن ي ـى سـمعة 
 (.106 ،2016 مهنفييجن،  عبن ،ةيبر م  

 التـا وال نفـن   نلمقنفد فدتص ة من ادولصدن  م  ةولصدة ةءحى مىسية ل جيدج سمعة إفين  ةن

 ة راـ فقـد  نجردتاواسـتمر  نجـ قنة فضـم ج دنـ اليدرـد ءـاالص  ظـ  فـا نجـلتحي ق المىسيـن  تقمـح

 فـا اإلفيـنبا نهـوت ثير  ن،جـنينح ى ـي  ـص   تـ ثير مـ  نجـل لمـن وذلـ  نجلـدر اليـمعة م ـةهة  مدى الينمعن 

 ى ـي القـدرج نجـفعقي والتـا نهـ اةفر  صا ن  سـ تقـصدر فـا  هتيـن نجـةن يمـن ن،جـمه الميـت يدر  صك سـ

 (.645، 2019 يقيال ،  القصدة التهنفي ة ال روف ظ  فا ردةاابستمر 
ا م  ةه  المعنرير المعتمدج لتقي   الينمعن  امـن ةن لجـن  ور حنسـ  فـا ر دـة   وتعد اليمعة واحد 

تع  م ة فا ءصأل الميتصى العنم لالهتمنم  نلتع    العنلا فا ي ـرنن الحـنلا مـا إفينب ة ل مىسين  ال
م جــصم اليــص ج وانتعــنر تكهصلصج ــن المع صمــن  بــرز ابهتمــنم فــا تقــدف  الدــدمن  الينمع ــة وذلــ  مــ  
اــال  ابهتمــنم رفــا ميـــتصى الك نفــة الددم ــة وجص تجـــن التــا تم ــ  ةحــد العصامـــ  المــىثرج فــا تحيـــي  

  (.3، 2012ج   الق بة  يص ج، اليمعة و 
 ـــد  الينمعـــن  نـــج إذا اننـــ  هـــ هإوا ـــا الينمعـــن  ال مه ـــة، فم ـــ  القـــص  ي ـــى وبدطاللـــة مت ن ـــة 

اســـتقني  إلـــى حـــد مـــن ةن تـــى   مـــن ةواـــ  إليجـــن مـــ  مجـــنم وميـــ صل ن  حتـــى ا ن، فـــدن وءـــعجن، 
وفا ءصأل الت يرا  العم قة  وبدم نننتجن و دراتجن المتصاءعة، وبقدر من تصاجج م  مع ال  وتحدفن ،

والعنم ة التا تكتيـح يـنل  اليـصم، فدنـج ف ـع  ي يجـن الت نيـ  اإلفيـنبا مـا ت ـ  التحـدفن  والت يـرا  
فـــا ت ني جـــن نـــنج  يـــ  ال يـــصج  بةيـــد ةن ال ـــعص ناليـــردعة، وتحقيـــق ةهـــدافجن وةمـــن  ميتمعجـــن، حيـــث 

لج التهنفيـ ة بـي  الينمعـن ، لـ ل  تـ تا هـ ه الهنش ة فا اد األ واليمعة ادين فم ة التا تحقق لجن المي
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ــــة فــــا تحيــــي  الميــــلج التهنفيــــ ة  ــــة ي م ــــة متصاءــــعة لمعرفــــة  ور اليــــمعة ادين فم  الدراســــة امحنول
 ل ينمعن  ال مه ة. 

 اشكلة البحث:-2
الينمعـن  ال مه ـة اليـصم معـ ال  معقـدج وا يـرج تحـد مـ  ة األ يم جـن وتيع جـن غيـر  ـن رج تصاجج 

ص  التهــنفو ومــ  هــ ه المعــني  از واج ــة المعــنرير ،وتــ اير إنيــنز يم  ــن  اد األ، ي ــى المضــا فــ
ميـــتصاهن رت ـــنو  مـــ  حيـــث تصجججـــن نحـــص  فـــدنورغـــ   عـــأل مـــن تحقـــق مـــ  تقـــدم ل ينمعـــن  ال مه ـــة  

سـترات ي ة ذا  البعـد العـنلما فـا اققجـن وةهـدافجن، ولعـ  التهنفي ة العنلم ة،  يـب  ي ـن  الر دـة اب
جتــ ا  دم الحضــصر الييــد مــ  اــال  تحقيــق ســمعة ةين فم ــة وميــلج تهنفيــ ة تىه جــن باليــب  فــا يــ

المتميلد  مـ  القـال  وةيضـنأل هي ـة التـدردو الـدوليي ، وفـتح  هـصا  التصافـ  لالسـت ن ج مـ  ابـرا  
 فـا بـرام  التصةمـة ،والتبـن   الع مـا، والعـراين  الينمعن  العنلم ة ي  طردق التعـنون الـدولا متمـ ال  

طب عة التصسا فا مىسين  التع    العنلا والهمص اب ت ن   المتص ا وريبـة اليـ نن  إن لبح  ة، امنا
 راتجن مع   الينمعن  فـا الـدو  المتقدمـة، وتعنم ـ  معجـن فـا ءـصأل ةفا التع   والتع   ، مع  ة  د 

الينمعــن   العال ــة بــي  الت ــه ل العــنلما ل ينمعــن  مــ  ةجــ  تحقيــق ســمعة ةين فم ــة متميــلج، وان
ال مه ة اليصم  حنجة منسة إلى ةن تدرك ه ه الحي قة، وهـ ا رـهع و بـدوره ي ـى ءـرورج تبهيجـن معـنرير 

   م ة مهجن والعنلم ة، ر م ن ترتقا بجن إلى س   تحقيق التميل والص صف  م نف الينمعن  الرفيهة اإل
 ــة وتبهــا ر دــة اســترات ي ة ينلم ــة التهنفيــ ة ل ينمعــن  ال مهج ل  يــصج المتص عــة مــ  اــال  تحقيــق الميــل 

ءـــ نأل البعـــد الـــدولا ي ـــى ةنعـــقة التـــدردو، والبحـــث الع مـــا، وادمـــة كوةهـــداف ذا  فـــب ة  ول ـــة، و 
معــ  ة   تب ــصر  ومــ  ههــنوامــتالك اليــمعة ادين فم ــة فــا تحقيــق الميــلج التهنفيــ ة العنلم ــة  الميتمــا،

تحقيزق الميزة  الناافسزية للمااعزال فزي عة األكاديميزة دور السزم : اا ا تاالدراسة الحنل ة  نليىا  
 ؟اليماية 

 أهداف البحث:-3
 : ا تا هدف البحث إلى

 والميلج التهنفي ة(.  ادين فم ة،الم نه ما لك  م   اليمعة  اإلطنرالص صف ي ى  -

  العنلا.التعرف ي ى ة عن  اليمعة ادين فم ة فا مىسين  التع     -

 التهنفي ة فا مىسين  التع    العنلا.  الكعف ي  مىشرا  الميلج -

 التعرف ي ى  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة فا مىسين  التع    العنلا.  -

 أهمية البحث: -4
 تكم  ةهم ة البحث الحنلا فا العدرد م  اليصان ، ةهمجن:
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 فـا الميـلج التهنفيـ ة فـا ثيرهـناليـمعة ادين فم ـة وت  مصءـص  تهنولـ  التـا الق ي ـةاد حـن   مـ  ةنجـن -
 يـعىدو  محـدو ج الميـن  هـ ا فـا والبحـص  الدراسـن  الد ـص،، دن ي ـى وجـج ال مه ـة الينمعـن 

 ومعرة ة. م ة ي من ج تصفير فا تيج  مصءصع ة ي م ة لتقدف   راسة صن البنح 
 والمجتمـي   ـ مر البـنح ي  ت يـد ي م ـة  مرجع ـة ال مه ـة الم تبـة وانفـة العرب ـة الم تبـة البحـث رـدي  -

 ميتقبال. الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ي ى نهوت ثير  اليمعة ادين فم ة
الميـلج  ي ـى نهـوت ثير  حـص  اليـمعة ادين فم ـة را االقـر  لمتدـ   م يـدج ومع صمـن  ب ننـن  تـصفر الدراسـة -

 لا.بجن البحث الحن ارج التا والهتنة  التصف ن  م  ابست ن ج اال  م  التهنفي ة ل ينمعن 
والمصءـــص  الـــ   تعنليـــج والمص ـــا المدتـــنر  المبحصثـــةتكتيـــ  هـــ ه الدراســـة ةهميتجـــن مـــ  ةهم ـــة المت يـــرا  
اله ردــة لمت يــرا  الدراســة المتم  ــة  نليــمعة  ادطــر ل دراســة، إذ تيــج  هــ ه الدراســة مــ  اــال  طــر 

نلتميل اليـــنمعا فـــا مـــ  الضـــرورا  ابســـترات ي ة لالرتقـــنأل  ـــ عـــدادين فم ـــة والميـــل التهنفيـــ ة التـــا ت
 مىسين  التع    العنلا.

ن الهتنة  التا تصف  إليجـن البحـث  ـد ت يـد البـنح ي  والمجتمـي  فـا تقـصدر ة األ الينمعـن  ال مه ـة مـ  إ -
 اال  تلودده   نلمىشرا  والمع صمن  التا تينيده  ي ى إجراأل ملدد م  الدراسن  والبحص  الجن فة

 معن  ال مه ة.إلى تحقيق الميلج التهنفي ة ل ين
( تتهــنو   ور اليــمعة ي فعــد البحــث الحــنلا محنولــة ي م ــة لع جــن ادولــى مــ  نصيجــن  حيــ  ي ــ  البــنح  -

 حقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة.تادين فم ة فا 
 البحث: حدود-5

بحيــ  حقيــق الميــلج التهنفيــ ة ل ينمعــن  ال مه ــة و ت ور اليــمعة ادين فم ــة فــا  الحززدود الموعززو ية: -
 البحث. ة اج المينب  المحد ج فا 

 ييهة م  الدبراأل م  الينمعن  ال مه ة.الحدود البشرية:  -
 م(.2022/2023العنم  ت  ته ي  البحث اال  الحدود الةااية:  -
 الينمعن  ال مه ة.الحدود المكانية:  -

 اصطلحال البحث:-6
 السمعة األكاديمية:-أ

ن: (2012يعرفها عود  )  ةبرزهن وم  والدنرج ة المدت  ة، الداا  ة الينمع ة العهنفر م   عدردل ر دة     نَّج 
 والق بة ي ى اليصاأل. اليمجصر  اوت صر  وانقبنين  الينمعة،  اا  اإليالم وسنة 

 .اللم  مروز ما ال مه ة الينمعن  ي  اليمنهير كصنجنت ال صرج ال هه ة التا جرائًيا بأنها:إوتعرف 
 المية  الناافسية  -ب
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  نجـن الميـلج التهنفيـ ة القـدرج ي ـى التحـرك  يـرية ل مقنلـ  المت يـرج  (21، 2009يرفجن العنرد ،    
 الدنفة  نلق بة وةفحن  الم  حة م  حيث سرية ابستين ة ومرونة التصفي . 

ن:( 152، 2013يرفجن  دصش،   امن      صج  ايمة ةو ق مـة ةسنسـ ة تتمتـا بجـن المه مـة وتـىثر      نَّج 
 صك العمــالأل فـا إطــنر تعــنم ج  معجـن، وتيــتمر لمــدج طصد ـة   ــأل اله ــر يـ  طــص   ورج ح ــنج فـا ســ

 الي عة ةو الددمة التا تقدمجن ه ه المه مة ةو   رهن .
م       نجن: (7، 2017  القردعا،ودعرفجن  ادربـن   ث    جها درج المه مة ي ى تحقيق ال صز ي ى مهنفييجن و 

 يمن . وتحقيق البقنأل فا ينل  اد
ـــن   نجـــن: هـــا الميـــلج التهنفيـــ ةتعـــرف مـــ  اـــال  مـــن ور     امـــتالك الينمعـــن  ال مه ـــة إلحـــدى  إجراة  

الد ــنةص المجمــة والهــن رج التــا تيع جــن فــا ميــتصى ةي ــى مــ  مهنفيــيجن الــ ر  فحــنولصن ال حــن  بجــن 
 والح ص  ي ى الم ننة التا تتمتا بجن. 

 اليماية:  المااعال-جز 
م  ةين فم ــة وتدردب ــة  عــد المرح ــة اع  م ــة فمه ــة ح صم ــة اننــ  ةم انفــة تقــدم بــر هــا اــ  مىسيــة ت

تمهح  رجن  ي م ة متهصية ي ى فعيد الدب صم العنلا والب نلصردص  و  فعن لجن،س ة ال ننصدة ةو من راالد
 فعن لجن.ةو من  والداتصراه والمنجيتير 

 :الدراسال السابقة-اثانيً 
 دراسال عربية: -أ
 ادى تحقيق أبعاد المية  الناافسية في جااعة المةير  ( بعاوان:2021م )دراسة الهما .1

 .)دراسة حالة( اليمن-إببمحافظة  
هـــدف  الدراســـة إلـــى التعـــرف ي ـــى مـــدى تحقيـــق ة عـــن  الميـــلج التهنفيـــ ة فـــا الينمعـــن  الدنفـــة 

ة فـــا  محنف ــة إ   ـــنلتقبيق ي ـــى جنمعـــة اليلدـــرج، وذلـــ  ب تــرا  ســـب  تحيـــي  الميـــلج التهنفيـــ 
 لتحقيـــق ادهـــداف المهعـــص ج، و ـــد اســـتددم البنحـــث الينمعـــن  مـــ  ةجـــ  تحيـــي  اد األ وفـــصب  

المهج  الصف ا التح ي ا واستددام ابسـتبننة ة اج  ل دراسـة، وتـ  تصزدعجـن ي ـى ييهـة الدراسـة التـا 
ـــن ومصظ ـــة مـــ  إجمـــنلا  40ب  ـــ    ـــ60( مصظ   فـــا جنمعـــة اليلدـــرج، ومـــ  ةبـــرز نتـــنة   ن( مصظ  

 دراسة:ال
 ةميــتصى تحقيــق ة عــن  الميــلج التهنفيــ ة فــا جنمعــة اليلدــرج حيــ  آراأل ييهــة الدراســة ينل ــ ةن-1

 (.3.59نيب  ن  إذ ب   المتصس  الحينبا  
ي ـث   ح  -2 المتصسـ  الحيـنبا  إن  عد التك  ة المهنسبة ي ى ةي ى ق مة ل متصسـ  الحيـنبا  ح 

 ى ةن التك  ة ل ددمن  التع  م ة التـا تقـدمجن جنمعـة (  وهص رد  ي4.36العنم ل بعد انمال ب    
 اليلدرج ة   م  تك  ة غيرهن م  الينمعن .
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( بــــي   ي ــــة ة عــــن  الميــــلج 3.25  عــــد اإلبــــدا  المت ــــص  ي ــــى ة ــــ  متصســــ  حيــــنبا   ح ــــص -3
تح يل فا تقـدف  الالتهنفي ة  وهص من فيتصج  ي ى ق ن ج الينمعة ةن تعم  ي ى تعي ا اإلبدا  و 

 منتجن.اد
( بـــــي  آراأل الي ـــــن ا  ادين فم ـــــة 0.05 ميـــــتصى فـــــرو  ذا   بلـــــة إح ـــــنة ة يهـــــد  وجـــــص -4

واإل اردــــي  حـــــص  ميــــتصى تحقيـــــق جنمعــــة اليلدـــــرج د عــــن  الميـــــلج التهنفيــــ ة ول ـــــنلح الي ـــــن ا  
 ادين فم ة.

المااعزال  فزي العلمزيرؤية اسنراتيمية اقنرحة لنطزوير البحزث ( بعاوان: 2019دراسة غبور) .2
 .المصرية لنعةية قدرتها الناافسية

 هدف  إلى تحقيق ا تا:
تح ي  ادطر اله ردـة ل بحـث الع مـا فـا الينمعـن  مـ  حيـث ةهميتـج وةهدافـج وتحدفنتـج ومتق بـن   -

 تقصدره.
 .داا  تحييهجنمالص صف ي ى اإلطنر الم نه ما ل قدرج التهنفي ة ل ينمعن  و  -
ا  تقصدر البحث الع ما فا الينمعـن  الم ـردة لتعلدـل حة تحد  مينر تر تقدف  ر دة استرات ي ة مق -

  درتجن التهنفي ة.
ادطــر  المــهج  الصفــ ا لصفــف جصانــ  معـ  ة البحــث بجــدف التعــرف ي ــىواسـتددم  البنح ــة 

اله ردة ل بحث الع ما فا الينمعن ، ما تصء ح المهق قن  ال  يف ة لم ـق ح القـدرج التهنفيـ ة 
  ن.وةه  متق بنتج ومداا  تحييهج

وآليززال  اسززنراتيمييم اززن ااظززور لززالنع فززيإدار  النميززة  بعاززوان:( 2018) الةىيززرى،دارسززة  .3
 .تيمية كأدا  لنامية المية  الناافسيةاواليقظة السنر  الناافسية،تحقيق المية  

ـــالتع فـــادف   ارســـة إ ارج التميـــل جاســـت والتـــا وآل ـــن  تحقيـــق الميـــلج  اســـترات يا   مـــ  مه ـــصر  
ووءع  الدارسـة مقترحـن  لتحقيـق  التهنفي ة،ت ي ة ا  اج لتهم ة الميلج ال ق ة ابستر وا التهنفي ة،

م ــن ايتمــن  مــدا  ال ق ــة ه م ــة اــنن مــ  ة  متميــل فــا المىسيــن  التع إ ارج الت ييــر لتحقيــق ة األ
وت ييــر ثقنفــة العمــ   ابســترات يا،ر اد األ ا  لــدي  التهنفيــ ة وءــمنن اســتمر جت ي ة امــهاابســتر 
  ة الت يير.   يم فاي  فا انفة الميتصدن   ومعنراة العنم التع  م ة،المىسية   اا 

بال تحقيق المية  الناافسية لمااعة الماصور  فزي لانط بعاوان: (2018)العظيم،  دارسة عبد .4
 .العالمية الخبرالعوء بعض 

صأل  عـــأل بـــن  تحقيـــق الميـــلج التهنفيـــ ة لينمعـــة المه ـــصرج فـــا ءـــ دف  تحدرـــد متقجاســـت والتـــا 
ى ييهـة مـ  ةيضـنأل  ـ، وطبقـ  اسـتبننة يا  الصفـ جالعنلم ة، واستددم  الدارسة المه الدبرا 

ن لتحقيـــق الميـــلج هـــبـــن  الصاجـــ  تصافر  ى المتق ـــدف التعـــرف يجـــ  ب854ن   جـــهي ـــة التـــدردو  صام
  يــد  مــ  الينمعــن  ادجهب ــة م ــ  جنمعــة االتهنفيــ ة  ينمعــة المه ــصرج، امــن استعرءــ  ابــر 
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صردـــدا، وةشـــنر  نتـــنة  الدارســـة إلـــى وجـــص   عـــأل جصانـــ  الق ـــصر فـــا وا ـــا جنمعـــة  وف مصســـ ص
صمــن ، و مــة  بحــص ، ووجــص    ــصر فــا تصظ ــل تقه ــة المع ل الــدولاالمه ــصرج م ــ   مــة الهعــر 

 ارتبنط البحص   مع ال  الميتما.  
لناافسزية فزي سزنراتيمية فزي تحقيزق الميزة  ا: دور الرشزاقة ال(، بعازوان2018) هدراسة الفقي .5

 اؤسسال النعليم العالي
هـــدف  الدراســـة الحنل ـــة إلـــى تيـــ    الضـــصأل حـــص   ور الرشـــن ة ابســـترات ي ة فـــا تحقيـــق الميـــلج 

ر ة عــــــن ا ل رشــــــن ة ابســــــترات ي ة هــــــا:  الحينســــــ ة نالتهنفيــــــ ة  ل ينمعــــــن  ال مه ــــــة، و ــــــد ااتــــــ
عتراة، سرية ابستين ة، اات نر ابسترات ي ة، المقدرا  اليصهردة، وءص  الر دة، الميىول ة الم

ادهداف ابسترات ي ة( لمعرفة  ورهن فا تحقيـق الميـلج التهنفيـ ة ل ينمعـن  ال مه ـة،  واسـتددم  
البنح ــة المــهج  الصفــ ا التح ي ــا ،وتصفــ   الدراســة إلــى ميمصيــة مــ  ابســتهتنجن  ةهمجــن ةن 

 ــ  مىسيــن  التع ــ   العــنلا،  مــن شــعن  جــ وج الت ييــر فــا  إلجــن  ور فــا  ابســترات ي ةالرشــن ة 
فيـنيدهن فـا تحقيـق ميلتجـن  مـنوهـص   فحي  م  سرية استينبتجن وتك  جن ما ميتيدا  الع ر

 التهنفي ة. 
المية  الناافسية فزي المااعزال  على السنراتيمي النوجه أثر ( بعاوان:2017)دراسة العماري  .6

 اليماية.
 نحـص جالتصجـ، اليـص   نحـص جالتصجـ ( ت يااابسـتر  جـجالتص  محـنور ةثـر معرفـة إلـى سـةاالدر  دف هـ

 الينمعـن  فـا التهنفيـ ة الميـلج فا) دافهواد والرسنلة الر دة، و التكهصلصج ن نحص جالتصج، و الردن ج
 الينمعـن  فـا والته ي فـة  ـن الع  ار ااإل  فـا سـةاالدر  ميتمـا وتم ـ الح صم ـة واده  ـة ال مه ـة ،

 %)  جنيـبت مـن ة  ا فـر    ( 219 ) سـةاالدر  ييهـة  ـ  وب (،454)   ـب الـ    ـةه واد الح صم ـة
 جبهصع ـ الصفـ ا  جالمـه اسـتددام تـ  سـةاالدر  دافهـة  ولتحقيـق سـةاالدر  ميتمـا مـ  (48.24

 الب ننن  تحمي  ت  يمن سة،االدر ء ن  فر  لي ن  ي  اج  استبننة تقصدر ت  امن  والمقنرن  ا ي التح
 وجـص  نجـمهة  الهتـنة  مـ  ميمصيـة إلـى سـةاالدر    ـ وا SPSS  برنـنم   نسـتددام ح ـنة  نإ

 فـا التهنفيـ ة والميـلج ال رع ـة  محـنوره ت يااابسـتر ج التصجـ بـي  ينل ـة طر فـة ارتبـنط يال ـة
 التهنفي ة الميلج تعلدل فا ةثر جل ال رع ة  محنوره ت يااابستر  جالتصج وةن الح صم ة، الينمعن 

 .إح نة ة وبدبلة
( بعاوان: واقع المية  الناافسية في المااعال األردنيزة الحكوايزة فزي 2017)العياصر  دارسة  .7

 ال اإلدارية المعاصر   هعوء التما
وا ا الميلج التهنفي ة فا الينمعن  ادر ن ة الح صم ـة فـا ءـصأل ي ى ف ر تعالهدف  الدراسة إلى 

ا  ييهة الدراسـة ر ال رو  بي  متصسقن  إجن ن  ةف التعرف ي ى ن  اإل اردة المعنفرج، و هابتين
  جاسـتددم البنحـث المـه ،ك ار (و  - ةيـن فما ى اسـتبننة الميـلج التهنفيـ ة تعـلى لقب عـة العمـ  ي
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 ((81( مـهج  304سة، وتكصن  ييهة الدراسة مـ   راد الصف ا الميحا، وايتمد ابستبننة ة اج ل
  إليجـن الدراسـة  التا تصفـالتدردي ة، وةبرز الهتنة   الجي ةم  ةيضنأل  ن( ةين فم   (223إ ارد ن، و

ا تــا: ب ــ  تقــدرر وا ــا الميــلج التهنفيــ ة فــا الينمعــن  ادر ن ــة الح صم ــة مــ  وججــة ن ــر ةفــرا  
   إ اردــة هإ ارج الينمعــن  ادر ن ــة مــ  تبهــا م ــن ي ــىييهــة الدراســة  رجــة متصســقة.، لــ ا ببــد 

ن  اإل اردــة هــن مــ  ابتينهــج، وغير  ارج المعرفــة، والجهــدر كة،  و  معنفــرج م ــ : إ ارج اليــص ج العــنم
يـدم وجـص  و وظـنةف الينمعـة  واداـ  بجـن نحـص التهنفيـ ة والعنلم ـة،  ميـتصى التا تى   إلى رفـا 

ـــن  ةفـــ ـــي  متصســـقن  إجن  ـــة إح ـــنة ة ب ى اســـتبننة الميـــلج  ـــ  ييهـــة الدراســـة يرافـــرو  ذا   بل
  إ ار (. -التهنفي ة تعلى لقب عة العم  ةين فما

( بعازززوان: اسزززنوى تحقيزززق رؤسزززاء األقسزززام األكاديميزززة فزززي 2015)والازززا ر سزززة بزززا دو  راد .8
 .الندريس هيئةة نظر أعضاء همية  الناافسية ان وجلل ءالبنراالمااعة األردنية وجااعة 

ادر ن ـة  ميـتصى تحقيـق ر سـنأل اد يـنم ادين فم ـة فـا الينمعـةالتعرف ي ى هدف  الدراسة إلى 
ة ن ر ةيضنأل هي ة التدردو ،وا ل  معرفـة ال ـرو  بـي  جفي ة م  وجميلج التهن وجنمعة البتراأل ل

 الرتبـــة  متصســـقن  إجن ـــن  ةفـــرا  ييهـــة الدراســـة ي ـــى اســـتبننة الميـــلج التهنفيـــ ة تعـــلى لمت يـــرا 
وابسـتبننة  ،استددم البنحـث المـهج  الصفـ ا الميـحا، ادين فم ة، ونص  الينمعة، ونص  الكم ة(

ز الهتـــنة  التـــا تصفـــ   إليجـــن الدراســـة: ب ـــ  ميـــتصى تحقيـــق الميـــلج ةبـــر ، واننـــ  يـــ  اج ل دراســـة
ة ن ـــر ةيضـــنأل هي ـــة التـــدردو  رجـــة جـــالتهنفيـــ ة فـــا الينمعـــة ادر ن ـــة وجنمعـــة البتـــراأل مـــ  وج

متصســقة، وجـــص  فــرو  ذا   بلـــة إح ــنة ة بـــي  متصســـقن  إجن ــن  ةفـــرا  ييهــة الدراســـة ي ـــى 
الرتبـــة ادين فم ـــة، ونـــص  الينمعـــة( وذلـــ  ل ـــنلح رتبـــة اســـتبننة الميـــلج التهنفيـــ ة تعـــلى لمت ير  

ةســتنذ، ول ــنلح الينمعــة الدنفــة، ب تصجــد فــرو  ذا   بلــة إح ــنة ة بــي  متصســقن  إجن ــن  
 ةفرا  ييهة الدراسة ي ى استبننة الميلج التهنفي ة تعلى لمت ير نص  الكم ة.

 دراسال أجابية : -ب
 ة تماه سمعة المؤسسال المااعية اللينوانية( حول رؤية الطلب2012دارسة ايمل سوننيال) .1

سـمعة المىسيـن  الينمع ـة ال يتصان ـة مـ  اـال  ر دـة الق بـة،  مـن فعقـا  إلـى تح يـ هدف  الدراسـة  
ــن ل يــمعة المىسيـــ ة الدنفــة   ربعــة مـــ  الينمعــن  ال يتصان ـــة ي ــى ةســن  مـــهج  ق ــن  ســـمعة  تقي م 

ـ ـن تقي م    ويصامـ  اليـمعة المىسيـ ة مـ  وججـة ار شـن لكـ  مى المىسيـن  الينمع ـة. ودقـدم البحـث ةفض 
مــ  اــال   حــث وفــ ا مح ــا ي ــى ميــتصى ليتصان ــن. و ــد تــ   ليتصان ــة،ن ــر القــال  فــا اــ  جنمعــة 

نترنـــ  وكرســـن  الـــروا   إلـــى العيهـــة الميـــتجدفة وهـــ  ط بـــة الينمعـــن  اإل رفـــا ابستق ـــنأل ي ـــى شـــب ة
ـــة ب ـــ  يـــد  الميـــتييب ـــ  398  لالستق ـــنأل يال يتصان  تـــ  ق ـــن  اليـــمعة المىسيـــ ة ل ينمعـــن   ،طنل

ومقنرنتجـــن بهـــنأل ي ـــى مىشـــرا  ســـمعة المىسيـــة، وةظجـــر  الهتـــنة  البح  ـــة ةن المىسيـــن  الينمع ـــة 
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ال يتصان ـة التــا اننـ  محــ  الدراسـة تح ــى  يـمعة جيــدج مـ  وججــة ن ـر الق بــة، إب ةن ههـنك الك يــر 
   اليمعة فا الميتقب . م  ادمصر المجمة التا في  مراينتجن لتحيي  ت 

 ( حول تقييم تأثير سمعة المااعة على نوايا أصحاب المصالح. 2009)ارسيل دارسة جااي  .2
ةفـــحن  الم ــنلح. وتحقيـــق فجـــ   ن ــن هــدف  الدراســـة إلــى استكعـــنف تــ ثير ســـمعة الينمعــة ي ـــى  

فيــمح بتح يــ   إلــى ذلــ ، فدنــج الينمعــة.  نإلءــنفةك الميمصيــن  المدت  ــة ليــمعة اةفضــ  لك ف ــة إ ر 
ابهتمنم فا م  العصاةد الي صا ة الدنفة   فحن  الم نلح  وهص مصءص  ل  فحظ إب  قدر محدو  

ــن لي ــن  ال ــصرج ال هه ــة  الع م ــة،اد ب ــن   ووجــد  الدراســة ةن العصامــ   ل ينمعــة،تــ  ت ــم   مي نس 
ت ــه ل ال ــصرج  فــاثــر  الدنفــة  نليــمن  ادين فم ــة واليــمن  الردنءــ ة والت ق ــة اإلابنردــة  ــد ة

مــ  غيــر الق بــة فقــد اهتمــصا  يــمن   ةمــن البــنل صن ال هه ــة الــ    دمــج الق بــة الحــنليصن فــا الينمعــة. 
  يـــنةالتج . اةفـــد نةج  وةفـــر  آراألمعـــنبجة يهـــد ت ـــه ل الينمعـــن  مـــا اهتمـــنمج   ـــنلتقي   مـــ  اـــال  

 ثير مبنشـر ي ـى ت ـه  ن  ويالوج ي ى ذل ، فقـد اـنن لميـتصى التع ـ   ومـدى اإلييـن  العد ـا تـ
ال صرج ال هه ة. و د يلز  الهتنة  التـا تصفـ صا إليجـن مـ  فكـرج ةن ةفـحن  الم ـنلح المدت  ـة لـدى 

 ين  مدت  ة ي  سمعة ت   المىسية.ار  ة  مىسية لدرج  إ
دارسزة حالزة  يم العاليلالناافسية في اؤسسال النع السنراتيميالبعاوان:  2014))دارسة كافيين  .3

 عال في االوي الماا
التــا  التقــصرا اســترات ي ن  التهنفيــ ة فــا التع ــ   العــنلا، ومــنها  رف ي ــىتعــالهــدف  الدراســة إلــى  

طرة  ي ى مىسين  التع    العنلا فا مدرهة مالو ، استددم البنحث المهج  الهصيا، والمقنب ة ا  اج 
 اديــن فميي ،ينمعــن  ةو مم  ــيج  ( ةفــرا  وهــ  نــنةبا ر ســنأل ال9مــ   ل دراســة، وتكصنــ  ييهــة الدراســة 

ةظجــر  الهتـــنة  ةن اســـترات ي ن  التهنفيــ ة فـــا  قـــن  التع ــ   العـــنلا فـــا مــالو  تحتـــنج إلـــى تقـــصدر 
   .  ةيمن  التع براميا واسترات يا م  اال  ابستمراردة فا متن عة التهنفي ة فا سص  

 الناافسية لنحسين المية  البحث عن المعرفة بعاوان:( 2017سة فارار )ادر  .4
هدف  ه ه الدراسة فا البحث ي  المعرفة لتحيي  الميلج التهنفي ة، ونت ية ل ل  مـ  اند ـنض تك  ـة 

ف ــــا العدرــــد مــــ  الحــــنب  تقــــصم   نلب ننــــن ،التدــــلد  وابســــتددام المتلارــــد  يــــرية ل تقب قــــن  ال ه ــــة 
فنةـدج هـ ه الب ننـن  لك  يـن  ج مـن تكـصن  مضى،العران   يما وتدلد  مع صمن  ةي ر م  ة  و   

ود مـــ  ابســـترات ييصن التيـــنردصن فـــا ايتيـــن  المعرفـــة لتحيـــي   ـــدرج الميـــلج  واءـــحة،المدلنـــة غيـــر 
 التهنفي ة فا البي ة القب ع ة التهنفي ة سردعة الت ير. 

 :ان الدراسال السابقة السنفاد  هوجأ-جز 
 البحث.تكصد  إطنر ينم وشنم  ي  مصءص   -
الدراســـن  اليـــن قة فـــا فـــ نغة معـــ  ة البحـــث واات ـــنر مـــهج  البحـــث وتعردـــل ابســـت ن ج مـــ  مهجي ـــة  -

 م ق حن  البحث.
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 الاظري للبحث: اإلطار-ثالثا
 السمعة األكاديمية:-1

 المفهوم
 تحقيق ى ي نج درت حيث م  ينمعة ل بة الق تقي   :نج  ن ((Reznik and Yudina ،2018 فعرفجن
 .نهبصيص  والصفنأل نجادمنت

 مـ   ة فضـاد لعـعنر الينمعـة امـتالك :نجـ  ن (2009، (Bowman and Bastedo) نجـودعرف

 الر دة: نج  ن sontaite-Petkeviciene(  (2013ن جيرف حي  فا ،اإليالم ووسنة  صرجاليم  ب 

 نقبني ن حص  الينمعة.ا وتكصدهجنةذانج   صرجاليم نجك فمت التا

 :األهمية
    ـالتع مىسيـن  تقيـ   فـا الينمعـة نجـي ي تيـتهد التـا نجـمهوة  بـ  ،المعـنرير ةبـرز مـ  اليـمعة  نتـ 

 صرجـواليم الم ـنلح ةفـحن   بـ  مـ  الينمعـن  ر دـة حي  فا اإلفينبا الدور   تمت اجف العنلا،
 الحدرث، الع ر فا العنلا    التع مىسين  فا وكفينبا ينلا ميتصى  تحقيق فا الكبير  جتمنمهوا 
  جوجـ ب والميـت مرد  بـة الق اسـتققن  ى ـي ة ـنةجال القـدرج القيبـة اليـمعة   ـتمت التـا ينمعـن  ول

 ( Rauhvargers, 2013, 2 ل ينمعة 
 فـا تكمـ  ينمعـن  ل اليـمعة م ـةهة  ة نَّ   Reznik and Yudina (2018) ودص رهـن ردلنـ  وةءنف
 رتدابي اتدنذ نجةن ى ي ادح نن مع   فا إليجن ره ر يمن والميت يدر ، صرجاليم رءن ميتصى  تقصدر

 الحيـهة  ـصرج ل إ رايجـ  وزدـن ج المه مـة تيـنه   ـجي والح ـن  ميتما ل إفينبا مص ف بهنأل إلى دفجت
 ن،جـفي الميـت يدر  ةمـصا  ى ـي  نلمحنف ـة القيبـة نجسـمعت طردـق يـ  الينمعـة تـتم   حيث ينمعة، ل

 فا يبير  ع   رىثرون  وال ر  الم نلح ةفحن  إ راك فا فني  ة وةي ر  مة س ينمة يال ن  وبهنأل
 ينمعـة ل والضـعف القـصج ةمـني  اسـتهبنط فـا تينيد  جب انفة ن ر ن جوج وتكصد  ا ارد  جتصج 
 .نجمه والميت يدر  صرجواليم بة الق لر دة وفقن
 بعاداأل
 الجنما ية:  المسؤولية-أ

  اهتمنم المه من   م جصم الميـىول ة ابجتمنع ـة رتلارـد  عـ   م حـص  فـا اليـهصا  المنءـ ة ةبد
ــــ  فحــــظ هــــ ا الم جــــصم  نبهتمــــنم اديــــن فما ف إذ ــــل  ، بــــ  ةفــــبح ءــــم  الممنرســــن  اليــــنةدج ق

 .نحنأل العنل ةل مه من  فا جم ا 
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ميمصيـــة مـــ  اإلجـــراألا  التـــا تعبـــر يـــ  التـــلام  Rahim et al( 2011، 122  ودعـــرف  
  ـى ةيـق تـ ثيرا  ءـنرج ةو القضـنأل ي يجـن   ـصرج ا  ـة وتحق ة المه مة الداة  فـا التق يـ  مـ  

 فنةدج مم هة ل ميتما ي ى المدى القصد .
الي صك الته  ما ل مه مة فـا الميـتصى الـ   رتقـنبق مـا  تم   Mzembe( 2012, 30 ةمن  

 المعنرير والقصايد ابجتمنع ة الينةدج والي   والتص عن .
وهص الم جصم ال   تقصم المه من   مصجبـة  Kaufmann and Simons( 2016, 2 ويرفجن  
دم  ابهتمنمــن  البي  ــة وابجتمنع ــة يهــد ممنرســة يم  نتجــن التينردــة، والت نيــ  مــا ةفــحن  بــ

 الم  حة   س ص  طصيا. 
ـــة ســـصاأل ل ـــنلح و ـــن التـــا تتمتـــا بجـــن الميـــىول ة ابجتمنع  ههـــنك العدرـــد مـــ  الد ـــنةص والملاف

 المه من  ةو ل نلح الميتما   صرج ينمة. 
 ا نةص الميىول ة ابجتمنع ة تتم    ن تا:  ة نَّ لى إ (2015، 87 وفا ه ا المين  فعير 

ن العدرــد مــ  المه مــن  تمــرر الميــىول ة ابجتمنع ــة  عــ   طــصيا، وهــا ا ن إالقصع ــة: - 
ا ل ه ـر فـا الميــىول ن  المترتبـة لممنرسـة نعـنطجن التيــنر ،  تعمـ   عـ   مـ لصف وةي ــر اسـتعدا  

 طردق الته    ال اتا. وم  ث  ن تا إلى مرح ة تقصدر المبن را  ي  
است عن  وك ارج العصام  الدنرج ة والتا تتضـم  جم ـا العصامـ  التـا تـىثر فـا حقـص  ةفـحن  -

الم نلح المدت  ي ، وب رت  ابهتمنم  نلعصام  مبنشرج م   ب  اإل ارج الع  ن فا مه مة اديمـن ، 
الم ــ حة فعــعرون بتــ ثير فمــ ال  الت ــص  البي ــا فعــد مــ  العصامــ  الدنرج ــة بن ينمــة ةفــحن  

 يم  ن  اإلنتنج، وههن في  ي ى اإل ارج الع  ن است عن  جم ا العصام  الدنرج ة. 
ةفــحن  الم ــ حة فــا تحدرــد اتينهــنتج    ارجةفــحن  الم ــ حة: تكمــ  المجمــة الرة يــ ة إل- 

ا إلـى اليـ قة التعـردع ة والمقنلبـة بتحدرـد ة ب ـن  ةفـحن  الم ـ حة مـ  اـال  ابي تمـن  استهن  
  .ي ى المهج  التدرديا ربدة  نبستعدا  الداا ا دفحن  الم  حة الداا يي 

ا مـ  ةهـ  الم ـنه   التـا شـن  اسـتددامجن فـا مدت ـف الع ـصم  القياد :-ب فعد م جصم الي ـن ج واحـد 
 عــ   يــنم والع ــصم اإل اردــة  عــ   اــن،، حيــث زا  ابهتمــنم  ــج لــ و فقــ  مــ   بــ  البــنح ي  

ن المه من  التـا تعـننا مـ  ءـعف ةفبح مح  ب  ة ،والكتن  ن نر جم ا المه من  وا صف 
اد األ، ويدم ابهتمنم الكنفا  نلعنم ي ، ودي  ةن رتح ى القنةد  عد  م  الد ـنةص والمميـلا  
م ــــ  الــــ انأل والمجــــنرج واليــــ قة والح مــــة والقــــدرج ي ــــى اتدــــنذ القــــرارا  اليــــردعة ووءــــا الر دــــة 

  .(Silva، 2016، 2 رد  فيجن ا  شراك ا كالميتقب  ة و 
  :(61 ،2015يمن ودتضم  م جصم الي ن ج ثال  رانةل ةسنس ة ها: ال نء ، 

 تحقيق ادهداف المعتراة التا فيعى جم ا العنم ي  إلى تحي قجن.  -
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 الت ثير فا س صك العنم ي  م  اال  من رتمتا  ج القنةد م  ابرج ومجنرج و صج فا الت ثير.  -
 واي  ادفرا  ةفحن  المجنرج والقدرج العنل ة إلى المه مة. القدرج ي ى ج    -

ـــت  يـــر  ـــق ســـصف ر ـــبعأل  ضومـــ  هـــ ا المهق  ـــ   آراألميمصيـــة مـــ  التعـــنردل ل ـــنح ي  التـــا تهنول الب
وتصج ــج ا اـــرد  وامــر ي ــى إفـــدار ادص  ـــدرج العــد ،(Mattewet ,2010 10مصءــص  الي ــن ج  

  قردقة جيدج.وممنرسة الي قة ي يج  م  ةج  إنينز ادهداف 
وديـــتق ا مـــ   (القنةـــد معـــي   ص( هبـــة ةو ميـــلج فمت كجـــن شـــد6 ،2015فـــا حـــي  رـــرى  ال نءـــ ،  

 االلجن الت ثير فا س صك العنم ي  م  ةج  الصفص  إلى ةفض  الميتصدن . 
العم  ة التا رت  م  االلجن إنينز اديمـن  التينردـة و فعجـن وح جـن نحـص  Michel( 2015, 47 ةمن 

 هداف المصءصية   فض  من فم  . تحقيق اد
ر ـنم فدنـ  تمت ـ  يهدمن تتم   م  ق نر من تتحد  وتتك   يهج والتعبير يهـج ال  ـة اد األداء:-ج

ا فـا العقـص  ادايـرج حيـث اـنن  لعـاأل،المعرفة ي  ذلـ  ا إذ ايتيـ  م جـصم اد األ اهتمنمـن متلارـد 
لعدرـد مـ  الدراسـن   إن، حيـث نذات  ـ امتصاجدا فا جم ا المينب  ومـ  المم ـ  ةن نعتبـره ت ـصر  

 زمـــة المنل ــــةرجـــن  جـــ ورهن إلـــى ادإ عـــن  ي ـــى الميـــتصى الـــدولا ة مـــن فدـــص اد األ فم ـــ  واد
   األ المه مة.ة ى إلى الحنجة إلى تحيي    وهص من ة( التا هل  اب ت ن  العنلما  قصج2011 
البـنح ي  التـا تهنولـ   آراألوم  ه ا المهق ق سـصف رـت  يـرض ميمصيـة مـ  التعـنردل لـبعأل  

وممنرسن  المه مة  إجراألا (، التميل فا Moulin, 2007, 182  مصءص  م جصم اد األ مهجن
 فحن  الم  حة واللبنة .م  ةج  تقدف  الي مة إل

هص يم  ة تحقيق الهتنة  المنل ة المتميلج فـا جم ـا  Moran and Audebrand( 2014, 10 ةمن 
 .من رى   فا الهجنفة إلى المينيدج ي ى الهمص  وهص تقصم بجن المه مة العم  ن  التينردة التا

 الناافسية: المية -2 
 المفهوم:

ن:  (:32، 2016يرفتجن سيد     اليمن  التـا تمت كجـن المىسيـة بهـنأل  ي ـى ابرتجـن الصاسـعة    تم    نَّج 
لدــدمن  واــ ل  امــتالك والتــا تبحــث فــا ت ص جــن يــ  غيرهــن مــ  المهنفيــي  فــا المــصار  وادســعنر وا

ن ي ـــى تحقيـــق التميـــل والت ـــر  يـــ  هالك نفـــن  والمجـــنرا  والمعـــنرف التـــا تيـــنيد   المـــصر  البعـــر  ذو 
 . غيرهن م  المهنفيي 

ن: التهنفي ة فا التع    الينمعا فتعّرف ةمن الميلج ميمصية الملافن التا تهتجيجن الينمعة انلتصجج       نَّج 
لعه ــر البعـــر  والتحيــي  الميــتمر والك ـــنألج المتميــلج والت ييــر التكهصلـــصجا ابســترات يا وابهتمــنم  ن

  (.12 ،2014 ال نمد ،التا تكي  الينمعة المقدرج ي ى مصاججة حدج المهنفية فا الميتما  
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ـــّ نَّ وممـــن ســـبق فم ـــ  ابســـتهتنج  هـــا ميمصيـــة المجـــنرا  والمـــصار  التـــا تيـــتق ا  التهنفيـــ ة:الميـــلج    
واست منرهن بجدف تحقيق ادفض  ة ي ى الينمعن  ادارى واستققن  الق بة وذودج   الينمعة تهي قجن

ل دــدمن  التــا تصفرهــن هــ ه الينمعــة مــ  التع ــ   والبحــث الع مــا وادمــة الميتمــا، لتضــم  لجــن الصفــنأل 
  نلرسنلة التا ةنع   م  ةج جن. 

 المية  الناافسية للمااعة:  ابررال
 معة إلى ابهتمنم  نلميلج التهنفي ة ا تا: التا  فع  الين المبررا ةه  

سرية الت ييرا  الحنف ة فا اب ت ـن  العـنلما ةفـبح مـ  الضـرور  انتجـنج سـبي  التهنفيـ ة مـ  ةجـ   -
 تحقيق هدف البقنأل وابستمراردة. 

 (.  101، 2008 زدتصن،ينلم ة رج العصلمة ة ى إلى إفين  بي ة تهنفي ة هانتعنر ظن -
ةهــ  مه مــن  اديمــن  التــا ببــد لجــن مــ  التحــص  إلــى الميــلج التهنفيــ ة ا ســن   يــصن الينمعــن  إحــدى -

وتـــصفير مهـــنخ ته  مـــا مالةـــ  رـــدفا العـــنم ي  لالبتكـــنر  ،ل هيـــن  مـــ  اـــال  تقـــصدر ةســـنليبجن اإل اردـــة
 والتميل. 

ـ    - م   ث ـ   ةفـبحظجصر م جـصم ا ت ـن  المعرفـة المرتكـل ي ـى المـصار  المعرة ـة ةي ـر مـ  المـصار  المنل ـة، و 
نتــنج الينمعــة نيــن  الينمعــة رتص ــف ي ــى تــصافر الدبــراأل الــ ر  فمت كــصن المعرفــة والدبــرج والــ ر  هــ  

 (. 83، 2012 ال نلح،
ن  اســـترات ي ة فــا ال كــر اإل ار  والتـــا تبحــث يـــ  التميــل والت ــص  وبهـــنأل ســمعة وم ننـــة جــظجــصر تصج -

 مــنوهــص   إلــى تحقيــق مقصمــن  الميــلج التهنفيــ ة تقب قجــن  ااــ  الينمعــة رــى   ةين فم ـة ل ينمعــة والتــا
  (.24، 2013 ودح ،ادارى فضم  لجن استمرار المهنفية ما المىسين  ادين فم ة 

، 2014  عـق ،العـنلا ظجصر المعنرير الدول ة والت ه  ن  العنلم ة التـا فرءـتجن ثقنفـة يصلمـة التع ـ    -
47 .) 

 التقصر وكحدا فن  ابيرج ةمنم الينمعة وةللمتجن مصايبة ش    تحد المبررا ه ه  ة نَّ رتضح ممن سبق 
مـ  ةجـ  تحقيـق الك ـنألج وال ني  ـة واليـرية فـا اد األ واإلنيـنز ل صفـص   تجـنالت يير ال عـن  فـا يم  ن

 ل يص ج المق صبة تحي ق ن ل ميلج التهنفي ة فا إطنر الت ييرا  العنلم ة الحنف ة. 
 الناافسية: المية  خصائص

 القنيـدج التهنفي ة الميلج الينمعة  تم   ة األ ي يجن ررتكل التا ادسنس ة القنيدج التهنفي ة لجالمي تم  
 المىسيـة،  ااـ  مـ  تهبـا معيهـة ا ـنةص الينمعـة  مىسيـة ة األ ي يجـن ررتكـل التـا ادسنسـ ة
 إلـى رـى    مـن ن يـج،الميـن   فـا مهنفيـيجن  ـن ا يـ  لجـن إءـنة ة وكفيـن  ق مـة تميلهـن بجـن وتضـم 

 بجـن تتمتـا التـا الد ـنةص ةهـ  ومـ  .القصدـ  المـدى وي ـى والميـتقب  الحنءـر فـا ت ص جن وت ر هـن
 (:310، 2009 ،إ ردو وواة  ال نلبا،، طنهر (ر ا من ل مىسين  التهنفي ة الميلج

 ي ى الميتصى القصد . اليبق المه مة تحقق ةن  معهى وميتدامة ميتمرج تكصن  ةن -
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 فا فترا  زمه ة مدت  ة. مقنرنتجن ةو  نلمهنفيي  مقنرنة  نلهيب ة  تتي التهنفي ة الميلا  ةن -
 ةججـ المه مـة الداا  ـة مـ  ومـصار   ـدرا و  ججـة مـ  الدنرج ـة البي ـة معق ـن  وفـق متيـد ج تكـصن  ةن -

 ارى.ة
  يجصلة ودير.   ارى  تهنفي ة  اميل  إحال  إم نن ة  معهى مرنة تكصن  ةن -
 التا ترى المه مة تحي قجن. والهتنة  ادهداف ما هنفي ةالت الميلا  ه ه استددام رتهنس  ةن -

 الناافسية:أهمية المية  
 والريبـن  الحنجـن  مقنب ـة ي ـى تجـدف يم   ـن التهنفيـ ة الميـلج   ـّ نَّ  (4 ,2007)  ست  يهيـصن  ودىاـد

 إفينز ةهم ة الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ة من ر ا: ودم    ، نلميت يدر المتع قة
 مص ا  ص  بي  مهنفييجن. بحتال  الينمعة تصجج نحص إفينب  ن شر اى م التهنفي ة الميلج تم   -
 نتنججن.كنصايجن و ةي ى ااتالف  والينمعن  المىسين  لعم  جصهردن ينمال   التهنفي ة الميلج تعد -
ن ايتبنرهـن اـال  مـ  مجمـة التهنفيـ ة الميـلج تكـصن  -  ن ةسنسـ  ن لمصاججـة تحـدفن  الينمعـ تهنفيـ  ن سـالح 

 لمهنفية.ا
ن مع نر ا التهنفي ة الميلج تم   -  .غيرهن ي  الهنجحة الينمعن  لتحدرد مجم 
 التهنفي ة. الميلج مص ا ةهم ة -

 :بالمااعال الناافسية المية  أبعاد
 : (133 ،2019،  ا ي (فمهجن التهنفي ة، الميلج ة عن  الين قة اد ب ن  م  العدرد تهنول 
 وث ق ن ارتبنطن  نلتميل اليص ج م جصم ررتب  حيثالمود : -األول البعد
 وبقنأل ونين  الينمعة. استمرار مدى فا الحنس  العنم  المهد ضة التك  ة :ةالنكلف :الثاني البعد
 فا البي ة. الحنف ة الت يرا  ما الينمعة تك ل  مدى المرونة تع قت :المرونة- الثالث البعد
 الينمعن . بي  ل مهنفية ادسنس ة قنيدجال  م ن ة التي    النسليم: يعد -الرابع البعد
 .التهنفي ة الملافن بهنأل رانةل ةه  م  اإلبدا : بعد اإلبداع- الخااس البعد

 اؤشر تاافسية المااعال اليماية:
 حيـثالت ـه ل  فـا  ـة،ه اد ةو الح صم ـة سـصاأل ال مه ـة العـنلا    ـالتع مه من   م العدرد    ا

 فـا  ـةه ة  يينمعـة ،الع ـصم والتكهصلصج ـن جنمعـة ن ي   م ا المح الميتصى  ى ي  ادو ل الت ه  نين

 ى ـي ال ـننا المراـل ى ـي   ح ـ امـن (3680   ميـتصى  العـنلما الميـتصى  ى ـي نج ح ـصل ،م الـ 
 لت ـه  ةاـر نواـن(، 7626  يـنلمال وبت ـه  ح صم ة، اينمعة، فهعنأل جنمعة ا المح الميتصى 

 يـنلما لوبت ـه  اليـعيدج، جنمعـة ن ـي   مـ ا ـالمح ميـتصى ال ى ـي ال مه ـة العـنلا    ـالتع لمه من 
ل الت ــــه  فــــا   ــــ ا فمه ــــة  ــــةه وة ( جنمعــــة ح صم ــــة 25(، وذلــــ  مــــ  بــــي   26123 

 العرب ة العنلا    التع مه من   مع  اروج  إذ إن Webometrics) 2017(  ودبصمتراو(العنلما

 دعـف ال مه ـة، العـنلا    ـالتع مه مـن  نجـومه متـ ارج، يـلامر  ى ـي نجح ـصل ةو العنلم ـة الت ـه  ن   مـ
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   تصف من  ذل ودىاد ،مالعمص  جوج ى ي الينمعا  مهن تع ةوءن  فا اله ر إلين ج اله ر    ر ر امىش
  م ة التع نجوظ  ت ا ي العنلا    التع مه من  ترايل  م الينمعا  مهن تع  حص  والبحص  سن االدر  جإل 

 م ـة الع البحـص : ان  ـن  حيـث  مـ مـا الع البحـث نجـمةهو  دج،اليدرـ المعرفـة إنتـنج وظ  ـة  غ ـنك و 

 بحـث ل مالـالز   التمـصد ونقـص المح قـة، البي ـة نجـمه تعـننا التـا الحي ي ـة المعـ ال   يـ الينمع ـة

 مه مـن    ااـ البح  ـة يلاالمر  وبعأل التدردو، ي ةه ديضنأل ال ر فة ص جالي ى ي وايتمن ه ما، الع

  ابت ـن  هـصا ف وءـع الينمعا، ما الع البحث   ي فا الدن، الققن  ر و  وي ن  العنلا،    التع
 التقـنردر  مـ العدرـد نجرفدت التا ادسبن ،  م نهوغير  والدنرج ة،  ة المح العنلا    التع مه من    بي
  ادمـ برنـنم   يـ ال ـن رج العرب ـة المعرفـة وتقـنردر (2010م لعـن تع ـ  ال  يـ اليصنيـ ص تقردـر  م ـ

 (.2015 فال ،( التقنردر  م نهوغير  اإلنينن ة التهم ة تقنردر  وا ل المتحدج،

 :البحث الميدانية إجراءال-رابًعا
 : البحثااهج 

لمعرفــة ميــتصى مصافقــة الدبــراأل المعــنراي  فــا البحــث المــهج  الصفــ ا الميــحا: تــ  اســتددام 
 ال مه ة وتعد  جن.  ي ى ةهم ة  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن 

 وعيانه: بحثالامنمع  
وةهدافــــج تكــــصن ميتمــــا البحــــث مــــ  جم ــــا الدبــــراأل مــــ  الي ــــن ا   بحــــثالبهــــنأل  ي ــــى طب عــــة 

ادين فم ة واإل اردة م  المعنراي  فا جصب   ل ا المعـد  والميـ صلة يـ  مىسيـن  التع ـ   العـنلا، 
بـن  ةسـ ص   ل ـا  اصنـج رراـل ي ـى استعـراف وفا ءصأل طب عة البحـث وةهدافـج الميـتقب  ة، فقـد تـ  ات

الدراسن  الميتقب  ة وابيتمـن  ي ـى مصافقـة ابـراأل متد  ـي  بجـدف الح ـ  ي ـى ميـتصى الميـنب  
التــا تحتــص  ي يجــن اد اج ولتحقيــق ذلــ  تــ  اات ــنر ييهــة مق ــص ج مــ  الدبــراأل المتد  ــي  ب  ــ  

 ( ابير ا. 26 
 أدا  البحث:

ت  استددم ابستبننة ة اج ل بحث ل ح ص  ي ى المع صمن  والب ننن  م  اال  تعب تجـن مـ   بـ  ييهـة 
 الدبراأل.
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 واااقشنها: الانائج عرض:خااسا
 عرض الانائج على اسنوى األدا  ككل:-1

حقيـق اليمعة ادين فم ة فا ت من  ور الهتنة  المتع قة  نإلجن ة ي  اليىا  العنم ل بحث المتم  :
 الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة

 (1)جدول 

حول  جاوت ا داةد  المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة ونساب الموافالاة الساتجابات ال باراء الم ااركي  
 كك 

 
 دلجات ا

دلجتلسط  ا
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

 دلة لة

 رتفعةج %81 70. 2.44 1 دلشردكة دلجؤسسية 4

دلجسوووووووووووووووووووووووو للية  5
 د اتجتعية

 جرتفعة 80% 78. 2.41 2

 جرتفعة %80 76. 2.39 3 دلالة  لدلتجي  3

 جرتفعة %79 80. 2.37 4 دلجنتخ دلتنظيجي 2

 جرتفعة %78 82. 2.35 5 دلقيتة  دلجؤسسية 1

 جرتفعة %80 77. 2.39 دإلاجتلي

يـــمعة ادين فم ـــة فـــا تحقيـــق الميـــلج (: ة نَّ نيـــبة المصافقـــة حـــص   ور ال1رتضـــح مـــ  اليـــدو   
التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة، امـن جـنأل  فـا اسـتين ة الدبـراأل  عـ   يـنم  مرت عـة(، بدبلـة  المتصسـ  

( وبدبلـــــة ل   ـــــة %80( ،وزن نيـــــبا ب ـــــ   0.77( وانحـــــراف مع ـــــنر   2.39الحيـــــنبا إجمـــــنلا  
ـــة اد ولـــى  متصســـ  حيـــنبا إجمـــنلا  مرت عـــة(  حيـــث ح ـــ  ميـــن  العـــراية المىسيـــ ة ي ـــى المرتب

%( وبدبلـة ل   ـة  مرت عـة(  فـا حـي  81( ووزن نيبا  0.70( وانحراف مع نر  إجمنلا  2.44 
( وانحـراف 2.41ح   ميـن  الميـ صل ة ابجتمنع ـة ي ـى المرتبـة ال نن ـة  متصسـ  حيـنبا إجمـنلا  

فـا المرتبـة ال نل ـة ميـن   %( وبدبلة ل   ة  مرت عة( ر  ج80( ووزن نيبا  0.78مع نر  إجمنلا  
( ووزن نيـــبا 0.76( وانحـــراف مع ـــنر  إجمـــنلا  2.39اليـــص ج والتميـــل  متصســـ  حيـــنبا إجمـــنلا  

%( وبدبلـــة ل   ـــة  مرت عـــة(، واحتـــ  ميـــن  المهـــنخ الته  مـــا المرتبـــة الرا عـــة  متصســـ  حيـــنبا 80 
لــة ل   ــة  مرت عــة(، %( وبدب79( ووزن نيــبا  0.80( وانحــراف مع ــنر  إجمــنلا  2.37إجمــنلا  

فا حي  انن  المرتبة الدنمية وادايرج م  ن ي  مين  الي ن ج المىسي ة  متصس  حينبا إجمنلا 
 %( وبدبلـة ل   ـة  مرت عـة(، ودالحـظ78( ووزن نيـبا  0.82( وانحـراف مع ـنر  إجمـنلا  2.35 

فـــا  ابيـــر  عـــ   نربـــةمرت عـــة، ودتضـــح ةنجـــن متق بدرجـــة ن ـــره  وججـــن  وات ـــن  الدبـــراأل آراأل انيـــينم
ميـتصى المصافقـة وب رصجــد ت ـنو  بيهجــن مـ  وججــة ن ـر الدبــراأل ،وهـ ا رــد  ي ـى إجمــن  الدبـراأل ي ــى 

 الدبـراأل إ راك إلـى ذل  ف علا  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة، و د
يــــ ة والمهــــنخ الته  مــــا، اليــــص ج والتميــــل والعــــراية دهم ــــة ميــــنب  اد اج المتم  ــــة بــــــــــــنلي ن ج المىس

 أَنَّ هناك إلى يشير ما واآلخر، مجال كل بين محدودة بدرجة َوأَنَّ التفاوت والمي صل ة ابجتمنع ة

 .الدراسة في أداة المحددة التنافسية الميزة لعناصر لتقييم جيًدا مستوى
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 عرض الانائج على اسنوى كل امال :-2
دور السزززمعة ازززا  علقزززة باإلجابزززة علزززى السزززؤال الفرعزززي األول للبحزززث المنمثزززل:المن الانزززائج-أ

الشراكة المؤسسية: في امال لمااعال اليمايةاألكاديمية في تحقيق المية  الناافسية ل  
 (2)جدول 

ال راكة  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 المؤسسية
 م

 
 دلفقر 

 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلوووول   
 دلنسبي

دلة لووووة 
 دللفظية

15 
تنزززوفر خطزززة لنسزززويق الخزززداال المقدازززة ازززن المااعزززة 

 جرتفعة %86 63. 2.59 1 لسوق العمل.

4 
ينم تفعيل عضوية المااعزة فزي الماظمزال والهيئزال  ال 

 جرتفعة %83 74. 2.48 2 العالقة.

11 
م انابعززززة اززززا ياشززززر عززززن المااعززززة عبززززر الوسززززائل تززززن

 جرتفعة %83 69. 2.48 3 اإلعالاية وقاوال النواصل الجنماعي

2 
تعقد حلقال نقاشية ازع ااظمزال الممنمزع وأربزاب العمزل 

 وأولياء أاور الطلبة حول أداء المااعة.
 جرتفعة 82% 69. 2.45 4

10 
هززال  ال يززنم تبززادل الةيززارال واللقززاءال الدوريززة اززع الم

 جرتفعة %82 74. 2.45 5 العالقة

 جرتفعة %80 83. 2.41 6 تنم المنابعة المسنمر  للمشروعال الني تافذها المااعة. 12

3 
يززززنم إصززززدار وطباعززززة تقززززويم سززززاوي بأنشززززطة المااعززززة 

 جرتفعة %79 86. 2.38 7 وإنما اتها.

7 
يززنم النززرويج ألنشززطة المااعززة المسززنقبلية عبززر الوسززائل 

 جرتفعة %79 82. 2.38 8 اية والمواقع اإللكنرونيةاإلعال

9 
يزززززززنم إعزززززززداد دراسزززززززال اسزززززززنطال ية لسزززززززنطالع آراء 

 جرتفعة %79 82. 2.38 9 المااعة.المسنفيدين حول خداال 

13 
يززنم النسززريع فززي اعنمززاد ننززائج واخرجززال المااعززة اززن 

 المهال  ال العالقة احلًيا ودولًيا
 جرتفعة 79% 82. 2.38 10

16 
حظزززى المااعزززة بسزززمعة أكاديميزززة امنزززا   فزززي أوسزززا  ت

 جرتفعة %79 82. 2.38 11 الممنمع.

6 
لمااقشززة قضزايا اؤسسززال النعلززيم  أكزاديميينزوفر النقززى 

 جتلسطة %78 86. 2.34 12 العالي.

14 
عالاي المناوع ألعمزال المااعزة )تلفةيزوني، ينم الاشر اإل

 تلسطةج %78 86. 2.34 13 لكنروني(إ اعي، صحافي، إ

1 
تنززززوفر اطويززززال دعائيززززة ورييززززة وإلكنرونيززززة )شززززهرية، 

 دورية( عن أنشطة المااعة وفعالياتها.
 جتلسطة 76% 88. 2.28 14

8 
يزززززنم النعريزززززل بمكانزززززة المااعزززززة ازززززن خزززززالل اشزززززاركة 

 جتلسطة %76 92. 2.28 15 المسنفيدين في الفعاليال المااعية المخنلفة.

5 
ة عززن المااعززة فززي يززنم تصززميم ونشززر إعالنززال تعري يزز
 جتلسطة %75 95. 2.24 16 وسائل اإلعالم والمواقع اإللكنرونية

 جرتفعة %81 70. 2.44 اإلجمالي
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لميــــن  العــــراية  اإلجمنل ــــة المعــــنراي  الدبــــراأل مصافقــــة ميــــتصى  َأن   (2)رقززززم  ينضززززح اززززن المززززدول
اإلجمنل ــة لمصافقــة ب  ــ  نيــبة ا مرت عــة، حيــث ح ــ  ي ــى المرتبــة ادولــىبدرجــة اننــ  ، المىسيــ ة

( 2.44( ابيـر ا وبمتصسـ  حيـنبا إجمـنلا  26البنل  يد ه    استين ن  الدبراأل( م  إجمنلا 81% 
 الميـنب ، ت ـنو  ميـتصى .( مـ  إجمـنلا ابسـتين ن  ي ـى جم ـا 70وانحراف مع نر  إجمنلا ب    

نيبة المصافقة اإلجمنل ة  تراوح  فقرا  مين  العراية المىسي ة، حيث نحص المعنراي  الدبراأل مصافقة
تراو  المتصس   ابير ا امن( 26البنل  يد ه    استين ن  الدبراأل( م  إجمنلا %86% ،75 بي  لجن 

وبدبلــة ل   ــة  مرت عــة( .( 95-. 63( وانحــراف مع ــنر  تــراو  بــي   2.59-2.24حيـنبا لجــن بــي   
 ( والتــا تــهص ي ــى 15   حيــث ح ــ   ال قــرج ر ــ إجمــنلا ابســتين ن  ي ــى جم ــا الميــنب مــ  

   ي ـى نيـبة مصافقـة مرت عـة ب  ـ  تتصفر اقـة لتيـصدق الدـدمن  المقدمـة مـ  الينمعـة ليـص  العمـ .
.( وبدبلة ل   ة  مرت عة(، واحت   ال قـرج 63( وبننحراف مع نر   2.59%( وبمتصس  حينبا  86 

( المرتبة لجي ن  ذا  العال ة.رت  ت عي  يضصدة الينمعة فا المه من  وا( والتا تهص ي ى  4ر    
.( 74( وبـــننحراف مع ـــنر   2.48%( وبمتصســـ  حيـــنبا  83ال نن ـــة وبهيـــبة مصافقـــة مرت عـــة ب  ـــ   

تت  متن عة من رهعر ي  الينمعة ( والتا تهص ي ى  11 وبدبلة ل   ة  مرت عة(، وجنأل  ال قرج ر   
%( 83تبــة ال نل ــة بهيــبة مصافقــة ب  ــ     نلمر  يبــر الصســنة  اإليالم ــة و هــصا  التصافــ  ابجتمــنيا

( وبدبلـــة ل   ـــة  مرت عـــة(، فـــا حـــي  احت ـــ  0.69( وبـــننحراف مع ـــنر   2.48وبمتصســـ  حيـــنبا  
تتـصفر مقصدـن   ينة ـة ورق ـة وكلكترون ـة  شـجردة،  وردـة( يـ   ( والتا ته ن ي ى 1،8ال قرتي  ر    

الينمعـــة مـــ  اـــال  معـــنراة الميـــت يدر  فـــا رـــت  التعردـــل  م ننـــة    و ةنعـــقة الينمعـــة وفعنل نتجـــن.
  المرتبة ال نن ة و بـ  ادايـرج ي ـى التـصالا بهيـبة مصافقـة متصسـقة ب  ـ   ال عنل ن  الينمع ة المدت  ة

.( ي ـــــى التـــــصالا 92. ،88( ي ـــــى التـــــصالا وبــــننحراف مع ـــــنر   2.28حيـــــنبا    %( وبمتصســــ76 
(   2.24لمرتبــة ادايــرج بهيــبة مصافقــة متصســقة  ( ا5وبدبلــة ل   ــة متصســقة، واحت ــ  ال قــرج ر ــ   

يالنــــن  تعردف ــــة يــــ  الينمعــــة فــــا وســــنة  اإليــــالم والمصا ــــا إ رــــت  ت ــــم   ونعــــر وتــــهص ي ــــى   
ــــة ــــنر  2.24   متصســــ  حيــــنبا  اإللكترون  ــــة  95( وانحــــراف مع  ــــة 75.(، وبهيــــبة مصافق %( وبدبل

اقـــة لتيـــصدق الدـــدمن  المقدمـــة مـــ  تـــصفر ءـــرورج  متصســـقة ودعـــلى ذلـــ  إلـــى إ راك ييهـــة الدبـــراأل
متن عة من رهعر و  ت عي  يضصدة الينمعة فا المه من  والجي ن  ذا  العال ةو  الينمعة ليص  العم 

ي  الينمعة يبـر الصسـنة  اإليالم ـة و هـصا  التصافـ  ابجتمـنيا يقـد ح قـن  نقنشـ ة مـا مه مـن  
ينمعة وتبـن   اللدـنرا  وال قـنألا  الدوردـة مـا الميتما وةربن  العم  وةول نأل ةمصر الق بة حص  ة األ ال

 إلىى الحاجىة إلىى يشير ما اليجن  ذا  العال ة والمتن عة الميتمرج ل معروين  التا ته  هن الينمعة

 اسىتخدامها والجهات ذات العالقة وتعزيىز  والمجتمع والعاملين الطلبة بين للتواصل نظام تطوير
 .م  ةج  تحقيق الميلج التهنفي ة
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السزمعة األكاديميزة فزي  ازا دور على السؤال الفرعي للبحث المنمثزل: لانائج المنعلقة باإلجابةا-ب
 المسئولية الجنما ية: في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 (3)جدول 

المسئولية  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 االجتماعية
 م

 دلفقر 
 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لوووووووة 
 دللفظية

تحزززززرا المااعزززززة علزززززى الزززززدخول فزززززي النصزززززايفال الدوليزززززة  19
 واإلقليمية.

 جرتفعة 97% 75. 2.92 1

تزززدعم األنشزززطة األكاديميزززة الموجهزززة نحزززو الهنمزززام بسزززالاة  5
 البيئة.

 جرتفعة 93% 74. 2.79 2

تحززرا المااعززة علززى تقززديم صززور  إيمابيززة عاهززا لززدى أفززراد  17
 الممنمع.

 جرتفعة 86% 68. 2.59 3

 جرتفعة %83 74. 2.48 4 توجه أنشطة المااعة األكاديمية والمهاية في خداة الممنمع. 4

 جرتفعة %83 83. 2.48 5 أهداف وييم الممنمع. اع وأهدافهاالمااعة  رسالة تنوافق 6

 جرتفعة %82 74. 2.45 6 تشمع المااعة أفراد الممنمع على اسنخدام ارافقها المااعية 3

تعة  المااعة ارتباطها بالممنمع ان خالل المزؤتمرال والازدوال  14
 النطبيقية.وورش العمل والبحوث 

 جرتفعة 82% 74. 2.45 7

تشارك المااعة األطزراف الممنمعيزة المخنلفزة فزي تزوفير فزرا  16
 لخريمين.عمل ل

 جرتفعة 82% 74. 2.45 8

تشززارك المااعززة فززي الممززالس المحليززة عاززد تحديززد احنياجززال  1
 النامية الممنمعية.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 9

 جرتفعة %80 83. 2.41 10 الممنمع انكافئة ألفراد تعليمية فرا بنوفير المااعة تلنةم 7

انة تحزززرا علزززى تشزززميع اؤسسزززال الممنمزززع المزززدني لالسزززنع 13
 بخداال واسنشارال أعضاء هيئة الندريس.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 11

 جرتفعة %80 83. 2.41 12 تشارك المااعة بفاعلية في المااسبال الدياية والوطاية. 18

بما يواكب النغير فزي البيئزة  واإلجراءال بالمرونةتنسم األنظمة  8
 الممنمعية.

 جرتفعة 78% 86. 2.34 13

انطلبززال الناميززة  فززي عززوءعززة بززرااج تعليميززة تسززنحدث الماا 2
 الممنمعية.

 جتلسطة 77% 89. 2.31 14

تززوفر قاعززد  بيانززال اكنملززة عززن احنياجززال سززوق العمززل اززن  11
 خريمي المااعة.

 جتلسطة 77% 89. 2.31 15

 جتلسطة %77 89. 2.31 16 تقدم برااج تدريبية فاعلة للنعليم المسنمر وخداة الممنمع 15

المااعزززة علزززى اسزززنطالع ثقزززة الممنمزززع فزززي خزززدااتها  تحزززرا 12
 واخرجاتها.

 جتلسطة 76% 92. 2.28 17

تعنمززززد المااعززززة سياسززززة بحثيززززة ارتبطززززة بأولويززززال الناميززززة  9
 الممنمعية.

 جتلسطة 75% 95. 2.24 18

 جتلسطة %74 98. 2.21 19 توفر آلية لمنابعة خريمي المااعة في اواقع سوق العمل. 10

.78 2.41 دإلاجتلي  ارتفعة %80 

ـــراأل المعـــنراي  اإلجمنل ـــة لميـــن  الميـــ صل ة  (3)رقزززم  ينضزززح ازززن المزززدول ةن ميـــتصى مصافقـــة الدب
اإلجمنل ـة نيـبة المصافقـة  وب  ـ ح ـ  ي ـى المرتبـة ال نن ـة  مرت عـة، حيـثابجتمنع ة، انن  بدرجـة 
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( 2.41حينبا إجمنلا   ( ابير ا وبمتصس 26البنل  يد ه    استين ن  الدبراأل%( م  إجمنلا 80 
 ت ـنو  ميـتصى  الميـنب ،.( م  إجمـنلا ابسـتين ن  ي ـى جم ـا 78وانحراف مع نر  إجمنلا ب    

حيـــث تراوحـــ  نيـــبة المصافقـــة ، مصافقـــة الدبـــراأل المعـــنراي  نحـــص فقـــرا  ميـــن  الميـــ صل ة ابجتمنع ـــة
 ابيـــر ا امـــن( 26 ه   البـــنل  يـــد اســـتين ن  الدبـــراأل( مـــ  إجمـــنلا %97-%74 بـــي  اإلجمنل ــة لجـــن 

.( وبدبلـة 98-. 74( وانحـراف مع ـنر  تـراو  بـي   2.92-2.21تراو  المتصسـ  حيـنبا لجـن بـي   
( والتـا 19حيث ح    ال قرج ر ـ     ل   ة  مرت عة( م  إجمنلا ابستين ن  ي ى جم ا المينب 

 المرتبــة ادولــى ي ــى تــهص ي ــى  تحــر، الينمعــة ي ــى الــداص  فــا الت ــه  ن  الدول ــة واإل   م ــة. 
.( وبدبلــة 75( وبــننحراف مع ــنر   2.92%( وبمتصســ  حيــنبا  97  مرت عــة ب  ــ هيــبة مصافقــة ب

( والتـا تـهص ي ـى  تـدي  ادنعـقة ادين فم ـة المصججـة نحـص 5واحت ـ  ال قـرج ر ـ    مرت عـة(،ل   ة  
%( وبمتصســـ  حيـــنبا 93   مرت عـــة ب  ـــابهتمـــنم  يـــالمة البي ـــة.( المرتبـــة ال نن ـــة وبهيـــبة مصافقـــة 

( والتــا تــهص 17 ر ــ  وجــنأل  ال قــرج  مرت عــة(،.( وبدبلــة ل   ــة  74( وبــننحراف مع ــنر   2.79 
ي ى   تحر، الينمعـة ي ـى تقـدف  فـصرج إفينب ـة يهجـن لـدى ةفـرا  الميتمـا.    نلمرتبـة ال نل ـة بهيـبة 

فـا  (،بدبلـة ل   ـة  مرت عـةو  (0.69( وبننحراف مع نر   2.59%( وبمتصس  حينبا  86مصافقة  
( المراتـــ  الدمـــو ادايـــرج ي ـــى التـــصالا بهيـــبة 12،9،10، 11،15، 2حـــي  احت ـــ  ال قـــرا  ر ـــ   

- 2.21( ي ــى التــصالا وبمتصســ  حيــنبا تــراو  بــي   %77-%74 بــي  مصافقــة متصســقة تراوحــ  
تصسقة، ودعلى ذل  ( ي ى التصالا  وبدبلة ل   ة م98-. 95( وبننحراف مع نر  تراو  بي   2.31

 وقـ   ةهـداف مـا وةهـدافجن رسـنلتجن إلـى إ راك ييهـة الدبـراأل ةهم ـة احتـرام الينمعـن  ل ميتمـا وتصافـق
 نلتق يـ  مـ   مهجـن إسـجنمن الميتمـا دفـرا  متكنف ـة يمـ  فـر، نحـص تـصفير التصجـج واـ ل  الميتمـا،

 ةجـ  مـ  وهـ ا معجـ ، طيبـة يال ـن  وك نمـةمعـ  ة البقنلـة وزدـن ج ميـتصى الـدا  وتحيـي  المع عـة 
 ممنرسـنتجن تعلدـل مـ  واحت نجن  ةفـرا  الميتمـا، مـن فم هجـن ريبن  ت با التا الددمن  ةفض  تقدف 

 تلدـدالبي ـة ا مـن و  الميتما تينه ابجتمنع ة الميىول ة التهنفي ة، ودعها ه ا ا من تلدد ل ميلج الدايمة
 فـصرج وتحقيـق الميتمـا، ةفـرا  وريبـن  احت نجـن  يربتـصف الكبيـر التهنفي ة م  اال  ابهتمنم الميلج

 التهنفيا. مرالهن فعلز منوهص   وميتقب  ن حنل ن  مرمص ة ةم نن ي ى الح ص  ةج  م  ،جذهه ة جيد
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دور السزمعة األكاديميزة فزي ازا  على السؤال الفرعي للبحث المنمثل: الانائج المنعلقة باإلجابة-جز
 المود  والنمية في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 (4)جدول 

الجودة  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 والتميز
 م

 
 دلفقر 

 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لووووة 
 دللفظية

اب الكفززززاءال تحزززرا المااعزززة علزززى اسزززنقط 7
 الندريسية المنمية .

 جرتفعة 83% 74. 2.48 1

تشرك العاالين في وعزع اعزايير تقزويم األداء  12
 األكاديمي.

 جرتفعة 82% 78. 2.45 2

تساعد العاالين في الحصول علزى المعلوازال  13
 الني يحناجونها بسرعة.

 جرتفعة 82% 74. 2.45 3

تفزززززنح المااعزززززة قازززززوال ازززززن النواصزززززل ازززززع  5
 ريميها.خ

 جرتفعة 80% 87. 2.41 4

تحزززرا علزززى النواصزززل ازززع ااظمزززال داعمزززة  14
 لنبادل الخبرال.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 5

تولي المااعة أهمية كبير  لنرسزي  يزيم الزولء  1
 لدى أفرادها.

 جرتفعة 79% 90. 2.38 6

تحرا المااعة على تحقيق اسنوى عاٍل ازن  2
 رعا المسنفيدين.

 جرتفعة 79% 82. 2.38 7

تحرا المااعة على تعةية الشعور بالننمزاء  3
 المؤسسي نحوها.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 8

تززوفر المااعززة بيئززة أكاديميززة اااسززبة لمززذب  6
 الطلبة إليها.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 9

تدعم اشاركة الهيئة الندريسية في المزؤتمرال  8
 العلمية.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 10

ااعززة قززدرال العززاالين فززي تعةيززة تسززنثمر الم 9
 اةاياها الناافسية.

 جتلسطة 77% 89. 2.31 11

َتمنلززا المااعززة القززدر  علززى النززأثير اإليمززابي  4
 في أفرادها.

 جتلسطة 76% 96. 2.28 12

تعنمززد نظززام اكافئززال وفقززا للنميززة فززي األداء  11
 األكاديمي

 جتلسطة 76% 88. 2.28 13

االين فزززي صزززااعة تشزززرك ييزززاد  المااعزززة العززز 10
 القرار

 ارتفعة 72% 97. 2.17 14

  %80 76. 2.39 اإلجمالي
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، لميـن  اليـص ج والتميـل اإلجمنل ـة المعـنراي  الدبـراأل مصافقـة ميـتصى  أن (4)رقزم  ينضح ان المدول
( مــ  %82 اإلجمنل ــة ب  ــ  نيــبة المصافقــة  مرت عــة، حيــث ح ــ  ي ــى المرتبــة ال نل ــةبدرجــة يننــ  

( وانحــراف 2.39( ابيــر ا وبمتصســ  حيــنبا إجمــنلا  26البــنل  يــد ه     ن  الدبــراألاســتينإجمــنلا 
 مصافقــة الميــنب ، ت ــنو  ميــتصى .( مــ  إجمــنلا ابســتين ن  ي ــى جم ــا 76مع ــنر  إجمــنلا ب ــ   

% 72 بـي  تراوحـ  نيـبة المصافقـة اإلجمنل ـة لجـن  فقرا  مين  اليص ج، حيـث نحص المعنراي  الدبراأل
تــراو  المتصســ  حيــنبا لجــن  ابيــر ا امــن( 26البــنل  يــد ه    اســتين ن  الدبــراألمــنلا مــ  إج %(83-

إجمـنلا وبدبلة ل   ة  مرت عـة( مـ  .( 97-. 74( وانحراف مع نر  تراو  بي   2.48-2.17بي   
تحـر، الينمعـة  ( والتـا تـهص ي ـى 7حيـث ح ـ   ال قـرج ر ـ    ابستين ن  ي ى جم ا الميـنب 

%( 83  المرتبــة ادولـــى بهيـــبة مصافقـــة مرت عـــة ب  ـــ    ـــنألا  التدرديـــ ة المتميـــلج.ي ــى اســـتققن  الك
.( وبدبلــة ل   ـــة  مرت عــة(، واحت ـــ  ال قــرج ر ـــ  74( وبــننحراف مع ـــنر   2.48وبمتصســ  حيـــنبا  

( المرتبــة ال نن ــة تعــرك العــنم ي  فــا وءــا معــنرير تقــصد  اد األ اديــن فما.( والتــا تــهص ي ــى  12 
.( وبدبلــة 78( وبــننحراف مع ــنر   2.45%( وبمتصســ  حيــنبا  82افقــة مرت عــة ب  ــ   وبهيــبة مص 

تيــنيد العــنم ي  فــا الح ــص  ي ــى  ( والتــا تــهص ي ــى  13 ل   ــة  مرت عــة(، وجــنأل  ال قــرج ر ــ  
   نلمرتبـــة ال نل ـــة بهيـــبة مصافقـــة ب  ـــ   %( وبمتصســـ  حيـــنبا  المع صمـــن  التـــا فحتنجصنجـــن  يـــرية.

( 10، 11، 9،4( وبدبلة ل   ة  مرت عة(، واحت   ال قرا  ر    0.74راف مع نر   ( وبننح2.45 
%( ي ـى التـصالا وبمتصسـ  حيـنبا 77-%72المرات  ادربا ادايرج بهيـبة مصافقـة متصسـقة ب  ـ   

.( ي ـــى 97.، 88.، 96. ،89( ي ـــى التـــصالا وبـــننحراف مع ـــنر   2.17، 2.28، 2.28، 2.31 
 تـت  ب التهـنفو حـدج ةن مصاججـة  ة متصسقة، ودعلى ذل  إلى إ راك ييهة الدبراألالتصالا وبدبلة ل  

 ن ينمعـال ايتمـن ، ة ـ  تك  ـة مـا اليـص ج مـ  ةفضـ  يـ  ميـتصى  الميـتمر البحـث اـال  مـ  إب
 المدت  ـة ةنعـقتجن فـا اليـص ج لضـمنن واءـحةالتميـل وتبهـا اسـترات ي ة  اليـص ج تقبيـق إلـى وسـعيجن

 ، ورفا ن نمالعنم ي  فا وءا معنرير تقصد  اد األ ادين فما   التدردي ة وكشراكواستققن  الك نألا
ـن الك ـنألا  اإل اردـة تصظ ـل فا الينمعة، وتبها المهجي ة فا ل عنم ي  الحصافل وادجصر  لقـدراتج  وفق 

 كـن رال ن ـنم الينمعـة  نلينمعـة وةن نقبـق المدت  ـة الـدواةر فـا ل عمـ  والعم  ـة الع م ـة ومـىهالتج 
  ينمعة.ل ميلج التهنفي ةالسمعة طيبة   تع ي  فا فيج من  ل ينمعن  المصحد
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دور السزمعة األكاديميزة فزي ازا  على السؤال الفرعزي للبحزث المنمثزل: الانائج المنعلقة باإلجابة-د
 المااخ الناظيمي في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 ( 5)جدول 

المناخ  حل  جات سابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  المتوسطات الح

 التنظيمي
 م

 
 دلفقر 

 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لووووة 
 دللفظية

تطزززور البزززرااج الدراسزززية بمزززا يلبزززي حاجزززال  2
 سوق العمل.

 جرتفعة 80% 83. 2.41 1

ار  المااعزة الطلبزة المنفزوقين فزي تسنقطب إد 6
 الثانوية العااة.

 جرتفعة 80% 78. 2.41 2

تنصززززب البززززرااج األكاديميززززة المنززززوفر  لززززدي  1
 المااعة بالاو ية والنمية

 جرتفعة 79% 86. 2.38 3

توعززززع حززززوافة االئمززززة لسزززنقطاب الخبزززرال  5
 المنمية .األكاديمية واإلدارية 

 جرتفعة 79% 90. 2.38 4

إدار  المااعزة بمززود  الخزداال المقدازة  هنمت 8
 للممنمزززززع المحلزززززي وتعمزززززل علزززززى تطويرهزززززا

 باسنمرار

 جرتفعة 79% 86. 2.38 5

النزي يمثلا خريمزو المااعززة الكفزاء  الال ازة  7
 سوق العمل. ينطلبها

 جرتفعة 78% 90. 2.34 6

تقزززوم إدار  المااعزززة بنطزززوير كفزززاء  أعضزززاء  9
 اء بمسزززنوى أدائهززززمالهيئزززة الندريسزززية لالرتقززز

 وتميةهم.

 جرتفعة 78% 86. 2.34 7

تنباى المااعة ابدأ المود  اسزؤولية المميزع  10
 .اخنلب أنشطنهافي 

 جرتفعة 78% 86. 2.34 8

تقززززوم إدار  المااعززززة بدراسزززززال اسززززنطال ية  4
اسنمر  للنعرف على احنياجزال الممنمزع ازن 

 البرااج النعليمية المخنلفة.

 جتلسطة 76% 96. 2.28 9

تنيح إدار  المااعزة فزرا ابنعاث لألكاديميين  3
المنميززززةين فززززي العمززززل لسززززنكمال دراسززززنهم 

 العليا.

 جتلسطة 75% 95. 2.24 10

 ارتفعة %79 80. 2.37 اإلجمالي
، لمين  المهنخ الته  مـا اإلجمنل ة المعنراي  الدبراأل مصافقة ميتصى  أن (5)رقم  ينضح ان المدول

( مـ  %80 اإلجمنل ـة ب  ـ  نيـبة المصافقـة  ح   ي ـى المرتبـة الرا عـة ت عة، حيثمر بدرجة انن  و 
( وانحــراف 2.37  إجمــنلا( ابيــر ا وبمتصســ  حيــنبا 26البــنل  يــد ه    اســتين ن  الدبــراألإجمــنلا 
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 مصافقــة الميــنب ، ت ــنو  ميــتصى .( مــ  إجمــنلا ابســتين ن  ي ــى جم ــا 80مع ــنر  إجمــنلا ب ــ   
تراوحـ  نيـبة المصافقـة  مرت عـة، حيـث، وبدرجـة فقرا  مين  المهنخ الته  مـا نحص  المعنراي الدبراأل

 ابيـــر ا امـــن( 26البـــنل  يـــد ه    اســـتين ن  الدبـــراألمـــ  إجمـــنلا  %(80-%75 بـــي  اإلجمنل ــة لجـــن 
مـــ  .( 95-. 78( وانحـــراف مع ـــنر  تـــراو  بـــي   2.24-2.41تـــراو  المتصســـ  حيـــنبا لجـــن بـــي   

( 2حيـث ح ـ   ال قـرج ر ـ    إجمنلا ابستين ن  ي ـى جم ـا الميـنب عة( م  وبدبلة ل   ة  مرت 
  ي ـى المرتبـة ادولـى بهيـبة تقـصر البـرام  الدراسـ ة  مـن ر بـا حنجـن  سـص  العمـ والتا تهص ي ى  

.( وبدبلــة ل   ــة 83( وبــننحراف مع ــنر   2.41%( وبمتصســ  حيــنبا  80مصافقــة مرت عــة ب  ــ   
تيــتقق  إ ارج الينمعــة الق بــة المت ــص ي  فــا ( والتــا تــهص ي ــى  6 قــرج ر ــ    مرت عــة(، واحت ــ  ال

( 2.41%( وبمتصســـ  حيـــنبا  80( المرتبـــة ال نن ـــة وبهيـــبة مصافقـــة مرت عـــة ب  ـــ   ال ننصدـــة العنمـــة.
(  نلمرتبـة ال نل ــة 8، 5، 1 .( وبدبلـة ل   ـة  مرت عــة(، وجـنأل  ال قـرا  ر ـ  78وبـننحراف مع ـنر   

، 0.86( وبننحراف مع ـنر   2.38%( وبمتصس  حينبا  79-%80فقة متصسقة ب     بهيبة مصا
تقـصم إ ارج ( التـا تـهص ي ـى:  4( ي ى التصالا وبدبلة ل   ة  مرت عـة(، وح ـ   ال قـرج ر ـ   0.90

ــــة  ــــى احت نجــــن  الميتمــــا مــــ  البــــرام  التع  م  الينمعــــة بدراســـــن  اســــتقالع ة ميــــتمرج ل تعــــرف ي 
ـــة متصســـقة ب  ـــ   ( المر المدت  ـــة ـــرج بهيـــبة مصافق ـــة  بـــ  اداي ( 2.28%( وبمتصســـ  حيـــنبا  76تب

( 3.( وبدبلة ل   ة متصسقة، وانن  المرتبة ادايـرج مـ  ن ـي  ال قـرج ر ـ   96وبننحراف مع نر   
(، 2.24%( وبمتصســـ  حيـــنبا  75التـــا تـــهص ي ـــى:  حيـــث ح ـــ   ي ـــى نيـــبة مصافقـــة ب  ـــ   

ر دتقــص  بلــة ل   ــة متصســقة ودعــلى ذلــ  إلــى إ راك ييهــة الدبــراألان(، وبد0.95وانحــراف مع ــنر   
 نسـتمرار  مـن ر بـا حنجـن  سـص   جـص ج الددمن  المقدمة ل ميتما المح ا تقصدرهـنو  البرام  الدراس ة

  نلهصع ـة والتميـل تت ـفبرام  ةين فم ـة  وتقدف    الق بة المت ص ي  فا ال ننصدة العنمةنستققوا العم 
ـــلجحــــص  وايتمـــن  ـــة المتمي ـــرا  ادين فم ـــة واإل ارد ـــلج  افل مالةمــــة بســـتققن  الدب تحقـــق ل ينمعـــن  المي

 التهنفي ة.
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دور السمعة األكاديمية فزي اا  على السؤال الفرعي للبحث المنمثل: الانائج المنعلقة باإلجابة -ه
 القياد  المؤسسية في امال لمااعال اليمايةتحقيق المية  الناافسية ل

 (6)جدول 

الاليادة  حل  جات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب الموافالة الستجابات ال براء الم اركي  

 المؤسسية

( ةن  ور اليمعة ادين فم ة فا تحقيق الميـلج التهنفيـ ة ل ينمعـن  ال مه ـة امـن 6رالحظ م  اليدو   
مىسيـــ ة  عـــ   يـــنم  مرت عـــة(، حيـــث ح ـــ  ي ـــى المرتبـــة ميـــن  الي ـــن ج ال الدبـــراأل فـــارراهـــن ييهـــة 

( وبـصزن 0.82المع نر  ال   ب     (، وابنحراف2.35الدنمية بدبلة المتصس  الحينبا ال   ب    

 م    
 

 دلفقر 
 
 ا

دلجتلسط 
 دلحستبي

د نحردف 
 دلجعيتري

دلووول   
 دلنسبي

دلة لوووووووة 
 دللفظية

 جرتفعة %85 63. 2.55 1 تحدد المااعة أهداًفا بعيد  المدى لنحقيق ايةتها الناافسية. 3

 جرتفعة %85 69. 2.55 2 تدرك يياد  المااعة أن تمية األداء ينحقق بنكاال وحداتها الداخلية. 9

تقززوم المااعززة بمراجعززة أنشززطنها وعملياتهززا بشززكل دوري بهززدف النحسززين  10
 والنمية المؤسسي.

 جرتفعة 84% 74. 2.52 3

 جرتفعة %82 78. 2.45 4 .والمساءلةتنباى يياد  المااعة ابادئ الشفافية  6

 جرتفعة %82 83. 2.45 5 تعطي يياد  المااعة اهنمااا كبيرا لألفكار البنكارية الني يقداها اانسبوها. 11

وحدال وإدارال إ ا دعت الحاجة  باسنحداثيسمح الهيكل الناظيمي للمااعة  15
 إلى  لا.

 جرتفعة 82% 78. 2.45 6

 جرتفعة %80 87. 2.41 7 تنباى المااعة اسنراتيمية تحقق لها اسنثمار أفضل للموارد المناحة. 1

 جرتفعة %80 83. 2.41 8 بّااء  بين أفرداها.توفر يياد  المااعة اااًخا يحفة على الماافسة ال 5

 جرتفعة %80 83. 2.41 9 اسنراتيمية.صول أ بوصفهاتهنم يياد  المااعة بالموارد البشرية  7

 جرتفعة %80 78. 2.41 10 تمنلا المااعة توجهال حقيقية لدخول امالل أكاديمية جديد  للماافسة. 12

المؤسسززي، والحريززة الفكريززة ألعضززاء تنمنززع المااعززة باززوع اززن السززنقالل  16
 هيئة الندريس.

 جرتفعة 80% 83. 2.41 11

تشمع يياد  المااعة التصال المباشزر وغيزر المباشزر بياهزا وبزين اانسزبي  4
 المااعة.

 جرتفعة 79% 86. 2.38 12

تهززنم ييززاد  المااعززة بباززاء ايززة  تاافسززية تززدعم اسززنقبلها واكاننهززا العلميززة  17
 والبحثية.

 جرتفعة 79% 90. 2.38 13

تلنةم يياد  المااعزة بمبزادئ الحوكمزة فزي تافيزذ اهااهزا وفزي عالقاتهزا ازع  18
 .األخرى المؤسسال 

 جرتفعة 79% 86. 2.38 14

 جرتفعة %78 90. 2.34 15 تاسمم رؤية المااعة اع النوجهال السنراتيمية الوطاية. 2

ال الماافسزززة لهزززا تحزززرا ييزززاد  المااعزززة علزززى اعرفزززة إاكانزززال المؤسسززز 8
 باسنمرار.

 جرتفعة 78% 86. 2.34 16

 جتلسطة %77 89. 2.31 17 والنمية. اإلبداعتقدم المااعة النرييال والمكافئال بااء على  13

تاظززر ييززاد  المااعززة للمشززكالل النززي تواجههززا علززى أنهززا فززرا للنحسززين  14
 والنطوير.

 جتلسطة 76% 92. 2.28 18

 جرتفعة %78 82. 2.35 اإلجمالي
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%(، هــص مــن فعــير إلــى إجمــن  الدبــراأل ي ــى ميــن  الي ــن ج المىسيــ ة و ــد ف عــلا ذلــ  إلــى 87نيــبا  
  ل ينمعن .سي ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة إ راك الدبراأل ةهم ة  ور الي ن ج المى 

( ح    ي ى تقدررا  متقنربة 14 ،13ودتضح م  اليدو  الينبق، ةن جم ا ال قرا  يدا ال رتي   
  إذ تراوح  تقدررا  الدبراأل بدبلة المتصس  %(85-%76تراوح  بي    فا نيبة المصافقة  مرت عة(

م آراأل الدبــراأل وات ــن  وججــن  ن ــره  بهيــبة مصافقــج ( ودالحــظ انيــين2.55( و 2.34الحيــنبا بــي   
( والتــا 3  إذ ح ــ   ال قــرج  ومــ  ثــ  ب رصجــد ت ــنو  رــ ار بــي  نيـبة المصافقــة هــ ه ال قــرا  مرت عـة،

م ن هــن  تحــد  الينمعــة ةهــداف ن  عيــدج المــدى لتحقيــق ميلتجــن التهنفيــ ة.    ي ــى الترتيــ  ادو   متصســ  
( 13%( فـا حـي  ح ـ   ال قــرتي   85( ووزن نيــبا  0.63نر   (، وانحـراف مع ـ2.55حيـنبا  

والتميــل   ته ــر ق ــن ج الينمعــة  اإلبــدا ن  بهــنأل ي ــى  ــوالتــا م ن همــن   تقــدم الينمعــة الترق ــن  والم نف
 متصســـ   جل معــ ال  التــا تصاجججــن ي ــى ةنجـــن فــر، ل تحيــي  والتقــصدر   ي ـــى المرتبــة  بــ  ادايــر 

، متصسـقة(وبدبلـة ل   ـة   %(77هيـبة مصافقـة  ( وب0.89 اف مع ـنر  ( وانحـر 2.31حينبا  ب    
( والتـا م ن هـن   ته ـر ق ـن ج الينمعـة ل معـ ال  التـا تصاجججـن ي ـى ةنجـن فـر، 14يمن ننل  ال قرج  

ـــة م ـــ    تصســـقةل تحيـــي  والتقـــصدر.  الترتيـــ  ادايـــر  بدبل (، وانحـــراف 2.28وبمتصســـ  حيـــنبا ب 
ــــن الي ـــن ج المىسيـــ ة وهـــ ا رىاـــد ةهم ـــة ميـــن    %(، 76ة مصافقـــة يـــب(، وبه0.92  مع ـــنر  ب ـــ  وفق 

بســتين ة الدبــراأل  اصنجــن جــنأل   ميــتصى متقــنر ، وبدبلــة ل   ــة مرت عــة، ودعــلى ذلــ  إلــى  إ راك 
ييهة الدبراأل ةن الينمعن  تحقق اليمعة ادين فم ة م  اـال  مـن تقدمـج ل ميتمـا، وارتبنطجـن   يـص  

والم نف ن ، وتعلدـل ويـا الي ـن ا    هم ـة اتدـنذ اإلجـراألا  المهنسـبة لرفـا اليـمعة  العم  وبنلترق ن 
المىسيـــ ة ل ينمعـــن  مـــ  اـــال  الـــدي  المـــنلا ل ينمعـــن ، وةهم ـــة الـــرب  بـــي  الينمعـــن  والميتمـــا 

ببي ة العم  فـا الينمعـن  مـ  اـال  وءـا ةسـو  ابهتمنمالمح ا  من فددم ال نلح العنم ، وتصج ج 
ربـــ  التع ـــ   اليـــنمعا  متق بـــن  الميتمـــا و ،ة مهنســـبة بات ـــنر الي ـــن ا  ادين فم ـــة المىه ـــومعـــنرير 
مـن فيع جـن  التع  م ة وال قنة ة والمجه ة والتهمصدة، وربقجن بصا ا الميتمـا و ضـنفنه المدت  ـة جواحت نجنت

 . ن رج ي ى المهنفية
 السناناجال:

ابســتهتنجن  يــد  مــ  يدان ــة، فم ــ  اســتدال، فــا ءــصأل الهتــنة  التــا تمدضــ  يهجــن الدراســة الم
 ةهمجن:

تعتبر  ابجتمنع ة الميىول ة وةنومرالهن  سمعتجن تحيي  م  ل ينمعن  ابجتمنع ة الميىول ة تيمح .1
 القصد  فحقق الميلج التهنفي ة. المدى ي ى است منر

 ن ـر ا سـترات ي ةاب ور دتجـن رسـنلتجن ءـم  ابجتمنع ـة الميـىول ة د عـن  الينمعـن  إ مـنج ءـرورج .2
م    ث    تحقيق ،ومرالهن تحيي  سمعتجن فا لدورهن  .لجن تهنفي ة ميلج و 
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 بصفــ جن مىسيــة  بــدور الميــ صل ة ابجتمنع ــة  جــنق نمةن اليــمعة القيبــة ل ينمعــن  تــ تا مــ  اــال   .3
 ميــتص   تحيــي مــ  اــال   بــةزمــن  الداا  ــة مــا الق اد المح ــا، وتيهــ تع  م ــة ل تعنمــ  الميتمــا 

 ة.التع  م  ددمن ال جص ج
ةن تـصفر البــرام  ادين فم ــة المتميــلج واســتققن  الك ــنألا  التدرديــ ة، وتقــدف  اــدمن  تت ــف  ــنليص ج  .4

 ررس  فصرج ذهه ة طيبة ل ينمعة تينيدهن ل مهنفية وتحقيق مرايل متقدمة ينلم ن ومح   ن. 
ل صفــص  دفــحن  الم ــنلح الــد و   طيبــة، واليــعا جادذهــنن فــصر  الينمعــة فــاةن تكــصن فــصرج  .5

  والمهنفية ما الينمعن  ادارى.  نلينمعة إيالم  ن فا ا  م نن
وادســنت ج  بــةتــدع   العال ــة بــي  الق ت عــ  الي ــن ج المىسيــ ة والمهــنخ الته  مــا ل ينمعــن   ور ا فــا  .6

 فـــصرج الينمعـــة فـــا الميتمـــا المح ـــا اليـــ  مة وتحيـــي والعـــنم ي   نلينمعـــة وبهنةجـــن ي ـــى ادســـو 
 والمهنفية. والدنرجا

معجن م  اال  إفين   هصا  ات ن  بي  الينمعة وسنةر المىسين  ذا  العال ة  المىسي ة ة. العراي .7
 معجن والمهنفية فا الت ه ل العنلما.تعنون الو  تجنثق واي 

لميتمـــا هـــص ال نفـــة ادسنســـ ة لعمـــ  ا ور الينمعـــة فـــا ادمـــة الميتمـــا والميـــنهمة فـــا تقـــصدره وةن  .8
 . من فحقق لجن اليمعة القيبة ل مهنفية وةنجن جلأل م  الميتما  يم ا ت نيالتج الينمعة

 النوصيال:

يـد  مـ  فا ءصأل الهتنة  التا تمدض  يهجن الدراسة اله ردـة والدراسـة الميدان ـة، فم ـ  اسـتدال، 
 التصف ن  ةهمجن:

 اـال  مـ  ف ـن  الق بـة اليم ـ التع ـ   فـر، وتصفير التع   ، فا التقه ن  استددام الينمعن  تعلز ةن -
 .فيجن المتبا التع  ما اله نم

 وايتبـنر القنلـ  بجـ ، وابحت ـن  الق بـة، بسـتققن  تتبعجـن التـا ادسـنلي  وتهـص  الينمعـن  تعـلز ةن -
 ل ينمعة. وشرد  ةسنسا محصر

  ججـص  تحـنفظ ي ـى وةن ل ق بـة، تقـدمجن التـا ادين فم ـة البـرام  وتميـل تهـص  ي ـى الينمعن  تحنفظ ةن -
 احت نجنتج ، وت با ل ق بة، تقدم التا والمينندج ادسنس ة التع  م ة الددمن 

 المدت  ة. الميتمع ة وادنعقة العم ، وورش المىتمرا ، اال  م   نلميتما تعلز ارتبنطجن وةن -
اد األ     لمبـن   فيجـن اإل اردـة الصحـدا  جم ـا تقبيـق مـ  التحقـق ي ـى الينمعـن  تعمـ  ةن فيـ  -

 والتميل. واليص ج
وتقدف   المبن  ، ه ه تقبيق ي ى ل عيعج  ل عنم ي ، والحصافل الك نألا  تصفير ي ى الينمعن  ةن تعم  -

 .ةفض   يص ج ادمن 
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 لت ب ة ابحت نجن  تقدمجن، التا اليدردج ل ددمن  والد يق الييد اإليدا  ي ى الينمعن  ق ن ج تعم  ةن -
 تقب  ة.المي العم  وسص   الق بة والميتما، وتص عن 

 تقـصدر فـا فيـج   مـن الينمعـن  واليجـن  المننحـة اإل اردـة فـا الصحـدا  مدت ـف بـي  التصافـ  تعلدـل -
 .والميتقب  ة الحنل ة الددمن  وتحيي 

 حـ  جيـد لضـمنن  عـ   وتـدردبج  وتـ هي ج  فنةقـة  عهنفـة فيجـن العـنم ي  انتقـنأل ي ى الينمعن  تعم  ةن -
 . نلميتقب  رصاجججن  د التا المدت  ة اإل اردة المعني 

 المقنرحال:
 عــد تح يــ  نتــنة  هــ ه الدراســة ومهن عــتجن، تــ  التصفــ  إلــى ميمصيــة مقترحــة مــ  البحــص  والدراســن  
حـــص  مصءـــص  الدراســـة وجصانبـــج المدت  ـــة، والتـــا رـــديص البـــنح صن ذو  ابات ـــن، والقـــنةمي  ي ـــى 

 الع صن ادين فم ة والبنح ي  الي نم بجن، والتا مهجن:
 بن  تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة.متق  -
  ور مبن   اليص ج فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  م  وججة ن ر ةيضنأل هي ة التدردو. -
 ور العــراية المىسيــ ة والميــ صل ة ابجتمنع ــة فــا تحقيــق الميــلج التهنفيــ ة ل ينمعــن  مــ  وججــة ن ــر  -

 ةيضنأل هي ة التدردو.
 ج ابسترات ي ة فا تحقيق الميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة. ور ممنرسة الي ن  -
 ةثر المهنخ الته  ما فا اد األ والميلج التهنفي ة ل ينمعن  ال مه ة  راسة ميدان ة. -
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 المراجع:
 ادر ن ـة الينمعـة فـا ادين فم ـة اد يـنم ر سـنأل تحقيـق ميـتصى  (،2015 م ـ ،  الهـنظر، ، رهن بلا وغ،

مي ـد،  ،النربويزة وملزلعا ةلزام هي ـة التـدردو، ةيضـنأل ن ـر جـةوج مـ  التهنفيـ ة لمميـلجتـراأل االب نمعـةوج
 .141 154 ، (،4 (، العد ، 44 

تحقيـــق الميـــلج التهنفيـــ ة ل ينمعـــة فـــا ءـــصأل إ ارج الت ييـــر مـــ   (، متق بـــن 2021 الـــدرود ، إنعـــنم، 
، العـد  43، المي د املة جااعة البعثمهعصر،  حث  ،حمنجوججة ن ر ةيضنأل الجي ة التع  م ة  ينمعة 

 ، جنمعة  معق.29
تهنفيـ ة  ميـلج لتحقيـق التميـل إل ارج مـدا  ت ي ةاابسـتر  ال ق ـة(. 2018.  عبـن  إبـراه   ،اللهيـر  

 .39-52،1 د مي ،سصهنج جنمعة ،النربية كلية املة ،التع  م ة مىسين  ل
 ،ر دـة تهمصدـة ،السزوق  وثقافزة العولمزة  زل فزي بزيالعر  الوطن في النعليم (،2018 مح ن،  ،زدتصن 

 .القنهرج ،اب ت ن فة لمبحص  العرب ة اليمع ة ،العرب ة التهم ة بداة  ندوج
 ـــة ح ي ســـة تا ر  -بـــنح ي   ينمعـــة بهـــا ســـصدل   المـــن  المعرفـــا لرةق ـــن   (،2016 رحـــن ،  ســـيد،

 . (16 العد  السعودية،م لة علامل ينمعة، لتحقيق الميلج التهنفي ة 
  ابن  تحقيق الميلج التهنفي ة لينمعة المه صرج فا ءصأل  عأل الدبر  متق (،2018 ةمننا، شمبا، 

  .رجهالقن المه صرج،جنمعة  الترب ة،ام ة  ،غير ااشور  رسالة ااجسنيرالعنلم ة، 
 يرغ دكنوراه أطروحة ،الح صم ة اليعص فة الينمعن  فا التهنفي ة الميلج بهنأل (2012) .  ال نلح،

 القرى، م ة الم رمة، اليعص فة. ةم جنمعة ،ااشور 
ــــد ، ــــا،  العنر عززززاد  هادسززززة العمليززززال اإلداريزززة بالمااعززززة إاشززززروع تقيززززيم و ، (2009 حــــنت  ي 

العـــنلا، اليـــص ج ل تميـــل فـــا التع ـــ    إل ارجوروبيـــة نمـــصذج المىسيـــة اد ،فزززيتدريبيزززة  اإلسزززالاية، دور 
  غلج. م ة،اإلسـال الينمعـة

 التهنفيـ ة ل مه مـةة عـن  الت ـه ا الرشـيق وت ثيرهـن فـا تحقيـق الميـلج  (،2016  حميـد،طـنهر  يبـن ،
ـــة   راســـةال ـــهنع ة،  ـــة اســـتقالع ة فـــا معمـــ  نيـــ   الدرصاني املزززة القادسزززية  مهعـــصر،،  حـــث (ميداني

 العرا .، 4العد   ،18المي د  ،والقنصاديةللعلوم اإلدارية 
ومىشــرا  القــدرج التهنفيــ ة ل ينمعــن  العرب ــة ،   ، مهــنه2006) يبــد المجــد ، محمــد يعــر  حيــ  

والعرب ة فـا إطـنر والبحث العلمي المصرية  ياؤتمر القدر  الناافسية للمااعال واؤسسال النعليم العال
 م. 2006منرص  72ات نق ن  تح ي  التينرج الدول ة والددمن ، جنمعة ح صان، فا ال ترج م  

ــــا، ــــروك،  العتيب ــــدرج (1435 بــــدر مب ــــا تحيــــي  الق التهنفيــــ ة ، تيــــصدق الدــــدمن  الينمعيــــة و وره ف
طروحززززة أ العلدــــل،وجنمعــــة الم ــــ  يبــــد  القــــرى،اليــــعص فة ت ــــصر مقتــــر  لحنلــــة جــــنمعتا ةم  ل ينمعــــن 

 اليعص فة.  ،دكنوراه غير ااشور 
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 ينمعـن  ل التهنفيـ ة القـدرج تحيـي  فـا و وره الينمع ـة الدـدمن  تيـصدق ،(2014 بـدر،  ،العتيبـا
 .اليعص فة .القرى  ةم جنمعة .الترب ة  ة ي دكنوراه، رسالة اليعص  ،

 الينمعـن ،  راسـة وسـمعة اإللكترون ـة الدـدمن  جـص ج بـي  الت ثيردة (، العال ة2012يص ج، إفمنن.  
 الصسـ ، العـر   جنمعـة ااشزور ، غيزر ااجسزنير رسزالة ،ادر ن ـة الدنفـة الينمعـن  مـ  ييهـة ي ـى

 .ادر ن يمنن،
الميـلج التهنفيـ ة فـا الينمعـن   فـا ابسـترات يا التصجـج (، ةثـر2017العمـنر ، يبـد الكـرد  ي ـا،  

الع ـصم  رسزالة ااجسزنير ااشزور ، كليزة اسـة مقنرنـة بـي  الينمعـن  الح صم ـة واده  ـة ال مه ـة،در ال مه ة
 معة ادندلو، ال م .اإل اردة، جن
 ءـصأل فـا الح صم ـة ادر ن ـة الينمعـن  فـا التهنفيـ ة الميـلج وا ـا (،2017 محمـص ،  .الع نفـرج

-211.، ، .(1 العـد   (،21 ، المي ـد، األردنيزة النربويزة ةلزالممالمعنفـرج،  اإل اردـة  هـنابتين
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 مه ـصر مهجيـا رات ي ةابسـت اإل ارج (،2009 فـبحا،  واةـ ، وك ردـو محيـ ، ال ـنلبا، طـنهر
 .والتصزدا ل هعر واة   ار ادر ن، منن،   .) 2 ط (متكنم 

 ور الرشــن ة ابســترات ي ة فــا تحقيــق الميــلج التهنفيــ ة ل ينمعــن   (،2018 ي ــا، مهــن  ةحمــد  ال ي ــج،
 ال ميه ة، 

 ةلزام ،جـني ي والمحنف ـة التهنفيـ ة الميـلج لتحقيـق ت يااابسـتر  التدقـ   (،2012 القنءـا، فـىا ، 
 .م ر (،136 العد ،  ،الااجح المدير

 الميـــتدام،فـــا اد األ المىسيـــا  ابســترات ي ة، تــ ثير الرشــن ة (2017  فنســر،فنســر شــنير  القردعــا،
 . القن س ة، العرا جنمعة  ،السنراتيميبحزث لايزل شهاد  الدبلوم العالي في النخطيط 

 ااجسزنير رسزالة ،التهنفيـ ة الميـلج ويال تـج بتعلدـل   ال كـر  المـن  رة  إ ارج (،2014 انلـد،  ، عـق 
 .  لج رهادز  جنمعة ،اديمن  إ ارج  قي  غير ااشور 
ي ـــى  (OODA  ارمبــن   ح قــة القــر  تـ ثير، (2013 ســمنأل طــج،  ونــصر ، الــدر ،فــال   الكب يــا،
المي ـد  الززدنانير،املزة    ـدا ،مدرهـة نيـة فـا يـد  مـ  ميتعـف ن  داسـة ميا ر  ابسـترات ي ة،ا ـة الحراـة 

  العرا .   دا ، ال نلث،العـد  ادو ،
 سةا ر  ،ل ينمعن  التهنفي ة الميلج لتحقيق   ال كر  المن   ةر  تقصدر بن  متق (،2013 محمد،  ،ودح
 .9 يد  ،24 د مي ،بهجن جنمعة ،النربية كلية املة ،ميدان ة
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