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 ص الدارسةلستخم  

ىدفت ىذه الدراسة إىل قياس أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على حتقيق ادليزة التنافسية يف جامعة ادلرقب ، 
البيانات ، وكانت عينة الدراسة قصدية )عمدية( حجمها ولتحقيق أىدافها اعتمدت على االستبانة كأداة رئيسة جلمع 

استخدمت الدراسة ادلنهج  (.SPSS( موظفاً. وقد مث معاجلة البيانات باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية )21)
الوصفي التحليلي لإلجابة على تساؤل الدارسة واختبار فرضياهتا. وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر 

 لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على حتقيق ادليزة التنافسية يف جامعة ادلرقب ، حي  كلما اهجهت جامعة إغلايب
ادلرقب زلل الدراسة ضلو تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت زادت فرص حتقيق ادليزة التنافسية هبا ، وبناًء على ما 

دلرقب باالستمرار مبواكبة كل ما ىو جديد يف تكنولوجيا ادلعلومات مت التوصل إليو من نتائج أوصت الدراسة جامعة ا
 واالتصاالت ، ودعم وتعزيز كل ما يؤدي إىل حتقيق ادليزة التنافسية هبا.

تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ، ادليزة ، تكنولوجيا االتصاالت ، تكنولوجيا ادلعلومات  :الكلمات المفتاحية
 التنافسية.
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 The General Framework of the Study                اإلطار العـــــام للدراسة .1
تتسم بيئة اجلامعات على ادلستوى احمللي ، واالقليمي ، والدويل بعدد من السمات واخلصائص اليت تؤثر يف بيئة 

معات إىل مواجهتها لتعزيز اجملتمع وتلبية احتياجاتو ، وذلك نتيجة جملموعة من التحديات ، لذلك تسعى تلك اجلا
الكثًن  االىتمامات صدارة التنافسية ادليزة اليوم تلقدراهتا التنافسية مبا ػلقق ذلا البقاء وضمان االستمرار. حي  حت

"اجلامعات" دلا تلعب من دور  العايلمن مؤسسات ادلختلفة للدول ، ولعل من أبرز ىذه ادلؤسسات مؤسسات التعليم 
بفضل رلموعة من  التنافسية للميزة الدور ىذا تكرس وقد ، ىام واسرتاتيجي يف تلبية متطلبات سوق العمل

إذ إن استخدام تكنولوجيا ادلعلومات . واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا يف مقدمتها تأيت دافعة واحملدداتادلتغًنات 
أكرب عدد من العمالء ، وإطفاء الطابع العادلية عليها ، وسرعة االتصال مع البيئة واالتصاالت يساعد على جذب 

الداخلية وباخلارجية ، وسهولة احلصول على ادلعلومات من مصادرىا االصلية ادلختلفة ، والتواصل مع اخلرباء ، 
 (.   21-21،ص ص  1003واالطالع الدائم على سوق العمل )حكيمة ،

 The Study Problem                                                     :  مشكلة الدراسة 1. 1
ىناك أدبيات كثًنة وصلت بنتائجها إىل أن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ذلا دور وتأثر فعال يف حتقيق ادليزة 

 طرح السؤال التايل:التنافسية للجامعات ومؤسسات التعليم العايل العام منها واخلاص ، االمر الذى قاد إىل 
 ؟ لجامعة المرقب التنافسية القدرة على التأثير لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من يمكن كيف

 Study Hypothesis                                                      :   فرضيات الدراسة 2. 1
اعتماداً كبًناً يف العديد من اجلوانب  واالتصاالتتعتمد جامعة ادلرقب على تكنولوجيا ادلعلومات  الفرضية األولى: .1

 .لدراسةمن وجهة نظر عينة ا
 يوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على التكلفة احد أبعاد ادليزة التنافسية من وجهة نظر العينة. الفرضية الثانية: .2
 التنافسية من وجهة نظر العينة.أبعاد ادليزة  كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على اجلودة   الفرضية الثالثة: .3
 أبعاد ادليزة التنافسية من وجهة نظر العينة. كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على ادلرونة   الفرضية الرابعة: .4
 أبعاد ادليزة التنافسية من وجهة نظر العينة. كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على التسليم   الفرضية الخامسة: .5
أبعاد ادليزة التنافسية من وجهة  كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على االبداع واالبتكار   السادسة:الفرضية  .6

 نظر العينة.
يوجد فروق بٌن إجابات أفراد عينة الدراسة ألثر ظلط تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تعود  الفرضية السابعة: .7

 .مدة اخلدمة( -دلتغًني ) الفئة العمرية 
 Objectives of the Study                                                  :الدراسةأهداف  3. 1

  :االيتاألىداف األساسية ذلذه الدراسة يف  تتمثل
 وكفأهيف جامعة ادلرقب ، وعالقتها جبودة اخلدمات  واالتصاالتتكنولوجيا ادلعلومات  استخدامالتعرف على واقع  .1

 .العمليات
 منها. واالستفادةيف حتقيق ادليزة التنافسية ،  أثرىاو  واالتصاالتالتعرف على أعلية توظيف تكنولوجيا ادلعلومات  .2
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يف إكساب اجلامعة ميزة تنافسية، وعلى مفهوم التنافسية يف  واالتصاالتتكنولوجيا ادلعلومات  أثرالتعرف على  .3
 ادلؤسسة نفسها. 

دلساعلة يف رفد مكتبة جامعة ادلرقب بادلفاىيم اليت تليب حاجات كاًل من الكادر الوظيفي والتعليمي وذلك من ا .4
   .استخدام ىذه ادلفاىيم  لفوائدخالل إدراكهما 

اليت ؽلكن أن تساعد ادلهتمٌن هبذا اجملال يف اجلامعة على تطوير  واالستنتاجاتالوصول إىل رلموعة من التوصيات  .5
 شلا يعزز ادليزة التنافسية. واالتصاالتتكنولوجيا ادلعلومات  اماستخد

 Importance of the Study                                                  : أهمية الدراسة 4. 1
 :التايل خالل منأعليتها  الدراسةتستمد ىذه  
تكنولوجيا  من كل يف ادلتمثلٌن )التابع وادلستقل( األساسيٌن ادلتغًنين أعلية يف الدراسة ىذه أعلية تكمن .1

 .كل اجلامعات اىتمامات قلب يف يوجد كالعلا حي  ، والتنافسية ادلعلومات
أصبح التنافس ؽلس كل اجلامعات ، وعليو أصبح من ادلهم جداً الرتكيز على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت دلا  .2

 تنافسية للجامعة ، ومن مث تسهم يف بقاءىا واستمراريتها.لو دور وتأثًن فعال يف حتقيق ادليزة ال
 اصبحت اليت واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا وكذلك ادلعريف ، القتصاد ةاالساسيركيزة ال تعترب اجلامعات .3

 العملية الناحية من بالغة أعلية ىذه الدراسة كتسبكل مؤسسات التعليم العايل ، فمن ىذا ادلنطلق ت اىتمام 
اجلامعة  ؽلنح تنافسية كميزة جلامعة ادلرقب ، واستخدامو النسبةأثر تقنية ادلعلومات واالتصاالت ب إبراز خالل من

 .من اجلامعات االخرى منافسيها أمام الصدارة

   Motivations of the Study                                                       :دوافع اختيار الدراسة 5. 1

 : االيت يف ؽلكن تلخيصها واليت غًنه دون اختياره على حتفز اليت مربراتو لو دلوضوعالباح  ذلذا ا اختيار ان
ومؤسسات التعليم العايل يف الدول ادلتقدمة وكذلك يف اجلامعات تحقيق ادليزة التنافسية ب االىتمام تفافةانتشار  .1

منها والدولية ، والعمل  اإلقليميةيف ادلؤدترات والندوات وادللتقيات وصدراه ىذا ادلفهوم ،  احلال يف الدول النامية 
   يف العديد والعديد من اجلامعات.بو 

 وجوعلى أكمل  واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا وتستعمل ، لتطورل مواكبةجامعة ادلرقب  كانت اذا معرفة .2
 .ال ام

 ادليزة التنافسية اجلامعية والرفع منها.إبراز أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق  .3
ىذه أثر لكى يسهم يف تكوين صورة واضحة عن  لدراسةا هكل ىذه األسباب دعت عناية الباح  اىل كتابة ىذ

 . حتقيق ادليزة التنافسية يف جامعة ادلرقبالتقنية يف 
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 Methodology of the Study                                               :منهجية الدراسة 6. 1
أعتمد الباح  يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي وذلك فيما يتعلق باجلوانب النظرية ادلتعلقة مباىية ، وأعلية ، وخصائص 

ختدم  واليت، مكونات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ، وكذلك التطرق إىل بعض ادلواضيع ادلتعلقة بادليزة التنافسية 
ىذه التقنية يف حتقيق ادليزة التنافسية  يف اجلامعة ، واليت دتتل رلتمع  أثار اإلجابة عن التساؤالت ادلتعلقة بويف،  دراسةال

يف اجلانب التطبيقي التجرييب مث استخدام ادلنهج  ،الدراسة وذلك هبدف الوصول إىل حتقيق ما تصبو إليو ىذه الدراسة

 .رقام واإلحصائياتادلتعلق مبجتمع الدراسة مدعم ذلك جبداول واأل

 The Limitations of the Study                                            :حدود الدراسة 7. 1
 :االيتتتثمل حدود الدراسة يف 

 .اخلمسمركز ادلعلومات والتوثيق جبامعة ادلرقب : مشلت احلدود ادلكانية الحدود المكانية

 .1011سبتمرب شهر هناية إىل  1011 يوليو: تغطي ىذه الدراسة الفرتة الزمنية من شهر الحدود الزمنية
ىم الواقعة يف مدينة اخلمس والذين ادلرقب  امعةجبمبركز ادلعلومات والتوثيق : دتثلت يف ادلبحوثٌن الحدود البشرية

ويرجع ذلك إىل كون ىذا ادلركز مبثابة غرفة عمليات اليت تتعامل مع ىذه التقنية بشكل ،  أفراد عينة الدراسة ؽلتلون
من الناحية الذاتية فأهنا تعود بالدرجة األوىل إيل زلاولة الباح  للوقوف  ىذا من الناحية ادلوضوعية. أمامباشر وقوى 

 نافسية يف جامعة ادلرقب.معرفة أثار تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التعلى 

 حبثنا ان اال يف اجلامعات ،  التنافسية ادليزة تعمل على حتقيق  هناأش من ادوار عدة : ىناكالحدود الموضوعية
 أي اجلزئي التحليل على ذلك يف اعتمدنا وقد،  واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا وىو واحدأثر  على انصب ىذا
 ادلرقب. جامعة مستوى على ادلوضوعراسة د

  Data Collection Tools                                               :أدوات جمع البيانات 8. 1
لكل الكادر حي  مت تصميم استبيان موجو  مع البياناتجل كأداةاعتمد الباح  يف ىذه الدراسة على االستبيان  

 .زلل الدراسة وى الذيالوظيفي )ادلوظفٌن( مبركز ادلعلومات والتوثيق جبامعة ادلرقب 

  Previous Research Studies                                            :الدراسات السابقة 9. 1
يهدف ىذا االستعراض إىل عرض ما أتيح للباح  من الدراسات السابقة واليت ذلا عالقة مبوضوع ىذه الدراسة ، 

والنتائج اليت مث التوصل إليها فيها ، واالسلوب ادلنهجي ادلتبع والوقوف على أىم االىداف اليت سعت إىل حتقيقها ، 
عرض الدراسات السابقة يف ثالثة  مفيها يف حتليل البيانات ، وذلك دلراعاة الرتاث العلمي يف ىذه الدراسة ، وسيث

 زلاور وىي: الدراسات احمللية ، العربية ، واالجنبية.  
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   Previous Local studies                                      الدراسات السابقة المحلية .1

 إشكالية دتحورت البحري إذ غازي بن على ميناء الدارسة ( حي  قام الباح  هبذه1001دراسة )فضيل، أوال: 
وكان  .؟ غازي بن إدارة ميناء داخل البشرية ادلوارد على ادلعلومات تكنولوجيا استخدام أثر ىو ما حول الدراسة

 معرفة استخدام وكذلك ادلؤسسة ، يف البشرية ادلوارد أداء يف ادلعلومات النظم دور إبراز ىدف ىذه الدراسة اىل
 .معاجلة البيانات ، وطرق بررليات ، شبكات أخرى ، تقنية أو أجهزة حاسوب أجهزة من ادلعلوماتية وسائل
 ادلعلومات جلميع تقنية اجملاالت يف ادلتخصص بالتدريب اعلها: االىتمام نتائج عدة اىل الدراسة ىذه وتوصلت
 . اإلدارية والفنية ادلختلفة ادلستويات نوعية على العمل  باإلضافة ادلتابعة والتطوير، على والعمل ادلوظفٌن ،

    Previous Arabic studies                                         الدراسات السابقة العربية .2

 تنافسية ميزة حتقيق على ادلعلومات تكنولوجيا استخدام أثر قياس( بعنوان "1022دراسة )وداعة اهلل ، :أوال
 تكنولوجيا مفهوم توضيح إىل ىذه الدراسة ىدفتحي   "الطائف زلافظة - الطائف جامعة على بالتطبيق
 لدى االبتكار على استخدامها آثار وحتديد،  باجلامعة اإلداري العمل رلال يف وتطبيقاهتا واستخدامها ادلعلومات
 ادلنهج استخدام على الدراسة ، واعتمدت اجلامعات يف التنافسية ادليزة حتقيق يف منها االستفادة ومدى ، العاملٌن
 والعملية النظرية والبحوثالدراسات  على طالعواالادلكتيب  ادلسح طريق عن البيانات حتليل على ادلعتمد الوصفي
 من واليت النتائج من العديد إىل الدراسة وتوصلت .للجامعات التنافسية بادليزة وعالقتها ، ادلعلومات نظم رلال يف
 الشبكات  ، البيانات قاعدة  ، الربرليات  ، وادلعدات األجهزة(  ادلعلومات تكنولوجيا استخدام :أعلها

 اإلبداع حتقيق على كبًن بشكل تؤثر، كما اجلامعة ادارات يف اخلدمة جودة على كبًن بشكل تؤثر )واالتصاالت
 .اجلامعة دتيز ، وػلقق يدعم شلا واالبتكار

( حي  جاءت ىذه الدراسة بتبيان خربات وهجارب بعض اجلامعات االجنبية يف 1021،اذلادي  دراسة )عبد: ثانيا
ل اىل حتقيق ادليزة التنافسية هبا. حي  إدارة ادلعرفة وادليزة التنافسية ، باإلضافة إىل جهود بعض اجلامعات ادلصرية للتوص

ؽلكن  اليتمنهجا ذلا ، وقد توصلت نتائج أعلها: أن ىناك عدة متطلبات  التحليلي الوصفياستعانت الباحثة بادلهج 
، متطلبات بشرية، التحتيةأن تساىم يف تطوير إدارة ادلعرفة لتحقيق ادليزة التنافسية باجلامعات ادلصرية من أعلها: البنية 

 دارية.اومتطلبات 

( جاءت لدراسة واقع الكليات التقنية الكائنة بقطاع غزة من خالل إدارهتا لبعد 1021، دراسة )السوسي :ثالثا
التميز من جهة وشلارستها السرتاتيجيات ادليزة التنافسية ، والوقوف على مدى االرتباط بينهما. ولتحقيق أىداف 

اح  ادلنهج الوصفي حي  استعان باالستبيان كأداة جلمع البيانات. حي  توصلت الدراسة اىل الدارسة استخدام الب



 

 تحقيق الميزة التنافسية في جامعة المرقب عمىتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أثر 
المرقب جامعة                                                                            خالد الطيب  

343 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

العديد من النتائج اعلها: ضعف شلارسة الكليات التقنية مبحافظات غزة السرتاتيجيات ادليزة لتنافسية وذلك من وجهة 
 نظر العاملٌن واذليئات التدريسية هبا.

على  ادلعلومات لنظم ىناك من تأثًن حول ىل مشكلة الدراسة   كانت( حي1022، دراسة )سايغي :رابعا

دور  على والتأكيد ادلعلومات والتنافسية ، نظام عن الغموض رفع اىل الدراسة ىذه وىدفت .؟ ادلؤسسة تنافسية

نظام  أن الدارسة ىذه اليها توصلت أىم النتائج اليت ومن .التنافسية. دليزهتا ادلؤسسات خلق تعزيز يف ادلعلومة

 .التنافسية ميزهتا ادلؤسسة وعلى وفعالية كفاءة على يؤثر فعاليتو عدم حالة يف ادلعلومات
 التنافسية ادليزة لتحقيق مقرتحةاسرتاتيجية  تقدًنكان يف  دراسةالىذا  ىدف (1024،خليل دراسة ) :خامسا
 الرباعي البيئي التحليل أسلوب إىل باإلضافة ، الوصفي ادلنهج استخدمحي   ، مبصر العايل التعليم دلؤسسات
 القوى أوًنات ادلتغ وطريقة الداخلية، البيئة لتحليل  (7S) السبع العوامل طريقة بواسطة (SWOT) سوات
 وكشفت اخلارجية، البيئة لتحليل العالقة ذات اجلهات حتليل أو اخلاصة اتادلتغًن  طريقة، و  (PESTEL) العامة
 أن على فضالً  أكثر، ضعف ومواطن كثًنة، قوة جلوانب مبصر العايل التعليم مؤسسات امتالك دراسةال نتائج
 العايل التعليم مؤسسات بتبين دراسةال وأوصت تواجهها، اليت احملتلة التهديدات مع تتساوى متاحة فرصاً  أمامها

 .هبا الضعف مواطن دلواجهة ذلا ادلتاحة الفرص الستثمار ادلقرتحة السرتاتيجية
 تمبؤسسا( تناولت ىذه الدراسة إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق ادليزة التنافسية 1024، )عابد دراسة سادسا:
معتمدا على االستبيان كأداة جلمع  الوصفية والعالقة بينهما ، حي  استخدام الباح  ادلهج يالسعود العايلالتعليم 

( بٌن واقع 0001القة طردية عند مستوى ادلعنوية )ح  اىل رلموعة من النتائج اعلها: وجود عاالبيانات. وتوصل الب
 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من جهة ، وادليزة التنافسية من جهة اخرى.

 Previous Foreign studies                                      األجنبيةالدراسات السابقة  .3
 تكنولوجيا تطبيق بٌن إيضاح العالقة اىل الدراسة ىذه ىدفت( Alfonso Nagas, 2003) دراسة أوال:

 ادليزة التنافسية على ادلعلومات تأثًن تكنولوجيا تظهر اليت احلاالت وحتليل التنافسية ، ادليزة وحتقيق ادلعلومات
 لتكنولوجيا قوي أثر اعلها:  أن ىناك وجود ىذه الدراسة لنتائج وتوصلت .اسبانيا يف الطبية للمواد ادلوزعة للشركات
 على تؤثر العمل وبيئة بادلنطقة عالقة أخرى ذات عوامل ىناك أن أوضحت كما التنافسية، ادليزة على ادلعلومات
 .التنافسية ادليزة

ىدفت اىل التعرف على كال من أعلية وأىم أسباب استخدام ادلزايا التنافسية  اليت( Bisaria،3303) دراسة ثانيا:
فعية علة اجملتمع نبقطاع التعليم اجلامعي اخلاص ، وتأثًنىا على اجلامعات اخلاصة ومبا ؽلكن أن تعود بادلكاسب ال

االستبيان وادلقابالت ، حي  استعان ببطاقات ادلالحظة و  التحليلي الوصفياذلندي. حي  اعتمد الباح  ادلنهج 



 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم لمواقع واستشراف المستقبل(                

asic.elmergib. edu.ly                                                                                              341 

الشخصية جلمع البيانات وكأداة للدراسة. وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أعلها: أن ضعف كل من جودة 
اإلدارة، ضعف الطلبة ، وضعف تطوير أعضاء ىيئة التدريس لقدراهتم بالكليات واجلامعات اخلاصة باذلند يعيق يناء 

 ادليزة التنافسية هبذه اجلامعات.
حي  ىدفت ىذه الدارسة للبح  عن . (Palladan, A. A & Kadir, K. A, 2016) دراسة ثالثا:

الدور الذى ؽلكن أن تلعبو تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسات ادلصرفية، واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية. وقد 
ر كبًن على إدارة الفرص وخلق بيئة جديدة توصلت ىذه الدراسة لعدة نتائج اعلها: أن تكنولوجيا ادلعلومات ذلا أث

من االستثمار يف  ادلؤيدعلى إجراء  دراسةال تاىل ذلك اقرتح باإلضافةوحتقيق ادليزة التنافسية.  ةاإلدار لتحسٌن 
  بدولة نيجًنيا لتحقيق ادليزة التنافسية. العايلتكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسات التعليم 

    Comment on Previous Studies                             السابقةالتعقيب على الدراسات  11. 1
، واالجنبية وادلرتبة من الناحية الزمنية من األقدم إىل احلديثة ،  ، العربية احملليةأشار العرض السابق لتنوع الدراسات 

العامة منها واخلاصة ، ادلؤسسات  ، وادلزايا التنافسية باجلامعات  واالتصاالت اىتمت بتكنولوجيا ادلعلومات اليت
واالعتماد على االستبانة يف مجع  الوصفيادلصرفية والتصاالت . ويغلب على معظم الدراسات السابقة اتباع ادلنهج 

البيانات ، واتفقت معظم ىذه الدراسات على أعلية تكنولوجيا ادلعلومات وأثرىا يف حتقيق ادليزة التنافسية. وتأيت ىذه 
وافقة مع الدراسات السابقة من حي  االىتمام بتكنولوجيا ادلعلومات من جهة وبادلزايا التنافسية من جهة الدراسة مت

مجع البيانات. ولكن ختتلف  يف، واالعتماد على االستبانة  الوصفيأخرى ، اضافة التفاقها معها يف استخدام ادلنهج 
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف  أثركشف عن   يف ادلتمثلىذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حي  ىدفها 

ؽلكن أن تسهم يف  اليتضافة حملاولتها تقدًن بعض ادلقرتحات والتوصيات أجامعة ادلرقب ،  يفحتقيق ادليزة التنافسية 
اإلطار ، وعرض وإثراء  يف تعزيز أعلية الدراسة واستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقةألثر. .تعزيز ىذا ا

النظري للدراسة ، وكذلك بناء أداة الدراسة وادلتمثلة يف االستبانة ، وتوفًن الوقت واجلهد على الباح  من خالل 
 ىذه أفادتنااالستفادة من ادلراجع والكتب وادلقاالت العلمية الثي اعتمدت عليها الدراسات السابقة. وكذلك 

 بأىم ادلعلومات زودتنا قد أهنا كما ، التنافسية ادليزة اتمؤشر  وحتديد الفرضيات صياغة عملية الدراسات يف
 .دراسةال من النظري اجلانب يف ضلتاجها وادليزة التنافسية اليت ادلعلومات بتكنولوجيا ادلتعلقة
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 The Theoretical Framework of The Study                   للدراسة اإلطار النظري .2

 Definitions-Terminology of Study           "مصطلحات الدراسةالتعريفات اإلجرائية   1. 2

      Technology :التقنية .1
ؽلكن تعريفها بأهنا "عملية حتويل الفكرة العلمية إىل سلعة إنتاجية ، أو معدات ، أو أجهزة ، أو أدوات ووسائل ، 

وادلعدات قادرة على أن تقدم خدمة  اآلالتاإلنسان يف أداء عمل ما أو وظيفة ما ، حبي  تصبح تلك  ستستخدمها
 .(22 ، ص1003، للفرد واجملتمع على حد سواء على صعيد الواقع العملي" )الشرفا

  Information Technology: تكنولوجيا المعلومات  .2
استخدمها اإلنسان وؽلكن أن  اليتتعرف تكنولوجيا ادلعلومات على أهنا "تلك األجهزة وادلعدات واألساليب والوسائل 

ة تلك ادلعلومات من حي  يستخدمها مستقباًل يف احلصول على ادلعلومات الصوتية وادلصورة والرقمية ، وكذلك معاجل
تسجيلها وتنظميها وترتيبها وختزينها وحيازهتا واسرتجاعها وعرضها واستنساخها وبثها وتوصيلها يف الوقت ادلناسب 

يف . (23 ،ص 1003، )الشرفا "االتصاالتتكنولوجيا التخزين واالسرتجاع وتكنولوجيا  لطالبيها ، وتشمل على
واالستثمار ادلفيد واألمثل دلختلف أنواع  االستخدامحٌن أن قنديلجي واجلنايب يعرفان تكنولوجيا ادلعلومات بأهنا "

ليت تقودنا إىل  ادلعرفة ، وكذلك ادلعارف ، والبح  عن أفضل الوسائل والسبل اليت تسهل احلصول على ادلعلومات ا
منها ، وتبادذلا وإيصاذلا بالسرعة ادلطلوبة والفاعلية والدقة اليت تتطلب  للمستفيدينجعل مثل ىذه ادلعلومات متاحة 
 .(22 ،ص 1001، )قنديلجي أعمال وواجبات اإلنسان ادلعاصر"

  Communication Technology :تكنولوجيا االتصاالت .3
 قاعدة ، الربرليات ، ادلادية ادلكونات يشمل الذي ادلعلومات نظام من التكنولوجي اجلانب" أهنا على تعرف
 تكنولوجيا عن هنائي بشكل فصلها ؽلكن ال االتصال تكنولوجيا أن صلد ذلك من"  الشبكات ، البيانات
 ادلكونات من رلموعة"  عن تعرب واالتصال ادلعلومات فتكنولوجيا وعليو ، واحدة لعملة وجهان فهما ادلعلومات
 وخزهنا وادلعلومات البيانات الستقبال ادلنظمة تستخدمها اليت رادواألف ، البيانات ، االتصاالت ، الربرليات ادلادية

، ص 1002" )القري ، النصيةو  ، ،البصرية السمعيةط الوسائ متعددة بررليات باستخدام واسرتجاعها ومعاجلتها

 (.63-61ص 

 Competitive Advantage  :الميزة التنافسية .4

 التنافسيةاالسرتاتيجيات  مفهوم )بورتر( وضح  حٌن الثمانينات بداية يف بارز بشكل التنافسية ادليزة مفهوم ظهر
 ، ذلا التنافسي ادلوقف ىو األعمال منظمات لنجاح واحملدد ، األىم العامل أن إىل وأشار األعمال منظمات بٌن
 قبل من ادلستعملة تلك من فعالية أكثر تكون واليت ادلؤسسة تكتشفها اليت اجلديدة الطرق " بأهنا عرفها حي 
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 ادلؤسسة يف ابداع عملية إحداث آخر مبعىن أي ،نياً ميدا االكتشاف اىذ هجسيد مبقدورىا يكون حبي  ادلنافسٌن،
 ادلؤسسة قدرة تعين التنافسية "ميشيايل.ل.جــ ل تعريف(. كما أن ىناك Porter ,1995 ,p 48) "أوسع مبفهوم
 أجل من الصراع على قدرهتا تعكس فهي  ، القطاع نفس يف نظًناهتا حتققو الذي ادلعدل تفوق نتائج حتقيق على

 احلصة النمو الثنائية حي  من نتيجة أحسن حتقق أن تستطيع اليت ىي التنافسية ادلؤسسة، و  السوقية احلصص
 و ادلؤسسة مستوى على للتنافسية تعريفا اإلدارية التنمية معهد ويقدم (،MUCHELLI،3304. )"السوقية
 منافسوىا، يقدمو مبا مقارنة متفوقة منتجات تسويق و إنتاج و تصميم على ادلؤسسة قدرة " أهنا على يعرفها
، D’CRUZووغًنىا ) التقين التقدم و اجلودةو  السعر:  مثل العوامل من عدد إىل التفوق ذلك يرجع حي 

 السلع إنتاج على القدرة" أهنا على التنافسية الربيطانية الصناعة و التجارة ىيئة عرفتكذلك  (.03ص ، 0993
 أكثر بشكل ادلستهلكٌن باتغر  تلبية يعين وىذا ، ادلناسب والوقت ادلناسب والسعر اجليدة بالنوعية واخلدمات
 رلموعة أو خاصية "بأهنا التنافسية ادليزة  الزعيب حسن ويعرف (.1002" )عدنان ،األخرى ادلؤسسات من كفاءة

 حتقق اليت أو زلاكاهتا، صعوبة نتيجة نسبياً  طويلة دلدة هبا االحتفاظ وؽلكنها ادلؤسسة هبا تنفرد نسبية خصائص
" )الزغيب سلع أو خدمات من تقدمو فيما ادلنافسٌن على التفوق من نهاكنودت ذلا ادلنفعة ادلدة تلك خالل
 مركز يف هجعلها اليت اتيجياتاالسرت  وتطبيق صياغة على ادلنظمة قدرة " :بأهنا تعرف كما (.263، ص 1001،

 على عرفكذلك  (.13ص،2006، أبوبكر (النشاط نفس يف العاملة األخرى للمنظمات بالنسبة أفضل
 اإلدارة تستطيع اليت، والقدرات وادلوارد  ، والتكنولوجياتمن ادلهارات  رلموعة " أهنا على التنافسية ادليزة السلمي
 تأكيد، و  ادلنافسون ػلققو شلا أعلى للعمالء ومنافع قيم إنتاجعلا :  أساسيٌن أمرين لتحقيق واستثمارىا تنسيقها
 ادليزة :التالية النقاطيستنتج ادلؤلف  التعريف ىذا ومن .ومنافسيها ادلنظمة بٌن فيما واإلخالف، التمييز من حالة

 البشري الطابع وذات والتكنولوجية،،  األولية كادلواد :ادلادي الطابع ذات عوامل عدةامتزاج  من تنشأ التنافسية
 حتقيق أجل من التنافسية ادليزة اكتساب يتملكي  رالعناص ىذه بٌن التنسيق وجود ضرورةكادلهارات والقدرات، مع 

 (.22، ص  1002مي ،السل)التميز  من وتأكيد حالة ، للزبائن منافع إنتاج علا:  أساسيٌن ىدفٌن

 The importance of Information         للجامعات واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أهمية 2. 2

and Communication Technology for Universities 
 : (21،ص  1003)حكيمة ، يف واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا أعلية ضلصر أن ؽلكن

 واالتصاالت يف إطفاء الطابع العادلي على نشاطات اجلامعات.تلعب تكنولوجيا ادلعلومات  .1
 نفس يف موجودة وكأهناداخليًا وخارجيًا  التواصل للجامعات ؽلكن واالتصاالت ادلعلومات شبكة خالل من .2

 فإن اختاذ اجلامعات لقرارهتا وبالتايل،  ادلختلفة األصلية مصادرىا من ادلعلومات وفرمن خالل ت ؛ والزمان ادلكان
 .عادلياً  هبا ػليط ما إطار يف الداخلية ظروفها علىتكون مبنية 
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 أصبح فالكل ، والوقت واجلهد التكاليف ختفيض يفكذلك يساىم استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال  .3
 .ادلختلفة الوسائل عرب باالتصال وتعويضها احلركة تقليل إىل ؽليل

 .الكلي االقتصاد ظلو من أسرع بوتًنة يسًن ادلعلومات قطاع أن إذ العادلي االقتصاد ظلو زيادة .4

 The Characteristics of Information   خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3. 2

and Communication Technology 
عليو ىذه يزداد اعتماد ادلؤسسات على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يوماً بعد يوم وتعود السببية يف ذلك دلا تتوفر 

 (:12-11، ص 1026التقنية من خصائص وادلتمثلة يف التايل )كاوجو ،
من خالل ىذه التقنية تزداد القدرة لدى الكادر الوظيفي والتعليمي على االتصال وتقاسم ادلعلومات وادلعارف  .1

 (.التشارك)
 (.التفاعلخلق نوع من التفاعل من خالل تبادل االدوار بٌن ادلرسل وادلستقبل ) .2
 (.تحديد المستفيدكن من معرفة رغبات واحتياجات ادلستفيدين من ادلعلومات )دت .3
دتكن من تراسل ادلعلومات واستقباذلا وتفحصها واستعماذلا يف وقت احلاجة دون شرط تواجد ادلستقبل يف وقت  .4

 (.الالتزامنيةرسال ادلعلومات من قبل ادلرسل )‘
قابلية واستعماذلا يف أي مكان اثناء حركة ادلرسل وادلستقبل )دتكن من تراسل ادلعلومات واستقباذلا وتفحصها  .5

 (.التحرك والحركة
قابلية دتكن ىذه التقنية من حتويل صيغة ادلعلومات من وسيط إىل أخر وذلك باستخدام تقنيات خاصة ) .6

 (.التحويل
تلفة والتوصيل فيما من خالل ىذه التقنية ؽلكن استعمال العديد من االجهزة وادلعدات مصنعو من قبل شركات سل .7

 (.قابلية التوصيلبينها)
 (.الشيوع واالنتشارقابلية ىذه التقنية للتوسع حول العامل ) .8
 (.العالمية والكونيةدون عائق ادلكان ) نمن خالل ىذه التقنية يتم تناقل ادلعلومات بٌن ادلستفيدي .9

 (.تقليص الوقتيسر وسهولة )من خالذلا يتم الوصول إىل ادلعلومات يف قواعد البيانات الضخمة بكل  .11
 (.الالجماهريةمن خالل ىذه التقنية يتم إيصال ادلعلومة من طرف إىل طرف أخر بغض النظر عن تعداده ) .11
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 Components of Information and   مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4. 2

Communication Technology 
 أن عناصر تكنولوجيا ادلعلومات تنحصر يف التايل: (Kennth & Janc ,2000 ,p 55)يبين كاُل من 

: وىي كل االجهزة وادلعدات ادلستخدمة إلدخال ادلعلومات وخزهنا ونقلها  Hardware ادلكونات ادلادية .1
 وتداوذلا واسرتجاعها واستقباذلا وبثها للمستفيدين ، وتتضمن كذلك ماكنة احلاسوب.

 نقسم إىل:ادلكونات الغًن ادلادية: واليت بدورىا ت .2
 وتنقسم إىل:  Software الربرلياتأوال: 

 بررليات تشغيليو واليت تعمل على إدارة وحتكم يف مجيع وحدات احلاسوب ادلختلفة مثل برنامج نظام التشغيل .2
Operating System Software . 

فائدة للمستخدم واليت تعمل بدورىا على معاجلة البيانات لكى تصبح ذات Applications بررليات تطبيقية  .1
على ىيئة معلومات لكى يثم االستفادة منها يف عملية اختاذ القرار داخل ادلؤسسة متل برامج 

 .Communication Softwareاالتصال
: وىي عبارة عن سلازن للبيانات متفاداي فيها التكرار وذلك على ىيئة ملفات  Databases قواعد البيانات .6

وجود عالقات اليت من خالذلا يثم إغلاد ادلعلومة واستخدامها لتحقيق تساؤل مرتابطة ببعضها البعض من خالل 
 ادلستفيد.

: وتضم ادلستخدمون النهائيون الذين يستخدمون انظمة ادلعلومات،  Human Resources ادلوارد البشرية .3

، ص 1022واختصاصيو نظام ادلعلومات من زلللي ومصممي ومربرلي النظم ومشغلي احلاسوب )الكساسبة ،

12.) 
: وىي الوسيلة اليت يتم من خالذلا ارسال واستقبال  Communication Networks شبكات االتصال .4

البيانات وادلعلومات ، إذ تتكون من رلموعة زلطات متواجدة يف مواقع سلتلفة مرتبطة مع بعضها البعض بوسائط 

 (.11، ص 1021)القوامسي ،

 Dimensions  Competitive Advantage                            ةأبعاد الميزة التنافسي 5. 2
 من ومنها ، التنافسية األسبقياتمسها أ من فمنها ، التنافسية ادليزة أبعاد السابقة الدراسات من العديد تناولت

على النحو  ةالسابق لدراساتا ضوء يف التنافسية ادليزة أبعاد عرض وؽلكن ، التنافسية ادليزة حتقيق مصادر مسهاأ

 (:23-21ص  ص ،1023،التايل)شليب 
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 Quality  الجودة: األول البعد .1
باجلامعة زلاولة  لكادر التعليمي والوظيفيا قبل مناليت تبدل  جلهودكل ا تعيناجلامعي  التعليم يف باجلودة فادلقصود
البيئة اخلارجية  متطلبات مع يتناسب مبا التميزقدر من  إىل وصوالً  التعليمي وجادلنت مستوىمن  رفعمنهما من 
مع  تتالءم بدرجة ، والرتبوية التعليمية وادلواصفات ادلعايًنالشروط  من رلموعة بتطبيق وذلك ،( اجملتمعللجامعة )
 .وادلخرجات اخلدمات خصائص

   Cost     التكلفة: الثاني البعد .2
مقارنة  منخفضةة تكلفتكون خدمتها وسلرجتها بمن شروط صلاح واستمرارية عمل اجلامعة ىو حرصها الدائم أن 

 .تنافسية يزةوهبذا يكون للجامعة طريق واضح يف حتقيق ادل ،جبامعات أخرى 
   Flexibility المرونة: الثالث البعد .3
 الداخلية البيئةكال من  يف احلاصلة والتغًنات يربز ىذا البعد من خالل قدرة اجلامعة لالستجابة لكافة ادلستجدات ، 

متطلبات  يف التغًن معماشى يت مباوقت ادلالئم ال يف ومنتجات دماتاخل تنويع على هتاقدر وكذلك  ،ذلا  واخلارجية
  د.ادلستفي احتياجاتو 
  Deliveryالتسليملرابع: ا البعد .4
أن يكون من واأللويات عملها يف تقدًن  خالل من ،اجلامعات  بٌن للمنافسة حجر األساس مبثابة التسليم يعد 

 ادلدةوتقليل  ضيخفخدماهتا ومنتجاهتا أن تكون يف اسرع وقت شلكن للمستفيد ،  وذلك من وضع اسرتاتيجيات لت
 لذلك. الزمنية

  Creativity and Innovation  واالبتكار اإلبداع: الخامس لبعدا .5
أن تتعامل مع الوضع الراىن ذلا ، وتصبو إىل حتقيق األفضل وذلك من لبناء ادليزة التنافسية داخل اجلامعة البد ذلا 

 خالل اجلمع بٌن ادلعرفة ادلتألقة  والعمل اخلالق إلنتاج أفكار علمية وعملية تكتسب صفة التفرد والتميز.
 Continuity البعد السادس: االستمرارية  .6

مكن أن ادلزايا التنافسية أهنا هجابو بالزوال وبالتايل البد نتيجة للتغًن يف احمليط التنافسي ظهرت حقيقة وىي أن من ادل
 Sustainableادلستدامة ) التنافسية ادليزة من متطور من تعويضها مبزايا أكثر تطور ومن ظهر مصطلح أو ظلوذج

Competitive Advantageتعرب أهنا حي  زمنية شلكنو ، فرتة ألطول ( الذي يضمن استمرارية ادليزة التنافسية 
 ذلا، ادلنافسة بادلؤسسات مقارنة التنافسيمركزىا  يف تقدمها يف لالستمرار ادلؤسسة اليت تكتسبها اجلديدة ادلزايا عن
 (.Ployhart ,2012 ,p 67) للمنافسٌن بالنسبة العادية من أعلى عوائد على توليد القدرة فهي
  Uniqueness البعد السابع: التميز )التفرد( .7
 ،)ىالل ادلنافسون تقليدىا عال يستطي اليت اخلدمة أو السلعة تقدًن خالل من أيًضا التنافسية ادليزة حتقيق ؽلكن

 .(226، ص 1022
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  Competitive Advantage of Universities                الميزة التنافسية بالجامعات  6. 2
تارؼليًا ظهر مصطلح التنافسية  باجلامعات بعد حصول عدد من الكليات واجلامعات احمللية والدولية على االعتماد 
االكادؽلي ، حي  تظهر أعلية ىذا ادلفهوم يف االستفادة من كل ادلوارد واالمكانيات داخل اجلامعة بغية احلصول على 

 ادليزة تعريفات تتعدد(. حي  33، ص 3304عتييب ،خدمات ومنتجات اليت تليب احتياجات سوق العمل)ال

 خدمة تقدًن على اجلامعة يعكس قدرة قيمة ذو تفوق "عنصر أهنا  على يعرفها من فهناك اجلامعات، يف التنافسية

ص  ، 3306، )اللوقان سلرجاهتا العلمية" مستوى على ايإغلاب تنعكس ومتميزة عالية قيمة ذات حبثية أو تعليمية
 تفوقها عن يف تبح  واليت الواسعة، خربهتا على بناء ادلنظمة دتتلكها السمات واخلصائص اليت "رلموعة ىي (. أو96

 اليت وادلهارات وادلعارف الكفاءات ذو البشري ادلورد امتلك وكذلك واخلدمات واألسعار ادلوارد يف من ادلنافسٌن غًنىا

 التنافسية ادليزة تعرف (. كما33 ،ص 3306)رحاب ، ادلنافسٌن" من غًنىا عن والتفرد التميز حتقيق على تساعدىا

 تقدمها يدعم وحتققها بشكل أىداف اجلامعة ؼلدم مبا اجلامعي األداء وتطوير أهنا "هجويد على اجلامعية البيئة يف

 التنافسية ادليزة تعريف (. وكذلك مثGaurav Bisaria ,2013, p 91) اجلامعات من منافسيها عن وتفردىا

 شلا اجلودة من عال مستوى على والبحثية واجملتمعية خدماهتا التعليمية تقدًن على اجلامعة أهنا " قدرة على اجلامعة يف
 هبا الطلب التحاق يف يعكس تقدمها شلا العمل سوق يف مزايا تنافسية  هبا التدريس وأعضاء خرجيها يكسب

 التنافسية ادليزة وتعرف (.03ص  ،3308،شليب ) "العادلي الطراز من تكون جامعة ألن ؽلكنها مستوى إىل والوصول

 فاعلية وأقل وبأفضل إصلاز أنشطتها برباعة يف ادلختلفة ومواردىا وخرباهتا إلمكانات اجلامعة األمثل "التوظيف :بأهنا

 ويؤدي فيها اجملتمع ثقة مبا يعكس إىل منافسيها، نسبةً  دلخرجاهتا مضافة وقيمة متنوعة منافع ػلقق وبشكل تكلفة،

 رلموعة ىي اجلامعة يف التنافسية ادليزة إن (.7 ص ، 3309،ر ومتجددة ومستدامة )ياس كفؤة بصورة لتفردىا

 إضافية قيم وتقدًن،  والتكنولوجيا يالبشر  بالعنصر واالىتمام التخطيط وجودة والتجديد باالبتكار ادلتعلقةات ادلتغًن 

 حدة مواجهة على القدرة اجلامعة تكسب واليت وغًنىا الطلبة حلاجات واالستجابة ادلناسبة اخلدمة مثل للطالب

من كل التعريفات السابقة أصبح من ادللزم على (. 95، ص  3336)الدىدار ،اجلامعات من غًنىا مع ادلنافسة
ات اجلامعات شلارسة مزايا تنافسية كالتفرد والتميز والتفوق عن ادلؤسسات االخرى، من خالل اعتماد اسرتاتيجي

وسياسات تتصف بابتكارية اليت من خالذلا تعمل على جذب واستقطاب الطالب، وقدرهتا على التميز يف عدة 
رلاالت حيوية منها الربامج الدراسية ومواصفات ىيئة التدريس وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وطريقة عمل االدارة 

، ص 1021ع متطلبات البيئة الداخلية واخلارجية )الصاحل ،ونظام اجلوة والربامج التأىيل والتدريب اليت تتماشى م

31.) 
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 Motives that led to      ميزة التنافسيةبالالجامعات  اهتمامأدت إلى  التيدوافع ال 02 1

universities' interest in competitive advantage 
اجلامعات ، وتغلب ادلسار ادلهين  نتيجة لشيوع مفهوم سوق العمل ووجود ىذا  ادلفهوم يف أواصر عمليات وأنشطة

على ادلسار العلمي يف طبيعة التعليم اجلامعي ، أدى إىل زيادة مستوى االىتمام بادليزة التنافسية يف اجلامعات )نوال 

(. ومن خالل عدة مصادر ؽلكن سرد أىم الدوافع اليت دفعت اجلامعات إىل االىتمام 42، ص  1026نصر ،

 (: 13-12ص ص  ، 1023،شليب بيل ادلثال ال على سبيل احلصر وىى كالتايل )بادليزة التنافسية على س
  :إىلكل منهما  أدى ،  ادلعرفة اقتصاد مفهوم ظهور، و العودلة ظاىرة بانتشار 20

 .عادلية تنافسية بيئة إغلادأوال: 
 ظهور ما يسمى بتفافة عودلة التعليم العايل.تانيا5 
 تعدد الفرص واخليارات يف سوق العمل. ثالثا5 
 سن معايًن وتصنيفات دولية للجودة. رابعا5 

 دتلك علمية معرفية منظمات اعتبارىاباعتبار أن اجلامعات اليوم أصبحت من إحدى منظمات األعمال ، و  10
 :  بينها األمر الذي قاد إىل ادلعلومات وتبادل االتصاالت سهولةوادلهارات واخلربات و  والكفاءات ادلوارد من لعديدا

 .وتكوينها ادلعرفة أعليةعلى  الرتكيزو  فكرى مال كرأس  البشرى بالعنصر زيادة االىتمامأوال: 
 جعل دائرة التنافسية تتسع وطنياً واقليمياً ودولياً. تانيا5 
  امعات.باجل التنافسية الضغوط ظهور ثالثا5 
 اكادؽلية مكانةو  مسعة وبناء والتفوق التميز عن تبح  واليت اإلداري الفكر يف اتيجيةاسرت  توجهات ظهوررابعا5 

  .للجامعات
 .والتطوير البح  عمليات يف الضخمةاالستثمارات  وجودخامسا5 
  .واالبتكار اإلبداع عملياتل سلتلف وتسارع التقنية والتطورات البحوث نتائج تدفقسادسا5 

 Attributes of the competitive advantage of     للجامعات التنافسية سمات الميزة 8. 2

universities 
يف اجلامعة تكتسب مسات عديدة تتضح من خالل تقدًن اخلدمات أو  التنافسية (  فادليزة6-1بالرجوع إىل البند )

على ادلنافس  والتأثًن(. مع مسيت التفوق 12ص  ،1020 ادلنتجات على سبيل االختالف ال التشابو )بن نذير،
إىل مسة التميز اجلامعي  باإلضافةجغرافياً ويتضح ذلك من خالل قيمة اخلدمة حبي  يصعب عليو زلاكاهتا أو الغائها. 

ص  ،1023،شليب ادلوسومة باإلنتاجية ادلؤسسية لكى تكون دلياًل للمنافسٌن وأهنا األفضل مقارنة هبم نسبيًا )

نية إحالل ميزات تنافسية جديدة زلل ميزات سابقة بكل يسر وسهولة شلا (، ومسة ادلرونة وذلك من خالل إمكا14
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ص  ،1022، البيئة اخلارجية )السيسي تطلبو ػلقق كل من ميزة االستمرار واالستدامة ، وميزة التجدد وفق ما

ة بالبيئة من التفصيل توفر ادليزة التنافسية مسة التناغم بٌن إمكانيات اجلامعة والفرص ادلوجود وبشيء(.  111
اخلارجية مع األىداف اليت تسعى اجلامعة إىل حتقيقها يف ادلدى القصًن والبعيد. كما أهنا توفر ميزة التفرد اجلامعي يف 

الرئيسية ذلا من طالب ، وأعضاء ىيأة تدريس ، وظلط االدارة وحراكها التنظيمي ، وادلوارد ادلادية ، وادلوارد  األصول
 يا ادلعلومات واالتصاالت.ادلالية ، وموارد تكنولوج

 The Practical Framework of The Study                       اإلطار العملي للدراسة .3

  :The Study Society مجتمع الدارسة .1. 3

 يف مدينة اخلمس. جامعة ادلرقب الواقعة يتكون رلتمع الدارسة من 

 :The Study Sample عينة الدراسة .2. 3

ىم ( مفردة و 21، حي  بلغ رلموع أفراد العينة) قصدية أو العمديةالدراسة وفقا لطريقة العينة اللقد مت اختيار عينة 
. وللحصول على ادلعلومات الضرورية دلتغًنات الدراسة مث إعداد القوة العمومية دلركز ادلعلومات والتوثيق بإدارة اجلامعة

جهة ، واحلصول على ادلعلومات الالزمة لدراسة  ( خاص دلعرفة وجهة نظر ادلبحوث منQuestionnaire) استبيان
 دتت صياغتها من جهة أخرى.  اليت الفرضياتادلشكلة واختاد القرارات ادلناسبة بشأن 

  Topics of The Questionnaire :محاور االستبيان .3. 3
الدراسات السابقة ، لقد مت تصميم استبيان الدارسة بعد إجراء العديد من ادلقابالت الشخصية ، واالطالع على 

مراجعتها وعرضها يف صورهتا األولية على رلموعة من األساتذة ادلتخصصٌن ،  مت لدراسةللتأكد من صدق أداة او 
حي  أبدو مالحظاهتم على استمارة والذين ذلم خربة واسعة يف رلال البح  العلمي بكلية االقتصاد اخلمس. 

راد قياسهااالستبيان من حي  صالحية العبارات لقياس ال
ُ
مع إبقاء ما أمجع عليو ادلقيمٌن وحذف مامل غلمعوا  ظاىرة ادل

 للتحقق من الفرضيات مت بناء استمارة استبيان احتوت على سبعة أقسام ىي:عليو من األسئلة ، و 
 اخلربة. القسم األول: احتوى البيانات الشخصية والوظيفية اليت دتثلت يف الفئة العمرية والدرجة العلمية وعدد سنوات

 يف جامعة ادلرقب. واالتصاالتالرئيسية لتكنولوجيا ادلعلومات  استخداماتالقسم الثاين: احتوى العبارات اليت تقيس 
 .ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق بالتكلفة تكنولوجيا أثرالقسم الثال  : 
 .تصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق باجلودةادلعلومات واال تكنولوجيا أثرالقسم الرابع : 
 .ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق بادلرونة تكنولوجيا أثرالقسم اخلامس : 
 .ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق بالتسليم تكنولوجيا أثرالقسم السادس : 

 .واالبتكارادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق باإلبداع  تكنولوجيا أثر السابع :القسم 
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 Methods That Used in :استخدمت في عرض وتحليل البيانات التياألساليب   .4. 3

Presentation and Analysis of Data 

 IBM SPSSفرضياهتا مت استخدام برنامج )لتحقيق أىداف الدراسة والختبار و لعرض وحتليل البيانات 

Statistics 20 )التكرارات  تطبيق كاًل من اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل ، فاألول أستخدم حلسابل
اإلحصاء لكل عبارة من عبارات االستبيان. يف حٌن تطبق وكذلك ،  والنسب ادلئوية للمعلومات الشخصية لعينة الدراسة

( حلساب معاملي الثبات والصدق الداخليٌن ، Cronbach's Alphaألفا) كرو نباخمعامل   االستداليل حلساب
مث استخدام معادلة الوسط ادلرجح والوزن ادلئوي وذلك للتعرف على اهجاه استجابات  الختبار صحة فرضيات الدراسةو 

الستخراج الفروق بٌن عينة   Tمعادلة  مث استخدام اختبارأفراد العينة حول العبارات ادلكونة جملاالت الدراسة وكذلك 
 الستخراج صدق االتساق الداخلي. Personوفقا دلتغًنات ، ومعامل ارتباط بًنسون  دراسةال
 Procedures for Applying The Field Study        :إجراءات تطبيق الدراسة الحقلية .5. 3

، ومث تفريغ كافة  ادلبحوحتٌنومراجعة كافة االستمارات الراجعة من قبل ، ( استمارة استبيان 21قام الباح  بتوزيع )
( للحصول SPSSادلشاىدات يف جداول لغرض إجراء التحليل االحصائي ذلا وذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي)

 على معلومات دقيقة.
 Analysis of The Questionnaire :فرضيات الدراسة واختبارتحليل مفردات االستبيان  .6. 3

Vocabularies and Test The Hypotheses of the Study 
 على أىداف الدراسة وفرضياهتا مت حتليل البيانات ادلتحصل عليها من االستبيان والتوصل إىل ما يلي: وباالعتماد

 أداة جمع البيانات .1
،  ينة على عبارات االستبانةاستخدم الباح  يف ىذه الدراسة مقياس ليكرث اخلماسي لقياس درجة موافقة الع

 ، )غًن موافق بشدة([ ، )غًن موافق( ، )زلايد( ، )موافق( (بشدةواضلصرت اإلجابات وفقا ذلذا ادلقياس يف: ])موافق 
  ، ومت حتديد أوزان االستجابات للفقرات وفق اجلدول التايل:

 ( يبين أوزان االستجابات حسب مقياس ليكرث الخماسي لمرتب1جدول )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الرأي
 1 2 3 4 5 الدرجة

( مت حتديد اهجاىات أفراد العينة وفقا دلقياس ليكرث اخلماسي حبي  أصبح طول الفرتة 2وفقًا للجدول رقم )

اخلمس (، وقد حسب طول الفرتة على أساس أن أوزان االستجابات 0030( أي حوايل )2/1ادلستخدمة ىي )

 ( قد حصرت فيما بينها أربع مسافات، واجلدول التايل يبٌن ذلك:2-1-6-2-1)
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 ( يبين تحديد اتجاىات العينة وفقا لمقياس ليكرث الخماسي حسب الوسط المرجح2جدول )
 الوسط المرجح االستجابات
 5إلى  4.21من  موافق بشدة

 4.21إلى أقل من  3.41من  موافق
 3.41أقل من إلى  2.61من  محايد

غير موافق   2.61إلى أقل من  1.81من  
 1.81إلى أقل من  1من  غير موافق بشدة

، فيما اضلصر  (2030إىل أقل من  2( تبٌن أن الوسط ادلرجح الستجابة )غًن موافق بشدة( اضلصر ما بٌن )من 1من اجلدول رقم )

، بينما اضلصر الوسط ادلرجح الستجابة )زلايد( بٌن )من  (1010من إىل أقل  2032الوسط ادلرجح الستجابة )غًن موافق( بٌن )من 

، أما فيما يتعلق  (2010إىل أقل من  6022، واضلصر الوسط ادلرجح الستجابة )موافق( بٌن )من  (6020إىل أقل من  1012

 (.1إىل  2012باستجابة )موافق بشدة( فقد اضلصر وسطها ادلرجح بٌن )من 

 Validity and Reliability :ثبات وصدق االستبيان .2
  :صدق األداة .3.6.2.1

على قياس تكوين  للتأكد من صدق الصدق البنائي أو صدق التكوين الفرضي لالستمارة والذي يعين قدرة االختبار
خاللو مدى ارتباط نتائج ادلقياس باحلقائق ذات العالقة مبوضوعو قام الباح   فرضي معٌنن أو مسة معيننة وػلدد من

، فاذا  بطريقة ارتباط الفقرة مبجموع فقرات البعد الذي تنتمي أليو بعد استبعادىا من اجملموع الكلي للبعدباالستعانة 

بٌن الفقرة وبعدىا ؽلكن اعتباره متسقة مع فقرات  0.05ظهر أن ىناك ارتباطا داال إحصائيا عند مستوى معنوية 
دلقاس، أما أذا مل ترتبط ببعدىا مبستوى معنوي عند بعدىا أو القسم الذي تنتمي أليو وىي صادقة وتنتمي للقسم ا

فنحكم عليها بأهنا ال تتسق مع بعدىا وال تنتمي أليو وأهنا غًن صادقة ويتم استبعادىا من ادلقياس وقام  0.05
 كما ىو موضح يف اجلداول التالية:  Personالباح  باستخراج االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بًنسون 

 لالستبانة تةاق الداخمي لفقرات األقسام الس( االتس3جدول )

رقم 
 العبارة

استخدامات التكنولوجيا 
 في الجامعة

المعمومات واالتصاالت في تحقيق الميزة التنافسية فيما يتعمق تكنولوجيادور   
 األبداع التسميم المرونة الجودة التكمفة

1 .596* .668* .781** .603* .941** .845** 
2 .702* .781** .748** .620* .596* .895** 
3 .737** .907** .869** .910** .941** .690* 
4 .937** .907** .966** .737** .775** .690* 
5 .620* .806** .768** .784** .866** .963** 
6 .773** 
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7 .680* 
8 .603* 
9 .837** 
10 .737** 
11 .737** 

، شلا 002( أن مجيع الفقرات ارتبطت مبجاميع االقسام اليت تنمي أليها عند مستوى 6اجلدول رقم )تبٌن من نتائج 
 يشًن إىل دتتعها بصدق االتساق الداخلي.

 ثبات األداة: .3.6.2.2
الستخراج ثبات أداة الدراسة، وتراوحت درجات  ثبات  Cronbach's Alpha  كرو نباخمت استخدام طريقة ألفا   

جملال األبداع وىي درجات ثبات مرتفعة هجعلنا  0032 ، جملال ادلرونة 0022ذه الطريقة ما بٌن رلاالت االستبيان هب

( يبٌن 2نطمئن الستخدام االستبانة كوسيلة جلمع البيانات والتحقق من الفرضيات من خالذلا. واجلدول رقم )
 درجات ثبات رلاالت االستبانة.

 كرو نباخ( يبين درجات ثبات مجاالت االستبانة السبعة بطريقة ألفا 4جدول )

 درجة الثبات البعد

 80. استخدامات التكنولوجيا في الجامعة

 85. التكمفة
 86. الجودة
 74. المرونة
 83. التسميم
 87. األبداع

  Personal Information of :المعلومات الشخصية)البيانات الديموغرافية( لعينة الدراسة .7. 3

 The Study Sample 

 ( يبين توزيع العينة وفقًا لمتغير الفئة العمرية5جدول )
 النسبة المئوية التكرار 

 66.7% 8 سنة 35إلى  31من 

 33.3% 4 سنة 41إلى  36من 

 100% 12 المجموع 

% 6606، وأن  سنة 61إىل  62% من العينة ترتاوح أعمارىم ما بٌن 1102( تبٌن أن 1من نتائج اجلدول )

 سنة. 20إىل  61ترتاوح ما بٌن 
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 ( يبين توزيع العينة وفقًا لمتغير الفئة العمرية1شكل )

 

 
 

 ( يبين توزيع العينة وفقًا لمتغير المؤىل العممي6جدول )

 
 النسبة المئوية التكرار

 91.7% 11 بكالوريوس
 8.3% 1 دكتوراه

 100% 12 المجموع 

% مؤىالهتم العلمية كانت بكالوريوس، وأن فرداً واحد من العينة ػلمل مؤىل 4202( تبٌن أن 1من نتائج اجلدول )

 %.306بنسبة بلغت  دكتوراه
 ( يبين توزيع العينة وفقًا لمتغير المؤىل العممي2شكل )

 
 

 ( يبين توزيع العينة وفقًا لمتغير سنوات الخدمة7جدول )
 

 
 النسبة المئوية التكرار

 58.3% 7 سنوات 6أقل من   من سنتين إلى

سنوات فأكثر 11إلى  6من   5 %41.7 
 100% 12 المجموع 
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،  سنوات 1% من العينة تراوحت سنوات خدمتهم ما بٌن سنتٌن إىل أقل 1306( تبٌن أن 2من نتائج اجلدول )

 سنوات فأكثر. 20إىل  1% منهم تراوحت من 2202مقابل 
 لمتغير سنوات الخدمة( يبين توزيع العينة وفقًا 3شكل )

 
 

 :Test The Hypotheses of the Study الدراسة فرضياتاختبار  .8. 3
مت التحقق من الفرضيات باستخدام معادلة الوسط ادلرجح والوزن ادلئوي وذلك للتعرف على اهجاه استجابات أفراد 

 التالية. الدراسة كما ىو مبٌن يف اجلداول ادلكونة جملاالتالعينة حول العبارات 
اعتمادًا كبًنًا يف  واالتصاالتتعتمد جامعة ادلرقب على تكنولوجيا ادلعلومات  التحقق من الفرضية األولى: .1

 .دراسةالعديد من اجلوانب من وجهة نظر عينة ال
في  واالتصاالتالرئيسية لتكنولوجيا المعمومات  استخداماتمجال  ( يبين األوساط المرجحة واألوزان المئوية لعبارات8جدول )

 جامعة المرقب

 العبارة
الوسط 
 المرجح

 الوزن
المئوي   

 اإلجابةأتجاه 

ةموافق بشد 90% 4.50 في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومبرمجينمتخصصين  بتوظيفتقوم الجامعة   
 تعمل الجامعة عمى اقامة ورش عممية وتوفير برامج تدريبيو لتنمية ميارات وقدرات األفراد )الموظفين

 واعضاء ىيئة التدريس( لدييا بما يتماشى والتطورات التقنية الحديثة
 موافق بشدة %90 4.50

البيانات  عمميات جمع العمل وتسيل احتياجاتتمبي  الجامعة اجيزة حاسوبية وتقنيات في تتوفر
 بكفاءة منيا واالستفادة ونشرىا وتحميميا المعمومات وتخزين

 موافق بشدة %87 4.33

 موافق بشدة 87% 4.33 واالبتكارتتسم باإلبداع  التيتحرص الجامعة عمى دعم وتشجيع أصحاب االفكار 
وتعمل عمى  المطموب بالشكل واالعمال الوظائف إلتمام مناسبة في الجامعة الموجودة البرمجيات تعتبر

 باستمرار تحديثيا دعم عممية اتخاذ القرار ويتم
 موافق %83 4.17

 موافق 78% 3.92 في والسرعة بالكفاءة المعمومات واالتصاالت تسم بتكنولوجياخاصة  ومعدات أجيزة الجامعة تستخدم
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 العبارة
الوسط 
 المرجح

 الوزن
المئوي   

 اإلجابةأتجاه 

 تطويرىا وتحديثيا بشكل دوري ومستمر عمى وتعمل العمل انجاز

 موافق 75% 3.75 واألقسام والكميات لإلداراتيوجد بالجامعة قاعدة بيانات متكاممة ومتاحة لكافة 
 محايد 62% 3.08 الجامعة عمى توفير أمنية الشبكات بغية الحماية والحفاظ عمى المعمومات وسريتياتحرص 

 غير موافق 60% 3.00 مع متطمباتيا يتالءم تتوفر شبكة اتصاالت فعالة لدى الجامعة تعمل عمى خدمة نظاميا بما
 غير موافق 57% 2.83 والكفاءةوالمرونة والدقة  االستخدامتتميز قاعدة البيانات في الجامعة بسيولة 

 تعتمد الجامعة في عمميا اليومي برمجيات حديثة ومتقدمة لتواكب التطور الحاصل داخل الجامعة
 وخارجيا

 غير موافق %52 2.58

 موافق 75% 3.37 المجال ككل

ضلو رلال اعتماد جامعة ادلرقب على تكنولوجيا ادلعلومات  أجابتاىم( أن أفراد العينة كان اهجاه 3من نتائج اجلدول )

. وقد تراوحت 6062مرجح بلغ  ط% بوس21واالتصاالت كان )موافق( حي  بلغ الوزن ادلئوي للمجال ككل 

%. ووافق أفراد العينة بشدة على أربع عبارات ىي ) تقوم اجلامعة 40% إىل 11األوزان ادلئوية لعبارات اجملال ما بٌن 
، وعبارة تعمل اجلامعة على اقامة ورش  يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ومربرلٌنمتخصصٌن  ظيفبتو 

علمية وتوفًن برامج تدريبيو لتنمية مهارات وقدرات األفراد )ادلوظفٌن واعضاء ىيئة التدريس( لديها مبا يتماشى 
عمليات  العمل وتسهل احتياجاتتليب  اجهزة حاسوبية وتقنياتاجلامعة  يف ، وعبارة تتوفر والتطورات التقنية احلديثة

، وعبارة حترص اجلامعة على دعم وتشجيع  بكفاءة منها واالستفادة ونشرىا وحتليلها ادلعلومات البيانات وختزين مجع
 ومعدات زةأجه اجلامعة ، ووافقوا على عبارتٌن علا )عبارة تستخدم (واالبتكارتتسم باإلبداع  اليتأصحاب االفكار 

 بشكل دوري ومستمر على وتعمل العمل اصلاز يف والسرعة بالكفاءة ادلعلومات واالتصاالت تسم بتكنولوجيا خاصة
واألقسام والكليات. بينما   لإلدارات، وعبارة يوجد باجلامعة قاعدة بيانات متكاملة ومتاحة لكافة  تطويرىا وحتديثها

كانوا زلايدين هجاه عبارة حترص اجلامعة على توفًن أمنية الشبكات بغية احلماية واحلفاظ على ادلعلومات وسريتها. ومل 
 يتالءم )عبارة تتوفر شبكة اتصاالت فعالة لدى اجلامعة تعمل على خدمة نظامها مبا يوافقوا على ثالث عبارات ىي

، وعبارة تعتمد  ةاءوادلرونة والدقة والكف االستخدامبارة تتميز قاعدة البيانات يف اجلامعة بسهولة ، وع مع متطلباهتا
ونستخلص من  اجلامعة يف عملها اليومي بررليات حديثة ومتقدمة لتواكب التطور احلاصل داخل اجلامعة وخارجها.

اعتمادًا كبًنًا من وجهة  واالتصاالتدلعلومات ( بأن اعتماد جامعة ادلرقب تعتمد على تكنولوجيا ا3نتائج اجلدول )
 . وبذلك يقبل الباح  الفرضية األوىل.الدراسةنظر عينة 
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يوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على التكلفة احد أبعاد ادليزة التنافسية من وجهة  التحقق من الفرضية الثانية: .2
 نظر العينة.

المعمومات واالتصاالت في تحقيق  تكنولوجياأثر  المئوية لمعبارات التي تقيس( يبين األوساط المرجحة واألوزان 9جدول )
 التكمفةالميزة التنافسية فيما يتعمق بمجال 

 اإلجابةأتجاه  الوزن المئوي الوسط المرجح العبارة
تتيح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمجامعة تخفيض تكاليف عمميات الصيانة 

 باستمرارالخاصة باألجيزة والمعدات 
ةموافق بشد %85 4.25  

من خالل تكنولوجيا المعمومات تسعي الجامعة إلى تقديم خدماتيا بكمفة أدنى من 
 المنافسين ليا

 موافق %80 4.00

تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة فى سرعة توفير الموارد المتاحة لصورة 
 اقتصادية

 موافق %80 4.00

تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة  عمى البحث والتطوير لتحديث 
الداخميعممياتيا الخدمية لتحقيق أقل كمفو وخفض نسبة الفشل   

 موافق %80 4.00

عممياتيا الخدمية ألجل السيطرة عمى خفض  لضبطىناك سياسة واضحة لمجامعة 
 التكاليف

 موافق %70 3.50

 موافق 79% 3.95 المجال ككل

ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة  تكنولوجياأثر ضلو  أجابتهم( أن أفراد العينة كان اهجاه 4من نتائج اجلدول )

. 6041مرجح بلغ  ط% بوس24)موافق( حي  بلغ الوزن ادلئوي للمجال ككل  التكلفةالتنافسية فيما يتعلق مبجال 

أثر %. وحتصلت مجيع العبارات اليت تقيس 31% إىل 20وقد تراوحت األوزان ادلئوية لعبارات اجملال ما بٌن 
، حي    وافقة أفراد العينةعلى م التكلفةادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال  تكنولوجيا

عملياهتا  لضبط)ىناك سياسة واضحة للجامعة كان اهجاه اجابات العينة ضلو أربع عبارات منها )موافق( وىي عبارات 
،  اخلدمية ألجل السيطرة على خفض التكاليف، وعبارة تسعي اجلامعة إىل تقدًن خدماهتا بكلفة أدىن من ادلنافسٌن ذلا

، عبارة تركز  سرعة توفًن ادلوارد ادلتاحة لصورة اقتصادية يفيا ادلعلومات واالتصاالت اجلامعة وعبارة تساعد تكنولوج
فيما كان ، ( الداخلياجلامعة على البح  والتطوير لتحدي  عملياهتا اخلدمية لتحقيق أقل كلفو وخفض نسبة الفشل 

تسعى اجلامعة إىل ختفيض تكاليف عمليات ة )ىناك عبارة واحدة كان اهجاه إجاباهتم ضلوىا )موافق بشدة( وىي عبار 
ادلعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجياونستنتج من ذلك بأن ىناك أثر  (.باستمرارالصيانة اخلاصة باألجهزة وادلعدات 

 ، شلا ينتج عنو قبول الفرضية الثانية.  العينة لإلجاباتحتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال التكلفة وفقاً 
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أبعاد ادليزة التنافسية من وجهة  كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على اجلودة   التحقق من الفرضية الثالثة: .3
 نظر العينة.

المعمومات واالتصاالت في تحقيق الميزة  تكنولوجياأثر  وزان المئوية لمعبارات التي تقيس( يبين األوساط المرجحة واأل 11جدول )
 التنافسية فيما يتعمق بمجال الجودة

 العبارة
 الوسط 
 المرجح

 الوزن 
 المئوي

 اإلجابةأتجاه 

تساىم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في نشر مفاىيم الجودة بين الكادر الوظيفي بيا 
 والتعميمي

ةموافق بشد %90 4.50  

 متعددة الجامعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وضع معايير وطرق يترتب عن استخدم
 الجودة لمرقابة عمى

4.42 %88 
 موافق بشدة

العمميات الخدمية بما  يترتب عن استخدام الجامعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تصميم
 من جودة الخدمة مستوى يحقق افضل

4.25 %85 
 موافق بشدة

 موافق 78% 3.92 تحسين الجودة في أساليب مختمفة استخدام المعمومات واالتصاالت عمىتكنولوجيا  تساعد
 خدماتيا بما يتالءم مع  تمكن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة من  طرح وتقديم

 المستفيدين احتياجات
 محايد %67 3.33

 موافق 82% 4.18 المجال ككل

ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة  تكنولوجياأثر ضلو  إجاباهتم( أن أفراد العينة كان اهجاه 20من نتائج اجلدول )

. 2003مرجح بلغ  ط% بوس31اجلودة )موافق( حي  بلغ الوزن ادلئوي للمجال ككل التنافسية فيما يتعلق مبجال 

أثر حتصلت مجيع العبارات اليت تقيس %. وقد 40% إىل 12وقد تراوحت األوزان ادلئوية لعبارات اجملال ما بٌن 
، حي    على موافقة أفراد العينة اجلودةادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال  تكنولوجيا

)يرتتب عن استخدام اجلامعة تكنولوجيا  كان اهجاه اجابات العينة ضلو ثالث عبارات منها )موافق بشدة( وىي عبارات
، وعبارة يرتتب عن  من جودة اخلدمة مستوى العمليات اخلدمية مبا ػلقق افضل ادلعلومات واالتصاالت تصميم

، وعبارة تساىم  اجلودة للرقابة على متعددة اجلامعة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت وضع معايًن وطرق استخدم
فيما كان ىناك عبارة ، ( الكادر الوظيفي هبا والتعليميتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف نشر مفاىيم اجلودة بٌن 
 استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على تساعدواحدة كان اهجاه إجاباهتم ضلوىا )موافق( وىي عبارة )

ضلوىا )زلايد( وىي عبارة )دتكن  أجابتهم اهجاه، وكذلك عبارة واحدة كان  حتسٌن اجلودة( يف أساليب سلتلفة
ونستنتج  .(ادلستفيدين احتياجات خدماهتا مبا يتالءم مع  جيا ادلعلومات واالتصاالت اجلامعة من  طرح وتقدًنتكنولو 

ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال اجلودة وفقاً  تكنولوجيامن ذلك بأنو يوجد أثر 
 لثة.العينة، شلا ينتج عنو قبول الفرضية الثا لإلجابات
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أبعاد ادليزة التنافسية من وجهة  كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على ادلرونة   التحقق من الفرضية الرابعة: .4
 نظر العينة.

المعمومات واالتصاالت في تحقيق الميزة  تكنولوجياأثر زان المئوية لمعبارات التي تقيس ( يبين األوساط المرجحة واألو 11جدول )
 التنافسية فيما يتعمق بمجال المرونة

 العبارة
 الوسط

المرجح   
 الوزن 
 المئوي

 اإلجابةأتجاه 

 موافق بشدة 95% 4.75 من  اكتساب أكبر قدر من الميارات في الجامعة  الموظفينتمكن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 في قد تحدث البيئة المحيطة والتي لمتغيرات استجابة الجامعةتراعي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

 المستفيدين يالءم حاجات وبما تصميم الخدمات
 موافق بشدة %88 4.42

تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المستخدمة في الجامعة في تغير عمل االجيزة وحسب التغير 
 مواصفات الخدمةفي 

 موافق بشدة %88 4.42

 موافق 82% 4.08 معدلة خدمات جديدة أو عمى تقديم تساىم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة
ووقت  طريقة العمميات الخدمية وتغيير أداء عمى تغيير لدى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت القدرة

 أداءىا
 محايد %62 3.08

 موافق 83% 4.15 المجال ككل

ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة  تكنولوجياأثر ضلو  إجاباهتم( أن أفراد العينة كان اهجاه 22من نتائج اجلدول )

. 2021مرجح بلغ  ط% بوس36)موافق( حي  بلغ الوزن ادلئوي للمجال ككل  ادلرونةالتنافسية فيما يتعلق مبجال 

%. ومل تتحصل أي عبارة من العبارات اليت تقيس 41% إىل 11وقد تراوحت األوزان ادلئوية لعبارات اجملال ما بٌن 
،  على عدم موافقة أفراد العينة ادلرونةادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال  تكنولوجياأثر 

)تراعي تكنولوجيا ادلعلومات العينة ضلو ثالث عبارات منها )موافق بشدة( وىي عبارات حي  كان اهجاه اجابات 
 يالءم حاجات ومبا تصميم اخلدمات يف قد حتدث البيئة احمليطة واليت للتغًنات استجابة اجلامعةواالتصاالت 
يف تغًن عمل االجهزة وحسب ، وعبارة تساعد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ادلستخدمة يف اجلامعة ادلستفيدين 

من اكتساب أكرب  يف اجلامعة  ادلوظفٌن، وعبارة دتكن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت  التغًن يف مواصفات اخلدمة
تساىم تكنولوجيا فيما كان ىناك عبارة واحدة كان اهجاه إجاباهتم ضلوىا )موافق( وىي عبارة )، ( قدر من ادلهارات

 إجاباهتم اهجاه، وكذلك عبارة واحدة كان  معدلة( خدمات جديدة أو على تقدًن اجلامعة ادلعلومات واالتصاالت
 العمليات اخلدمية وتغيًن أداء على تغيًن ضلوىا )زلايد( وىي عبارة )لدى تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت القدرة

ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية  تكنولوجياونستنتج من ذلك بأنو يوجد أثر . ووقت أداءىا( طريقة
 العينة، شلا ينتج عنو قبول الفرضية الرابعة. لإلجاباتوفقاً  ادلرونةفيما يتعلق مبجال 
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أبعاد ادليزة التنافسية من  كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على التسليم   التحقق من الفرضية الخامسة: .5
 وجهة نظر العينة.

المعمومات واالتصاالت في تحقيق الميزة  تكنولوجياأثر المئوية لمعبارات التي تقيس  ( يبين األوساط المرجحة واألوزان12جدول )
 التنافسية فيما يتعمق بمجال التسميم

 العبارة
 الوسط

المرجح   
 الوزن

المئوي   
 أتجاه 
 اإلجابة

خالل تكنولوجيا المعمومات  تسعى الجامعة إلى تقديم خدماتيا في الوقت المالئم لممستفيد من
 واالتصاالت في عمميا

 موافق بشدة %90 4.50

من  اسرع وقت الخدمات في طمبات تدعم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة أثناء تقديم وتسميم
 المنافسين

 موافق بشدة %90 4.50

بما يحقق تنافسية مع توافر  لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت دورًا ميمًا في عممية  تسميم الخدمة
 الجودة

 موافق بشدة %90 4.50

تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة في وضع استراتيجيات محددة في عممية التسميم لكي 
 تحافظ عمى وعودىا تجاه المستفيد

 موافق بشدة %85 4.25

تقديم خدمات جديدة وتطويرىا بأسرع يترتب عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالجامعة 
 وقت ممكن.

 موافق %83 4.17

 موافق بشدة 88% 4.38 المجال ككل

ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة  تكنولوجياأثر ضلو  إجاباهتم( أن أفراد العينة كان اهجاه 21من نتائج اجلدول )

مرجح بلغ  ط% بوس33بلغ الوزن ادلئوي للمجال ككل )موافق بشدة( حي   التسليمالتنافسية فيما يتعلق مبجال 

%. وحتصلت مجيع العبارات اليت تقيس 40% إىل 36. وقد تراوحت األوزان ادلئوية لعبارات اجملال ما بٌن 2063
 ، على موافقة أفراد العينة التسليمادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال  تكنولوجياأثر 

)تساعد تكنولوجيا ادلعلومات  حي  كان اهجاه اجابات العينة ضلو أربع عبارات منها )موافق بشدة( وىي عبارات
، وعبارة  واالتصاالت اجلامعة يف وضع اسرتاتيجيات زلددة يف عملية التسليم لكي حتافظ على وعودىا هجاه ادلستفيد

،  مستفيد من خالل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف عملهاتسعى اجلامعة إىل تقدًن خدماهتا يف الوقت ادلالئم لل
من  اسرع وقت اخلدمات يف طلبات وعبارة تدعم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اجلامعة أثناء تقدًن وتسليم

ية مع توافر ، وعبارة لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت دورًا مهمًا يف عملية  تسليم اخلدمة مبا ػلقق تنافس ادلنافسٌن
يرتتب على استخدام تكنولوجيا فيما كان ىناك عبارة واحدة كان اهجاه إجاباهتم ضلوىا )موافق( وىي عبارة )، ( اجلودة

ادلعلومات واالتصاالت باجلامعة تقدًن خدمات جديدة وتطويرىا بأسرع وقت شلكن(. ونستنتج من ذلك بأن ىناك 
العينة،  لإلجاباتت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال التسليم وفقاً ادلعلومات واالتصاال تكنولوجيايوجد أثر 

 شلا ينتج عنو قبول الفرضية اخلامسة.
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أبعاد ادليزة  كأحديوجد أثر لتكنولوجيا ادلعلومات على االبداع واالبتكار   التحقق من الفرضية السادسة: .6
 التنافسية من وجهة نظر العينة.

المعمومات واالتصاالت في تحقيق الميزة  تكنولوجياأثر ية لمعبارات التي تقيس األوساط المرجحة واألوزان المئو ( يبين 13جدول )
 واالبتكارالتنافسية فيما يتعمق باإلبداع 

 العبارة
 الوسط

المرجح   
 الوزن

المئوي   
 أتجاه

 اإلجابة 
 أساليب وطرق التنافسية من خالل تطويرالميزة  المنافسة وتحقيق عمى مواجية الجامعة القدرة  لدى

 وتوزيع الخدمات عن طريق توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت انتاج
 موافق بشدة %90 4.50

خالل  من حمول لممشكالت باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تتمكن الجامعة من إيجاد
 جديدة بدائل اكتشاف

 موافق بشدة %90 4.50

 موافق بشدة 88% 4.42 التجديد والتميز في الخدمات واألبداع المستمر لمجامعةتتيح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة  عمى االىتمام بأفكار الموظفين وأعضاء ىيئة 

 التيومقترحاتيم التي من شأنيا أن تطور الخدمات  بآرائيمالتدريس والطمبة والبيئة الخارجية وتأخذ 
 تقدميا الجامعة

 موافق بشدة %88 4.42

تساعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجامعة في أن تكون خدماتيا مميزة من حيث المواصفات 
 والخصائص في البيئة الخارجية

 موافق بشدة %87 4.33

 موافق بشدة 89% 4.43 المجال ككل

ادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة  تكنولوجياأثر ضلو  إجاباهتم( أن أفراد العينة كان اهجاه 26نتائج اجلدول )من 

 ط% بوس34)موافق بشدة( حي  بلغ الوزن ادلئوي للمجال ككل  االبداع واالبتكارالتنافسية فيما يتعلق مبجال 

وحتصلت مجيع العبارات  ، %40% إىل 32اجملال ما بٌن  . وقد تراوحت األوزان ادلئوية لعبارات2026مرجح بلغ 
على  االبداع والتسليمادلعلومات واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال  تكنولوجياأثر اليت تقيس 

 يوجدبأنو . ونستنتج من ذلك )موافق بشدة( ، حي  كان اهجاه اجابات العينة ضلو مجيع العبارات موافقة أفراد العينة
 لإلجاباتادلعلومات واالتصاالت علي حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق مبجال االبداع واالبتكار وفقًا  لتكنولوجياأثر 
 ، شلا ينتج عنو قبول الفرضية السادسة.  العينة
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تكنولوجيا ادلعلومات يوجد فروق بٌن إجابات أفراد عينة الدراسة ألثر ظلط  التحقق من الفرضية السابعة: .7
 .مدة اخلدمة( -واالتصاالت تعود دلتغًني ) الفئة العمرية 

 الفئة العمريةبين إجابات أفراد عينة الدراسة ألثر نمط تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تعود لمتغير داللة الفروق ( 14جدول )

 العدد الفئة العمرية
متوسط 
 الرتب

مجموع  
 الرتب

قيمة مان 
 ويتني

مستوى 
 المعنوية

استخدامات التكنولوجيا في 
 الجامعة

 43.50 5.44 8.00 سنة 35إلى  31من 
7.50 .154b 

 34.50 8.63 4.00 سنة 41إلى  36من 

 التكمفة
 38.50 4.81 8.00 سنة 35إلى  31من 

2.50 .016b 
 39.50 9.88 4.00 سنة 41إلى  36من 

 الجودة
 45.50 5.69 8.00 سنة 35إلى  31من 

9.50 .283b 
 32.50 8.13 4.00 سنة 41إلى  36من 

 المرونة
 

 48.50 6.06 8.00 سنة 35إلى  31من 
12.50 .570b 

 29.50 7.38 4.00 سنة 41إلى  36من 

 التسميم
 45.00 5.63 8.00 سنة 35إلى  31من 

9.00 .283b 
 33.00 8.25 4.00 سنة 41إلى  36من 

بداع واالبتكاراال  
 45.50 5.69 8.00 سنة 35إلى  31من 

7.50 .154b 
 32.50 8.13 4.00 سنة 41إلى  36من 

بٌن إجابات أفراد عينة  0.01( تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 22من نتائج اجلدول )
ادلعلومات  تكنولوجيايف رلال  أثر  الفئة العمريةالدراسة ألثر ظلط تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت تعود دلتغًن 

إىل  61من ، حي  تبٌن بأن الفئة العمرية األكرب ) واالتصاالت يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق بالتكلفة فقط
من تؤمن بأن للتكنولوجيا أثر يف حتقيق ادليزة التنافسية فيما يتعلق بالتكلفة أكثر من الفئة العمرية األصغر ) (سنة 20

 .دراسة، بينما مل تظهر نتائج اجلدول وجود فروقاً بٌن الفئتٌن العمريتٌن يف بقية رلاالت ال (سنة 61إىل  62
بين إجابات أفراد عينة الدراسة ألثر نمط تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت داللة الفروق  ( 15جدول )

 سنوات الخدمةتعود لمتغير 

 العدد سنوات الخدمة
متوسط 
 الرتب

 مجموع 
 الرتب

 قيمة مان ويتني
مستوى 
 المعنوية

استخدامات التكنولوجيا في 
 الجامعة

 45.00 6.43 7.00 سنوات 6من سنتين إلى 
17.00 1.000b 

 33.00 6.60 5.00 سنوات 11إلى  6من 

 التكمفة
 40.00 5.71 7.00 سنوات 6من سنتين إلى 

12.00 .432b 
 38.00 7.60 5.00 سنوات 11إلى  6من 
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 العدد سنوات الخدمة
متوسط 
 الرتب

 مجموع 
 الرتب

 قيمة مان ويتني
مستوى 
 المعنوية

 الجودة
 

 38.50 5.50 7.00 سنوات 6من سنتين إلى 
10.50 .268b 

 39.50 7.90 5.00 سنوات 11إلى  6من 

 المرونة
 

 37.00 5.29 7.00 سنوات 6من سنتين إلى 
9.00 .202b 

 41.00 8.20 5.00 سنوات 11إلى  6من 

 
 التسميم

 36.50 5.21 7.00 سنوات 6من سنتين إلى 
8.50 .149b 

 41.50 8.30 5.00 سنوات 11إلى  6من 

 
 بداع واالبتكاراال

 45.00 6.43 7.00 سنوات 6من سنتين إلى 
17.00 1.000b 

 33.00 6.60 5.00 سنوات 11إلى  6من 

بٌن إجابات أفراد  0.05( مل تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  21من نتائج اجلدول )
 .سنوات اخلدمةعينة الدراسة ألثر ظلط تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف أي رلال من رلاالت الدراسة تعود دلتغًن 

بٌن إجابات أفراد عينة الدراسة ألثر ظلط تكنولوجيا فروق  ال يوجد( بأنو 21، 22وطللص من نتائج اجلدولٌن )
 .سنوات اخلدمةدلتغًني الفئة العمرية و ادلعلومات واالتصاالت تعود 

 Results and Recommendation                                            النتائج والتوصيات .4

 Brief Results of The Study                                 :خالصة نتائج الدراسة  .1. 4
نتائج التحليل باالعتماد على أىداف الدراسة واختبار مث طرحها على افراد عينة الدراسة ، و  اليتمن خالل التساؤل 

 :فرضياهتا ، مت التوصل للنتائج التالية
بشكل عام جاءت ادلوارد البشرية ، االجهزة وادلعدات ، والربرليات يف الثالث ادلراتب االوىل ، بينما قواعد  .1

بكة االتصاالت يف الثالث ادلراتب االخًنة. نستنتج من ىذا أن جامعة ادلرقب هتتم البيانات ، أمنية ادلعلومات ، وش
 باجلوانب اليت تتغًن يف احمليط الداخلي ذلا واخلارجي. 

 أن جامعة ادلرقب لديها كادر بشري متخصص يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت. .2
 لوجيا ادلعلومات واالتصاالت.أن جامعة ادلرقب دتتلك أجهزة ومعدات ادلتعلقة بتكنو  .3
 أن جامعة ادلرقب دتثلك بررليات حاسوبية لتطبيق ُجل أعماذلا. .4
% ، وىذا مؤشر 21مستوى استخدام وتوفر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف جامعة ادلرقب كانت بنسبة  .5

على أنو يوجد اىتمام من قبل اجلامعة مبواكبة كل ما ىو جديد يف رلال ىذه التقنية ، وىذا يدعم ضمان بقاءىا 
 واستمراريتها، ويؤثر يف حتقيق ادليزة التنافسية هبا. 

بداع واالبتكار ، والتسليم  يف ادلرتبتٌن االوليٌن ، أما ادلرونة ، اجلودة ، التكلفة جاءت يف ادلراتب االخًنة جاءتا اال .6
 . طللص من ىذا أن اجلامعة هتتم باألبعاد اليت حتقق ذلا ادليزة التنافسية.
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ى أن جامعة ادلرقب % ىذا يدل عل34% إىل 24نسبة توفر ادليزة التنافسية بإبعادىا اخلمسة تراوحت ما بٌن  .7
 توىل االىتمام ذلذه االبعاد.

يعود حتقيق ادليزة التنافسية إىل وجود وتوفر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بنسبة قد تكون عالية يف جامعة  .8
 ادلرقب.

العمر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة عينة الدارسة حول حتقيق ادليزة التنافسية تعزى إىل متغًني  .9
 وسنوات اخلدمة.

 Recommendations of The Study                                   :التوصيات .2. 4
 التوصيات التالية:جامعة ادلرقب بوصي الباح  ي

 جديد يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت. واالستمرارية يف مواكبة ما ى .1
 التنافسية يف تقدًن خدماهتا ومنتجاهتا. قالعمل على دعم وتعزيز كل ما ػلق .2
زيادة احلرص باالعتماد على بررليات حديثة يف عملها اليومي ، ومتقدمة دلواكبة التطور احلاصل داخل اجلامعة  .3

 وخارجها.
 أن تعمل بشكل جاد يف أن تكسب قاعدة البيانات اخلاصة هبا ميزيت سهولة االستخدام وادلرونة. .4
 االتصاالت وإطفاء ميزيت الكفاءة والفعالية مبا يتالءم مع متطلباهتا.زيادة االىتمام بشبكة  .5
 زيادة االىتمام بأمنية البيانات وادلعلومات للرفع من نسبة تفادى االخرتاقات الداخلية واخلارجية. .6
ت وضع اسرتاتيجيات وأليات عمل لصيانة االجهزة وادلعدات ادلستخدمة يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاال .7

 بشكل دوري وذلك بغية احلصول على معادالت اداء جيدة ، واحلصول على معلومات تتسم بالدقة.
زيادة االىتمام بتوظيف ادلتخصصٌن يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ، والعمل على تأىيل وتدريب  .8

 التنافسية. موظفٌن ادلركز على ما ىو كل جديد يف ىذا ادلضمار شلا يساىم يف حتقيق ادليزة
أن حترص على زيادة نشر ثقافة الوعي التكنولوجي بٌن الكادر الوظيفي والتعليمي دلا لو دور اغلايب يف استمرارية   .9

 حتقيق ادليزة التنافسية.
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Abstract: 

This study aimed to measure the impact of information and communication 

technology on achieving competitive advantage at the University of Al-Mergeib. To 

achieve its objectives, it relied on the questionnaire as a main tool for data collection. 

The sample of the study was intentional, with a size of (12) employees, the data was 

then processed using the Statistical Packages Program (SPSS). The study used the 

descriptive analytical method to answer the study's question and test its hypotheses. 

The results of the statistical analysis showed a positive impact of information and 

communication technology on achieving competitive advantage at the University of 

Al-Mergeib. In more ditties the University of Al-Mergeib under study moves 

towards the application of information and communication technology, the greater 

the chances of achieving a competitive advantage in it. Based on the findings, the 

study recommended Al-Mergeib University to continue to keep up with everything 

new in information and communication technology, and to support and enhance 

everything that leads to achieving its competitive advantage. 

Keywords: Information Technology, communication technology, Information and 

communication technology, competitive advantage. 


