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حتسني القدرة التنافسية للجامعات الناشئة وفق 
متطلبات خصخصة التعليم العايل يف اململكة 

 العربية السعودية: تصور مقرتح
 * حمد حمدان الغامدي

 

  

متطلبات خصخصة التعليم هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصوٍر مقترٍح لتحسين القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة وفق  _امللخص

رتها  العالي؛ وذلك من خالل التعرف على واقع القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة واملعوقات التي تواجه تلك الجامعات في تحسين قد

ف الدراسة, قام الباحث التنافسية وأهم املتطلبات التي يجب توفرها لتحسين القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة. ولتحقيق أهدا

ئة, تم  بتصميم استبانة لجمع البيانات وفق املنهج الوصفي التحليلي, وتم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس في أربع جامعات سعودية ناش

, وتم اختيارهم باستخدام الطريقة ا320) اختيارها باستخدام العينة العشوائية الطبقية, وقد بلغ عددهم
ً
لعشوائية البسيطة من كل  ( عضوا

 من االستقاللية األك 
ً
اديمية جامعة من الجامعات األربع. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن متطلبات خصخصة التعليم العالي هو منح الجامعات مزيدا

جة متوسطة, كما بّينت الدراسة أن  واملالية واإلدارية, كما أشارت إلى أن واقع القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة بشكل عام جاء بدر 

, فيما  الجامعات السعودية الناشئة تواجه معوقات عديدة نحو تحسين قدرتها التنافسية؛ كان من أبرزها املعوقات املالية واإلدارية واألكاديمية

( عبر عدة  ى درجة أهميةكشفت الدراسة عن أهم متطلبات تحقيق القدرة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة التي حازت عل
ً
)مرتفعة جدا

و مجاالت؛ كان ترتيبها حسب األولوية في األهمية لكل مجال من مجاالت متطلبات القدرة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة على النح

املرتبة الثانية, ثم مجال خدمة املجتمع في املرتبة   التالي: مجال البنية التحتية وتقنية املعلومات في املرتبة األولى, يليه مجال املوارد والكفاءات في 

)التنافسية( في املرتبة الخامسة, يليه مجال التدريس   الثالثة, ومجال اإلدارة والقيادة الجامعية في املرتبة الرابعة, ثم مجال الثقافة التنظيمية

 يعتمد على وضع آليات لتحقيق  والتعليم في املرتبة السادسة, وفي املرتبة السابعة واألخيرة يأتي مجال ا
ً
 مقترحا

ً
لبحث العلمي. وقدمت الدراسة تصورا

 متطلبات القدرة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة وفق املجاالت التي اعتمدتها الدراسة, باستخدام أسلوب دلفاي. 

 التعليم العالي في اململكة العربية السعودية.: القدرة التنافسية للجامعات, الجامعات الناشئة, خصخصة الكلمات املفتاحية
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 خصخصة متطلبات وفق الناشئة للجامعات التنافسية القدرة تحسين

 مقترح  تصور : السعودية العربية اململكة في  العالي  التعليم
 قدمة . امل1

يشهد العالم منذ القرن العشرين تحوالت وتغيرات متعددة ومتسارعة في       

كافة مجاالت الحياة, وباألخص في مجال العلوم واملعرفة, حيث تعد املعرفة 

مال الحقيقي في ظل قاطرة النمو االقتصادي والتنافسية العاملية, والرأس

واقع عاملي جديد سيطرت عليها العديد من املتغيرات كالعوملة. وال يمكن 

التحول إلى املجتمع املعرفي دون الوصول إلى االقتصاد القائم على املعرفة, 

وهذا أدى إلى تغير في بعض سياسات الدول, وإحداث إصالحات هيكلية, 

 .ونقلة نوعية على صعيد القدرات التنافسية

وقد فرضت هذه التحوالت على التعليم العالي تحديات كبيرة, حيث تعاظم       

في  دور محوري        تأثير التعليم العالي في بناء اقتصاديات املعرفة, وأصبح له 

 [.1] خلق القدرة الفكرية التي يعتمد عليها في إنتاج املعرفة وتوظيفها

, تدرك       
ً
واململكة العربية السعودية واحدة من الدول الناهضة اقتصاديا

أن التحول إلى مجتمع املعرفة أصبح ضرورة تمليها الظروف والتطورات 

تصبح املعرفة أساس املزايا الدولية, والتي تغير فيها مفهوم املنافسة العاملية, ل

التنافسية بين الدول. وهذا التحول يتطلب التركيز على تطوير العنصر 

 مع زيادة حدة 
ً
 وأكثر إنتاجية, خصوصا

ً
البشري وتوجيهه ليكون مبدعا

 [. 2] املنافسة عامليا واعتمادها على املعرفة

  وبناًء عليه فإن تحول اململكة باتجاه مجتمع املعرفة أصبح      
ً
 حتميا

ً
أمرا

 قادرا ً على املنافسة العاملية. وقد ُتوج بإصدار رؤية 
ً
لبناء اقتصاد أكثر تنوعا

, التي ركزت على أهمية االستثمار في املوارد البشرية, من خالل 2030اململكة 

, إال أن إعداد 
ً
 ومهنيا

ً
قيام مؤسسات التعليم العالي في إعداد األفراد علميا

مي ومهاري عاٍل يتطلب وجود مؤسسات ذات كفاءة األفراد على مستوى عل

, رفع تصنيف 2030وجودة نوعية. لذلك كان أحد أهم أهداف رؤية اململكة 

جامعات اململكة بدخول خمس جامعات على األقل ضمن أفضل مائتي 

 [.3] جامعة دولية

وتعد الجامعات الركيزة األساسية لتطوير وتنمية املجتمع في كافة       

ت, وهي وسيلة املجتمع نحو تحقيق التقدم والرفاهية, لذلك اتجهت املجاال 

الكثير من دول العالم إلى إنشاء جامعات عالية املستوى لتعزيز قدرتها 

التنافسية العاملية. وإّن بناء جامعة قادرة على املنافسة يتطلب العمل وفق 

بناء قاعدة استراتيجية واضحة ورؤية مستقبلية للقيام بدور ريادي في عملية 

, بالشكل الذي يساهم بفاعلية في 
ً
 ومهنيا

ً
واسعة من الكوادر املعدة علميا

 تحسين قدرتها على املنافسة.

وهذا يجعل الجامعات السعودية أمام تحدي التنافسية مع مختلف       

الجامعات اإلقليمية والعاملية بتحقيق تصنيف عاٍل في ضوء املؤشرات 

جامعات على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية. ويتطلب حصول ال

الدولية تحقيق أعلى معدالت الجودة, بحيث يستخدم التنافس بين 

الجامعات في كل ما يرتبط بمعايير الجودة الشاملة, وتتوقف درجة تحقيق 

ث ــــ تلك املعايير على مدى ما يتاح لها من االستقاللية والحرية األكاديمية, بحي

 درة الجامعة على تخصيص مواردها ـــة قـــالليـــالستقذه اــــن هـــتتضم

 [.4]  بالطريقة التي تنظم عوائدها في مختلف املجاالت

ويتم استقالل الجامعات من خالل التحسين النوعي التدريجي للجامعات,       

ووضع برامج للعلوم الحديثة واملستقبلية, واستخدام نظم تعليمية حديثة, 

ات التعليم بقطاعات اإلنتاج والخدمات, وتنمية وتعميق ترابط مؤسس

التعاون والتبادل البحثي وتنمية التميز, وإنشاء جوائز األداء الجامعي املتميز 

ألعضاء هيئة التدريس ودعم تكنولوجيا املعلومات واالتصال, ودعم األنشطة 

الطالبية ورفع كفاءة خدمة الجامعة للمجتمع, واالستمرار في االهتمام 

 [. 4فتها التدريسية وفق معطيات مجتمع املعرفة ]بوظي

 في الجامعات       
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
وتتأكد الحاجة للتميز واملنافسة محليا

السعودية الناشئة, فهذه الجامعات في الخطوات األولى ملسيرة طويلة, حيث 

 وإنما أص 
ً
 اختياريا

ً
بح أن تحسن األداء ورفع القدرة التنافسية لم يعد أمرا

 للبقاء واالستمرار, فهذه الجامعات تواجه ما تواجهه الجامعات 
ً
 جوهريا

ً
شرطا

العريقة من تحديات ومصاعب, باإلضافة إلى وجودها في مناطق بعيدة عن 

مراكز املدن الكبيرة ذات النشاط االقتصادي املتعدد واملتنامي, كما أن هذا 

اعية لتعزيز البحث البعد يشكل عدم كفاية البيئة االقتصادية واالجتم

العلمي والشراكة االقتصادية مع الشركات املنتجة, والتبادل العلمي مع 

الجامعات وغيرها. باإلضافة إلى أن الجامعات الناشئة تعاني من ضعف 

 اإلمكانيات واملوارد البشرية واملادية.

فالجامعات الناشئة بحاجة إلى جهود ¬تأسيسية تجعلها قادرة على املنافسة,  

ما يستدعي توفير دعم ومساندة وقيادة قوية قادرة على وضع رؤية وخطط م

 [.5] استراتيجية للنهوض بها

وقد بينت الدراسات السابقة التي أجريت حول أداء الجامعات السعودية      

 في أداء هذه الجامعات, وانها تواجه صعوبات 
ً
الناشئة أن هناك قصورا

, أن واقع الجامعات [6] دراسة رضوانوتحديات عديدة. حيث أوضحت 

الناشئة في اململكة يدل على وجود فجوة بين ما تحتاج اليه كل جامعة وما 

يمكن أن تنفذه بالفعل, مما يعني أن الطريق الزال أمامها طويل, كما أشارت 

 في العالقة بين الجامعات الناشئة ومؤسسات املجتمع 
ً
إلى أن هناك ضعفا

توصل الباحث إلى أن الجامعات السعودية  ,[7دراسة أبو هاشم]املحلي. وفي 

الناشئة تواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها تحديات تتعلق بإدارة 

الجامعة, وتحديات اقتصادية, وتحديات بشربة, وتحديات تكنولوجية. فيما 

د , أن الجامعات السعودية الناشئة تعاني من وجو [8] بينت دراسة العلياني

العديد من املعوقات تمثلت في معوقات تنظيمية ومعوقات بشرية ومعوقات 

, توصل الباحث إلى العديد من االحتياجات [9]مادية. وفي دراسة العنزي 

 
ً
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الناشئة وخصوصا

 راسة حمرون فيما يتعلق بالبحث واالتصال وتقنية املعلومات. كما أنه في د

, توصل الباحث إلى أن هناك غياب لالستقاللية املالية واإلدارية [10]

 واألكاديمية في الجامعات السعودية الناشئة. فيما كشفت دراسة املطلق

عن ضعف االستثمار املعرفي في بناء امليزة التنافسية بالجامعات  ,[11]

 السعودية الناشئة, كما كشفت 

 لمي واإلنتاج العلمي في هذه الجامعات.  عن ضعف واقع البحث الع
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وبالتالي فإنه مع التوسع في إنشاء وتطوير الجامعات السعودية, وأهمية        

مبدأ التنافسية, وما صاحب ذلك من تحديات ومصاعب تتأكد الحاجة إلى  

خصخصة التعليم العالي, والذي بدوره سيسهم في إيجاد عوامل مهمه تساعد 

يز من الناحية اإلدارية والتعليمية والبحثية, وبالتالي القدرة على النجاح والتم

على املنافسة وتحقيق الريادة لهذه الجامعات وخاصة الناشئة منها على 

 الصعيد املحلي والعاملي. 

على أن البلدان النامية ليست كالبلدان املتقدمة في  ,[12] ويؤكد حمرون       

تضمن عدم تخلي الدولة عن  تشرب الخصخصة, حيث ينبغي وضع سياسات

, وضمان قدرتها على القيام بالتنظيمات االنتقاليةالتزاماتها أثناء املرحلة 

هذه املرحلة, ويشير إلى أنه يمكن  تفتضيهاالتي  واالجتماعية االقتصادية

التغلب على املحاذير حول عملية الخصخصة في التعليم العالي بإجراءات 

ة, تضمن كفاءة وجودة التعليم الذي تقدمه. وتعليمي واجتماعية اقتصادية

وعليه فإن الخصخصة عندما يتم إدارتها بشكل يرتكز على إصالح وتطوير 

التعليم العالي ورفع كفاءته وتحسين مخرجاته, ستسهم في تحقيق وضع 

مستقبلي للتعليم العالي يتوافر فيه الجودة والتمايز واملنافسة على الريادة 

 العاملية. 

أن هناك العديد من األسباب التي تدعو الدول  ,[13] قد ذكر الببالوي و       

نحو الخصخصة,  االتجاهالعربية ومن ضمنها اململكة العربية السعودية إلى 

منها: حل مشكلة التمويل بالحصول مصادر تمويل جديدة, وتوسيع الفرصة 

ليم العالي لاللتحاق بالتعليم العالي, باإلضافة إلى تحسين التع االجتماعية

الحكومي بتخفيف العبء عن كاهل الحكومة بإتاحة الفرصة أمام الجامعات 

في االستثمار لتحقيق االستفادة القصوى من كل اإلمكانيات املتوفرة داخلها؛ 

بهدف الوصول إلى أفضل مخرجات تتناسب مع متطلبات الجودة العاملية, 

اإلداري واألكاديمي التي وكذلك تقديم أنماط جديدة من أساليب وُبنى العمل 

 يحتاج اليها نظام التعليم العالي القائم لتنمية مساره وتقدمه.

وبالتالي تعتبر خصخصة التعليم العالي من أهم املداخل لتحسين القدرة       

التنافسية والطريقة املثلى لتحسين القدرة التنافسية في الجامعات 

السعودية الناشئة, وهناك العديد الدراسات السابقة التي تناولت خصخصة 

التعليم, وأكدت على أن الخصخصة مميزة ولها دور في تحسين القدرة 

التي قامت برصد واقع   ,[14] لتنافسية في الجامعات ومنها: دراسة الحربيا

املمارسات التطبيقية في التعليم العالي في اململكة العربية السعودية 

واإليجابيات التي تدعو إلى التوسع في الخصخصة والسلبيات التي تعوق 

سة التوسع في الخصخصة, كما أوصت الحربي بالتوسع في الخصخصة. ودرا

[15 ]& Heller Geiger التي أوضحت أن تطبيق نظام الخصخصة في التعليم ,

ل مصدر تمويل للواليات املتحدة األمريكية. ودراسة
ّ
, Todd[ 16] العالي شك

التي أوضحت أن تطبيق نظام الخصخصة في العديد من الجامعات والكليات 

ل مصدر تمويل ذو دخل مرتفع ساعد في التغلب على العجز 
ّ
املالي  شك

التي  ,[17] واملحدودية في التمويل الخارجي. باإلضافة إلى دراسة املجبل

أوضحت أن حاجة التعليم العالي التي يتوقع أن يلبيها إسهام القطاع الخاص 

في إنشاء مؤسسات التعليم العالي هو زيادة التنافس بين هذه املؤسسات بما 

 يسهم في رفع فعاليته.

 الدراسة مشكلة . 2

ه, جاءت النقلة الكبرى في إنشاء الجامعات ليبلغ 1424ابتداًء من عام       

 17جامعة حكومية منها  28ه, 1438عدد الجامعات الحكومية بنهاية عام 

جامعات ناشئة تأسست خالل عام  7جامعة تأسست بعد هذا التاريخ, ومنها 

 [.  18ه, وما بعده ]1430

 لتطلعات الدولة نحو حيث جاء تأسيس هذه ال     
ً
جامعات الناشئة تحقيقا

تحقيق التنمية املتوازنة في كل أنحاء اململكة, ورغبة منها في تلبية الطلب 

 املتزايد على التعليم العالي من قبل كافة فئات املجتمع. 

وقد حاولت الجامعات الناشئة استثمار اإلمكانيات املتاحة لها لالرتقاء     

 للم
ً
عايير املحلية, فخضعت الشتراطات الهيئة الوطنية للتقويم بجودتها وفقا

واالعتماد األكاديمي وقامت بتطوير كثيٍر من مناحي البيئة األكاديمية في جميع 

 [. 19مرافقها لتحقيق طموحها في املنافسة ]

وبالنظر للوضع الحالي للجامعات الناشئة نجدها تعاني من تحديات      

 لحداثتها, وقلة وصعوبات, خاصة فيما يتعل
ً
ق بقدرتها على املنافسة, نظرا

تجربتها, وضعف االستقرار التنظيمي والتغيرات املستمرة, وعدم استكمال 

بنيتها التحتية خاصة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس, والبرامج األكاديمية, 

وما يتعلق بالقاعات واملعامل والتجهيزات التعليمية, باإلضافة إلى ضعف 

 [. 20] تها وشراكاتها البحثية مع القطاع الخاصعالقا

ومن أبرز الصعوبات التي تواجه الجامعات الناشئة, ضعف القدرة على      

استقطاب الكوادر البشرية املؤهلة من سعوديين وغير سعوديين, وضعف 

التواصل مع مؤسسات املجتمع املحلي, وضعف مشاركة املجتمع املحلي في 

ثية, وضعف التجهيزات املعملية للبحث العلمي, وغياب تمويل املشاريع البح

التخطيط االستراتيجي, وضعف القدرة على تلبية حاجات مجتمعاتها وسوق 

العمل من التخصصات العلمية والفنية, وتقادم األنظمة الجامعية التي 

 متشابهة من بعض الجامعات األخرى 
ً
 . [21] تجعلها نسخا

اسات التي أجريت حول أداء الجامعات في وقد بينت العديد من الدر       

 في أداء الجامعات الناشئة. حيث أوضحت دراسة 
ً
اململكة أن هناك ضعفا

بأن هناك قصور في الجوانب  ,[5] ودراسة الضبعان  ,[22]  السبيعي

 , [23] ودراسة عبدالجواد والخطيب ,[9] األكاديمية. فيما بينت دراسة العنزي 

 في جانب بأن ا ,[24] ودراسة الشمري 
ً
 كبيرا

ً
لجامعات الناشئة تعاني ضعفا

البحث العلمي, حيث أشارت إلى أن الجامعات الناشئة في حاجة ماسة إلى  

العديد من مقومات نجاح البحث العلمي, بدًء بمصادر التمويل, واملنح 

البحثية, وانتهاء بإيجاد مراكز بحثية, وكراس ي وحاضنات بحثية. وكما أظهرت 

بأن الدور الذي تقوم به الجامعات  ,[23] دالجواد والخطيبنتائج دراسة عب

, حيث تفتقر إلى 
ً
الناشئة في تحقيق التنمية االقتصادية الزال محدودا

 لغياب الكليات واملعاهد البحثية التي تعنى 
ً
الخطط والبرامج التطويرية نظرا

التي أوضحت أن  ,[25] بهذه الجوانب التنموية. باإلضافة إلى دراسة الرويلي

الجامعات الناشئة تعاني من معوقات ممارسة الحرية األكاديمية, ومن جمود 

اللوائح اإلدارية في الجامعة, وتواضع امليزانيات املخصصة لألنشطة العلمية 

[, أن 26واملجتمعية, ومركزية اإلدارة الجامعية, وقد وجدت دراسة إدريس ]

اشئة بحاجة إلى تطوير أدائهم. فيما أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الن

أن اإلدارة الجامعية في الجامعات الناشئة  ,[20] أظهرت نتائج دراسة الشمري 

 بحاجة إلى تدريب وتطوير.

 من رؤية اململكة      
ً
, ومرتكزات الرؤية االستراتيجية ملشروع 2030وانطالقا

حو االقتصاد )آفاق(, وما جاء في أهداف خطة التنمية العاشرة بالتحول ن

القائم على املعرفة, واستقاللية الجامعات السعودية, وسعي الدولة إلى جعل 

 للتوجه نحو 
ً
الجامعات السعودية تنافس على الريادة العاملية, ونظرا
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خصخصة التعليم العالي وتطبيق نظام الجامعات الجديد, وفي ضوء ما 

املنافسة العاملية, تعانيه الجامعات الناشئة من مشكالت وتحديات فرضتها 

وحاجتها املاسة لالستقاللية وامتالك ميزة تنافسية تؤهلها الجتذاب املتميزين 

من الطالب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين, وتسهم في التعاون والتبادل 

العلمي, وعقد الشركات البحثية واالستفادة من خبرات الجامعات العاملية؛ 

الوصول إلى تصوٍر مقترٍح لتحسين القدرة  تتجلى مشكلة الدراسة الحالية في

التنافسية للجامعات السعودية الناشئة وفق متطلبات خصخصة التعليم 

 العالي في اململكة العربية السعودية.

 أسئلة الدراسة  أ. 

 سعت الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:  

 السعودية؟. ما متطلبات خصخصة التعليم العالي في اململكة العربية 1

. ما واقع القدرة التنافسية للجامعات الناشئة من وجهة نظر أعضاء هيئة 2

 التدريس؟ 

. ما املعوقات التي تواجه الجامعات السعودية الناشئة في تحسين قدرتها 3

 التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

ة للجامعات . ما أهم املتطلبات التي يجب توافرها لتحسين القدرة التنافسي4

 السعودية الناشئة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

. ما التصور املقترح لتحسين القدرة التنافسية للجامعات السعودية 5

 الناشئة وفق متطلبات خصخصة التعليم العالي؟ 

 أهداف الدراسة ب. 

ل الهدف الرئيس في وضع تصور مقترح لتحسين القدرة التنافسية  
ً
يتمث

للجامعات السعودية الناشئة وفق متطلبات خصخصة التعليم العالي, وذلك 

 من خالل: 

. التعرف على متطلبات خصخصة التعليم العالي في اململكة العربية 1

 السعودية.

لناشئة من وجهة نظر . الوقوف على واقع القدرة التنافسية للجامعات ا2

 أعضاء هيئة التدريس.

. تحديد املعوقات التي تواجه الجامعات السعودية الناشئة في تحسين 3

 قدرتها التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

. الكشف عن أهم املتطلبات التي يجب توافرها لتحسين القدرة التنافسية 4

 التدريس.للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 أهمية الدراسة ج. 

تتضح أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية في تزامن هذه الدراسة      

وتنسجم مع التوجهات االستراتيجية والجهود التي تبذلها اململكة العربية 

السعودية نحو إصالح التعليم العالي وتطويره, من خالل اهتمامها بقيام 

ريادة العاملية ويسهم في بناء مجتمع املعرفة, تعليم جامعي ينافس على ال

والتطلع إلى نقل الجامعات السعودية من املحلية إلى األفاق العاملية, كما أن 

هذه الدراسة تأتي في ظل توجه وزارة التعليم نحو خصخصة التعليم العالي في 

 لبقاء 
ً
 ضروريا

ً
اململكة العربية السعودية, حيث تعتبر الخصخصة أساسا

, باإلضافة 2030معات وتحقيقها ألهدافها كما نصت عليها رؤية اململكة الجا

إلى مالمستها لواقع الجامعات الناشئة ومدى قدرتها على املنافسة, فالتعرف 

على إمكانيات ورؤية الجامعات الناشئة وطموحها, وكذلك العقبات 

ليه في واملشكالت التي تواجهها يعد املؤشر الحقيقي الذي يمكن االعتماد ع

 تحسين قدرتها التنافسية.

ومن الناحية التطبيقية يمكن أن تكون هذه الدراسة دليل ومرشد      

للجامعات الناشئة لتحسين ورفع من قدرتها التنافسية, حيث تحاول اقتراح 

تصور من شأنه توفير أرضية مناسبة تساعد على امتالكها ميزة تنافسية على 

تقدم هذه الدراسة نتائج وتوصيات قد تساعد  الصعيد املحلي والعاملي. كما

متخذي القرار في الجامعات الناشئة بالتعرف على قدراتها التنافسية وكيفية 

 تفعيلها عبر إتباع استراتيجية التنافسية املناسبة لبيئتها الداخلية والخارجية.

 حدود الدراسة د. 

رح لتحسين الحدود املوضوعية: ُتركز هذه الدراسة على وضع تصور مقت 

القدرة التنافسية للجامعات السعودية الناشئة وفق متطلبات خصخصة 

التعليم العالي في اململكة العربية السعودية, وفق املجاالت التي اعتمدتها 

 الدراسة.

الحدود املكانية: أربع جامعات من الجامعات الناشئة في اململكة العربية 

وما بعده, وهي مرتبة من األحدث ه 1430السعودية, والتي أنشئت خالل عام 

)جامعة بيشة, جامعة جدة, جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في  إلى األقدم

 الخرج, جامعة شقراء(.

الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس, 

, باإلضافة إلى عينة من الخبراء من القيادات 
ً
في الجامعات املحددة آنفا

 ألكاديمية في الجامعات السعودية.ا

الحدود الزمنية: أجريت الدراسة امليدانية في الفصل األول من العام الجامعي 

 ه.1440ه/ 1439

 مصطلحات الدراسةه. 

ُيعرف تحسين في هذه الدراسة بأنه: تغيير مدروس يهدف إلى إنجاز أهداف 

تحسن العمليات الجامعة بأعلى كفاءة ممكنة, وذلك بالبحث عن الطرق التي 

 وتحول املدخالت إلى مخرجات.  

 بأنها: قدرة الجامعات     
ً
عرف القدرة التنافسية للجامعات إجرائيا

ُ
وت

السعودية الناشئة على استثمار إمكانياتها لتحسين أدائها بمستوياتها 

األكاديمية والبحثية والخدمية, ورفع مستوى جودة مخرجاتها, مما يجعلها 

فسية تساعدها على االستمرارية واملنافسة, وتؤهلها لتحقيق تمتلك مزايا تنا

 مراكز متقدمة في التصنيف العاملي للجامعات. 

عرف الجامعات الناشئة بانها الجامعات الحكومية التي صدرت      
ُ
فيما ت

ه, وما بعده سواء كانت جامعة جديدة, 1430قرارات إنشائها خالل عام 

 أو كانت فرعا 
ً
ألحدى الجامعات الرئيسية ومن ثم تم فصلها استحدثت حديثا

( جامعات. وهي مرتبة من األقدم إلى 7لتصبح جامعة مستقلة, وعددها )

األحدث: جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل, جامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز, جامعة شقراء, جامعة املجمعة, جامعة جدة, جامعة بيشة, 

 جامعة حفر الباطن.

 بأنها: االستقالل املالي واإلداري 
ً
عرف خصخصة التعليم العالي إجرائيا

ُ
وت

واألكاديمي ملؤسسات التعليم العالي, باعتبار ملكية املؤسسة وإدارتها وتمويلها 

 تؤدي إلى مزيٍد من االستقالل املالي واإلداري والحرية األكاديمية 

 ملؤسسات التعليم العالي. 

عرف متطلبات خصخص
ُ
ة التعليم العالي بأنها: كل ما هو ضروري كما ت

ومطلوب من األشياء املادية والبشرية التي ينبغي توافرها لتحقيق استقاللية 

.
ً
 واكاديميا

ً
 وإداريا

ً
 الجامعات ماليا
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 . الطريقة واالجراءات 3

 منهج الدراسة أ. 

استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي, ملالئمته لطبيعة موضوعها,      

ن الباحث من وصف وتحليل أبعاد املشكلة وأبعاد
ّ
ها, وأهدافها, حيث يمك

ودراسة الواقع كما يوجد. وتم تطبيقه من خالل أسلوبين هما: البحث 

امليداني املعتمد على االستبانة لتقص ي أراء مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة 

التدريس لتحقيق أهداف الدراسة املتمثلة في التعرف على واقع القدرة 

لتنافسية للجامعات الناشئة في اململكة العربية السعودية, وتحديد  ا

املعوقات التي تواجه الجامعات السعودية الناشئة في تحسين قدرتها 

التنافسية, والتعرف على أهم املتطلبات التي يجب توافرها لتحسين القدرة 

التنافسية للجامعات الناشئة وفق متطلبات خصخصة التعليم العالي في 

ململكة العربية السعودية, واملسح املكتبي للدراسات واملراجع النظرية ا

السابقة ذات العالقة لتحقيق أهداف الدراسة في التعرف على متطلبات 

 خصخصة التعليم العالي في اململكة العربية السعودية.

كما تم استخدام أسلوب دلفاي كأحد مداخل الدراسات االستشرافية,        

التصور املقترح بناًء على آراء الخبراء من القيادات األكاديمية في  للوصول إلى

الجامعات السعودية نحو تحسين القدرة التنافسية للجامعات السعودية 

 الناشئة وفق متطلبات خصخصة التعليم العالي.  

 مجتمع الدراسة ب. 

 يتكَون مجتمع الدراسة من: 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية الناشئة التي صدر قرار  - 

ه, وما بعده, وعددها سبع جامعات, مرتبة 1430إنشائها خالل العام الدراس ي 

من األقدم إلى األحدث: جامعة األمير سطام بن عبد العزيز, جامعة شقراء, 

, جامعة جامعة املجمعة, جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل, جامعة جدة

 ( عضو هيئة تدريس.6314بيشة, جامعة حفر الباطن. والبالغ عددهم )

الخبراء من القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية, وذلك ألخذ رأيهم  -

حول التصور املقترح لتحسين القدرة التنافسية للجامعات السعودية 

 الناشئة وفق متطلبات خصخصة التعليم العالي. 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة من أربع جامعات من الجامعات      

السعودية الناشئة, وهي: جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز, جامعة شقراء, 

جامعة جدة, جامعة بيشة, باستخدام العينة العشوائية الطبقية. حيث تم 

ين: تقسيم الجامعات السعودية الناشئة وفق عمرها الزمني إلى مجموعت

املجموعة األولى تضم الجامعات التي مض ى على قرار إنشائها خمس سنوات 

ولم يتجاوز عمرها عشر سنوات, وهي: جامعة األمير سطام بن عبد العزيز, 

 جامعة شقراء, جامعة املجمعة, جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل. 

خمس  املجموعة الثانية تضم الجامعات التي لم يمض ي على قرار إنشائها 

سنوات, وهي: جامعة جدة, جامعة بيشة, جامعة حفر الباطن. حيث اعتبرت 

 
ً
كل مجموعة طبقة, وبحساب النسبة املئوية تم اختيار جامعتين عشوائيا

باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة من كل مجموعة, وبذلك يصبح 

تمع. ( عضو هيئة تدريس من أصل العدد اإلجمالي للمج3453أفراد املجتمع )

( عضو هيئة تدريس, وتم اختيار 362) وقد بلغت عينة الدراسة

 بطريقة قصدية من القيادات األكاديمية)رئيس قسم18عدد)
ً
وكيل  -(خبيرا

 عميد كلية( في الجامعات السعودية. -وكيل جودة وتطوير -كلية

 أدوات الدراسةج. 

: االستبانة
ً
 أوال

اجعة دقيقة ومكثفة للدراسات قام الباحث بتصميم االستبانة بعد مر       

السابقة واإلطار النظري, وتوصيات الندوات واملؤتمرات املحلية والعربية 

والعاملية حول القدرة التنافسية للجامعات, لتجيب على تساؤالت الدراسة 

فيما يتعلق بالواقع واملعوقات وأهم متطلبات تحقيق القدرة التنافسية في 

وتحقق أهدافها, وتم تحديد مقياس ليكرت  الجامعات السعودية الناشئة.

الخماس ي املتدرج كمقياس لعبارات االستبانة, وإجراء دراسة استطالعية على 

( فردا من أفراد مجتمع الدراسة؛ حيث اشتملت 50عينة الدراسة شملت )

 األداة على قسمين, هما:

يد على القسم األول: مقدمة تعريفية بالبحث وجهته وأهميته وأهدافه, والتأك

سرية املعلومات املقدمة, باإلضافة إلى بعض اإلرشادات وسبل التواصل مع 

 الباحث في حال االستفسار.

( عبارة موزعة على ثالثة 65القسم الثاني: محاور الدراسة, والذي تكّون من)

 محاور كما يلي:

ن املحور األول, يتناول واقع القدرة التنافسية في الجامعات الناشئة, ويتكوّ  -

( عبارة, لقياس الواقع من خالل درجة املوافقة من وجهة نظر عينة 19من)

 الدراسة.

املحور الثاني, يتناول املعوقات التي تواجه الجامعات السعودية الناشئة,  -

( عبارة, للتعرف على املعوقات من خالل درجة املوافقة من 15ويتكّون من)

 وجهة نظر عينة الدراسة.

تناول متطلبات تحقيق القدرة التنافسية في الجامعات املحور الثالث, ي -

( عبارة, للتعرف على أولوية املتطلبات من خالل 31الناشئة, ويتكّون من)

درجة األهمية من وجهة نظر عينة الدراسة, موزعة على سبعة مجاالت كما 

 يلي:

 ( عبارات.5) التدريس والتعليم -

 ( عبارات.5) البحث العلمي  -

 ( عبارات.4) املجتمعخدمة  -

 ( عبارات.4) اإلدارة والقيادة الجامعية -

 ( عبارات.4الثقافة التنظيمية)التنافسية( ) -

 ( عبارات.5) املوارد والكفاءات -

 ( عبارات. 4البنية التحتية وتقنية املعلومات) -

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة

تارة من كل جامعة, والبالغ تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة املخ       

( استبانة على أفراد 362) ( عضو هيئة تدريس, حيث تم توزيع362) عددهم

 باستخدام اإليميل الخاص بأعضاء هيئة 
ً
عينة الدراسة وتم ذلك الكترونيا

 ( استجابة بما يمثل نسبة320) التدريس في كل جامعة, وكان العائد منها

 %( من االستبانات املوزعة.88)

 :دق والثباتالص

 مرت عملية الصدق والثبات في هذه الدراسة بعدة مراحل, هي:

أوال: صدق أداة الدراسة: بعد تصميم االستبانة قام الباحث بعرضها على 

عدد من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص والعاملين في مجال التعليم 

 في عدد من الجامعات السعودية16) العالي, بلغ عددهم
ً
 ( محكما

وبتخصصات لها عالقة علمية بموضوع البحث, حيث تم إجراء التعديالت 

% من تعديل بعض 70الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمين بنسبة 
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العبارات وحذف عبارات أخرى وإضافة بنود جديدة لم تذكر في االستبانة 

 حيث رأى بعض املحكمين أهميتها.

: ثبات أداة الدراسة: تم حساب 
ً
. Alpha Coefficientمعامل كرونباخ ألفا ثانيا

 كما هو موضح في الجدول التالي:

 1جدول 

 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات املحور  م 

 0.930 19 واقع القدرة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة 1

 0.906 15 الجامعات السعودية الناشئةمعوقات القدرة التنافسية في  2

 0.972 31 متطلبات تحقيق القدرة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة  3

, عالية ثبات بدرجة تتمتع الدراسة أداة أن , السابق الجدول  من يتضح      

, 0.906) بين  ما تراوحت األداة ملحاور  كرونباخ ألفا معامالت قيم أن  حيث

 .الحالية الدراسة تطبيق في بها الوثوق  يمكن مرتفعة قيم وهي(, 0.972

 يصنفه حيث, الداخلي االتساق حول  املراجع من كثير في اختالف هناك        

 من يصنفه اآلخر والبعض, الصدق من التحقق طرق  ضمن من بأنه البعض

 االتساق الباحث استخدم الدراسة هذه وفي. الثبات من التحقق طرق  ضمن

 الثبات  أن  حيث األداة صدق وتقوية لدعم, األداة ثبات من للتحقق الداخلي

 قام الدراسة ألداة الظاهري  الصدق من التأكد فبعد, الصدق من يزيد

  بتطبيقها الباحث
ً
 بيانات  على الداخلي  االتساق بإجراء قام وقد, ميدانيا

 االرتباط معامالت حساب تم حيث, Personبيرسون  معامل باستخدام العينة

 عبارة  كل درجة بين  االرتباط معامل حساب وتم, وأبعادها االستبانة ملحاور 

, العبارة اليه تنتمي  الذي للمحور  الكلية بالدرجة الدراسة أداة عبارات من

 : كالتالي النتائج وكانت

 الناشئة السعودية الجامعات في التنافسية القدرة واقع: األول  املحور 

 2جدول 

 األول  املحور  لعبارات الداخلي االتساق

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0.783 2 0.583** 3 0.692** 4 0.737** 

5 0.708** 6 0.787** 7 0.657** 8 0.721** 

9 0.733** 10 0.651** 11 0.591** 12 0.680** 

13 0.682** 14 0.724** 15 0.677** 16 0.768** 

17 0.726** 18 0.722** 19 0.704**   

 الناشئة السعودية الجامعات في التنافسية القدرة معوقات: الثاني املحور  (0.01)مستوى  عند دال**

 3جدول 

 الثاني  للمحور  الداخلي االتساق

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0.451** 2 0.405** 3 0.485** 4 0.636** 

5 0.654** 6 0.759** 7 0.722** 8 0.704** 

9 0.803** 10 0.757** 11 0.669** 12 0.720** 

13 0.764** 14 0.776** 15 0.536**   

 (0.01) مستوى  عند دال**

 السعودية الجامعات في التنافسية القدرة تحقيق متطلبات: الثالث املحور 

 :الناشئة 

 4جدول 

 الثالث  للمحور  الداخلي االتساق

 معامل االرتباط  املجال العبارة

 املجال بالدرجة الكلية للمحور  باملحور 

 **0.834 **0.590 التدريس والتعليم 1

2 0.658** 

3 0.731** 

4 0.417** 

5 0.695** 

 **0.835 **0.463 العلمي البحث  6

7 0.573** 

8 0.765** 

9 0.759** 

10 0.744** 
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 **0.906 **0.702 خدمة املجتمع 11

12 0.828** 

13 0.809** 

14 0.865** 

 اإلدارة والقيادة الجامعية 15

 

 

0.793** 0.899** 

 

 

16 0.822** 

17 0.745** 

18 0.755** 

 **0.918 **0.839 )التنافسية( الثقافة التنظيمية 19

20 0.822** 

21 0.782** 

22 0.795** 

 **0.927 **0.777 املوارد والكفاءات  23

24 0.840** 

25 0.839** 

26 0.804** 

27 0.766** 

 **0.857 **0.792 البنية التحتية وتقنية املعلومات  28

29  0.765**  

30  0.781**  

31  0.776**  

 (0.01) مستوى  عند دال**

( 0.01) مستوى  عند دالة العبارات جميع أن , السابقة الجداول  من يتضح     

 إلى يشير كما, الداخلي االتساق معامالت ارتفاع على داللة يعطي وهذا

. الحالية الدراسة تطبيق في بها الوثوق  يمكن وكافية مرتفعة ثبات مؤشرات

 من يزيد والثبات, ثابتة األداة أن  إلى يشير الداخلي االتساق فإن  عليه وبناءً 

 . األداة صدق

 
ً
 دلفاي: ثانيا

 الجامعات  في األكاديمية القيادات من خبراء على املقترح التصور  عرض تم 

 وإبداء, وأهدافه ألغراضه تحقيقه ومدى مناسبته لتقييم, السعودية

, املقترح التصور  وتحسين  لتطوير نظرهم ووجهات ومقترحاتهم مالحظاتهم

 : التالية الخطوات خالل من وذلك

, امليدانية ونتائجها وأهدافها بالدراسة والتعريف الخبراء مع التواصل -

 ( 18) وعددهم
ً
 آرائهم  إلخذ الخبراء إلى دلفاي أداة إرسال يتم ذلك بعد. خبيرا

 آرائهم  وإبداء, مقترحات من فيها ورد وما, للتصور  الرئيسية املحاور  حول 

 . ومقترحاتهم

 ستكون  والتي , الخبراء إجابات في باإلجماع املقبولة املئوية النسبة تحديد -

 أداة في% 85 وبنسبة(, األولى الجولة) دلفاي أداة في% 80 بنسبة

 حيث (. الثالثة الجولة) دلفاي أداة في% 90 وبنسبة(, الثانية الجولة)دلفاي

 الجولة في الخبراء ومقترحات آراء على بناءً (, االستبانة) دلفاي أداة تعديل يتم

  وتُعّدل %, 80 بنسبة عليها الخبراء بين  االتفاق تم التي  العبارات بإبقاء, األولى

  دلفاي أداة
ً
 يتم  ذلك بعد(. وتعديل, حذف, إضافة)من  الخبراء ملالحظات وفقا

", راجعة تغذية" عليها لإلجابة األولى الجولة في الخبراء نفس إلى األداة إرسال

 التي العبارات بإبقاء, الثانية الجولة في الخبراء مالحظات بجميع األخذ ويتم

  دلفاي أداة وتُعّدل%, 85 بنسبة الخبراء بين  اتفاق نالت
ً
 ملالحظات  وفقا

 نفس إلى األداة إرسال يتم ذلك بعد(. وتعديل, حذف, إضافة)من الخبراء

 بجميع  األخذ ويتم", راجعة تغذية" عليها لإلجابة الثانية الجولة في الخبراء

 بين اتفاق نالت التي  العبارات بإبقاء, الثالثة الجولة في الخبراء مالحظات

  دلفاي أداة وتُعّدل%, 90 بنسبة الخبراء
ً
, إضافة) من الخبراء ملالحظات وفقا

 هذه  في تكن لم حالة في الجولة هذه في التصور  اعتماد ويتم(, وتعديل, حذف

 أن  إلى اإلشارة وتجدر. رابعة جولة عرض تستدعي تذكر مالحظات الجولة

 ( 12) الثالثة الجولة نهاية إلى استمروا الذين الخبراء
ً
 .خبيرا

 عليه االتفاق تم ما على باالعتماد الحالية للدراسة املقترح التصور  كتابة -

 السعودية الجامعات في األكاديمية القيادات من الخبراء قبل من عالية بنسبة

 .دلفاي أداة على اإلجابة في املشاركين

 :الدراسة نتائج

 العالي  التعليم خصخصة متطلبات ما: األول  بالسؤال الصلة ذات النتائج: أوال

 السعودية؟ العربية اململكة في

 خصخصة حول  السابقة والدراسات التربوي  األدب بمراجعة الباحث قام

 العربية اململكة في العالي التعليم خصخصة متطلبات لتحديد العالي، التعليم

 هذه إعداد وقت حتى  تطبيقها يتم لم الخصخصة أن  وحيث, السعودية

 الدراسة مصطلحات على وبناءً  ومعتمد، مكتوب نظام لها يصدر ولم الدراسة

 األكاديمي  باالستقالل العالي التعليم خصخصة من املقصود حددت التي 

  العالي  التعليم خصخصة متطلبات فإن , السعودية للجامعات واملالي واإلداري 

 
ً
  الجامعات منح هو الدراسة هذه في ورد ملا وفقا

ً
 االستقاللية من مزيدا

 :التالي النحو على وذلك, واإلدارية واملالية األكاديمية

  يحقق بما للجامعات الجديد النظام بتفعيل التعجيل -
ً
 االستقاللية من مزيدا

 .لها



 

91 

 التعليم مجلس إلى الرجوع دون  القرارات اتخاذ في الحرية الجامعة منح -

 . العالي

  الجامعة منح -
ً
 ومواردها مخصصاتها وإدارة تصريف في  الحرية من مزيدا

 .وخصوصيتها الجامعة رسالة مع يتوافق وبما, أهدافها يحقق بما املالية

 ووضع, تريد التي البرامج واعتماد تصميم في االستقاللية الجامعة منح -

 .لها املناسبة القبول  معايير

 خالل  من تمويلها مصادر تنويع على الجامعات تساعد متطورة نظم بناء -

, األجنبية الجامعات أو الخاص القطاع مع مشتركة أكاديمية برامج إنشاء

  توفر خدمية مراكز وإنشاء, والبحوث االستشارات وتقديم
ً
  دخال

ً
 إضافيا

 .للجامعة

 .ذاتها للجامعات الوزارة من والسيطرة الرقابة نقل -

 بشكل  لوائحها ووضع التنظيمي  هيكلها اختيار في الحرية الجامعة منح -

 .مستقل

  الجامعة منح -
ً
 .أولوياتها وتحديد وسياساتها أهدافها رسم في الحرية من مزيدا

  قيادتها اختيار في الصالحية الجامعة إعطاء -
ً
 مجلس يراها لضوابط وفقا

 .الجامعة

 يتم الذي املحتوى  ونوع الدراسية املقررات اختيار في الحرية الجامعة منح -

 اختيار وكذلك لطالبها تدريسه

 .الجامعة داخل الطالب يدرسها التي  للمواد التقويم أساليب

 .لبرامجها التدريس لغة تحديد في الحرية الجامعة منح -

 شراكات  وعقد لها التابعة االستثمارية الشركات إنشاء في الحق الجامعة منح -

 .وخارجية داخلية ومؤسسات شركات مع استثمارية

 .والتبرعات الهبات بقبول  اإلذن  الجامعة منح -

 مواردها لتعزيز واملادية البشرية مواردها استثمار في الحرية الجامعة منح -

 .البديلة

 
ً
 للجامعات  التنافسية القدرة واقع ما: الثاني بالسؤال الصلة ذات النتائج: ثانيا

 السعودية العربية اململكة في العالي التعليم خصخصة متطلبات وفق الناشئة

 التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة من

 بدرجة جاء عام بشكل الناشئة للجامعات التنافسية القدرة واقع      

 كشفت حيث. الدارسة عينة التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من متوسطة

 منخفضة بدرجة جاء الناشئة للجامعات التنافسية القدرة واقع أن  الدراسة

, الطالب من عدد أكبر وقبول , املتخصصة البحثية املراكز بوجود يتعلق فيما

ت فيما. متنوعة تمويل مصادر وجود وعدم
ّ
 القدرة واقع أن  الدراسة بين

 بسعي يتعلق فيما مرتفعة بدرجة جاء الناشئة الجامعات في التنافسية

 الجامعية القيادات إشراك وفي, املؤسس ي  االعتماد على للحصول  الجامعات

 . األكاديمية والبرامج الخطط إعداد في التدريس هيئة ألعضاء

 
ً
 الجامعات تواجه التي  املعوقات ما: الثالث بالسؤال الصلة ذات النتائج: ثالثا

 خصخصة متطلبات وفق التنافسية قدرتها تحسين  في الناشئة السعودية

  التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة من العالي التعليم

 تواجه التي  املعوقات على الدراسة عينة بين  مرتفعة موافقة هناك كانت       

 تلك أبرز  ومن, التنافسية قدرتها تحسين  نحو الناشئة السعودية الجامعات

 وعدم للجامعات املالية املوارد ضعف في واملتمثلة, املالية املعوقات: املعوقات

. الحكومي الدعم على واالعتماد, واستثمارها مواردها إدارة على قدرتها

 الجامعات، في التحتية البنية ضعف في واملتمثلة, االقتصادية املعوقات

 املعوقات. منافسة لجامعات تحولها في  تساهم التي  للمقومات وافتقارها

 عن املتميزين التدريس هيئة أعضاء عزوف في واملتمثلة(, التعليمية)األكاديمية

 الكوادر واستقطاب الستبقاء املحفزات وضعف, الناشئة الجامعات في العمل

 املعايير مع توافقها وعدم األكاديمية البرامج ضعف وكذلك, املميزة والكفاءات

, اإلدارية املعوقات. األكاديمية للبرامج املحلي والنسخ التقليد وكذلك, الدولية

 في  واملتمثلة, اإلجتماعية املعوقات. الجامعي التعليم نظام مركزية في واملتمثلة

 الجامعات  بين  الثقة وفقدان  الجامعي، التعليم على الكبير االجتماعي الطلب

 الجامعات  تقدمها التي  اإلجتماعية املسؤولية لضعف نتيجة املحلي ومجتمعها

 .واملجتمع ملنسوبيها

 
ً
 توافرها يجب التي  املتطلبات أهم ما: الرابع بالسؤال الصلة ذات النتائج: رابعا

 متطلبات  وفق الناشئة السعودية للجامعات التنافسية القدرة لتحسين 

 التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة من العالي التعليم خصخصة

 الناشئة السعودية الجامعات في التنافسية القدرة تحقيق متطلبات حازت 

  مرتفعة) أهمية درجة على
ً
  لكل  األهمية في األولوية حسب ترتيبها وكان (, جدا

 السعودية الجامعات في التنافسية القدرة متطلبات مجاالت من مجال

 :التالي النحو على الناشئة

 مهمة)أهمية بدرجة, األولى املرتبة في املعلومات وتقنية التحتية البنية مجال -

 
ً
 (. 4.51) قدره حسابي وبمتوسط( جدا

  مهمة) أهمية بدرجة, الثانية املرتبة في والكفاءات املوارد مجال -
ً
( جدا

 (.4.35) قدره حسابي وبمتوسط

  مهمة) أهمية بدرجة, الثالثة املرتبة في املجتمع خدمة مجال -
ً
 وبمتوسط( جدا

 (.4.31) قدره حسابي

  مهمة)أهمية بدرجة, الرابعة املرتبة في الجامعية والقيادة اإلدارة مجال -
ً
( جدا

 (.4.30) قدره حسابي وبمتوسط

 بدرجة, الخامسة املرتبة في( التنافسية) التنظيمية الثقافة مجال -

  مهمة)أهمية
ً
 (.4.24) قدره حسابي وبمتوسط( جدا

  مهمة)أهمية بدرجة, السادسة املرتبة في والتعليم التدريس مجال -
ً
( جدا

 (.4.24) قدره حسابي وبمتوسط

 وبمتوسط( مهمة)أهمية بدرجة, السابعة املرتبة في العلمي  البحث مجال -

 (.4.16) قدره حسابي

 
ً
 ما: الخامس السؤال عن اإلجابة الدراسة من الجزء هذا يمثل: خامسا

 وفق الناشئة السعودية للجامعات التنافسية القدرة لتحسين املقترح التصور 

 ونتائجها, الدراسة أدبيات على بناءً  العالي؟ التعليم خصخصة متطلبات

 تحكيمه بعد التالي املقترح التصور  إلى الدراسة توصلت, ومناقشتها, امليدانية

 :الخبراء من عدد من

 وفق الناشئة السعودية للجامعات التنافسية القدرة لتحسين املقترح التصور 

 :العالي التعليم خصخصة متطلبات
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 1شكل 

 الباحث الشكل السابق على النحو التالي:ويوضح 

 فلسفة التصور املقترح

تنطلق فلسفة هذا التصور من أن التنافسية تحقق قيمة مضافة لرفاهية      

وحياة اإلنسان وصناعة استدامة لفرص جديدة للتطور البشري واملجتمعي 

 من خالل الشعور بأهمية رأس املال البشري. ففلسفة التنافسية تقوم على

قدرة اإلنسان اإلبداعية وال تقتصر على مكان تواجده أو توفر املوارد من 

القاصدة إلى بناء مجتمٍع معرفٍي  2030حوله، ويدعم ذلك رؤية اململكة 

 ناهض.

 أهداف التصور املقترح

. تقديم تصور مقترح لتحسين القدرة التنافسية في الجامعات السعودية 1

 لي.الناشئة وفق خصخصة التعليم العا

 . بناء إطار فكري داعم لتحقيق القدرة التنافسية في الجامعات الناشئة.2

. تقديم عمل إجرائي تنفيذي ملتطلبات القدرة التنافسية في الجامعات 3

 السعودية الناشئة.

. وضع آليه واضحة لتحقيق القدرة التنافسية في الجامعات السعودية 4

 الناشئة.

مستقبلية ملا يجب أن يكون عليه التعليم العالي في الجامعات . تقديم صورة 5

 السعودية الناشئة في ضوء خصخصة التعليم العالي.

 مبررات وضع التصور املقترح

, التي تستهدف وجود جامعات سعودية ذات 2030. تحقيق رؤية اململكة 1

أداء متميز ومنافس على املستوى الدولي على أن تصبح خمس جامعات 

 .2030( جامعة دولية بحلول عام 200) ية على األقل من أفضلسعود

)حسب ما  . ضعف واقع القدرة التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة2

 أظهرته الدراسات السابقة, ونتائج الدراسة امليدانية(.

. التحديات التي تواجه الجامعات السعودية الناشئة لتحسين قدراتها 3

 التنافسية.

 ومرتكزات التصور املقترحمنطلقات 

 فيما يتعلق بالتعليم العالي, ومتطلبات  2030. أهداف رؤية اململكة 1

 تحقيقها.

 )آفاق(, فيما يتعلق بالتنافسية. . الخطة االستراتيجية للتعليم الجامعي2

. أهداف خطة التنمية العاشرة فيما يتعلق بالتعليم العالي, حيث تضمن 3

رد البشرية, ورفع إنتاجيتها, وتوسيع خياراتها في (: تنمية املوا11) الهدف
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اكتساب املعارف واملهارات والخبرات )إعطاء الجامعات الحكومية 

 االستقاللية اإلدارية واملالية, والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديد(. 

 نتائجال. 4

 مبادئ التصور املقترح

 يساهم في 1
ً
امتالك الجامعات السعودية . التنافسية: يقدم املقترح تصورا

الناشئة مزايا وقدرات تنافسية تؤهلها للمنافسة وتحقيق التميز على املستوى 

 املحلي والعاملي. 

. التشاركية: ركز التصور املقترح على مبدأ التشاركية لدعم عالقات تعاون 2

وشراكات بين الجامعات السعودية مع بعضها البعض من جهة وبين 

 ة الناشئة والجامعات العاملية من جهة أخرى.الجامعات السعودي

. املعيارية: يقوم تطبيق التصور املقترح بناًء على مرتكزات وبرامج رؤية 3

 , والخطط االستراتيجية لتطوير التعليم العالي.2030 اململكة

 آلية تنفيذ التصور املقترح

القدرة تقوم آليه تنفيذ التصور املقترح علي وضع آليات لتحقيق متطلبات  

التنافسية في الجامعات السعودية الناشئة وفق املجاالت التي اعتمدتها 

 الدراسة, على النحو التالي:

أوال: اآلليات املقترحة لتحقيق متطلبات القدرة التنافسية في مجال التدريس 

 والتعليم

منح الحرية ألعضاء هيئة التدريس في إضافة موضوعات للمقررات التي  -

ث تكون محددة بنسبة تقرها املجالس العلمية على أن ال تزيد يدرسونها بحي

 %, واختيار طرق وأساليب التدريس.25عن 

السماح للجامعات باختيار برامجها األكاديمية في مختلف الدرجات بما  -

 يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

منح الجامعات الحرية في اختيار بعض املقررات الدراسية ونوع املحتوى  -

لذي يتم تدريسه لطلبتها وكذلك تحديد لغة التدريس لبرامجها, والسماح لها ا

 باختيار أساليب التقويم للمواد التي يدرسها طالبها.

ثانيا: اآلليات املقترحة لتحقيق متطلبات القدرة التنافسية في مجال البحث 

 العلمي 

والعاملية ومراكز تفعيل االتفاقيات االستراتيجية مع الجامعات املحلية  -

 البحث العاملية لتحسين القدرات البحثية للجامعات السعودية الناشئة.

 استخدام املقارنة املرجعية مع الجامعات البحثية املرموقة. -

التعاقد مع الشركات واملصانع لتسويق ابتكارات واختراعات الطالب  -

 وأعضاء هيئه التدريس, وتسويق نتائج البحث العلمي.

يه البحث العلمي لخدمة مجاالت بحثية جديدة تواكب متطلبات توج -

 املنافسة من خالل البحوث التطبيقية املوجهة لخدمة املجتمع.

 توفير بيئة بحثية متكاملة ومميزة، تتضمن توفير البيئة التحتية الالزمة  -

من معامل ومعاهد بحثيه, وربط مراكز البحوث بشبكات قواعد املعلومات 

وتشجيع األبحاث العلمية املتميزة باإلضافة إلى تخصيص مركز الدولية, 

 للتكامل البحثي.

 من خالل موقع الجامعة على اإلنترنت وحساباتها  -
ً
 التسويق البحثي إعالميا

على مواقع التواصل االجتماعي وكذلك من خالل مجلة أو صحيفة لإلعالن 

والبحوث والدراسات  عن إنجازات الجامعة البحثية، واملشروعات املستقبلية

 للحصول على دعم من القطاع الخاص والجهات املعنية باملنتج البحثي.

التعاون مع القطاع الخاص لتنمية موارد الجامعة من خالل املساهمة في  -

 تمويل البحث العلمي واالستفادة من نتائج بحوثها التطبيقية.

القدرة التنافسية في مجال خدمة ثالثا: اآلليات املقترحة لتحقيق متطلبات 

 املجتمع 

- .
ً
 إتاحة فرص العمل للطالب داخل الجامعة إلعانتهم ماليا

تأسيس ودعم برامج إدخار ملنسوبي الجامعة، وكذلك تقديم برامج إقراض  -

ميسر باإلضافة إلى استثمار صناديق الطالب في إنشاء مرافق ترفيهية 

 ثقيفية واجتماعية ملنسوبيها ولذويهم.ورياضية متكاملة، وبرامج تعليمية وت

التفاعل الثقافي والعلمي مع محيط الجامعة املجتمعي من خالل تقديم   -

 برامج ثقافية وتثقيفية وتعليمية واجتماعية وصحية مناسبة.

 عقد الندوات الفكرية والدراسات التي تناقش قضايا الوطن. -

ل ترشيد الطاقة ينبغي أن تكون الجامعة نموذج يحتذى به من خال  -

واستخدام بدائل صديقة للبيئة والتعامل مع النفايات بطريقة علمية حديثة 

 وتقليص الضوضاء والتلوث, وتوفير املساحات الخضراء بمقراتها.

 كذوي اإلعاقات وذوي الدخل املحدود  -
ً
االهتمام بفئات املجتمع األقل حظا

 ج تطويرية وتدريبية لهم.وذلك بتوفير الخدمات املناسبة لهم، وتقديم برام

رابعا: اآلليات املقترحة لتحقيق متطلبات القدرة التنافسية في مجال اإلدارة 

 والقيادة الجامعية

تشكيل املجالس في الجامعة وفق معايير خاصة بالكفاءة واملبادرة، على أن  -

 يتضمن أعضاء ممثلين عن كافة الكليات والوحدات واملراكز الجامعية.

نسوبي الجامعة بمتطلبات املنافسة العاملية, وتغيير طبيعة املهام توعية م -

 والوظائف املوكلة اليهم.

توفير البرامج التدريبية املناسبة واملالئمة للمهام والوظائف التي تتطلبها  -

املنافسة املحلية والعاملية, والعمل على تحسين األداء ورفع مستوى جودته 

 إلى التغذية الراجع
ً
 ة من املستفيدين.استنادا

مكتوبة ومعلنة وممكنة التنفيذ لتحقيق القدرة  استراتيجيةرسم خطة  -

التنافسية للجامعة ومحددة بمدة زمنية، وآلية لتنفيذها، بحيث تتضمن 

 الخطط اإلجرائية لتوزيع املسؤوليات في جميع املجاالت األكاديمية واإلدارية.

 :تفعيل مبدأ املسائلة والرقابة من خالل -

نظام متكامل وواضح للمحاسبة واملساءلة يستند إلى قوانين وأنظمة فعالة  -

 ودقيقة في كل الجوانب األكاديمية واإلدارية واملالية, ويتسم بالدقة واملرونة.

 بناء نظام واضح لتقييم أداء الطالب وهيئة التدريس واملوظفين لتعزيز -

 جوانب القوة وتالفي نقاط الضعف.

ب وأعضاء هيئة التدريس في عمليات تقويم ومساءلة أطراف إشراك الطال  -

 العمل األكاديمي واإلداري بالجامعة.

 ــخامس
ً
 ي مجال  ــمقترحة لتحقيق متطلبات القدرة التنافسية فـات الـــ: اآلليا

 البنية التحتية وتقنية املعلومات

 التنظيمية.أن تقوم الجامعة بإدراج تقنية املعلومات ضمن هياكلها  -

تأسيس بنية رقمية متكاملة مدعومة بشبكات الواي فاي املجاني ملنسوبي  -

 الجامعة في جميع مرافق الجامعة.

 من الفرص لتبادل  -
ً
الربط اإللكتروني مع الجامعات األخرى، وإتاحة مزيدا

 أفضل للممارسات والنماذج في تقنيات املعلومات والتقنيات الرقمية.
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اشتراكات مجانية ملنسوبيها في املواقع العلمية املتخصصة,  توفير الجامعة -

واملكتبات الرقمية للتعرف على أحدث ما تم إنتاجه في املجاالت املختلفة 

 وعلى مستوى الجامعات.

التعاون مع القطاع الخاص في مجال تقنيات املعلومات لالستفادة من  -

.
ً
 خبراتها في إدارة أعمالها تقنيا

تعليمية إلكترونية من خالل املوقع اإللكتروني للجامعة، توفير مصادر  -

 وتقديم خدمات تفاعلية مع املستفيدين.

تأسيس أو املساهمة في تأسيس شركة إلنتاج التقنيات الحديثة وتطويرها  -

 مع التركيز على إنتاج وإخراج املواد الدراسية وفق تقنيات حديثة.

م بإدارة معلومات الجامعة وبياناتها تأسيس إدارة باسم إدارة املعلومات تقو  -

 وربطها إلكترونيا مع الجامعات األخرى, والجهات ذات العالقة.

اعتماد التقنية في جميع تعامالت الجامعة في الجانب التعليمي بتحويل   -

مقراتها إلى مقرات ذكية وفي املجاالت املساندة كالتسجيل والقبول, وجعلها 

هداف الجامعة االستراتيجية املختلفة وأهمها كأدوات للمساعدة في تحقيق أ

 رفع الكفاءة بتسهيل األداء وتقليص النفقات.

سادسا اآلليات املقترحة لتحقيق متطلبات القدرة التنافسية في مجال املوارد 

 والكفاءات، وينقسم إلى: 

أ. اآلليات املقترحة لتحقيق متطلبات القدرة التنافسية في مجال املوارد 

 البشرية، ويتم ذلك مجموعة من البرامج على النحو التالي:والكفاءات 

 . برنامج استقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين, ويشمل:1

تغيير آليه التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس وطريقة تقييم إنتاجيتهم، إلى   -

نظام العمل بالعقود بحيث تكون مدة العقد ملدة خمس سنوات مع التقييم 

 قية وتقييم األداء وربط التمديد باإلنتاجية, مع وضع ألغراض التر 

 حد أعلى للرواتب األساسية لعضو هيئة التدريس.

ـــاب الــاستقط -  متميزين من أعضاء هيئة التدريس عبر توفير منح بحثية أو ـ

تعليمية بغية تطوير قسم أو برنامج أكاديمي أو غير أكاديمي، وتهيئة بيئة 

 ة. بحثية وتطويرية مالئم

 . استقطاب الطالب املتميزين ويشمل املحليين وطالب الدول األخرى.2

 . استقطاب الباحثين. 3

 . استقطاب مساعدي الباحثين.4

 . تطوير ورفع كفاءة الجوانب اإلدارية، وذلك من خالل:5

تنظيم الجوانب اإلدارية ورفع كفاءة العاملين بوضع برامج تطويرية       

لتطوير قدرات موظفي الخدمات اإلدارية والفنية املساندة، واستثمار 

الفائض عن حاجة الجامعة من موظفيها في املجال اإلداري، وذلك 

باستثمارهم عبر برامج تدريب املوظفين على مهمات جديدة وفق توجهات 

 احتياجاتها.الجامعة و 

 ( جامعة في العالم. 100. ابتعاث املعيدين واملحاضرين إلى أفضل )6

اآلليات املقترحة لتحقيق متطلبات القدرة التنافسية في مجال املوارد  -ب

 املالية وتشمل ما يلي:

 . االستفادة من مصادر التمويل املتاحة, والتي تتمثل في االتي:1

 صايا واألوقاف وغيرها. التبرعات والهبات واملنح والو  - 

 ريع أمالك الجامعة واستثماراتها واألوقاف وغيرها.  - 

 موارد بيع الخدمات كالخدمات الطبية. - 

الرسوم الدراسية واألكاديمية، والرسوم على الخدمات التي تتقاضاها  -

 الجامعات.

 الدعم الحكومي.  -

 التالي:. تطوير موارد الجامعة الذاتية على النحو 2

تأسيس شركة قابضة تابعة للجامعة، تتركز مهمتها في تنمية الجانب  -

االستثماري للجامعة، ويمكن أن تتفرع منها شركة فرعية لالستثمار 

والتشغيل الطبي تتولى إدارة الخدمات الطبية، وشركة فرعية تتولى تشغيل 

الن، املكتبات، خدمات الجامعة االستثمارية)املطاعم, األسواق، الدعاية واإلع

الصيانة وغيرها(, وشركة لتقنيات التعليم...الخ، وقد تنشأ باملشاركة مع 

 القطاع الخاص، أو عبر االكتتاب كأي شركة أخرى.

تأسيس مؤسسة الجامعة غير الربحية، والتي تكمن مهمتها في تأسيس  -

 وملكية أوقاف الجامعة واستقطاب التبرعات والداعمين واملانحين وابتكار 

 الخ. وسائل جذب مناسبة..

 4جدول 

 معوقات التصور املقترح وكيفية التغلب عليها

 آلية التغلب على املعوقات  معوقات التصور 

 . معوقات تنظيمية وإدارية, تتمثل فيما يلي:1

 اإلشراف املركزي لوزارة التعليم.  -

 التوظيف لنظام الخدمة املدنية.تبعية الجامعات في  -

 تبعية الجامعات في امليزانية وطرق الصرف ألنظمة وزارة املالية. -

 االستقاللية اإلدارية للجامعات.  -

 اإلشراف اإللكتروني.  -

 

 االستقاللية املالية للجامعات.  - . معوقات مالية, تتمثل في نقص املوارد املالية, وعدم تنوعها.2

 معوقات أكاديمية وتعليمية, تتمثل فيما يلي:. 3

 نقص الكفاءات املتميزة. -

 الطلب االجتماعي املرتفع على التعليم الجامعي. -

 االستقاللية األكاديمية للجامعات.  -

 التأهيل والتدريب ملنسوبي الجامعات, واستقطاب املتميزين -

 وضع معايير دقيقة للقبول.  -

 توصياتال. 5

  من عدٍد  إلى الدراسة توصلت فقد, الحالية الدراسة نتائج على بناءً        

 :اآلتية التوصيات

  لتحسين  املقترح التصور  تطبيق الناشئة السعودية الجامعات تبني . 1

 .التنافسية قدرتها

 قدراتها تحسين  في الناشئة السعودية الجامعات بين  والتعاون  التنسيق. 2

 الناشئة الجامعات بين وتعاون  تواصل قنوات فتح وكذلك, التنافسية

 .السعودية العربية اململكة في الرائدة والجامعات

 األكاديمية االستقاللية يمنح الذي الجديد الجامعات نظام تطبيق. 3

 .السعودية للجامعات واملالية واإلدارية
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 مجاالت وتحديد ببحث تقوم الناشئة الجامعات في لجان  تشكيل. 4

, املحلي املجتمع واحتياجات, الجامعة إمكانيات مع يتوازن  بما, تنافسيتها

 .والعاملية املحلية والتوجهات

, السعودية للجامعات التنافسية القدرات لقياس وطني  مركز استحداث. 5

 . لتحسينها وآليات معايير ووضع

 السعودية الجامعات في الجامعية القيادات الختيار دقيقة معايير وضع. 6

 .التنافسية متطلبات مع يتالءم بما الناشئة

 مستقبلية دراسات إلجراء مقترحات

  املجاالت  في الدراسات من مزيٍد  إجراء الباحث يقترح الدراسة نتائج ضوء في 

 :اآلتية

 2030 اململكة رؤية تفعيل في السعودية الجامعات بين  الشراكة عن دراسات -
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ABSTRACT _ The aim of this study is to present a proposed scenario for improving the competitiveness of the 

emerging Saudi universities according to the requirements of privatization of higher education by identifying 

the competitiveness of Saudi universities and the obstacles facing them in improving their competitiveness and 

the most important requirements to improve the competitiveness of emerging Saudi universities. In order to 

achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire to collect data according to 

descriptive analytical methodology. It was applied to a sample of faculty members in four emerging Saudi 

universities, which were selected using stratified random sampling. The total number was 320 members. They 

were selected using the simple randomized method of each of the four universities. The results of the study 

indicated that the requirements of the privatization of higher education is to give the universities more 

academic, financial and administrative independence, and pointed out that the competitive reality of the 

emerging Saudi universities in general was medium. The study also showed that the emerging Saudi 

universities face many obstacles to improving their competitiveness; The most important of which were the 

financial, administrative and academic obstacles. The study revealed the most important requirements for 

achieving competitiveness in the emerging Saudi universities, which were of high importance in several fields. 

The field of infrastructure and information technology is ranked first, followed by the field of resources and 

competencies in the second place, then the field of community service in third place, the field of management 

and university leadership in fourth place, then the field of culture (Competitiveness) ranked fifth, followed by 

the field of teaching and education ranked sixth, and ranked seventh and final comes the field of scientific 

research. The study presented a proposed scenario based on the development of mechanisms to meet the 

competitiveness requirements of the emerging Saudi universities according to the fields adopted by the study, 

using the Delphi method . 

Keywords: competitiveness, emerging Saudi universities, higher education, Saudi Arabia. 

 

 

 

 


