Journal of University Studies for inclusive Research
Vol.1, Issue 3 (2020), 187-225
USRIJ Pvt. Ltd.,
المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة 0202
The obstacles that limit the role of Saudi universities in achieving economic
development in light of the Kingdom's 2030 vision
د حمد بن خالد الحواس

D. Hamad bin Khaled Alhowass

مستشار  ،ومدرب بجمعية المدربين السعوديين بالرياض
د .أحمد بن محمد أحمد العصيمي

D. Ahmed bin Mohammed Ahmed Al-OSAIMI
و ازرة التعليم

E-mail: Thk1400@gmail.com

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية
في ضوء رؤية المملكة  ،0202ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم االستبانة
كأداة للدراسة ،وتكونت عينة البحث من عدد( )989من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات .وأظهرت نتائج الدراسة
موافقة عينة الدراسة على المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية
المملكة  0202بمتوسط ( 0،99موافق) ،وأن أبرز المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية

االقتصادية في ضوء رؤية المملكة  0202تتمثل في قلة معرفة مؤسسات القطاع الخاص باإلمكانات التي تمتلكها
الجامعات لحل مشاكلها ،وتطوير انتاجها ،وانشغال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتدريس نظ ار لكثر األعباء
التدريسية ،واعتماد مؤسسات القطاع الخاص على بيوت الخبرة األجنبية لحل مشاكله .وأوصت الدراسة بتوعية القائمين
على إدارة مؤسسات القطاع الخاص باإلمكانات التي تمتلكها الجامعات للمساهمة في حل مشاكلها وتطوير انتاجها،

وتشجيع القطاع الخاص على إقامة عالقات تبادلية مع الجامعات واالستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعات في
مجال تحسين األداء وتحقيق التنمية االقتصادية ،وايجاد قنوات للتواصل بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص
لتشجيع القطاع الخاص على إيجاد قناة اتصال مفتوحة مع الجامعات.
الكلمات المفتاحية :المعوقات ،الجامعات السعودية ،التنمية االقتصادية ،رؤية المملكة .0202
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Abstract:

The study aimed to identify the obstacles that limit the role of Saudi universities in

achieving economic development in the light of the Kingdom's 2030 vision. To achieve
the goals of the study, the researcher used the descriptive analytical method, and the

questionnaire was used as a tool for the study. The research sample consisted of (989)
faculty members in universities. The results of the study showed the agreement of the
study sample on the obstacles that limit the role of Saudi universities in achieving

economic development in light of the Kingdom's 2030 vision with a mean of 3,97 (agree).
That the most prominent obstacles that limit the role of Saudi universities in achieving
economic development in light of the Kingdom's 2030 vision are the lack of knowledge of
private sector institutions about the capabilities that universities have to solve their
problems and develop their production, the university faculty members are busy teaching
because of the many teaching burdens, the reliance of the private sector on foreign

expertise to solve its problems. The study recommended that the people in charge of
managing the private sector institutions be made aware of the capabilities that universities
have to contribute to solving their problems and developing their production, Encouraging

the private sector to establish reciprocal relations with universities and to benefit from the
services provided by universities in the area of improving performance and achieving
economic development, finding channels of communication between the university and
private sector institutions to encourage the private sector to find an open communication
channel with universities.
Keywords: Obstacles, Saudi universities, Economic development, The Kingdom's 2030
vision.
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المقدمة:
لقد وضعت المملكة العربية السعودية رؤية  0202لتكون منهجا واضحا ،وخارطة طريق
للنهوض بكافة مجاالت التنمية ،والتي من أهمها مجال التعليم حيث رسمت الرؤية التوجهات
والسياسات التعليمية العامة واألهداف وااللتزامات الخاصة بها لتكون المملكة نموذجا رئدا في المجال
التعليمي ويكون التعليم محو ار أساسيا في دفع عجلة االقتصاد الوطني ،والتنمية المجتمعية الشاملة
وللجامعات السعودية دور كبير وأساسي في تحقيق رؤية المملكة  0202من خالل دورها في تحقيق
التنمية المستدامة الشاملة أو ما يسمى بالمهمة الثالثة للجامعات لتأخذ دورها الفاعل في تطوير
االقتصاد (آل سالم0209 ،م).
وتمثل الجامعات أحد أهم المؤسسات االجتماعية حيث تقوم بأدوار مختلفة من أجل الرقي
السياسية والفكرّية ،وتحتل الجامعات
المهنية و
بالمجتمعات اإلنسانية فهي أداته في صنع قيادته الفّنية و ّ
ّ
قمة الهرم التعليمي وتمثل أحد القوى الموجهة للتنمية إذ تقوم بدور حيوي وفاعل في منظومة التنمية
االقتصادية وفي تسييرها وتوجيهها وتحسينها وفي رفع مستوى المجتمع من جميع النواحي الثقافية
والفكرية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية والعملية ،وتحتل الجامعات هذه المنزلة
المهمة نتيجة إسهامها في إعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة بالمعارف والمهارات والخبرات
واالتجاهات الضرورية والمحققة لألداء الجيد ،إضافة إلى إسهامها في دراسة أوضاع المجتمع ومعرفة
احتياجاته والتعرف على مشكالته )بخيت0229 ،م).
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وتعد التنمية االقتصادية من أهم المشكالت المعاصرة التي تواجـه العـالم اليـوم ،وبخاصة في ظل
التحوالت الكبيرة التي شهدها العالم اليوم من انبثـاق عـصر الثـورة التكنولوجية الحديثة ،وظهور
التكتالت االقتصادية الكبرى في العالم كالـسوق األوروبيـة المشتركة ،والتجمع االقتصادي لدول شرق
آسيا ،وبروز نظام العولمة ،كل ذلك يفـرض على الجامعات العربية بشكل خاص أن يكون لها دور في
التنمية االقتصاد (الجدبة0202 ،م).
ولقد أكدت خطط التنمية في طياتها على العديد من المشروعات التي تعكس اآلفاق المستقبلية
للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية ،منها ربط برامج البحث العلمي والدراسات العليا بمشكالت
البيئة والمجتمع ومواكبة التطورات الحديثة في ميادين العلم والمعرفة وزيادة إسهام القطاع الخاص في
تحقيق األهداف الوطنية لقطاع التعليم العالي عن طريق افتتاح الكليات األهلية وتشغيلها ،والمشاركة
في تمويل المشروعات المعتمدة ونشاطات البحث العلمي والتدريب على رأس العمل ،وتحسين الكفاءة
الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي عن طريق تطوير أداء القوى العاملة (الزويد0209 ،م).
وتأسيسا على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة لبحث المعوقات التي تحد من دور الجامعات
السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة.
مشكلة الدراسة:
لقد جاء إعالن رؤية السعودية  0202مواكبا لرسالة التعليم وداعما لمسيرتها لبناء جيل متعلم
قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ الق اررات مستقبال ،وانطالقا من هذه الرسالة جاءت الرؤية لتوفير
فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة ،ورفع جودة
مخرجاته ،وزيادة فاعلية البحث العلمي ،وتشجيع اإلبداع واالبتكار ،وتنمية الشراكة المجتمعية(عرفات
والعمودي0209 ،م).
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وتواجه الجامعات في الدول العربية عدة عوائق وصعوبات موضوعية للقيام بدورها التنموي في
النمو االقتصادي ،وذلك لمجموعة من العوامل منها نقص إنتاج األوراق العلمية واصدار المجالت
المحكمة والمنشورات والدراسات العلمية وقلة تسجيل براءات اختراع وغياب سياسة معقولة لتثمين
البحوث العلمية وربطها بالواقع اإلنتاجي ،وهو األمر الذي يعزي بدرجة كبيرة الى غياب التنسيق،
إضافة الى معاناة المناهج والمقررات التعليمية بالجامعات من الغموض وغياب برامج واضحة ومفصلة
للمحاور الدراسية وعدم قدرتها على تغطية جميع المهارات األساسية للتعلم لعدم تطابقها مع الحاجات
التنموية للمجتمع وانعدام الموازنة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية وعدم التوازن بين
النمو الكمي واإلعداد النوعي لطالب الجامعة واالختالل في تناسب مخرجات التعليم العالي مع
متطلبات سوق العمل ،إضافة الى ضعف العالقة بين الجامعة والقطاعات اإلنتاجية ،وعدم ثقة
المؤسسات الصناعية في األبحاث والدراسات العلمية ،وانشغال الجامعات بالتدريس واألطر النظرية
وعدم االهتمام باألبحاث التطبيقية التي تعالج مشكل اإلنتاج المحلي (زيتون0200 ،م).
وقد بينت دراسة (الجدبة0202،م) مدى أثر التعليم الجامعي على التنمية االقتصادية ،فقد تبـين
أن  % 56من المستطلع آراؤهم أن التنمية االقتصادية تعود إلـى تحـسين مـستوى التعلـيم عنـد
الخريجين .كما أن  % 86من هذه التنمية يعود إلى تحسين المستوى التكنولوجي ،ومستوى العلوم
اإلدارية ،كما أثبتت الدراسة أن ارتفاع نسبة اإلنتاجية الزراعية بنحو  %06يعـود إلى التكنولوجيا
تطور في دور الجامعات العربية في
ا
الزراعية المستخدمة في قطاع غزة ،كما بينت الدراسة أن هناك
الوقت الراهن تطو ار كبي ار عما كانت عليه منذ نشأتها ،إال أن هذا الدور االقتصادي الذي تقوم به
الجامعات العربية حاليا آخذ في التعاظم.
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وقد بينت نتائج دراسة عسالي ( )0228وجود فجوة بين التعليم والتنمية كما تُقاس بضعف العائد
اإلنمائي للتعليم بالنظر إلى محدودية إسهام خريجي الجامعات في قطاعات االنتاج والخدمات
المختلفة ،فال يكون التعليم الجامعي استثما ار حقيقيا إال بقدر عوائده اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية.
وحيث أكدت رؤية المملكة  0202وبرنامج التحول الوطني 0202على الدور المتعاظم
للجامعات في المرحلة المقبلة ،ذلك أن الرؤية والبرنامج أكدا دور الجامعات في تأهيل الكوادر البشرية
المواطنة تأهيال نوعيا يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة بحيث تلبي احتياجات سوق العمل
ومتطلبات التنمية ،ولذلك جاء من ضمن أهداف رؤية المملكة  0202الخاصة بالتعليم العالي سد
الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل بما يساهم في تحقيق التنمية االقتصادية .وبناء على ما سبق
يمكن إبراز مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
ما المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية
المملكة 0202؟
أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة الى اإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس المتمثل في اآلتي-:
 ما المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية من وجهة نظرأفراد عينة الدراسة؟
هدف الدراسة:
 التعرف على المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية فيإطار رؤية المملكة 0202م.
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أهمية الدراسة:
ت ستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع ،حيث يأمل الباحث أن تسهم في توضيح أهم
المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية
المملكة ،باإلضافة إلى مساعدة القيادات اإلدارية واألكاديمية في الجامعات السعودية ومديري مؤسسات
القطاع الخاص في التعرف على معوقات تعزيز العالقة بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص في
ظل رؤية المملكة المملكة 0202ليسهل عليهم التغلب على هذه المعوقات ،كما يأمل الباحث أن تسهم
هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية بموضوع حيوي وهام لم يأخذ نصيبه الوافي بالبحث والتدقيق
بحسب علم الباحث.
مصطلحات الدراسة:
المعوقـات :تعـرف بأنهـا "وضـع صــعب يكتنفـه شـيء مـن الغمــوض ،يحـول دون تحقيـق األهـداف بكفايــة
وفاعلية ،ويمكن النظر إليها على انها السبب في الفجوة بين مسـتوى االنجـاز المتوقـع واالنجـاز الفعلـي"
( .)Darwish, 2007,7وتعـرف المعوقـات إجرائيـا فـي هـذه الد ارسـة بأنهـا :الصـعوبات والعقبـات التـي
تواجه الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة .0202
الدور :يعرف نظريا بأنه " نمط من الدوافع واألهداف والمعتقدات والقيم واالتجاهات والسلوك التي
يتوقع أعضاء الجماعة أن يروه في من يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعا اجتماعيا معينا والدور
يصف السلوك المتوقع من شخص في موقف ما "(حجي 0991م ،ص .)106
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ويعرف إجرائيا في هذه الدارسة بأنه مجموعة المهام والوظائف التي تقوم بها الجامعات السعودية
من أجل المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 0202م.
الجامعة :تعرف الجامعة نظريا بأنها "مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ووظائفها األساسية في
التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي يحيط بها من خالل مخرجات االستثمار في رأس المال
البشري" (عزي وابراهيمي0205 ،م ،ص  .)100وتعرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنها أحد المؤسسات
االجتماعية السعودية الهامة والتي تمثل قمة الهرم في المؤسسات التعليمية في المملكة العربية
السعودية.
التنمية االقتصادية :تعرف نظريا بأنها" :مجموعة إجراءات وسياسات وتدابير متعمـدة تتمثـل فـي تغييـر
بنيــان وهيكــل االقتصــاد القــومي مــن أجــل إحــداث زيــادة س ـريعة ودائمــة فــي متوســط دخــل الفــرد الحقيقــي
وذلك خالل وقت محدد عبر فترات ممتـدة مـن الـزمن ،بحيـث يسـتفيد منهـا الغالبيـة العظمـى مـن األفـراد"
(عمــاوي ،0202 ،ص .)00وتُعــرف إجرائيــا فــي هــذه الد ارســة بأنهــا :عمليــة التقــدم للمجتمــع الســعودي
وأفراده لتحسين وضعهم اقتصاديا من خالل الوصول لطرق وأنشطة إنتاجية جديدة معتمدة على البحـث
العلمي ،وتولد زيادة في اإلنتاج وأفضلية بالجودة.
اإلطار النظري
الجامعة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل الغايات التنموية للجامعة:


إن تحقيق التنمية ألي مجتمع مرهون بمدى التجسيد الميداني لألهداف التـي تسـطرها الجامعـة فـي
إطار المجتمع الذي تكون فيه ،والذي يكون هو المرجعية األولى واألخيرة لهذه األهداف،
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ومــن خــالل هــذا الطــرح نجــد اختالفــا بــين الجامعــات فــي هــذا الشــأن ،لكــن علــى العمــوم األهــداف
المسطرة ال تخرج عن األهداف اآلتية بحسب عيواج (:)0209


إعداد الباحثين عن طريق برامج الدراسات العليا.



البحث عن المواهب وتدريبها وتوجيهها لالستفادة منها إلى أقصى درجة.



تطوير البحث العلمي وتشجيع القيام به داخل الجامعة وخارجها.



مواكبة االنفجار المعرفي وثورة المعلوماتية الحادثة في العالم ،واستثمار معطياتها لصالح المـواطن
والمجتمع.



القيــام بمختلــف البحــوث فــي شــتى القطاعــات ،بقصــد الوفــاء بحاجــات المجتمــع ومتطلباتــه ،وكــذلك
حل ما يعترضه من مشكالت حال مبنيا على أسس علمية.



مواكبة التغيير الحادث ،واإلسهام في تكييف المجتمع له ،بل ومحاولة استشراف مسـتقبله واإلعـداد
له.



تدريب واعادة تدريب أصحاب الكفاءات ،لمواكبة الجديد والمستحدث في مجاالت تخصصاتهم.



إثراء المعلومات وفهم المعطيات الحضارية ،مع محاولة الحفاظ على الثقافة الوطنية.



س ــد حاج ــة المجتم ــع م ــن الكـ ـوادر المتخصص ــة والكف ــاءات الوطني ــة المدرب ــة ،واع ــدادهما لمختل ــف
مجاالت الحياة.



تــوفر البيئــة األكاديميــة المناس ــبة ،وتنميــة المعرفــة فــي مختل ــف الحقــول ،وتشــجيع البحــث العلم ــي
ودعمه ،من أجل خلق أواصر التعاون والتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي ،والمجتمع بكـل فئاتـه
وقطاعاته.



تنمية الكوادر القيادية للمجتمع في شتى المجاالت ،وتأهيلهم لقيادة الفكر والتجديد.
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ويتحقــق ذلــك مــن خــالل إقامــة شـراكات مــع مؤسســات القطــاع الخــاص فــي المجــاالت التــي تخــدم
التنميـة االقتصــادية ،ويمكــن للجامعــة أن تســتفيد مــن عالقاتهــا مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة وخاصــة
مؤسسات القطاع الخاص ،كونها تهتم بتطوير ومواكبة منتجاتها وفقا ألحـدث المسـتجدات علـى السـاحة
العالمية ،ويمكن إقامة برامج تدريبية تبادلية تخدم الطرفين وتعمل على رفع كفـاءة العـاملين فـي الميـدان
سـواء البـاحثين داخــل الجامعــات أو العــاملين فــي مؤسســات القطــاع الخــاص ،ولتحقيــق ذلــك يلــزم معرفــة
حاجـة مؤسســات القطــاع الخــاص مــن الكـوادر البشـرية والمجــاالت المطلــوب تأهيــل الكـوادر لهــا ،وال يــتم
ذلك إال من خالل عالقة وطيدة بين الجامعة ومؤسسات القطـاع الخـاص ،ويجـب ترجمـة هـذه األهـداف
على الواقع ،ال علـى الـورق فقـط ،بـل يجـب أن تحـول تلـك األهـداف مـن شـعارات ب ارقـة ال قيمـة لهـا إلـى
واقــع ملمــوس بوضــعها موضــع التطبيــق ،حتــى تصــبح القــوة الموجهــة لكــل النشــاطات ،هــذا إضــافة إلــى
ضــرورة اســتحداث نظــام شــامل للتقــويم ،يســاعدها علــى التحقــق باســتمرار مــن مــدى نجاحهــا فــي تحقيــق
رسالتها وبلوغ أهدافها.
التعليم الجامعي السعودي ورؤية المملكة العربية السعودية :0202
حــددت رؤيــة المملكــة  0202الــدور البــارز للتعلــيم فــي تنميــة وتطــوير الكـوادر البش ـرية ،ورســمت
مسؤوليات التعليم العالي فـي تأهيـل مخرجـات تعليميـة تتفـق مـع احتياجـات سـوق العمـل مـن خـالل بنـاء
ش ـراكات مــع المؤسســات التــي تــوفر فــرص التــدريب لهــذه المخرجــات علــى المســتوى المحلــي والــدولي،
وانشــاء الم اركــز التــي تعنــى بتــدريب المـوارد البشـرية فــي مختلــف التخصصــات ،مــع العمــل علــى تطــوير
المعــايير الوظيفيــة الخاصــة بكــل مســار تعليمــي .كمــا حظيــت مخرجــات التعلــيم باهتمــام كبيــر فــي هــذه
الرؤية،
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حيث سيتم إنشاء قاعـدة بيانـات شـاملة لرصـد المسـيرة الد ارسـية للط ّـالب بـدءا مـن م ارحـل التعلـيم المبكـرة
إلى المراحل المتقدمة من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتطويرها (وثيقة الرؤية .)0202
وبقـراءة متمعنــة لمــا ورد فــي رؤيــة المملكــة  0202فيمـا يخــص التعلــيم العــالي يالحــظ أنهــا ركــزت
على ثالثة مجاالت رئيسة هي:
 -0إعــادة النظــر فــي التخصصــات الجامعيــة الحاليــة وتطويعهــا مســتقبال لتتوافــق مــع احتياجــات ســوق
العمــل ،إمــا عــن طريــق التوســع فــي تخصصــات معينــة ،أو إغــالق مســارات تعليميــة قــد ال تخــدم
الرؤية المستقبلية للمملكة.
 -0التركيــز علــى جــودة التعلــيم الجــامعي المقــدم مــن خــالل بنــاء ش ـراكات اســتراتيجية مــع الجامعــات
العالميــة ،ومراقبــة جــودة المخرجــات التعليميــة ،حتــى بلــوغ خمــس مــن الجامعــات الســعودية ضــمن
أفضل مئة جامعة في العالم.
 -0التأهيــل والتــدريب لعضــو هيئــة التــدريس ليــتمكن مــن التفاعــل مــع التغييـرات المســتقبلية التــي تتطلــع
إليها رؤية المملكة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي.
وبــالنظر إلــى رؤيــة المملكــة  0202نستشــف أن الرؤيــة اتخــذت مســا ار مختلفــا تمامــا لمــا تتبعتــه
المملكــة ط ـوال األع ـوام الســابقة فــي اعتمادهــا علــى الــنفط ومشــتقاته فقــط ،وقــد كــان دافعهــا األول لــذلك
ارتفاع النفقات الحكومية في الوقت الذي تناقصت فيه عائدات الـنفط ،ولـذا فرؤيـة  0202قـد أكـدت أنـه
قد آن لالقتصاد السعودي أن يكون أكثر تنافسية ،وأن يعتمد على مولدات المعرفـة وهـي الثـروة الحقيقـة
غير القابلة للنضوب .كما أن رؤيـة  0202وضـعت بحيـث تغطـي كافـة مسـارات التنميـة ،وأولـت عنايـة
خاصة بالتنمية البشرية من خالل االهتمام بالتعليم بكافة مراحله،
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ووضــعت علــى عــاتق الجامعــات المســؤولية الرئيســية فــي تأهيــل الك ـوادر البش ـرية القــادرة علــى مواكبــة
التطــورات التــي ستشــهدها المملكــة فــي جميــع المجــاالت خــالل الســنوات المقبلــة ،مــن خــالل تقــديم تعلــيم
نوعي ذو جودة عاليـة ،وتبنيهـا تطبيـق أرقـى معـايير الجـودة التعليميـة المعمـول بهـا فـي أرقـى الجامعـات
العالمية ،مع ضرورة المراجعة المستمرة للخدمات والبرامج األكاديمية المقدمة من أجل تطويرها ،وتعزيز
عالقــة الش ـراكة مــع المجتمــع ومؤسســات القطــاع الخــاص ،وتحســين آليــات التعــاون بينهمــا ،واب ـراز دور
الجامعة في وظائفها الثالث الرئيسة وهي التعليم والبحث وخدمة المجتمع (الداود.)0209 ،
والمالحظ أن رؤية المملكة  0202جاءت لتنهض بالتعليم بشكل عام ،واعتبرته المحرك الرئيسي
لتحقيق تنمية اقتصـادية ،ولهـذا يقـع التحـدي األكبـر علـى عـاتق الجامعـات ،كونهـا المسـؤولة عـن تأهيـل
وتدريب الكوادر البشرية ،وتوليد ونقل المعرفة.
المعوقات التي تحد من دور الجامعات في تحقيق التنمية االقتصادية:
وتشـ ـ ـ ـ ــير أيضـ ـ ـ ـ ــا العديـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن الد ارسـ ـ ـ ـ ــات مثـ ـ ـ ـ ــل د ارسـ ـ ـ ـ ــة نيلسـ ـ ـ ـ ــون ( )Nelson,2000وأدكانمبـ ـ ـ ـ ــا
( )Adekanmbi,1999وبــورني ( )Bourne,2003إلــى وجــود جملــة مــن الصــعوبات التــي تعــوق الجامعــات
والقطاع الخاص في تعزيز عالقة تبادلية بينهما تحقق تنمية اقتصـادية ،ومـن هـذه الصـعوبات ،تقـادم المعرفـة،
واالفتق ــار إل ــى الخبـ ـرات البشـ ـرية ف ــي بع ــض المج ــاالت العلمي ــة ،وال ــبطء ف ــي تص ــميم المـ ـواد التعليمي ــة
والتدريبي ــة وتطويره ــا ،واالفتق ــار إل ــى المس ــاءلة القانوني ــة وم ــن أمثل ــة ذل ــك ع ــدم وج ــود أهـ ـداف واض ــحة
ومحددة أو معـايير قيـاس فعالـة أو سياسـات واضـحة ومفعلـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة ،والتقاليـد والعـادات
المهنيــة خــاص فــي الجامعــات التــي تفضــل فــي غالــب األحيــان العمــل الفــردي علــى المشــاركة التعاونيــة،
ونظم الحوافز والمكافآت التقليدية التي ال يزال بها يعمل في كثير من الجامعات،
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رغبة بعض مؤسسـات القطـاع الخـاص فـي المحافظـة علـى سـرية المعلومـات التـي تتعـارض مـع رسـالة
الجامعـات فــي نشــر المعرفــة ،والتبــاين فيمــا بــين الجامعــات والقطــاع الخــاص فــي اإلدارة الماليــة وحســاب
التكاليف.
ويشـير مـراد ( )0205إلـى أن هنـاك معوقـات تحـد مــن دور الجامعـات فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية تتمثـل فــي
اآلتي:
 -0ضعف ثقة مؤسسات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات من الكوادر البشـرية والبـرامج واألبحـاث
والدراسات العلمية.
 -0عـ ــدم اهتمـ ــام الجامعـ ــات بالجانـ ــب التسـ ــويقي والتوعـ ــوي الخـ ــاص بمخرجـ ــات الجامعـ ــات وبرامجهـ ــا
وخ ــدماتها وتخصص ــاتها ،وم ــدى ق ــدرتها عل ــى ح ــل مش ــكالت منظم ــات األعم ــال ع ــن طري ــق البح ــث
والتطوير.
 -0ضــعف ثقــة مؤسســات القطــاع الخــاص باإلمكانــات والخب ـرات الوطنيــة ،حيــث تلجــأ الكثيــر منهــا
للتعاقد مع مؤسسات بحثية أجنبية للحصول على االستشارات واجراء البحوث.
 -1االنطباع السائد لدى مؤسسات القطاع الخاص بـأن الجامعـات بعيـدة نسـبيا عـن االهتمـام بالبحـث
العلمي الذي تحتاجه ،ومن ثم تكتفي بما لديها من خبراء وفنيين لحل مشكالتها.
 -6صــعوبة الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة ألغـراض البحــث باعتبارهــا أسـرار مؤسســات القطــاع
الخاص.
 -5ضعف اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بوضع خطط وبرامج للبحث والتطوير ،وممارسته بطرق
عشوائية.
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 -9انشغال الجامعات بالتدريس والجانـب األكـاديمي ،واهمـال الجانـب التطبيقـي الـذي يعـالج مشـكالت
مؤسسات القطاع الخاص.
 -8عدم اهتمام الخطط االستراتيجية للجامعات بـربط البـرامج والتخصصـات فـي الجامعـات باحتياجـات
مؤسسات القطاع الخاص من المهارات والمعارف والقدرات.
 -9ارتبــاط تنفيــذ البحــث العلمــي بالجامعــات بب ـرامج غيــر مخططــة ،حيــث يهــدف فــي األســاس إلــى
مساعدة الباحثين في الترقي بالدرجات األكاديمية ،وال يعكس احتياجات المجتمع وحل مشاكله.
 -02انتظار الجامعات لمبادرات القطاع الخاص بطلب الشراكة وعدم األخذ بزمام المبادرة.
 -00وجود تطور سريع في بعض القطاعات اإلنتاجية ،ومشكالته تفـوق مسـتوى مسـاهمة الجامعـات
في إيجاد حلول.
 -00افتقــار الجامعــات إلــى وجــود م اركــز التحويــل ،وهــي معامــل متخصصــة لتحويــل نتــائج األبحــاث
العلمية إلى منتج أولي قابل للتسويق قبل مرحلة اإلنتاج النهائي.
إن سبب ضعف ثقة مؤسسات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات يعود إلى ضعف العالقات التبادلية
بين الطرفين ،فمؤسسات القطـاع الخـاص تفضـل مخرجـات الجامعـات األجنبيـة ،ويمكـن أن تتعاقـد معهـا لتـوفير
االستشــارات الالزم ــة لهــا .فجامعتن ــا فــي الغال ــب ال تعطــي أهمي ــة كبي ـرة لبن ــاء عالقــات م ــع مؤسســات القط ــاع
الخــاص ،وهــذا يعــود لالســتقاللية المحــدودة لجامعتنــا فــي اتخــاذ مثــل هــذه القـ اررات ،ويؤمــل أن يتغيــر الحــال مــع
صدور نظام الجامعات الجديد والذي يتوافق مع رؤية  .0202وبالرغم من ظهور بوادر عديدة للتغلب علـى
معوق ــات تعزي ــز العالق ــة ب ــين الجامع ــات الس ــعودية ومؤسس ــات القط ــاع الخ ــاص ،ول ــم ترق ــى إل ــى الح ــد
المطل ـوب إلحــداث نقلــة نوعيــة لتعزيــز العالقــة بــين الط ـرفين مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة فــي مختلــف
البرامج التنموية الطموحة لرؤية .0202
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الدراسات السابقة:
هدفت دراسة الشاماني ( )0109الى التعرف على واقع الشراكة بين الجامعات السعودية
والقطاع الخاص في مجالي البحوث العلمية واالستشارات العلمية ،وذلك من خالل تحديد دور كل من
الجامعات والقطاع الخاص في الشراكة ومستوى العالقة بينهما والتوصل الى معوقات الشراكة،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي على عينة عددها ( )060فردا من منسوبي معاهد
البحوث واالستشارات في الجامعات السعودية ومنسوبي أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية
الصناعية في مناطق المملكة .وتوصلت الدراسة إلى أن الجامعات السعودية تقوم بدور كبير في
الشراكة مع القطاع الخاص في مجال االستشارات العلمية وبدرجة أقل في مجال البحث العلمي ،وأن
العالقة التفاعلية المشتركة ومعوقات الشراكة بالنسبة للجامعات تتوافر بدرجة متوسطة في مجالي
البحث العلمي واالستشارات العلمية وذلك من وجهة نظر منسوبي معاهد البحوث واالستشارات ،أما من
وجهة نظر أعضاء مجالس الغرف التجارية الصناعية فأن القطاع الخاص يقوم بدور متوسط في
الشراكة مع الجامعات السعودية في مجالي البحث العلمي واالستشارات ،وتوفرت العالقة التفاعلية
المشتركة بدرجة متوسطة بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص في مجالي البحث العلمي
واالستشارات العلمية ،ويواجه القطاع الخاص معوقات لتفعيل الشراكة مع الجامعات في مجالي البحث
العلمي واالستشارات العلمية من أهما :افتقار بعض الجامعات إلى مراكز التحويل المخصصة لتحويل
نتائج األبحاث إلى منتجات قابلة للتسويق ،وصعوبة تحديد مصالح مشتركة متكافئة ومباشرة بين
الجامعات والقطاع الخاص ،وضعف المعلومات المتاحة عن احتياجات الخدمات البحثية واالستشارية
الالزمة لشركات القطاع الخاص ،ووجود البيروقراطية والتعقيد اإلداري في بعض الجامعات مما
يتعارض مع سرعة العمل واالنجاز المطلوب للشركات.
117

وهدفت دراسة مراد ( )0205إلى معرفة سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص
وكيفية تنمية وتعزيز هذه الشراكة واالستفادة منها في تحقيق التنمية اإلدارية في القطاع الحكومي،
وكذلك إلى بيان معوقات وتحديات تعزيز الشراكة ما بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص ،واعتمد
الباحث في تحليله على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى جملة من النتائج التي تؤكد حاجة
الجامعات ومنظمات األعمال إلى إقامة عالقة شراكة فعالة ،تسهم في تطوير أداء منظمات العمال،
وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات ،وتحقيق الجودة المطلوبة في برامجها ومخرجاتها.
هدفت دراسة المزين وصبيح ( )0206إلى الكشف عن معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ،وسبل الحد منها ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج
الوصفي التحليلي ،واعتمدت االستبانة كأداة ،تكونت من ثالثة محاور :تتعلق بالمعوقات اإلدارية،
والمعوقات البشرية ،والمعوقات الثقافية ،وسؤال مفتوح ،ووزعت االستبانة على عينة عشوائية من
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ،وبلغ عددهم ( )001عضوا ،وكشفت
الدراسة عن وجود مجموعة من المعوقات تحد من الشراكة المجتمعية للجامعات الفلسطينية :معوقات
بشرية حيث انشغال أعضاء هيئة التدريس بمهام التدريس ،معوقات إدارية عدم وجود حوافز ومكافآت،
ثم المعوقات الثقافية كالفجوة المعلوماتية بين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات الشراكة ،وقدمت الدراسة
مجموعة من السبل للحد من المعوقات أهمها :التخطيط الجيد للشراكة ،توفير ميزانية خاصة لدعم
البحث العلمي.
وهدفت دراسة ليل وآخرون) Leal, et al (2015إلى استكشاف المعوقات األساسية التي
تعترض انخراط الجامعات في تنفيذ جهود التنمية المستدامة .واستخدم الباحثين االستبانة كأداة لجمع
البيانات،
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وتم تطبيق هذه االستبانة المسحية على ( )022مستجيب في جامعات مختلفة في جميع أنحاء العالم،
وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم المعوقات التي تحد من انخراط الجامعات في جهود التنمية هي :نقص
الدعم من اإلدارة ،وعدم وجود التكنولوجيا المناسبة ،قلة الوعي واالهتمام ،عدم وجود لجنة متخصصة
بتنفيذ جهود التنمية ،وعدم وجود مباني ذات أداء مستدام ،والحواجز الحكومية االخرى كالقوانين
والتشريعات والبيروقراطية والمركزية .وأوصت الدراسة بأنه على الجامعات إنشاء هياكل رسمية لتوجيه
تنفيذ سياسات وبرامج التنمية المستدامة ،وتحديد موظفين لهذا الغرض.
وهدفت دراسة األحمد ( )0206إلى الكشف عن األسس النظرية للشراكة بين الجامعات
والمؤسسات اإلنتاجية ،إضافة إلى تحديد معوقات ومتطلبات تفعيل الشراكة بين الجامعات والمؤسسات
اإلنتاجية بالمملكة ،وكذلك تحديد الخيارات األكثر مالءمة لتفعيل الشراكة بين الجامعات والمؤسسات
اإلنتاجية بالمملكة من وجهة نظر الخبراء ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي ،والمنهج
الوصفي المسحي ،على عينة عددها ( )006فردا من أعضاء المجالس العلمية والتطوير الجامعي،
منهم ( )11عضوا من جامعة الملك سعود و( )02عضوا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
و( )00عضوا من أعضاء مجلس الشورى و( )08عضوا من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :اعتماد العديد من دول العالم على الشراكة عامال أساسيا
لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجاالت ،حيث تسهم الشراكة في تضافر جهود المؤسسات في
مختلف القطاعات مما يعمل على تعظيم الفائدة للمؤسسات أطراف الشراكة.
وهدفت دراسة موسكيو وفالنتي) Muscio & Vallanti(2014إلى التعرف على المعوقات التي
المتصورة التي تحد من التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة في إيطاليا ،في الوقت الذي تتعرض
فيه الجامعات لضغوط كبيرة لزيادة تفاعلها مع قطاع الصناعة،
111

وقد قام الباحثات بمسح  099قسما أكاديميا جامعيا في ايطاليا لمعرفة آراء األكاديميين حول
المعوقات التي تقف أمام تعاونهم مع قطاع الصناعة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن األكاديميين في
الجامعات اإليطالية يرون أن هناك أربع معوقات رئيسية تحد من التعاون بين الجامعة والصناعة
وهي :عدم التوافق بين حوافز الباحثين وحوافز الشركات ،واالفتقار إلى اإلجراءات األكاديمية أو
الوسطاء لتسهيل التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية ،وعدم التوافق بين األهداف األكاديمية
للجامعات وأهداف الشركات الصناعية ،والمسافة بين البحث األكاديمي واحتياجات العمل .وتوصلت
الدراسة أيضا إلى أن تطوير عالقات مستمرة وطويلة األمد بين الطرفين يمكن أن يساعد في إ ازرة
العوائق المتعلقة بالصراعات حول أهداف البحث ،وسيم ّكن من تطوير اإلجراءات الرسمية وغير
الرسمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .باإلضافة إلى ذلك فإن التعاون المتكرر مع شركاء الصناعة
سيعزز الثقة بين الطرفين ويسهل التنسيق بين الشركات والباحثين من الجامعات.
وهدفت دراسة كوزلينسكا ) Kozlinska(2012إلى التعرف المعوقات التي تحول دون التعاون
بين الجامعة والصناعة ،والى تقديم الحلول للتغلب على المعوقات .ولتحقيق أهداف البحث ،وتوصلت
الدراسة إلى أن المعوقات الرئيسية أمام التعاون بين الجامعة والصناعة هي :محافظة النظام األكاديمي
وصالبته وعدم توفر المرونة ،وعدم كفاية التواصل بين األطراف وانفصال األوساط األكاديمية عن
الممارسة العملية ،وثقافة الشركات المغلقة لألعمال ،واختالف موقف األطراف تجاه المعرفة .وكذلك
عدم رغبة الشركات في التعاون ضمن المشاريع القائمة على الصناعة التي بدأتها الجامعات ألنه من
غير الواضح كيف تم إنشاؤها وكيف سيتم تقسيم الملكية الفكرية .وأظهرت نتائج الدراسة أن سبل
التغلب على تلك المعوقات هي :إشراك الشركات في حقوق الملكية الفكرية ،والقيام بتسويق األبحاث
في مؤسسات األعمال ،وتجديد منهج ريادة األعمال ،والمشاريع القائمة على الصناعة.
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هدفت دراسة بخاري ( )0229إلى تحديد عوامل النجاح والتحديات في التجربة اليابانية في
الشراكة المجتمعية بين القطاعات الصناعية والحكومية والجامعية ،واعتمدت الدراسة على المنهج
الوثائقي التحليلي ،وقد توصلت إلى أن القطاع الحكومي في اليابان لعب دو ار حيويا في تعزيز الشراكة
المجتمعية من خالل الرعاية ،والتمويل الجزئي للمشاريع البحثية المشتركة وتحفيز القطاع الصناعي
الياباني على التعاون مع الجامعات اليابانية باالستثمار في البحث والتطوير ،وأشارت إلى تميز القطاع
الصناعي الياباني باتجاهه نحو العزلة واالنغالق في المجاالت البحثية ،بينما أسهم الدور الحكومي
والظروف االقتصادية إلى انفتاح القطاع الصناعي على المؤسسات الحكومية وخاصة الجامعات
اليابانية كما أن المستوى العالمي للجامعات اليابانية ساعد على نمو الشراكة المجتمعية في اليابان.
وهدفت دراسة البرقاوي ( )0229إلى التعرف على إسهامات الجامعات السعودية في تحقيق
برامج التنمية الشاملة وتحديد المعوقات للقيام بهذا الدور ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في جامعة أم القرى ،واتضح من نتائج
الدراسة أن من أهم المعوقات المؤثرة سلبا في إسهامات الجامعات السعودية في تحقيق برامج التنمية
التركيز على التدريس وعدم االهتمام بأجراء بحوث تطبيقية تسهم في عملية التنمية ،وعدم االستفادة
من البحوث العلمية الجامعية في المجاالت اإلنتاجية بوحدات القطاعين الخاص والعام ،فضال عن
ضعف رغبة المؤسسات اإلنتاجية في المشاركة في تكاليف المشروعات البحثية ،وضعف العالقة بين
الجامعات والقطاعات اإلنتاجية التي تسهم في عملية التنمية.
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اإلجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدراسة:
وفقا ألهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،باستخدام أسلوب المسح
االجتماعي.
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ونظ ار لكبر حجم
المجتمع فقد تم حصر الدراسة في أربع جامعات موزعة على االماكن المختلفة جغرافيا ،وهي (جامعة
الملك سعود بالرياض ،وجامعة الملك عبد العزيز بجدة ،وجامعة الملك خالد بأبها ،وجامعة الملك فهد
للبترول والمعادن بالظهران) ،وعددهم في الجامعات األربع ( .)09995وقد تم تطبيق الدراسة على
عينة مكون من  %6والجدول( )0يوضح تفاصيل مجتمع وعينة البحث.
جدول ()1
عينة ومجتمع البحث
عدد أعضاء هيئة
اسم الجامعة

التدريس

عينة الدراسة ()% 6

(مجتمع الدراسة)
جامعة الملك سعود

9816

111

090

جامعة الملك عبد العزيز

8290

121

جامعة الملك خالد

0822

012

جامعة الملك فهد

0269

60

المجموع

09995

989

أداة الدراسة:
في إطار أهداف الدراسة وتساؤالتها وجد الباحث أن األداة المناسبة هي االستبانة وتكونت
االستبانة من ج أزين على النحو التالي:
الجزء األول :ويشمل المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة مثل الوظيفة ،سنوات
الخبرة.
الجزء الثاني :ويشتمل على محور الدراسة التالي:
 المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في إطار رؤيةالمملكة  0202من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
صدق أداة الدراسة:
أ – الصدق الظاهري لألداة:
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للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على عدد
من المحكمين .وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بحذف بعض العبارات واعادة صياغة
بعضها واضافة عبارات أخرى وفقا لتوجيهات األساتذة المحكمين.
قام الباحث بتطبيق االستبانة ميدانيا ،وعلى بيانات العينة قام الباحث بحساب معامل
االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة
كل عبارة من عبارات أداة الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانة كما هو موضح في الجدول(.)0
الجدول رقم ()0
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المعوقات التي تحد من دور الجامعة في تحقيق التنمية
االقتصادية في إطار رؤية المملكة 0202
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط ب

0

**2،900

02

**2،665

0

**2،910

00

**2،965

0

**2،912

00

**2،908

1

**2،996

00

**2،906

6

**2،550

01

**2،929

5

**2،900

06

**2،608

9

**2،800

05

**2،802
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8

**2،900

09

**2،862

9

**2،802

08

**2،809

** دال عند مستوى الداللة  2020فأقل
يتضح من الجدول ( )0أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة ،ودالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )2،20فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة
ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.
ثبات أداة الدراسة:
تأكد الباحث من ثبـات أداة الد ارسـة علـى بيانـات العينـة االسـتطالعية مـن خـالل اسـتخدام معامـل
الثب ــات ألفاكرونب ــا (معادل ــة ألف ــا كرونبـ ـا ) ()(α

Alpha

 ،)Cronbach'sحي ــث بلغ ــت قيمت ــه

( ،)2،9606وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليهـا فـي التطبيـق
الميداني للدراسة.
أساليب المعالجة اإلحصائية:
لإلجابـ ــة علـ ــى تسـ ــاؤالت الد ارسـ ــة اسـ ــتخدم الباحـ ــث العديـ ــد مـ ــن األسـ ــاليب اإلحصـ ــائية المناس ـ ـبة
باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز لها اختصا ار بالرمز( ،)SPSSوقـد اسـتخدم
الباحث :حساب التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
إجابة سؤال الدراسة :ما المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية لتحقيق التنمية االقتصادية
في ضوء رؤية المملكة 0202؟
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لإلجابــة عــن هــذا السـؤال ،وللتعــرف علــى المعوقــات التــي تحــد مــن دور الجامعــات الســعودية فــي
تحقيـ ــق التنميـ ــة االقتصـ ــادية فـ ــي ضـ ــوء رؤيـ ــة المملكـ ــة  ،0202والمتوسـ ــطات الحسـ ــابية ،واالنح ارفـ ــات
المعيارية ،والرتب الستجابات أفراد عينـة الد ارسـة علـى عبـارات المعوقـات التـي تحـد مـن دور الجامعـات
الســعودية ف ــي تحقي ــق التنمي ــة االقتصــادية ف ــي ض ــوء رؤي ــة المملكــة  ،0202وج ــاءت النت ــائج كم ــا ف ــي
الجدول(.)0
جدول رقم ()0
استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي تحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق
التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة  0202مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة

الحسابي

0
0
99

ي
المعيار
المتوسط

قلة معرفة مؤسسات القطاع الخاص باإلمكانات التي تمتلكها

1،0

2،89

مواف

0

انتاجها نظ ار لكثر
بالتدريس
بالجامعة
التدريس
انشغال أعضاء
وتطوير
مشاكلها
هيئةلحل
الجامعات

المدى التي تكون حال سريعا لمشاكل تكنولوجية ،وال يهتمون
اهتمام مؤسسات القطاع الخاص باألرباح السريعة وعزوفها
بإجراء البحوث الطويلة التي ينتج عنها براءات اختراع
القطاع
ومؤسسات
بين الجامعة
عالقاتالتو
انقطاع قنوات
إيمانها بفائدتها
الجامعات لعدم
اصل مع
تبادلية
عن إقامة
غياب المعلومات عن ما يمكن أن تقدمه الجامعات لمؤسسات
الخاص
القطاع
ومؤسسات
وما تشجع
الخاصمقرة
القطاعسياسات
ال توجد
الخاص
الجامعات القطاع
تقدمه مؤسسات

1،0
9
1،0
1
1،0
8

2،82
9
0،20
5
2،80
5

قاف
مو
مواف
ق
بشدة
مواف
ق
بشدة
ق
مواف

0

1،2
5
1،2
9
1،2
0

2،98
5
2،80
1
2،90
0

قاف
مو
مواف
ق
قاف
مو

عالقات تبادلية قوية
الخاص على إقامة
للجامعات

0

5

ق

96
 0اعتماد مؤسسات القطاع الخاص على بيوت الخبرة األجنبية
األعباء التدريسية
اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالدراسات والبحوث قصيرة
0
لحل مشاكله
1
8

درجة الموافقة
االنحراف

0

الرتبة

م

العبارات
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9
1،0

0
2،99

0
1

6
5
9
8

الحسابي

ي
المعيار
المتوسط

درجة الموافقة
االنحراف

الرتبة

م

العبارات

5

غياب التشريعات الكافية والملزمة التي تؤدى إلى إقامة عالقة

1،2

2،99

مواف

9

0

شراكة حقيقية بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص
اكتفاء مؤسسات القطاع الخاص بما لديها من خبراء لحل

0
0،9

0
2،90

ق
مواف

0

القطاع
ومؤسسات
الخاص مع متطلبات
ومخرجاتها
للجامعة
الجامعةالتعليمية
 0قلة انسجام الخطط

9
0،8

9
0،01

قاف
مو

0

1
8
6

ضعف االرتباط بين أهداف كل من الجامعة ومؤسسات
مشاكل العمل لديها
غياب أساليب وآليات التنسيق والتفعيل والتنظيم للعالقة بين
القطاع الخاص

05

0

انشغال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأبحاث الترقية
القطاع الخاص

الخاص
ومؤسسات ا
التنسيق بين
غياب
لقطاع قضايا
مشاكل و
الجامعةتهتم بحل
إدارةوالتي ال
األكاديمية
للدرجات

0،8
6

0

العالقات بينهم
التبادلية
العالقات
تطوير
ندرة الدرمن
التبادلية بين
تظهر أهمية
أجلالتي
اسات
الخاص
ومؤسسات القطاع
المحلي
المجتمع

0

العالقات التبادلية
تخوف مؤسسات
تأثيرالخاص
منطاع
الخاص الق
القطاعمؤسسات
تبادلية مع

2

مع الجامعات على سير العمليات اإلنتاجية
المتوسط العام

 00ضعف اهتمام الخطط االستراتيجية للجامعات بإقامة عالقات
الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص
0

0،8
5
0،8
9
0،8
6

2،99
1
2،88
9
0،00
1
2،99
6

مواف
ق
مواف
ق
مواف
ق
قاف
مو

00
2
0

01
0
0

5
0،9

1
2،92

قاف
مو

6
0

0،6
8

2،88
8

قاف
مو

0

0،6
5

0،00
2

0،9
9

2،59
0

9

6

مواف
ق
ق
موافق

09
5
8

يوضح الجدول ( )0أن أفراد عينة الدراسة موافقون على المعوقات التـي تحـد مـن دور الجامعـات
الســعودية فــي تحقي ــق التنميــة االقتصــادية ف ــي ضــوء رؤيــة المملك ــة  0202بمتوســط ( 0،99م ــن ،)6
وانحراف معياري ( ،)2،596وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي (من 0،10
إلى  ،)1،02وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق على أداة الدراسة.
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ويتضح مـن النتـائج فـي الجـدول ( )0أن أبـرز المعوقـات التـي تحـد مـن دور الجامعـات السـعودية
في تحقيق التنميـة االقتصـادية فـي ضـوء رؤيـة المملكـة  0202تتمثـل فـي العبـارات رقـم (،01 ،9 ،06
 )8 ،0التي تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي:
 -1جــاءت العبــارة رقــم ( )06وهــي" :قلةةة معرفةةة مؤسسةةات القطةةا الخةةاص باإلمكانةةات التةةي تمتلكهةةا
الجامعةةات لحةةل مشةةاكلها وتطةةوير انتاجهةةا" ،بالمرتبــة األولــى مــن حيــث موافقــة أفـراد عينــة الد ارســة
عليهــا بشــدة بمتوســط ( 1،09مــن  ،)6وانح ـراف معيــاري ( ،)2،899ويتضــح مــن هــذه النتيجــة أن
أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس الجامع ــات موافقـ ـون بدرج ــة عالي ــة عل ــى أن قل ــة معرف ــة مؤسس ــات القط ــاع
الخــاص باإلمكانــات التــي تمتلكهــا الجامعــات لحــل مشــاكلها وتطــوير انتاجهــا تحــد مــن تعزيــز دور
الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  .0202وتفســر هــذه
النتيجة بأن قلة معرفة مؤسسات القطاع الخاص باإلمكانات التـي تمتلكهـا الجامعـات لحـل مشـاكلها
وتط ــوير انتاجه ــا ،يقل ــل م ــن وع ــي قياداته ــا بأهمي ــة التواص ــل م ــع الجامع ــات ،مم ــا يح ــد م ــن دور
الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  .0202وتتســق هــذه
النتيج ــة م ــع م ــا ورد ف ــي اإلط ــار النظ ــري للد ارس ــة الحالي ــة بـ ـأن م ــن أب ــرز المعوق ــات ض ــعف ثق ــة
مؤسسـات القطـاع الخـاص بمخرجـات الجامعـات مـن الكـوادر البشـرية والبـرامج واألبحـاث والد ارســات
العلمية وعدم اقتناعهم بفائدتها لمنظماتهم .وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة د ارسـة البرقـاوي ()0229
والتي بينت أن من أهم المعوقات المؤثرة سـلبا فـي إسـهامات الجامعـات السـعودية فـي تحقيـق بـرامج
التنمية ضعف العالقة بين الجامعات والقطاعات اإلنتاجية التي تسهم في عملية التنمية.
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 -2جــاءت العبــارة رقــم ( )9وهــي" :انشةةغال أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالجامعةةة بالتةةدريس نظ ة ار لكثةةر
األعبةةةاء التدريسةةةية" ،بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة أف ـراد عينــة الد ارســة عليهــا بشــدة بمتوســط
( 1،01من  ،)6وانحراف معيـاري ( ،)2،825ويتضـح مـن هـذه النتيجـة أن أعضـاء هيئـة التـدريس
موافقون بدرجة عالية على أن انشغال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتدريس نظ ار لكثر األعبـاء
التدريسية ،يحد من دور الجامعات السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضـوء رؤيـة المملكـة
 .0202وتفســر هــذه النتيجــة بــأن انشــغال أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــة بالتــدريس نظ ـ ار لكثــر
األعب ــاء التدريس ــية يقل ــل م ــن الوق ــت المت ــاح له ــم للتواص ــل م ــع مؤسس ــات القط ــاع الخ ــاص وتق ــديم
االستشــارات لهــا ،ممــا يحــد مــن تعزيــز دور الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي
ضوء رؤية المملكة  .0202وتتسق هذه النتيجة مع ما ورد في اإلطار النظري للدراسة الحالية بأن
من أبرز المعوقات انشغال الجامعات بالتدريس والجانب األكاديمي ،واهمال الجانب التطبيقي الذي
يعالج مؤسسات القطاع الخاص .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة البرقاوي ( )0229التي بينـت
أن مــن أهــم المعوقــات المــؤثرة ســلبا فــي إســهامات الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق ب ـرامج التنميــة،
التركيز على التدريس وعدم االهتمام بأجراء بحوث تطبيقية تسهم في عملية التنمية.
 -3جاءت العبارة رقم ( )01وهـي" :اعتماد مؤسسات القطا الخاص على بيوت الخبرة األجنبية لحل
مشةةاكلها" ،بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة أف ـراد عينــة الد ارســة عليهــا بمتوســط ( 1،08مــن ،)6
وانحراف معياري ( ،)0،205ويتضح من هـذه النتيجـة أن أعضـاء هيئـة التـدريس موافقـون علـى أن
اعتمـ ــاد مؤسسـ ــات القطـ ــاع الخـ ــاص علـ ــى بيـ ــوت الخب ـ ـرة األجنبيـ ــة لحـ ــل مشـ ــاكلها ،يحـ ــد مـ ــن دور
الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  .0202وتفســر هــذه

171

النتيجة بأن اعتمـاد مؤسسـات القطـاع الخـاص علـى بيـوت الخبـرة األجنبيـة لحـل مشـاكلها ،يحـد مـن
منحه ــا الفرص ــة ألعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس لتق ــديم االستش ــارات له ــا ،مم ــا يح ــد م ــن دور الجامع ــات
السعودية لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة  .0202وتتفق هذه النتيجـة مـع نتيجـة
د ارســة البرقــاوي ( )0229التــي بينــت أن مــن أهــم المعوقــات المــؤثرة ســلبا فــي إســهامات الجامعــات
الســعودية فــي تحقيــق ب ـرامج التنميــة عــدم االســتفادة مــن البحــوث العلميــة الجامعيــة ،فــي المج ـاالت
اإلنتاجية بوحدات القطاعين الخاص والعام.
 -4جاءت العبارة رقم ( )0وهي" :اهتمام مؤسسات القطا الخاص بالدراسات والبحوث قصيرة المدى
التي تكون حال سريعا لمشاكل تكنولوجية ،وال يهتمون بإجراء البحةوث الطويلةة التةي ينةتج عنهةا
بةراءات اختة ار " ،بالمرتبــة الرابعــة مــن حيـث موافقــة أفـراد عينــة الد ارســة عليهــا بمتوســط ( 1،09مــن
 ،)6وانحراف معياري ( ،)2،800ويتضح من هذه النتيجة أن أعضاء هيئة التدريس موافقون علـى
أن اهتمــام مؤسســات القطــاع الخــاص بالد ارســات والبحــوث قصــيرة المــدى التــي تكــون حــال س ـريعا
لمشــاكل تكنولوجيــة ،وعــدم اهتمامهــا بــإجراء البحــوث الطويلــة التــي ينــتج عنهــا بـراءات اختـراع ،يحــد
مــن تعزيــز دور الجامعــات الســعودية لتحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .0202
وتفسر هـذه النتيجـة بـأن اهتمـام مؤسسـات القطـاع الخـاص بالد ارسـات والبحـوث قصـيرة المـدى التـي
تكــون ح ــال س ـريعا لمش ــاكل تكنولوجيــة ،وع ــدم االهتمــام ب ــإجراء البحــوث الطويل ــة التــي ين ــتج عنه ــا
براءات اختراع ،يقلل من بنائهـا عالقـات طويلـة األجـل مـع الجامعـات ،ممـا يحـد مـن تعزيـز العالقـة
التبادليــة بــين الجامعــات الس ــعودية والقطــاع الخــاص لتحقيــق التنمي ــة االقتصــادية فــي ضــوء رؤي ــة
المملكــة  .0202وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة د ارســة البرقــاوي ( )0229التــي بينــت أن مــن أهــم
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المعوقات المؤثرة سـلبا فـي إسـهامات الجامعـات السـعودية فـي تحقيـق بـرامج التنميـة ،عـدم االسـتفادة
من البحوث العلمية الجامعية في المجاالت اإلنتاجية بوحدات القطاعين الخاص والعام.
 -5جاءت العبارة رقم ( )8وهي" :اهتمام مؤسسةات القطةا الخةاص باألربةا السةريعة وعزوفهةا عةن
إقامةة عالقةةات تبادليةةة مةةع الجامعةةات لعةدم إيمانهةةا بفائةةدتها" ،بالمرتبــة الخامسـة مــن حيـث موافقــة
أفراد عينة الدراسة عليهـا بمتوسـط ( 1،05مـن  ،)6وانحـراف معيـاري ( ،)2،995ويتضـح مـن هـذه
النتيجــة أن أعضــاء هيئــة التــدريس موافقــون عل ــى أن اهتمــام مؤسســات القطــاع الخــاص باألرب ــاح
السريعة ،وعزوفها عـن إقامـة عالقـات تبادليـة مـع الجامعـات لعـدم إيمانهـا بفائـدتها ،يحـد مـن تعزيـز
دور الجامعـات الســعودية لتحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  .0202وتفســر هــذه
النتيجــة بــأن اهتمــام مؤسســات القطــاع الخــاص باألربــاح الس ـريعة وعزوفهــا عــن إقامــة عالقــات مــع
الجامعات لعدم إيمانها بفائـدتها يقلـل مـن اهتمـام قيـادات القطـاع الخـاص بالتواصـل مـع الجامعـات،
والتركيــز علــى عمليــة الـربح ممــا يحــد مــن دور الجامعــات الســعودية لتحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي
ضوء رؤية المملكة  .0202وتتفق هذه النتيجة مـع نتيجـة د ارسـة البرقـاوي ( )0229التـي بينـت أن
من أهم المعوقات المؤثرة سلبا فـي إسـهامات الجامعـات السـعودية فـي تحقيـق بـرامج التنميـة ضـعف
رغبة المؤسسات اإلنتاجية في المشاركة في تكاليف المشروعات البحثية.
ويتضــح مــن النتــائج فــي الجــدول ( )6أن أقــل المعوقــات التــي تحــد مــن دور الجامعــات الســعودية
لتحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ،0202تتمثــل فــي العبــارات رقــم (،00 ،00 ،05
 )02 ،00التي تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ،كالتالي:
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 -1جــاءت العب ــارة رق ــم ( )05وه ــي" :انشةةةغال أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بالجامعةةةات بأبحةةةاث الترقيةةةة
للةةدرجات األكاديميةةة التةةي ال تهةةتم بحةةل مشةةاكل و قضةةايا المجتمةةع المحلةةي ومؤسسةةات القطةةا
الخةةاص" ،بالمرتبــة الرابعــة عش ـرة مــن حيــث موافقــة أفـراد عينــة الد ارســة عليهــا بمتوســط ( 0،86مــن
 ،)6وانحراف معياري ( ،)0،006ويتضح من هذه النتيجة أن أعضاء هيئة التدريس موافقون علـى
أن انشغال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأبحاث الترقية للدرجات األكاديمية التي ال تهتم بحـل
مشاكل وقضايا المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص ،يحد من دور الجامعات السعودية في
تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة  .0202وتفسر هذه النتيجة بأن انشغال أعضاء
هيئــة التــدريس بالجامعــات بأبحــاث الترقيــة للــدرجات األكاديميــة التــي ال تهــتم بحــل مشــاكل وقضــايا
المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخـاص ،يجعلهـم ال يركـزون علـى القيـام بـأدوارهم االجتماعيـة،
والمساهمة في حل مشكالت المجتمع بالمشاركة مع القطاع الخـاص ،ممـا يحـد مـن دور الجامعـات
السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة .0202
 -2جاءت العبارة رقم ( )00وهي" :غياب التنسيق بين إدارة الجامعة ومؤسسات القطا الخاص مةن
أجل تطوير العالقات التبادلية بينهم" ،بالمرتبة الخامسة عشرة من حيـث موافقـة أفـراد عينـة الد ارسـة
عليها بمتوسط ( 0،85من  ،)6وانحراف معياري ( ،)2،991ويتضح مـن هـذه النتيجـة أن أعضـاء
هيئـة التـدريس موافقــون علـى أن غيــاب التنسـيق بـين إدارة الجامعــة ومؤسسـات القطــاع الخـاص مــن
أجـ ــل تطـ ــوير العالقـ ــات التبادليـ ــة بيـ ــنهم ،يحـ ــد مـــن دور الجامعـ ــات السـ ــعودية فـــي تحقيـ ــق التنميـ ــة
االقتصــادية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  .0202وتفســر هــذه النتيجــة بــأن غيــاب التنســيق بــين إدارة
الجامعــة ومؤسســات القطــاع الخــاص ،مــن أجــل تطــوير العالقــات التبادليــة بيــنهم يقلــل مــن معرفــة
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متطلبــات العالقــة التبادليــة ،وتحديــد األهــداف المشــتركة ودور كــل جهــة فــي تحقيقهــا ،ممــا يحــد مــن
دور الجامعات السعودية لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة .0202
 -3جاءت العبارة رقم ( )00وهـي" :ندرة الدراسات التي تظهر أهمية العالقات التبادلية بين الجامعات
ومؤسسةةات القطةةا الخةةاص" ،بالمرتبــة السادســة عشـرة مــن حيــث موافقــة أفـراد عينــة الد ارســة عليهــا
بمتوسط ( 0،95من  ،)6وانحـراف معيـاري ( ،)2،922ويتضـح مـن هـذه النتيجـة أن أعضـاء هيئـة
الت ــدريس موافق ــون عل ــى أن ن ــدرة الد ارس ــات الت ــي تظه ــر أهمي ــة العالق ــات التبادلي ــة ب ــين الجامع ــات
ومؤسســات القطــاع الخــاص يحــد مــن دور الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق التنميــة االقتصــادية فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة  .0202وتفســر هــذه النتيجــة بــأن نــدرة الد ارســات التــي تظهــر أهميــة العالقــات
التبادلية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ال يتيح الحصول على معلوماتها التي تعزز من
وعــي القيــادات بأهميــة هــذه العالقــة التبادليــة ،ممــا يحــد مــن دور الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق
التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة .0202
 -4جــاءت العبــارة رقــم ( )00وهــي" :ضةةعف اهتمةةام الخطةةط االسةةتراتيجية للجامعةةات بإقامةةة عالقةةات
تبادلية مع مؤسسات القطا الخاص" ،بالمرتبة السابعة عشرة من حيث موافقة أفـراد عينـة الد ارسـة
عليها بمتوسط ( 0،68من  ،)6وانحراف معياري ( ،)0،008ويتضح مـن هـذه النتيجـة أن أعضـاء
هيئة التدريس موافقـون علـى أن اهتمـام مؤسسـات القطـاع الخـاص باألربـاح السـريعة ،وعزوفهـا عـن
إقامــة عالقــات تبادليــة مــع الجامعــات لعــدم إيمانهــا بفائــدتها ،يحــد مــن دور الجامعــات الســعودية فــي
تحقي ــق التنميـ ــة االقتص ــادية فـ ــي ض ــوء رؤيـ ــة المملك ــة  .0202وتفسـ ــر ه ــذه النتيجـــة ب ــأن اهتمـ ــام
مؤسسات القطاع الخاص باألرباح السريعة ،وعزوفها عن إقامة عالقات تبادلية مع الجامعات لعدم
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إيمانهــا بفائــدتها ،يقلــل مــن اهتمــام قيــادات القطــاع الخــاص بالتواصــل مــع الجامعــات والتركيــز علــى
عملية الربح ،مما يحد من دور الجامعات السعودية فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية فـي ضـوء رؤيـة
المملكة .0202
 -5جاءت العبارة رقم ( )02وهـي" :تخوف مؤسسات القطا الخاص من تأثير العالقات التبادلية مةع
الجامعةةات علةةى سةةير العمليةةات اإلنتاجيةةة" ،بالمرتبــة الثامنــة عش ـرة مــن حيــث موافقــة أف ـراد عينــة
الدراسة عليها بمتوسط ( 0،69من  ،)6وانحـراف معيـاري ( ،)2،880ويتضـح مـن هـذه النتيجـة أن
أعضــاء هيئــة التــدريس موافقــون علــى أن تخــوف مؤسســات القطــاع الخــاص مــن تــأثير العالقــات
التبادلية مع الجامعات على سير العمليات اإلنتاجية ،يحد من دور الجامعات السـعودية فـي تحقيـق
التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة 0202م وتفسر هذه النتيجة بـأن أعضـاء هيئـة التـدريس
لــديهم أحســاس بقلــة اهتمــام قيــادات القطــاع الخــاص بالش ـراكة مــع الجامعــات ،لعــدم تحقيقهــا فائــدة
مادية مباشرة للقطاع الخاص ،مما يجعلهم أكثر موافقـة علـى أن تخـوف مؤسسـات القطـاع الخـاص
مـن تــأثير العالقـات التبادليــة مــع الجامعـات علــى سـير العمليــات اإلنتاجيــة يحـد مــن دور الجامعــات
السعودية في تحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية المملكة .0202
وتتفــق الد ارســة الحاليــة مــع د ارســة موســكيو وفــالنتي ) Muscio, & Vallanti(2014فــي أن هنــاك
اختالفـ ـا ف ــي األه ــداف ب ــين الجامع ــات ومؤسس ــات اإلنت ــاج ،وتتف ــق ك ــذلك م ــع د ارس ــة المـ ـزين وص ــبيح
( )0206ف ــي أن انش ــغال أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس ف ــي الجامع ــات بالت ــدريس يعتب ــر م ــع معوق ــات دور
الجامعات في تحقيق التنمية االقتصـادية ،واتفقـت كـذلك مـع د ارسـة ليـل وآخـرون )Leal, et al(2015
والتي أظهرت أن قلة الوعي يعتبر مع أهم المعوقات التي تحول دون الجامعات في تحيق التنمية.
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ملخص نتائج الدراسة:
أظه ــرت نت ــائج الد ارس ــة أن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام للمعوق ــات الت ــي تح ــد م ــن دور الجامع ــات
الســعودية فــي تحقي ــق التنميــة االقتصــادية ف ــي ضــوء رؤيــة المملك ــة  0202بمتوســط ( 0،99م ــن ،)6
وانحراف معياري ( ،)2،596وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي (من 0،10
إلى  ،)1،02وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق ،وأن أبرز هذه المعوقات بحسب متوسطاتها تتمثل
في ما يلي:
 أن أبــرز المعوقــات التــي تحــد مــن دور الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق التنميــة االقتصــادية فــيضوء رؤية المملكة  0202تتمثل في العبارات التالية:
 -1قلــة معرفــة مؤسســات القطــاع الخــاص باإلمكانــات التــي تمتلكهــا الجامعــات لحــل مشــاكلها
وتطوير انتاجها .
 -2انشغال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتدريس نظ ار لكثر األعباء التدريسية.
 -3اعتماد مؤسسات القطاع الخاص على بيوت الخبرة األجنبية لحل مشاكله.
 -4اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالدراسات والبحوث قصيرة المدى التي تكـون حـال سـريعا
لمشاكل تكنولوجية ،وال يهتمون بإجراء البحوث الطويلة التي ينتج عنها براءات اختراع.
 -5اهتمام مؤسسات القطاع الخاص باألرباح السريعة وعزوفها عن إقامـة عالقـات تبادليـة مـع
الجامعات لعدم إيمانها بفائدتها.
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التوصيات:
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي باآلتي:
 توعيـ ــة القـ ــائمين علـ ــى إدارة مؤسسـ ــات القطـ ــاع الخـ ــاص باإلمكانـ ــات التـ ــي تمتلكهـ ــا الجامعـ ــاتللمساهمة في حل مشاكلها وتطوير انتاجها.
 تشجيع القطاع الخاص على إقامة عالقات تبادلية مع الجامعات واالستفادة من الخـدمات التـيتقدمها الجامعات في مجال تحسين األداء وتحقيق التنمية االقتصادية.
-

إيجاد قنوات التواصل بين الجامعـة ومؤسسـات القطـاع الخـاص لتشـجيع القطـاع الخـاص علـى
إيجاد قناة اتصال مفتوحة مع الجامعات.

-

العمــل علــى ايجــاد سياســات مق ـرة تشــجع الجامعــات ومؤسســات القطــاع الخــاص علــى إقامــة
عالقات تبادلية قوية.

 وضــع التش ـريعات الكافيــة والملزم ـة التــي تــؤدى إلــى إقامــة عالقــة ش ـراكة حقيقيــة بــين الجامعــةومؤسسات القطاع الخاص.
 وضــع أســاليب وآليــات تنســيق واضــحة لتفعيــل وتنظــيم العالقــة بــين الجامعــة ومؤسســات القطــاعالخاص.
 -الحرص على انسجام الخطط التعليمية للجامعة ومخرجاتها مع متطلبات القطاع الخاص.
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 إعـ ــداد الد ارسـ ــات التـ ــي تظهـ ــر أهميـ ــة العالقـ ــات التبادليـ ــة بـ ــين الجامعـ ــات ومؤسسـ ــات القطـ ــاعالخاص.
 وض ــع خطـ ــط اس ــتراتيجية للجامعـ ــات بضـ ــرورة إقام ــة عالقـ ــات تبادليـــة م ــع مؤسسـ ــات القطـ ــاعالخاص.

قائمة المراجع:
األحمد ،هند محمد .)0206( .تفعيل الشراكة بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية
السعودية من وجهة نظر الخبراء .مجلة العلوم التربوية.601-109 ،)1( ،

آل سالم ،علي بن يحيى .)0209( .تطوير معايير مقترحة الستقطاب واعداد وتدريب المعلمين في
المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية  ،0202مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل
رؤية ،0202القصيم 00-00 ،يناير.

بخاري ،عصام .)0229( .عوامل النجاح والتحديات في التجربة اليابانية في الشراكة المجتمعية بين
القطاعات الصناعية والحكومية والجامعية ،المنتدى الدولي للشراكة المجتمعية في مجال البحث
العلمي ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض 06-00 ،مايو.
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بخيت ،صفية بنت عبد اهلل حمد(" )0229الجامعات العربية ودورها في خدمة المجتمع المعرفي
والتنموي والثقافي".المؤتمر العربي الثالث الجامعات العربية التحديات واآلفاق 9-6 -سبتمبر.
مسقط :سلطنة عمان.

البرقاوي ،خالد يوسف .)0229( .إسهامات الجامعات السعودية في تحقيق برامج التنمية الشاملة
دراسة مطبقة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .بحث مقدم
إلى المؤتمر التربوي السادس "التعليم العالي ومتطلبات التنمية نظرة مستقبلية" ،جامعة البحرين،
المنامة00-02 ،نوفمبر.
الجدبة ،فوزي سعيد .)0202( .دور الجامعات العربية في التنمية االقتصادية ،مجلة جامعة األزهر
بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد ( ،)00العدد (.055-009 ،)0
حجي ،أحمد إسماعيل .)0991( .اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية .القاهرة :دار النهضة العربية.
الداود ،عبد المحسن سعد .)0209( .مسؤولية الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة.0202
مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المملكة ،0202جامعة القصيم ،القصيم-00 ،
 00يناير.
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عزي ،األخضر وابراهيمي ،نادية .)0205( .دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة ،المؤتمر
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العساف ،صالح بن حمد .)0200( .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض :دار الزهراء.

عسالي ،بولرباح .)0228( .مشكالت االستثمار في التعليم الجامعي لعالي في البلدان العربية .مجلة
المستقبل العربي -لبنان.99 -69 ،)069(00 ،
عماوي ،ختام عارف حسن .)0202( .دور الزكاة في التنمية االقتصادية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة نجاج الوطنية ،فلسطين
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