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للتغ ح مق تصو بناء إ اسة الد ردفت ر
امعـاتّ ا تحو دو تحو ال التحديات ع للب ن ّل

املعوقــــــات واقــــــع عــــــن الكــــــشف خــــــالل مــــــن املنتجــــــة، امعــــــة ا صــــــيغة نحــــــو الناشــــــئة الــــــسعودية

باملجـــــــــــاالت ة(والتحــــــــــديات دا و املجتمـــــــــــع، خدمـــــــــــة و ، ـــــــــــ العل والبحـــــــــــث التعليميـــــــــــة، رالعمليـــــــــــة

امعــة ل جيـة ا ا ئـة والب عات، ـشر املـن) روال اسـة الد مجتمــعرواتبعـت ـو ت حيـث ، نالوصــفي ّ

مـــن اســـة رالد
تجـــاوب) 52(ّ تـــم و املجتمـــع امـــل ـــ ع التطبيـــق تـــم توصـــلت) 40(فـــردا وقـــد فـــردا،

امعــــة ل جيـــة ا ا ئـــة الب ا ل ـــش ـــ ال التحـــديات ــــا أبر وتحـــديات معوقـــات وجـــود ـــ إ رالنتـــائج ز

ي ــــسا ا ا متوســــط قيمــــة بلغــــت عاليــــة جــــة ع) 4.17(ربد ــــ ال ــــوالتحــــديات العل البحــــث ض ــــ

عاليـــة جـــة عاليـــة) 3.91(ربد جـــة بد املجتمـــع خدمـــة ض ـــ ع ـــ ال التحـــديات أن) 3.62(رثـــم كمـــا ،

عات ــــــشر وال ة دا ــــــ إ عــــــود تحــــــديات ض) 3.61(رنــــــاك ــــــ ع ــــــ ال والتحــــــديات عاليــــــة جــــــة ربد

التعليمية م) 3.28(العملية تـصو بنـاء تـم النتـائج ـذه ـ ع نـاء و متوسطة، جة ربد ّ اشـتملر ح ـ ق

تطبيقـھ ومتطلبـات تنفيـذه ومراحـل ومنطلقاتھ ومرتكزاتھ دافھ وأ التصو رات وم فلسفة رع ّ

لو وا التطبيق من تحد ال ات   . لوالصعو

املفتاحية لمات املنتجة: ال امعة ا الناشئة، امعات ا التحديات، ح، املق  .رالتصو
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A Suggested Proposal for Overcoming the Challenges of 
the Emerging Saudi Universities in Light of the 

Requirements of the Concept of Productive University 
Abdulwahed Saud Said Alzahrani 
Department of Administration and Educational Planning, Faculty 
of Education, Al Baha University, KSA. 
Email: abdlwaheddr@gmail.com 
The study aimed to develop a suggested proposal to overcome 
the challenges that prevent the emerging universities from 
transforming into a productive university via revealing the status-
quo of the obstacles and challenges in the fields of (educational 
process, scientific research, community service, administration 
and legislation, and the external environment of the university). 
The study adopted the descriptive survey approach, and the study 
community consisted of (52) individulas and only (40) completed 
the study instruments. The results of study revealed the existence 
of some obstacles and challenges, most notably the external 
environment of the university with a high degree as the value of 
the arithmetic mean was (4.17) followed by scientific research 
with a high degree (3.91), then came community service with a 
high degree (3.62) and management and legislation came with a 
high degree (3.61) and lasty came the educational process with a 
medium degree (3.28). Based on the results attained, a proposed 
framework was constructed that included the philosophy and 
justifications of the perception, its objectives, foundations, 
principles, stages of its implementation, requirements for its 
implementation and the difficulties arised as well as the 
limitations of application and solutions for such limitations. 
Keywords: Suggested Proposal, Challenges, Emerging 
Universities, Productive University.  
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  :مقدمة

باملجــ ــا وأبر املختلفــة، يــاة ا مجــاالت افــة ــ ايــدا م ا تطــو ــا ا العــصر د زــش ر
ً ً الّ

قتــــصادية التحــــوالت مــــن ذلــــك افــــق ومــــا ، ــــ والتق ــــ العل للتقــــدم اســــتجابة وذلــــك ــــ رالتعلي
التعليميــــة أنظمتــــھ ـــ بالــــشمولية يتـــصف عــــال مجتمـــع أوجــــدت ـــ ال والثقافيــــة، جتماعيـــة و
واقتـصاد املعرفـة مجتمعـات ـو ظ و قتـصاد عوملـة عـد املعرفـة عـصر ـ إ نتقال و رواملعرفية،

منـھامل تـأثرا ا أك من امعات ا انت ما التعليمية املؤسسات جميع ه تأث طال والذي عرفة،
ً

ر
فقـــط س لـــ املعرفـــة اقتـــصاد لتطبيـــق ـــسا ئ متطلبـــا ـــام ا التعلـــيم أضـــ حيـــث فيـــھ ا وتـــأث

ً ً ً
ر

املجتمع؛ مؤسسات ميع بل امعات ا ت لذا داخل س ميـة املعرفة اك ة أ ـ  تلـك نجـاح ـ وا
ام امعات،ا س لتحو و اقتصادية ّ قيمة ذات ملنتج   .املعرفة

أكـــده مـــا ـــذا ـــزو املعرفـــة) 2019،446(يالعز إنتـــاج ـــا م ـــا مطلو أصـــبح امعـــات ا بـــأن
ً

التنميـــة خطـــط ـــ مباشـــرة ة بـــصو م ـــسا ل نتاجيـــة املجتمـــع وقطاعـــات مؤســـسات ا رومـــشارك
ُ

حاجـــات ـــستاملجتمـــع،ُوتحقـــق ل الوقـــت نفـــس ـــ الذاتيـــةو ـــا ل تمو مـــصادر ـــع تنو امعـــات ا طيع
ن بــــ امــــل الت ــــ ع عتمــــد ــــق طر طــــة ا وفقـــا وذلــــك ــــا، وتطبيق املعرفــــة إنتــــاج مــــن ــــا تمك ـــ رال

ً ّ ُ

مــــــع تفاقيــــــات و العقــــــود وإبــــــرام املجتمــــــع وخدمــــــة ــــــ العل والبحــــــث س التــــــد الــــــثالث ــــــا روظائف
املجتمعية والصناعية نتاجية   .املؤسسات

ا ا عــد إلعـــدادو ـــسبة بال ـــا مي وأ ـــا ان م ـــ ع خـــالف ال عليميـــة ـــة و تر مؤســـسة معـــة
املجتمعــات تطــو مؤشــرات مــن مـا م مؤشــرا عــد كمــا املجتمــع، وخدمــة رجيـال

ً ً
،2018املاجــد،(

مــن)31 ـام ا التعلـيم يحدثـھ مــا خـالل مـن فـضل نحـو ــ التغي طليعـة امعـات ا عـد كمـا ،ُ ُ

واقتـــــصادي تنمــــو والطاقـــــاتيأثــــر ــــود ا تكــــرس أن ر الـــــضر ومــــن املعرفــــة، مجتمـــــع بنــــاء يــــ و
ــــيح ت ــــ وال املجتمعيــــة الــــشراكة خــــالل مــــن ، ـــام ا التعلــــيم ــــ نوعيــــة طفــــرة لتحقيــــق مـــة زالال
ذلـــك يواكـــب أن والبـــد ا، اقتـــصادا وتنميـــة الذاتيـــة ـــا انا إم مـــن ـــ العظ ســـتفادة امعــات ل

تكنولوجيا لتوظف ية بي قـادرتنمية ـ معر مجتمـع ظـل ، ام ا بالتعليم تقاء لال راملعلومات
ا، وقـــــــضايا الــــــشاملة التنميـــــــة دمــــــة ديثــــــة ا والتكنولوجيـــــــا ف واملعــــــا العلـــــــوم توظيــــــف ــــــ رع

املة مت منظومة وفق ة شر ال ا د موا ألداء املستمر ر   ).2014،103السيد،(روالتطو

امعة ا ثمار اس عد الُكما ا د ةربموا نالـتشر ـ ال املوضوعات م ا من ا تمتلك ال
ل الــــــش مــــــن لالنتقــــــال املعلومــــــات تكنولوجيــــــا اء ــــــ وخ عمــــــال اب ــــــ وأ ن قتــــــصادي تمــــــام ا

ــ إ نجــازالتقليــدي و للتقــدم أساســا ــا ف املعرفــة ل ــش جامعــات
ّ ُ

لتحقيــق التنميــةقتــصادي
ي،( ع). 2012،155الـذبيا الــدو أغلــب عتمــد لتحقيــقـلحيــث امعــات قتــصادية ا التنميــة

إليــــھ ت أشــــا مــــا ــــذا و املعرفــــة اقتــــصاد تطبيــــق نحــــو التوجــــھ خــــالل مــــن ــــا، قطاعا مختلــــف رــــ ّ

اقـع) 2019،3(ياملط و طبيعـة عكـس ـة حيو منظمـات ـ املعاصـرة امعـات ا ألن نظـرا وبأنھ
ً

نمــــا نحــــو امعــــات ا تتحــــو أن ر الــــضر مــــن أصــــبح ــــا، لمجتمعا ي ملجتمعــــاتو خدمــــة ــــ ك ط
ــ العل البحــث وظيفــة ــ ع ـ ك ال ــ ــ اسا ل ــش تكمـن نمــاط ــذه و املعرفــة، واقتـصاديات

والبحـث س التـد خـر امعة ا وظائف مع امل بالت املعرفة وإنتاج ار بت أجل من راملكثف ى
  .العل
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بلشبون ية و و املفوضية اجتماع ن املشارك أكد عـامروقد ـ٢٠٠٥ة ع التأكيـد ـ إ م
ا اتيجي اســـــ مقدمـــــة ـــــ ي يـــــأ ـــــودة ا عاليـــــة أبحـــــاث تقـــــديم ـــــ ع امعـــــات ا ة قـــــد ن تحـــــس رأن
قائمـة عليميـة ئـة ب وفق س التد و ا وظيف ع املحافظة مع املعرفة اقتصاد نحو رللتحو ل

ـــــار بت و البحـــــث ـــــ وانجي). Hazelkorn,2013,3(ع ابرامـــــو اشـــــار ومـــــوكمـــــا  ,Abramo(رلـــــو
D'Angelo, Murgia,2017,1017 ( أصبحت امعة أنھ من ا املعرفة القتصاد ئ جـلأرمحرك

تـرتبط حيـث املعرفـة، ـ ع القـائم قتـصاد ـ إ التقليـدي قتصاد من والتحو املجتمع لخدمة
ــ املجتم ــ والر قتــصادي ن بالتحـــس وثيقــا تباطــا ا ــام ا التعلــيم ــداف أ

ً ً
ـــر إ يــؤدى ممــا ،

للنمــــــو محــــــرك أنــــــھ ــــــ ع ـــــام ا التعلــــــيم ــــــ إ ينظــــــر لـــــذا قليميــــــة و املحليــــــة املجتمعــــــات دعـــــم
ـــر ظ نـــا ومـــن قتـــصادية ـــا ونظم ـــا ثقاف اخــتالف ـــ ع املجتمعـــات مـــن العديـــد ـــ قتــصادي

امعـات ا نمـط مثـل املعرفـة اقتـصاد نحـو التوجـھ تـدعم جديدة أنماط تب إ اجة املنتجـةا
ــ العل والبحــث س التــد الثالثــة ــا وظائف ن بــ امـل الت تحقيــق ــ ع أساســية ة بــصو عتمــد ـ رال ر

املجتمع   .وخدمة

ـــا تمام وا التعلـــيم دعـــم ـــ مـــسبوقة ـــ غ ـــضة دت شـــ الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــ و
واحـده ــو لي املعرفـة القتـصاد ــا ن وت ، للمجتمـع ــ التعلي باملـستو تقـاء نباال ى دعامــاتر ـ أك مــن

العاشــــــرة التنميــــــة خطــــــة ــــــداف أ مــــــن الثالــــــث ــــــدف ال ــــــان ف الــــــوط ) 2019-2015(قتـــــصاد
مقومـــــات ـــــز عز و املعرفـــــة ــــ ع القـــــائم قتـــــصاد نحـــــو التحــــو ـــــو الـــــسعودية يـــــة العر لللمملكــــة
إقتـــصاد متطلبـــات ـــ ع قائمـــة حديثـــة ـــة ر الـــسعودية امعـــات ا ـــت تب حيـــث املعرفـــة ؤمجتمـــع

،(رفةاملع التعليم ة ا رو ـام) 2013ز ا التعلـيم ر لتطـو مـستقبلية خطـة التعلـيم ة ا و ـت تب ركما ز
ع بمــشر عــرف وبمــا ــسية)  أفــاق(ُ ئ عــاد أ ثالثــة ــ ع قــام مــن: رالــذي العــا التعلــيم ن تــوط ــا أول

امل منــاطق ــ العــا التعلــيم ملؤســسات ــ غرا ا ــشار باالن العــا التعلــيم ــ التوســع ملكــةخــالل
املؤســـسات ن بـــ التمـــايز ـــا وثال العاليـــة ودة بـــا تبـــاط ـــا ،(روثان التعلـــيم ة ا رو عـــد) 2011،5ز و

عـام2003عام ايـة ب ا عـدد ليبلـغ امعـات ا ـشاء إ ـ توسعا اململكة دت ش م،
ً ّ)2020)  (29  (

ا م ومية ح ناشئة) 21(جامعة التعليم،(جامعة ة ا رو   )2020ز

ــــا عل عـــو لو ّ يــــةُ العر اململكــــة مــــن جــــزء ــــل ــــ نــــة املتوا التنميــــة تحقيــــق نحــــو ، ــــ زالكث
وضـــعف ـــة التجر حداثـــة بحكـــم فإنـــھ ذلـــك ومـــع وقـــوة، بـــات ب ـــا ر نحـــو ـــس ـــ ح ؤالـــسعودية

ـ و ـا بوظيف ـ ك ال ـ ع يقـوم ـا ا ـا واقع ال فمـا املـستمرة ات ـ والتغي التنظي زستقرار
ق طر ـــ الــــت ــــازومـــا وظائف ن بـــ امــــل الت ـــ ع عتمــــد ـــ ال نتاجيــــة امعـــات ا نحــــو للتحـــو لــــا ّ

ا لـد ـ العل البحـث انـات إم تـوافر وقلـة ـومي ا ـل التمو ـ ع أساسية ة بصو عتمد و رالثالثة
التخصــصات طبيعــة مــا و املجتمعيــة، ا ا وشــرا ــ املجتم ا ــشاط ومحدوديــة البحثيــة رــاملراكز

ــا عل عتمــد ــ جاذبــةال جامعيــة ئــات ب ــ ا اديميــة العقــو ــرة و ــة، نظر اســات د ــا لغالبي ر
ممـــا ، ـــ العل والتعـــاو نـــدماجات و ات الـــشرا لـــسياسة الناشـــئة امعـــات ا ـــ تب وقلـــة نبحثيـــة،
ـــــل التمو عــــز ليــــة تمو مــــصادر وتــــوف املعرفــــة اقتـــــصاد تطبيــــق نحــــو للتوجــــھ ــــا انا إم زأضــــعف

ُ

مــستو وتحقيـــق ــومي، وضـــعفا الـــدعم، وضــعف الكفـــاءات ة ونـــد والكفــاءة، ـــودة ا مـــن رات
ــ املجتمعيــة الــشراكة وضــعف ، املؤســ يك ــش وال املجتمعيــة الــشراكة ضــوء ــ ــ البح داء

مجتمــــع ن تــــوط ــــ الـــدو ومحدوديــــة اململكــــة، ـــ ــــ العل البحــــث صـــناعة ــــ العل البحــــث رمجـــال
املعرفــ إنتــاج متطلبــات تــوافر قلــة املعـــاياملعرفــة، تحقيــق وقلــة تنافــسية، ة ــ م لبنــاء كمـــدخل ة



جامعات السعودیة الناشئة في ّتصور مقترح للتغلب على تحدیات ال
  سعود سعید الزھرانيعبد الواحد/ د ضوء متطلبات مفھوم الجامعة المنتجة

 

 

44 

متطلبـــــــــات وفــــــــق الناشــــــــئة امعـــــــــات ل التنافــــــــسية ة القــــــــد وضـــــــــعف ، املؤســــــــ ــــــــ للتم رالعامليــــــــة
الوقــــت مــــن ــــد مز ــــ إ تحتــــاج الــــت ومــــا ، ــــ املعر ثمار ســــ وضــــعف ، العــــا التعلــــيم ــــصة ٍخ ز

خال مـن ــستطيع ـ ال املنتجــة امعـة ا صــيغة ـ إ لللتحـو مــاّ ـذا و ــا، ل تمو ـ ذاتيــا عتمـاد لــھ
ً

يم إبـرا اسـة كد اسـات الد عـض نتـائج إليـھ ت رأشا ر اشـم) 2013(ر ـس)  2014(وأبو ) 2013(روإد
عـــــــــــــامر اجنيـــــــــــــد) 2013(وآل ضـــــــــــــوان) 2011(والبلطـــــــــــــان) 2014(و ) 2011(والـــــــــــــسيف) 2013(رو

ف طيــب) 2011(والعــامر) 2016(والــضبعان) 2015(يوالــشمر) 2016(والــشر وا واد وعبــدا
ي) ٢٠١٣( ـــــــــــ)2013(والعليـــــــــــا والع ـــــــــــ) 2011(ي، والغامـــــــــــدي) 2019(والغامـــــــــــدي) 2017(يوالع
ي) 2018( ي) 2017(والقحطــــــا ر) 2015(والقحطــــــا الزعــــــا و ــــــ ي ) 2018(واللوقــــــان) 2011(روالل

سن املط) 2017( واملطلق) 2015(واملرشد) 2006(واملح   ).2019(يونادية

أ التنظيميــــــةكمــــــا املتطلبــــــات تــــــوافر ضــــــعف ــــــ إ املحليــــــة اســــــات الد عــــــض نتــــــائج ت رشــــــا ر
تلــك تمـام إ مجـال بـإختالف الناشـئة امعـات با ر للتطـو ة ـشر وال البحثيـة واملقومـات ـة دا ّو ر

ن حمـــــر اســـــة كد وماديـــــة ة ـــــشر و ـــــة إدا ات وصـــــعو تحـــــديات جـــــود و اســـــات والد رو ر ـــــ) 2018(ر ال
سـ مقومــات ضـعف ــ إ ت ّأشـا ــار ي ب لـضعف نظــرا الناشـئة الــسعودية امعـات ل ي الــذا تقالل

ً

ن حمـر اسـة د وأيـضا الذاتيـة، ـا ل تمو وومـصادر ر
ً

ضـعف) 2011(  ـ ة إ  القيـادات لـدى داء رإدا
الدوسـر اديميـة اسـة ود ي، دار) 2012(والغامـدي) 2018(ر بـداع مؤشـرات تـوافر قلـة ـ يا

اســــة ود بداعيــــة، ــــروالقيـــادة امعــــات) 2019(والر ا ــــ ــــة دا و القياديــــة ســـات املما روجــــود ر
ـــــ الر اســـــة ود متوســـــطة، جـــــة بد الناشـــــئة والـــــسعودية ر املـــــشكالت) 2016(ر عـــــن كـــــشفت ـــــ  ال

ــة اديميــة دا ــ رو ــ يئــة أعــضاء تواجــھ ال الر اســة د وأيــضا س، والتــد ر ر
ً

ــ) ٢٠١٥( ال
جة بد اديمية ة ر ا وجود عن الرركشفت اسة ود ومتوسطة، عن)  2018(ر كشفت ال

، ـ املعر قتـصاد متطلبـات ضـوء ـ الناشـئة الـسعودية امعـات ا لقادة دار داء يضعف
البحـــث وتفعيــل البحثيــة الــشراكة لبنــاء التخطــيط قلــة عــن اســات الد عــض نتــائج كــشفت ركمــا

يك والــــــ الزعي اســــــة كد الناشــــــئة امعــــــات با ــــــ ي) 2019(رالعل يوالــــــشمر) 2013(والــــــس
ــــــثالن) 2013(يوالــــــشمر) 2017( وا ر حاولــــــت) . 2018(يوالــــــش ســــــوف ســــــبق مــــــا ضــــــوء ــــــ وع

امعـــات ا لتحـــو والتحـــديات املعوقـــات ـــ ع للتغلـــب ح ـــ مق تـــصو وضـــع ـــ مة املـــسا اســة لالد ّ رّ ر
ّ

الناشئة املنتجةالسعودية امعات ا صيغة   .إ

اسة الد لة رمش
ّ:  

اقتـصاد الولـوج عـد لـم والثقافيـة، قتـصادية والتحـوالت وملـةالع ضـوء ـ  أو املعرفـة ـ
سـتفادة املعلومـات تكنولوجيـا ـا و مـستحبا ًأمـرا م

ً
ـار غـدت بـل ،فحـسب بت و بـداع املعرفـة  و

ة ـادة أجــل مـن حتميــة ورضـر ات ز امعـات رقــد ــا واملحافظــة ،التنافـسيةالناشــئةا بقا ـ  ع
ا ـ أداء تحقيـقو رواسـتمرا ـا  فعـال متم ـ). 2019،92الغامـدي،(ل ـود مـن ُالـرغم وع ـ ا  ال

التعلـيم ة ا و ا رتبـذل ـوض ـ  ز ر ال وتطـو الناشـئة، امعـات للتحـو با ـا لأنظم  قتـصاد نحـو ّ
ومواكبـــة امعـــات ل العـــال يف التـــص معـــاي ضـــوء ـــ التنافـــسية مؤشـــرات وتحقيـــق ـــ  املعر

ات ــ أفــضلامل املتغ ضــمن متقدمــة مراكــز يل ــ و عــام) 200(عاصــرة، بالعــالم ) 2030(جامعــة
الوطنيـة ــة الر لتطلعـات ؤوفقـا

ً
تلــك)2030( ـق طر عــو قـد ومعوقـات تحــديات ثمـة الــت فمـا ق، ز

نحــــو التحــــو ــــ ع املتعاقبــــة ــــة التنمو طــــط ا ــــ ترك ذلــــك ــــ ع الدالــــة د الــــشوا ومــــن ــــود، لا ّ

باملؤسسات املعرفة سأقتصاد التـد امعـة ا وظـائف ن بـ امـل الت تحقيـق خـالل من رالتعليمية
إال امعــات، ل ــ والبح ــ املعر باإلنتــاج ــ للتم املجتمــع وخدمــة ــ العل يــدل ّأن والبحــث الواقــع
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ن حقيقية فجوة وجود ع بالفعل، ما ب س مما مـن لمأمو و وما رو وميـة ا امعـات ا مـن
ل ـــ والبح ــــ املعر إليــــھنتـــاج ت أشــــا مـــا ــــذا و املنتجــــة، امعـــات ا صــــيغة ـــ ب ت جامعــــة ــــو رت ن

الغامــــــدي اســــــة كد املحليــــــة اســــــات الد مــــــن رالعديــــــد اســــــات) 2017(ر الد مركــــــز ــــــر تقر ــــــ د و رومــــــا ر
اتيجية غ) 2013(ســــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــصا اســـــــــــــــــــــة واد) 2013(رود عبـــــــــــــــــــــدا اســـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــة) 2013(رود رود

مضان) 2016(يالشمر اسة رود العس) 2016(ر اسة يود ي) 2017(ر العليا اسة  ) .2019(رود

ــ ع االعتمـاد قتـصادية التحـديات مـن العديــد الـسعودية يـة العر اململكـة تواجـھ كمـا
ـــــ إ اجــــة ا ت ــــر و الك، ســــ قــــو لــــصا نفــــاق ــــل ي اخــــتالل واســــتمرار الــــنفط، زمــــصدر ى

ـ وال املنتجـة، امعات ا إ للتحو ا وسع امعات ل ي الذا ل لالتمو مـنّ ذاتيـا ال تمـو ـا ل تـوفر
ً ً ّ ُ

ـــــ العتي اســـــة د أكـــــدت حيـــــث ، ـــــ املعر ـــــا بإنتاج ا ثما اســـــ رخـــــالل عـــــن) 2018(ر البحـــــث أن ـــــ ع
وقــد ينـضب، قــد واحـد مـصدر ــ ع عتمـاد مــن أمانـا ـ أك عــد التعلـيم، ــل لتمو متنوعـة مـصادر

ً ُ

و ات، نجـا و ـشطة ـ تكـر وت تبـدع أن للمؤسسات فرصة أك و زي ـةن ر إليـھ دعـت مـا ؤـذا
ماليــــة) 2030(اململكـــة تحـــديات ز بـــر ظــــل ـــ وخاصـــة مبتكــــرة، ليـــة تمو مـــصادر عــــن البحـــث وـــ

مــا ميــة أ مــر ــد يز ومــا ه، تطــو مــن وتحــد الــسعودية؛ يــة العر اململكــة ــ العــا التعلــيم رتواجـھ
ـــي املل املرســـوم صـــدو عـــد ديـــد ا امعـــات ا نظـــام ـــ د رو خ ) 27/ م(مرقـــ/ 3/ه1441ر روتـــا

ــاض2/3/1441 ،الر التعلــيم،.  (ـــ ة ا رو مـــن) 2020،6ز امعــة ا إيــرادات بــصراحة حـــددت ــ وال
املــا واملقابـل امعـات ا ــل تمو نـامج ل املنظمـة القواعــد وفـق ـا ل الدولــة ا تخصـص ـ ال عانـة

ام ول ا، تقـــدم ـــ ال ـــدمات وا ات والـــدو والـــدبلومات اســـية الد امج ـــ رلل مقـــابالر ـــ تتقا أن عـــة
ً

بجــودة يخـل ال مــا و العليـا، اســات الد امج ـ ل اســية د سـوم ــا وم الذاتيـة، ــا إيرادا لتنميـة رماليـا ر ٌر ً

وفقــــا وذلــــك يــــة، والتد التعليميــــة ات والــــدو الــــدبلومات امج ــــ ل اســــية د ســــوم و ــــ العل املنــــتج
ً

ر رر ٌر

د ســـــــوم و امعـــــــات ا ن شــــــــؤ مجلـــــــس ا يـــــــضع ـــــــ ال العامـــــــة ــــــد رللقواعـ ٌ ر ــــــــو غ الطلبـــــــة مـــــــن اســـــــية
للـوائح وفقـا ـا وتنمي يـة والعي النقديـة املاليـة يـرادات ثمار اسـ يجة ن مالية ومبالغ ن، السعودي

ً

مـع التعاقـد مقابل مالية ومبالغ امعة ا وقاف ة وإدا الذاتية يرادات و ثمار لالس راملنظمة
ـــا ا تلـــك تحتاجـــھ مـــا ن لتـــأم ـــا وغ وميـــة ا ـــات أعـــضاءا مـــن الوطنيـــة الكفايـــات مـــن ت

يئـة عـضو موافقـة عـد ن تـ ا مـن عتمـد عمـل لعقـد وفقـا تحـدد مات م ألداء س التد يئة
ً

ر
ات ــــشا اس أو خــــدمات أو اســــات بد القيــــام مقابــــل ماليــــة ومبــــالغ املختــــصة، واملجــــالس س رالتــــد ر ر

ا تلـــك وتـــدرج ن، تـــ ا مـــن عتمـــد عقـــد بموجـــب ـــا وغ وميـــة ا ـــات حـــسابل ـــ لعائـــدات
نحـــو التوجـــھ يرافقـــھ مـــا ـــذا و منـــاء، مجلـــس مـــن املعتمـــدة للـــوائح وفقـــا منـــھ لإلنفـــاق رمــستقل

ً

الناشـــــئة امعـــــات ل يخـــــصص مـــــا بمراجعـــــة حيـــــث امعـــــات ل ـــــومي ا الـــــدعم ألي–ُتخفـــــيض
عـــام-جامعــة مـــن ســنوات ـــ لـــدعم2019 -2015ع ره ـــ ي مــا ـــذا مـــا و انيــة امل تنـــاقص ريالحــظ ُ

بالــــسياسات عـــام توجـــھ عـــد ذلــــك ولكـــن التعليميـــة، بـــاملرافق والتوســــع والبنـــاء يد ـــش ال ُأعمـــال ّ

اقتــصاد تطبيــق نحــو والتوجــھ ــا ذا ــ ع امعــات ا اعتمــاد يتطلــب ممــا ؛ ــام ا ــل التمو تجــاه
املنتجة امعة ا صيغة ب ب   .املعرفة

املن امعـــات ا بمجـــال ـــت أجر ـــ ال اســـات بالد يتعلـــق فقـــدروفيمـــا ـــا قل مـــن بـــالرغم تجـــة
كـشفت حيـث الناشـئة امعـات ا ـ ع ـت اجر ـا م وقليـل قـة العر امعـات ا ع ا غالبي انت
الغامـــدي اســـة كد املنتجـــة امعـــات ا خـــصائص تـــوافر ضـــعف عـــن اســـات الد مـــن العديـــد رنتـــائج ر

ـ) 2017( املعر قتـصاد مؤشــرات تطبيقـات قلـة ـ إ ذلـك ب سـ الباحـث ســتفادةوقلـة ىوعـز
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إليجاد العمل سو مع ات الشرا فاعلية وضعف العاملية، ات وا ب التجا قمن  إنتاجية برامج ر
ناسـب املتطلبـات ت اسـة مـع د نتـائج وكـشفت ليـة، التمو امعـة ا حاجـات ـ لتل والعامليـة راملحليـة

ا) 2018(املاجــد ا فلــسفة ضــوء ــ الــسعودي ــام ا التعلــيم ــل تمو معوقــات وجــود معــةعــن
ع املــــشا وضــــعف عبــــدالرحمن ــــت ب ة نــــو ة ــــ م جامعــــة ــــا وم الــــسعودية امعــــات با راملنتجــــة، ر

والدســـــو ــــي را الز اســـــة د نتــــائج كـــــشفت كمـــــا عــــات، الت و وقـــــاف و ة ثما رســــ عـــــن) 2020(ر
واملتطلبــــات واملجتمــــع، نتــــاج قطــــاع مــــع والــــشراكة التعليميــــة املتطلبــــات لتحقيــــق عــــا إحتيــــاج

فيصلالبحث بن الرحمن عبد مام جامعة املنتجة امعة ا متطلبات لتحقيق   .ية

العصي أت ه ) 2018،5(رو بـدو يؤدي ما و و ي الطال املجتمع م ساع ا يتوقع رأنھ
ـ ع لإلنفـاق املتوقعـة ـادة الز ـل لتمو ماليـة د مـوا من يلزم ما لتوف اقتصادي ضغط ن و ت رإ

وأكـــــــ ، العـــــــا الغامـــــــديالتعلـــــــيم يمكـــــــن) 2019،91( د ال قتـــــــصادية ات ـــــــ املتغ ضـــــــوء ـــــــ أنـــــــھ
حيـث ، ـ ئ ل ـش نفـاق ـ ـومي ا املـصدر ع واملعتمد ا ا ل التمو نمط رستمرار
ممــــا الطـــالب، مــــن املتالحقـــة عــــداد ـــ ع للـــصرف ومناســــبا افيـــا عــــد لـــم د املــــوا مـــن املتـــاح أن

ً ً
ر

ال مـصادر ـع تنو ـريتطلب تقر أكـد كمـا ـل، ـي" تمو العر والـصندو ي نمـا املتحـدة مـم قبرنـامج
جتمـــا و قتـــصادي عـــبء) "  م2013(لإلنمـــاء تحمـــل مـــن اليـــوم بلـــد أي يـــتمكن أن ينـــدر أنـــھ

ا وحــــد العامــــة زانــــة ا حــــساب ــــ ع للتعلــــيم امــــل مت ــــر أشــــار كمــــا.  نظــــام اســــة تقر  رد
و س ل ) 2018(اليو يـة، لالـدو ـ لعـاا التعلـيم لتمو ـ العر الـسعودية اململكـة انـت وال يـة  العر

ا مـن س الـضغط أن :ضـم ـ راملمـا داد العـا التعلـيم قطـاع ع ـب، املـستقبل ـ محـال ال سـ  القر
معـدل ي النمـو بفعـل ا ز املرتفـع الـس ـ اجـة وت ـ ا ـد إ ـذا مـن مز و ثمار، ه سـ ـد ربـدو مـن يز

ـ الـضغوط نـات ع ـ لـة،الدو زموا افـق أن يجـب نفـسھ، الوقـت و ـل ي ديـد التمو  إجـراءات مـع ا
عــام ومـصادر العــا التعلــيم حــو س بــا مــؤتمر أكــد أنـھ علمــا جديــدة، لمبتكــرة ر

ً
أن1995 ــ ع م

مؤســسات ن بــ والتعــاو امــل والت ــسيق الت دو تتحقــق لــن التنميــة ــ التعلــيم قطــاع امات نإســ ن
نتاج، و العمل ومؤسسات قطـاعالتعليم ن ب فاعلة ات شرا قيام ة بضر التوصية جاءت ورلذا

والتعـــــــاو ــــــسيق الت عمليــــــات ــــــ ن القطــــــاع دو ينحـــــــصر وإال نتــــــاج، و العمــــــل وعــــــالم نالتعلــــــيم ر
و،(فقط س   )1998،2اليو

ـ ع عتمـاد ة وضـر امعـات، با ل التمو ضعف إ اسات الد من العديد ت أشا ركما ر ور
لتــــــو املنتجــــــة امعــــــة ا اســــــةصــــــيغة كد ي، الــــــذا ــــــل التمو ــــــيرف ر ــــــ) 2017(ا ) 2018( والنفي

ـــ ي) 2018( والعتي املــــال اســـة ر) 2013(رود مــــن).2012(والطـــو الباحـــث ملــــسھ مـــا خـــالل ومــــن
حــــة مق بـــدائل اســـتحداث ة وضـــر ـــومي ا ــــل التمو ـــ ع الناشـــئة امعـــات ا اعتمـــاد ة ورصـــعو

الـــ وميـــة ا امعـــات ا ـــ التعلـــيم ـــل صـــيغةلتمو ـــ تب دو ـــو ي لـــن ـــذا و الناشـــئة، نسعودية ن
مـــا قـــة، العر امعـــات با وتحـــديات ات صـــعو يواجـــھ ـــال ا ـــذا ـــان وإذا املنتجـــة، امعـــات را
نتـائج عنـھ كـشفت مـا حـسب ـ البح ـا اقع و ا انا إلم نظرا الناشئة امعات با ة الصعو وتزداد

ً

باجنيــــــــــــــد اســــــــــــــة كد اســــــــــــــات الد رعــــــــــــــض ن) 2014(ر حمــــــــــــــر اســــــــــــــة وود ) 2018(والغامـــــــــــــــدي) 2018 (ر
ــ ضـــوان) 2018(ووالر والدســـو) 2013(رو ــي را التحـــديات) 2020(والز مـــن العديــد وجـــود عــن

ه، مـــــصاد تنـــــوع وعـــــدم ـــــل بالتمو تـــــرتبط الناشـــــئة الـــــسعودية امعـــــات ا تواجـــــھ ـــــ ال رواملعوقـــــات
التنميـة، باحتياجـات البحثيـة ا ـشط أ ـط وعدم ا، مع املجتمعية الشراكة تـوافرروضعف وقلـة

البحثية املراكز وقلة التقنية، ن وتوط التق نتاج بمجال التقنية ات والتج املادية انات م
ا ف عمال ادة د ومعا   .رومراكز
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تتحدد اسة الد لة مش فإن سبق ما ع ناء رو تصوً تحـوربناء تحـديات ـ ع للتغلـب ح ـ لمق ّ

امعة ا لصيغة الناشئة امعات  املنتجةا

اسةأسئلة        :رالد

الناشــــئة امعــــات ا تحــــو تحــــديات ــــ ع للتغلــــب ح ــــ املق التــــصو مــــا س الــــرئ الــــسؤال لتمثــــل ّ رّ
امعة ا لألسئلةاملنتجة؟لصيغة عھ تفر تم فقد ساؤ ال ذا عن   :التاليةلولإلجابة

ة - بـــــــاإلدا املتعلقـــــــة التحـــــــديات ـــــــرمـــــــا ال عات، ـــــــشر اوال امعـــــــات ا تحـــــــو لناشـــــــئةلعيـــــــق
عمـــــداء نظــــــر ـــــة وج مـــــن املنتجـــــة امعــــــة ا ـــــوم مف ـــــ إ كـــــالءالـــــسعودية البحــــــوثوو ـــــد معا

ات شا س     اململكة؟بجامعاترو

الناشـئة - الـسعودية امعـات ا تحـو عيـق ـ ال التعليميـة بالعملية املتعلقة التحديات لما
عمــــداء نظـــر ـــة وج مــــن املنتجـــة امعــــة ا ـــوم مف ـــ كـــالءإ البحـــووو ــــد اتثمعا ــــشا س رو

امعات باململكة؟با    الناشئة

ـ - إ الناشـئة الـسعودية امعـات ا تحـو عيـق ـ ال ـ العل بالبحـث املتعلقة التحديات لما
عمــــــداء نظــــــر ــــــة وج مــــــن املنتجــــــة امعــــــة ا ــــــوم كــــــالءمف البحــــــوثوو ــــــد اتمعا ــــــشا س رو

   اململكة؟بجامعات

بخدمـــة - املتعلقــة التحـــديات ـــمــا ال الـــسعوديةاملجتمــع، الناشـــئة امعــات ا تحـــو لعيــق
عمــــداء نظـــر ـــة وج مــــن املنتجـــة امعــــة ا ـــوم مف ـــ كـــالءإ البحـــوثوو ــــد اتمعا ــــشا س رو

   اململكة؟بجامعات

جيـــة - ا ا ئـــة بالب املتعلقـــة التحـــديات ـــرمــا ال امعـــة، الناشـــئةل امعـــات ا تحـــو لعيـــق
ـــــة وج مـــــن املنتجـــــة امعــــــة ا ـــــوم مف ـــــ إ عمـــــداءالـــــسعودية كـــــالءنظــــــر البحــــــوثوو ـــــد معا

ات شا س   اململكة؟بجامعاترو

اسة الد داف رأ
ّ: 

الناشــئة امعـات ا تحــو تحـديات ـ ع للتغلــب ح ـ مق تــصو بنـاء ـ إ اليــة ا اسـة الد لسـعت ّ رّ ر
البحـــث و التعليميـــة بالعمليـــة والتحـــديات املعوقـــات تحديـــد خـــالل مـــن املنتجـــة امعـــة ا لـــصيغة

ـــ خدمــــةالعل ةامل و ــــاإلدا و ئــــة رجتمــــع، الب جيــــةوو ا ــــرا ال امعــــة، امعــــاتل ا تحــــو لعيــــق
عمـــداء نظـــر ـــة وج مــن املنتجـــة امعـــة ا ـــوم مف ـــ إ الـــسعودية كـــالءالناشــئة البحـــوثوو ـــد معا

ات شا س   .اململكةبجامعاترو

اسة الد مية رأ
ّ: 

أوال
ً

ة:  النظر   :مية

ميـــــ أ مـــــن اســـــة للد ـــــة النظر ميـــــة رترجـــــع
لـــــصيغةّ الناشـــــئة الـــــسعودية امعـــــات ا تحـــــو لة ّ

الباحــث يجــد لــم حيــث املنتجــة، امعــة اطالعــھ–ا حــدود امعــة-ــ ا صــيغة تناولــت اســات رد
الناشــــــئة، امعـــــات ا ـــــ اســــــاتوخاصـــــةاملنتجـــــة الد ـــــد معا قيـــــادات ــــــم اســـــة الد مجتمـــــع رأن ر
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تقيــــــيوالبحـــــوث ـــــ ع ة قــــــد ـــــ ك ــــــم و اململكـــــة بجامعــــــات ة ـــــشا رس قتــــــصاديةر ـــــشطة م
اململكــةواملجتمعيــة ــة ر تطلعــات اســة الد تواكــب امعــات ؤل ونظــام2030ر ديــدم ا امعــات ا

يــنعكس ومـا املنتجـة امعـة ا نحـو التحـو ـ م ـس بمـا املـستقبلية، ـة الر تحقيـق سياسـات لـ ّ ُ ؤ
امـــل الت خـــالل مـــن املعرفـــة اقتـــصاد بمؤشـــرات إيجابيـــة مؤشـــرات تحقيـــق ـــ ع البحـــثذلـــك ن بـــ

امعـات ل س ي ح الصناعة قطاع مع ات والشرا التعاو شيط وت ار بت و بداع و نالعل
عامليا أو إقليميا أو محليا املنافسة
ً ً ً

.  

ثانيا
ً

العملية:   :مية

امعــــــات ا ر تطــــــو عــــــن لة املــــــسؤ للقيــــــادات اســــــة الد ــــــذه وتقـــــدم باململكــــــةر يــــــةالناشــــــئة العر
ع بصفة تنميـةالسعودية ـو و ـ أسا لغـرض الدولـة ا ـشأ أ سـعودية امعـة ح مق تصو رامة

منتجــة جامعــات ــ إ للتحــو ــا وموج مرشــدا التـصو ل ــش أن املؤمــل ومــن ــا املحــيط لاملجتمـع ّ ًّ ً
ر

ّ ُ

التحو معوقات ع التغلب خالل لمن ّ  

و ـــودة وا ر التطـــو ـــاالت و عمـــادات اســـة الد نتـــائج مـــن ـــستفيد أن ويتوقـــع ر
ّ خـــاللُ مـــن عتمـــاد

للتغلـــب مـــة الال جـــراءات و التـــداب التخـــاذ اســـة الد ـــذه لنتـــائج وفقـــا ـــا ا ـــا واقع يص زـــ ر
ّ ً

املعوقات  ع

للمعرفـــة ا ثما واســ امعــات ا إلنتاجيــة م التقــو عمليــة مــن جــزءا عــام ل ــش اســة الد رعــد ر
ً

التعلــ ــ ع ن والقــائم الــسياسية القيــادة تحفــز قــد الوقــت نفــس ــ سياســاتُو ــ لتب م وتــدفع يم
ــــ العامليــــة ات ـــ التغ وملواكبــــة فقـــط ــــومي ا ــــل التمو ـــ ع العــــبء، تـــضع وال متنوعــــة ليـــة تمو

م ـــس إنتاجيــة اقتــصادية ع مــشا ــ إ ــومي ا ــل التمو نمــوذج مــن والتحــو قتــصاد، رمجــال ل
قتصاد تنمية وظ م ل   .الوطش

اسة الد رحدود
اسة : ّ الد يرتتحدد بما الية   :ا

املوضـــــــوعية - ــــــدود امعـــــــات: ا ا تحـــــــو عيـــــــق ــــــ ال بالتحـــــــديات اســـــــة الد موضــــــوع ليتحـــــــدد ر
ّ

باملجاالت املنتجة امعة ا وم مف إ السعودية العل(الناشئة والبحث التعليمية العملية
امعــةوخدمــة ل جيــة ا ا ئــة والب ة دا و راملجتمــع، مــن) ر ــا ل م الــال لــو ا اح ـــ زواق خـــاللل

ح املق  .  رالتصو

انيـــــة - وامل ة ــــشر ال ــــدود التطبيـــــق: ا مــــنّتــــم اســـــة الد مجتمــــع ــــ ـــــ) والــــوكالءالعمـــــداء(رع
البحوث د اتمعا شا س الناشئةرو امعات يةبا العر   . السعوديةباململكة

الزمانية - دود ا: ا الد للعام ي الثا بالفصل اسة الد تطبيق رتم   ـ1442. /ـ1441ر

اسةمصط الد   :رات

التالية ات املصط ا ا اسة الد رتناو
ّ   :ل

رالتـــصو حّ ــــ اتةA proposed suggestion :املق ــــ أنــــھ) 2013،106(والنجـــارّعرفـــھ ــــ ّع

ــو وإجرائيـــا ســـة، مدر خطـــة وفـــق مـــستقبلية ـــات ملجر ـــي ا إد مخطــط
ً

و نتـــائجر اســـة توظيـــف رالد
العــام طـــار وفــق املـــستقبل وتحليــل حلـــوامليدانيــة اح ــ الق لـــھ التوصــل تم ســـ الــذي ي لاملفـــا

جـــــــراءات و ســــــات املما ن تحــــــس ــــــدف املنتجــــــة امعــــــة با التحــــــديات ــــــ ع التغلــــــب روإجــــــراءات
املنتجة امعة ا نحو للتحو تدفع ال الية لا ّ. 
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الوسـيطالتحديات؛ ملصط متعددة معان ناك)challenges(التحديات ـم م ـ د و رحيث
ـــ أنـــھ تحـــدىلغ أخطـــار .َّاملـــصدر أو عقبـــات مـــن يواجـــھ مـــا ـــ ة"َو ـــ خ العـــالم تحـــديات ت ـــ ِك

ّ ُ
-

العداء يث ِالتحدي
ّ ـ[َّ أجن ـي]: ّمثـل العر املثـل ـ املع ـ الـضغائن: ّيماثلـھ لقـاح ُاملـزاح َ َ

مـصطفى( "
ـــات والز القــــادر وعبــــد املع) حــــدا(وأصــــلھ) 2010،123(والنجـــار ــــرف وا والـــدال ــــاء أصــــلا ٌتــــل

الغلبـة عـھ نا و ـھ يبا ـان إذا فالنـا، تحـدى و ، الـسو ـو و واحـد،
َ َ ُ

ِ زِ ُر ُ َ َّ ق إذا. َّ ألنــھ صـل؛ ـذا مـن ـو و
ــ ابـــر أي مـــر، ـــذا ل حــدياك أنـــا قـــال و مـــر، ــ ع يحـــدوه فكأنـــھ ذلـــك ْزفعــل ُ َ ََّ ـــوم.فيـــھُ مف أمـــا

اصـطالحا عـامر: التحـديات آل ـا ـا) 2013،12(عرف ـ ـل"بأ ـ – لتحـو أو غ  - كيفـي أو ك
تفـو متطلبـات أو ًمتطلبـا يفـرض انـات قمحـددة ـا، عليـھ يجـب بحيـث نيـة املجتمـع إم  مواج
ـــا الكفيلـــة جـــراءات واتخــاذ ات التحـــديات) 2012،367(نـــصروعـــرف "بتحقيق ـــ غي ـــا  بأ

اليات لتحق منظومـة تواجھ -مستقبلية أو حالية -وإش التخطـيط عنـد محـددةالتعلـيم ـداف أ يـق
ديـــد ا للوضـــع نتقـــال وإجرائيـــا. أو

ً
والثغـــرات:  والعقبـــات ات الـــصعو مـــن مجموعـــة ـــا بأ ّعـــرف ُ

تحقيــق ــ ع ا قــد مــن تحــد ممــا امعــة با تحــيط ــ ال والداخليــة جيــة ا ا ئــة بالب تحــيط ــ رال ر
إم تفــو قــد محــددة متطلبــات ــا عل تفــرض حيــث املنتجــة امعــة ا لــصيغة قالتحــو ل وقــدّ ــا انا

ح املق التصو وفق ا عل التغلب تم وس واقتصاديا واجتماعيا وعلميا ا فكر ا تقدم رعو
ً ً ً ً

  .ق

املنتجة امعة  ): The Productive University(ا

ــــا بأ املنتجـــة امعــــة ا كتفــــاء"ُعرفـــت لتحقيــــق ـــا؛ ل تمو ــــادة ـــ ع عمــــل ـــ ال امعــــة ا زتلـــك
الع البحــوث خــالل مــن ي العمليــةالــذا ر تطــو ــدف ات الــدو وتنفيــذ ات ــشا س وتقــديم رلميــة، ر

املعرفيـــة ة الثـــو ملواكبـــة ــا عل نفـــاق مـــع ناســـب ت نـــة موا وتحقيـــق رالتعليميــة ـــي،" (ز ر وا املحيـــا
ـــا). 2016،104 ـــا) 2017،10(الغامـــديّوعرف ـــ"بأ و املتوقعـــة، ـــا وظائف تحقـــق ـــ ال امعـــة ا

ـــ العل والبحـــث عـــضالتعلـــيم، لتحقيـــق الوظـــائف؛ ـــذه ـــا ف امـــل تت ـــ وال املجتمـــع، وخدمـــة ،
التعلـيم ذاتيـا، املمـو التعلـيم ـا م متعـددة سـائل و أساليب خالل من امعة ل ضافية د املوا

ً
ل و ر

نتاجية شطة التعاقدية، البحوث ات، شا س  .راملستمر،

والدســـو ـــي را الز ـــا ـــا) 2020،161(ّوعرف ام"بأ والبحـــثا التعلـــيم، وظـــائف تحقـــق ـــ ال عـــة
ا، ـشاطا عـض ر لتطـو افيـة ال نة باملر الوظائف، تلك ا ف امل وتت العامة، دمة وا ، والعل
ضــافية املاليــة د املــوا عــض تحقيــق ــق طر عــن ــا ن موا ــز عز عــن فــضال التعليميــة، ا روخــدما ز

ً

ال ة املــــشو كتقــــديم متعــــددة وســــائل خــــالل مــــن امعــــة جميـــــعرل مــــن ســــتفادة و والفنيــــة علميــــة
يــــة التد ات والــــدو التثقيفيــــة، امج ــــ ال وتقــــديم التطبيقيــــة البحــــوث وإجــــراء املاديـــــة، انـــــات رم ر
نتاجيـــــة ــــشطة و التعاقديــــة البحوث املـــــستمر والتعلــــيم ذاتيــــا، املمـــــو والتعلــــيم ن، وللعــــامل ً ل

ــا ام". وغ ا ــا بأ إجرائيـــا الباحــث ــا عرف و
ً

فكـــر بإطــار التقليديــة امعـــة ا عــن ــ تتم ـــ ال يعــة
دميـــة وا والبحثيــة التعليميــة ــا ظائف و ا صائــص مثـــل التفعيــل خــالل مــن جديــد ووفلــسفي

ــا إنتاج ر تطــو ــــدف والبح ــ متعــددةاملعر أســاليب خــالل مــن إضــافية ماليــة د مــوا رلتحقيــق
العلم ات املــــشو وتقــــديم ــــشطة و العلميــــة ــــادةرــــالبحوث وأعمــــال ات ــــشا س و والفنيــــة ريــــة ر

الناشئة امعات با  . عمال

الناشــئة امعــات ات)Universities emerging( :ا قــرا ت صــد ــ ال وميــة ا امعــات ا رــ ر
عام خالل ا شا امعـات1424إ عـا فر ا أصـل امعات ا ذه و ت ما وغالبا عده وما وـ، ن

ً
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ـ ع عـة مو ليـات أو تحــتزقائمـة، ـا ل ي وإعـادة ـا جمع فــتم ة، متجـاو محافظـات وقـر رمــدن ى
جميعا ا يضم ك مش باسم ة مركز ة واملعلومات،(رإدا التخطيط الة   ).2014،143و

النظر   : يطار

الناشئة:أوال السعودية امعات   ا

جامعـة أو ـشاء إ منـذ مراحل عدة السعودي العا التعليم ـ،1377عـام)سـعود امللـك(لمر ح
الـــشمو مرحلـــة ـــ إ ـــشارلوصـــل ن ةوخاصـــة و ـــ الف عــــدد1434-ــــ1424ــــ تـــضاعف حيـــث ــــ

أضـــــعاف ثالثــــة مــــن ــــ أك وميــــة ا امعــــات تفعــــتا يعابيةروا ســــ لتحـــــاقومعــــدلالطاقــــة
العــــا مليـــووقــــدبـــالتعليم عــــن الطلبــــة عـــدد ناد طالـــبومــــائز مركــــز(1434عــــاموطالبــــةألــــف

االبحوث ،ساتروالد التعليم ة ا ربو   ).55،1435ز

قــصد خــاللو ا ــشا إ ات قــرا ت صــد ــ ال وميــة ا امعــات ا الناشــئة الــسعودية امعــات ربا ر
أو1424عــام قائمـــة، امعـــات عـــا فر ا أصــل ـــ امعـــات ا ــذه ـــو ت مـــا وغالبـــا عــده ومـــا وــــ، ن

ً

ي وإعــــادة ــــا جمع فــــتم ة، متجــــاو محافظــــات وقــــر مــــدن ــــ ع عــــة مو رليــــات ةىز إدا تحـــــت ــــا رل
جميعا ا يضم ك مش باسم ة واملعلومات،(مركز التخطيط الة   ).2014،143و

ن ب سنةو حسب السعودية امعات ل عرضا التا دو   :شاءلا

شاء سنة حسب السعودية امعات   ا

امعة  م ا شاء  اسم امعة  م  سنة ا سنة  اسم
  شاء

سعود   -1 امللك امللك  16  1377  جامعة عبدجامعة
  والتقنيةللعلومهللا

1427  

سالمية   -2 امعة تبوك  17  1381  ا   1427  جامعة
امللك   -3 عبدجامعة

ز   العز
الباحة  18  1387   1427  جامعة

محمد   -4 مام جامعة
سعود   بن

نجران  19  1394   1427  جامعة

د   -5 ف امللك جامعة
ول   واملعادنللب

ة  20  1395 نو ة م رجامعة
ت الرحمنب   عبد

1428  

فيصل   -6 امللك دود  21  1395  جامعة ا جامعة
  الشمالية

1428  

القر   -7 أم الدمام  22  1404  ىجامعة   1430  جامعة
خالد   -8 امللك سطام  23  1419  جامعة م   1430  جامعة
القصيم   -9 شقراء  24  1424  جامعة   1430  جامعة

طيبة   -10 املجمعة  25  1424  جامعة   1430  جامعة
الطا   -11 السعودية  26  1424  ئفجامعة امعة ا

ونية   ليك
1432  

سعود   -12 امللك جامعة
ية ال   للعلوم

الباطن  27  1426 حفر   1435  جامعة
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امعة  م ا شاء  اسم امعة  م  سنة ا سنة  اسم
  شاء

ان   -13 جا جدة  28  1426  زجامعة   1435  جامعة
حائل   -14 شة  29  1426  جامعة ب   1435  جامعة
وف   -15 ا         1426  جامعة

التعليم* ة ا و رإحصاءات  ـ1436ز

ت م ــــــس أن املؤمــــــل التنميــــــةومــــــن مجــــــاالت ــــــ فاعلــــــة بــــــأدوار امعــــــات ا ــــــادةلــــــك فــــــرصزو
الفكـر الـدو ـ إ باإلضافة ا مجتمعا املح يقتصاد أنوالثقـار امعـة ا مـن يتوقـع الـذي

البحوث(تؤديھ اساتمركز ،روالد التعليم ة ا ربو   ).135،1435ز

امعات التوا ال الناشئة ا،زالسعودية التا بدايا وفـق و ـا أدا ر تطـو ـ إ بحاجـة ف
ســـــات املما ــــــرأفـــــضل مـــــنو قــــــة العر امعـــــات ا ـــــھ تواج مــــــا ــــــالتحــــــديات،تواجـــــھ إ باإلضـــــافة

ــا تخــتص مــنمنفــردة،تحـديات ي عـا قــة العر امعــات ا انــت امعــاتتحــديات،فـإذا ا فــإن
معانـــــاة أشـــــد مرحلـــــومـــــع حـــــاال، وأصـــــعبالناشـــــئة ت تجـــــاو الناشـــــئة امعـــــات ا س،ةزأن  التأســـــ

عضوتوافرت ا انات،ف ـودةم ا لتحقيق طة خا عن تبحث رواملـرف التطـو ـ قـدما
)،   ) 22،1436الضبعان

ـــ مو و ـــ العتي اســـة د ـــ ـــ) 1432(رو ضـــعفا وجـــدا الناشـــئة امعـــة ا حـــو ـــا ا أجر ـــ لال
ضـوان وجـد و ، املحليـة ئـة الب ر تطـو مـن ام ا ستاذ ن) 1434(رتمكن بـ العالقـة ـ ضـعفا

الناشـــئة امعـــات ا لـــدى احتياجـــا و ، ـــا ل اضـــنة ا املجتمعـــات مؤســـسات و الناشـــئة امعـــات ا
تطمــح مـا ن بــ فجـوة نــاك أن ـ ع الواقــع يـدل كمــا ، ـ العل البحــث نجـاح مقومــات مـن للعديـد

ر الزعــــــا و ـــــ ي الل أشــــــار كمــــــا ، بالفعـــــل تنفــــــذه أن يمكــــــن ومـــــا جامعــــــة ــــــل أن) 1432(رإليـــــھ ــــــ إ
وطنيـــة ـــوادر ـــ إ املاســـة ـــا بحاج يتعلـــق فيمـــا تحـــديات و ل مـــشا مـــن ي عـــا الناشـــئة امعـــات ا
مـع تتوافـق ـ ال ات ـ التج و املعامـل و بالقاعـات املتعلقـة التحتيـة ا بنا استكمال عدم و قيادية

الـــضبعان اســتعرض كمـــا ، ا ــداف الناشـــ) 23،1436(أ امعــات ا قيـــادات مــن عـــدد اء حـــورآ لئة
العالقــة ضــعف ــ يتمثــل التحــديات أبــر أن ا ذكــر حيــث م جامعــا ــا م ي عــا ــ ال ات زالــصعو و
و ، لـــــة املؤ ة ـــــشر ال ـــــوادر ال اســـــتقطاب ـــــ ع ة القـــــد وضـــــعف ، ـــــ املح املجتمـــــع مؤســـــسات رمـــــع
البحـــث معامــل ات ـــ تج ضــعف و ، البحثيـــة ع املــشا ــل تمو ـــ ــ املح املجتمـــع مــشاركة رضــعف

، املجتمـعالعل حاجـة تلبيـة ـ ع ة القـد ضـعف و ، اتي سـ التخطـيط ـ ع ة القد غياب رو ر
مـــن ة مكـــر ا ـــ ـــا جعل ـــ ال امعيـــة ا نظمـــة تقـــادم و ، الفنيـــة و العلميـــة التخصـــصات رمـــن
الــــذي الناشـــئة امعـــات با العلميــــة للتخصـــصات و الـــدو املــــؤتمر ـــ و ، خـــر امعـــات لا ى

ج حاب املجمعةرعقد ة) 1434(امعة ـ وا اتيجية اسـ وجود عدم إ املؤتمر أعمال ت رأشا
و ، الدقيقـة التخصـصات ـ ن الفنيـ و سـاتذة مـن شر ال ادر ال ضعف و ، امعات ا يلبعض

ات التج و التحتية ية الب   . ضعف

املنتجة:ثانيا امعة   ا

بــــ انــــت و ــــا، خ تا مــــدار ــــ ع امعــــات ا أنــــواع أنــــواعرعــــددت ثالثــــة ــــ ع ا ،: داي و لالنــــوع
بولونيــا"وتمثلـھ ن"جامعــة ــستأجر و ــا، ف ء ــ ــل ن يــدير ــانوا مــن ــم الطلبــة بــأن ت ــ وتم و، و
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لـــھ ومثـــال ي، الثـــا النـــوع أمـــا ا، ســـو يد ـــ ال املـــواد ن ختـــار و ـــم، ل ـــدفعو و ن ســـ راملد ور جامعـــة"ن
س امل" ربــا بمـــدفوعات فيــھ املتكفلــة ـــ ــسة الكن انــت نف املـــسيطر ــم ــانوا ثـــم ومــن ن، ســ ود ر

د أوكـسفو جامعـة لـھ ومثال الثالث، النوع و امعة، ا ن شؤ ل رع يـدج" و ام ا،" و ـ إنجل ـ
إغــــالق عقــــب البقــــاء امعــــات ا ــــذه اســــتطاعت لــــذا مــــا، دعم يتوليــــان ومــــة وا العــــرش ــــان

عــــام ،) (م١٥٣٨(ديـــرة اتيجية ســــ اســــات الد ميــــة). ٢٠١٠،10رمركـــز أل اك د تنــــامي رومـــع
أعــداد دادت ا كمـا ، ـام ا التعلـيم ـ ع الطلـب تنـامى ـار، د و التقـدم تحقيـق ـ امعـات زا ز
وأنــواع أنمـاط ـو وظ العــالم، بلـدان مختلـف ــ امعـات ا ـشار الن أدى ممــا ن، ـامعي ا رالطـالب

امعـــات ا مـــن مـــان،(جديـــدة و أن،)٢٠١٣،14زالغبـــان انـــت أ تحـــتســـواء تنـــدرج جديـــدة ماطـــا
التقليديــة امعــات ا ــسية(مظلــة ليــا)رالتد جديــدة أنواعــا انــت أو ،

ً ً
الواســـع.  ــشار ن ظــل ــ و

ــ ـا أنواع ـم أ اســتعراض مكـن و امعـات، ا أنــواع مـن العديـد ــر ظ ـا، أنماط عـدد و امعـات ل
ي النحو ع شديد إيجاز و ا ا وقتنا العالم   : بلدان

التعليميـــةا - ف): التقليديـــة(امعـــات ـــ مع جغرافيـــة منطقـــة ـــ موجـــودة حيـــة، ال مؤســـسات رـــ
املنطقـة، تلـك مـن الطـالب اسـتقطاب ـ ع عتمـد و التعليميـة، ـدمات ا لتقـديم فة ومعر وا،
س التــد يئـة وأعـضاء ـا، حرم ـ س الـد قاعــات ـ إ ـضو ا ـ ع يحـافظو ـا طال رومعظـم ر ر ن

منــــــا لتنظـــــيم وقــــــدنمتفرغـــــو لوجـــــھ، ــــــا وج س وللتـــــد العليــــــا، اســـــات الد ــــــرامج و رالتعلـــــيم ر
امعــــــات ا ــــــذه ت نــــــاكرتطـــــو نفأصـــــبح تمكــــــ ــــــ ع ا فلـــــسف تقــــــوم ــــــ ال املمتـــــدة امعــــــة ا

الطـالب لتوقعــات وســرعة بكفـاءة ســتجابة مــن م امعـة اســات(ا الد اتيجية،رمركــز  ســ
٢٠١٠،10 .(  

نتاجيــة - امعــات ــذه: ا امعــات،ــشأت ا ــل لتمو جديــدة ماليــة د مــوا فــتح ــدف امعــات را
طائلـة، احـا أ ـا خالل مـن تحقـق منتجـة ات وشر مؤسسات امعات ا من الكث أقامت رحيث

ا ر أشــ والتقنيــة: مــن ــا، أبحا منجــزات ــل تحو ــدف امعــات ا ــا ف ثمر ــس ــ ال املؤســسات
واقعية اقتصادية ثمار إ ا بنفس ا حقق ، (ال والدسو ي را  ). ٢٠2٠،164الز

ات - الــــشر ــــا: جامعــــات بأ عــــرف و العماليــــة، امعــــات ا الــــبعض ــــا عل طلــــق عليميــــة: و مؤســــسة
نيــــة امل التنميــــة ــــدف ات الــــشر ن ــــ و وميــــة ا امعــــات ا ن بــــ الــــشراكة تــــدعيم ــــ ع تقــــوم

اد شـــــ الطـــــالب وتمـــــنح نتــــاج، ر وتطـــــو امعـــــة ا طـــــالب ب وتـــــد ن، ادةرللعــــامل الـــــش عـــــادل ة
امعية ،" (ا عد) 2014،23يالش و

ُ
ـة" التجا امعـات امعـات،" را ا ـذه أنمـاط ر أشـ مـن

ــ عمــال أداء ــ ع ب للتــد كمؤســسة ــا عت و ــا م ع كفــر ات الــشر ا ــش ت جامعــات ــ رو و
جامعــــة مثــــل جــــر"الــــشركة، م ا" ال أســــس ــــ اســــات" (ماكدونالــــد"ال الد اتيرمركــــز  جية،ســــ

٢٠١٠،12 .( 

ة - ثما ســ امعــات حيــة(را عتمــد): الر و ح، للــر ســاعية مؤســسات ا تــدير خاصــة جامعــات ــ
ــــا اليف ت غطـــي أن يجـــب ـــ وال الطـــالب ا يـــدفع ـــ ال اســـية الد الرســـوم ـــ ع ـــا ل تمو ـــ رليـــة

ا ف ن ثمر للمس ثمار اس عائد أو ح امش يوتحقق  ). ٢٠١٥،354شمسھ،(ر

امعــــــــات - اضـــــــــيةا التعلـــــــــيم: ف ـــــــــشار وان ـــــــــو وظ الرقميـــــــــة، تــــــــصاالت ة ثـــــــــو يجـــــــــة ن ـــــــــرت رظ ر
باملراسـلة والتعلـيم عـد عـن للتعليم تطو بمثابة عد و ي، و ،(رلك كمـا). ٢٠١٤،33البـو

ـــا بأ ّعـــرف ُ
والزمانيـــة،: " انيـــة امل ـــدود ا ة متجـــاو عـــد عـــن ا خـــدما تقـــدم عليميـــة زمؤســـسة
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امعــة ا ا ــشأ نـــتم ن شــبكة ــ ا ف ــا ومقر اضــية، اف التعليميــة ــا ئ و " التقليديــة،
)،  ).2017،110يالعامر

البحثية - امعات خاللـھ: ا مـن ـس و و املقـام ـ ره وتطـو ـ العل بالبحـث ـتم لجامعـات
ال ـ ر م س و ي، سا املعر اكم لل تضيف جديدة معرفة إنتاج أو توليد مـنإ ة ـشر

جديدة وطرائق وخدمات سلع إ ا ل تحو ،(خالل  ).٢٠19،11ياملط

الغامـــدي أشـــار بإطـــار) 2017،9(وقـــد التقليديـــة امعـــة ا عـــن ـــ تتم املنتجـــة امعـــة ا أن ـــ إ
مثــــــل التفعيــــــل خــــــالل مــــــن واملجتمــــــع للطالــــــب ا خــــــدما تقــــــدم ــــــ وال جديــــــد، وفلــــــسفي يفكــــــر

التعليم ـــا ظائف و ا وذلـــكوصائـــص ، ـــ املعر قتـــصاد ملؤشـــرات وفقـــا دميـــة، وا والبحثيـــة يـــة
ً

ماليــة د مــوا تحقيــق أجــل إضــافيةرمـن البحــوثذاتيــة ــا م متعــددة أســاليب خــالل مــن امعــة، ل
ات، شا س و والفنية العلمية ة املشو وتقديم العلمية، رالتطبيقية شطةر   .نتاجيةو

عــز ــر ا) 2020،391(الــدينىو ،ّأن ــ العل والبحــث التعلــيم، وظــائف تحقــق املنتجــة ُامعــة

عـــــــض ر لتطــــــو افيــــــة ال نــــــة املر ـــــــا عط ــــــي الوظــــــائف، تلــــــك ـــــــا ف امــــــل وتت العامــــــة، دمــــــة ووا
املاليــة د املـوا عــض تحقيـق ـق طر عــن ـا ن موا ــز عز عـن فـضال التعليميــة، ا وخـدما ا، رـشاطا ز

ً

م متعــــــددة وســـــائل خــــــالل مـــــن امعــــــة ل املــــــستمرضـــــافية والتعلـــــيم ذاتيــــــا، املمـــــو التعلــــــيم ـــــا
ً

ل
ا وغ نتاجية شطة و التعاقدية، والبحوث ات شا س   . رو

ـ العل البحـث ـز عز و امعـات ا ر تطـو عمليـات املنتجة امعة ا ومصط وم مف بر زكما
وعاشــو مقــداد ــ ب يــذكر حيــث امعــات، ا اســتقاللية ــادة رو يت) 2018،165(ز ــومأنــھ مف عــدى

للعمليــة املناسـبة نتاجيـة ـشاطات ال سـة مما إلـــى امعــة ل التقليــدي ــوم املف املنتجـة امعـة را
العمـــل، حقــل ــ نتــاج ل مــشا عــة ومتا ، ــ املعر نتــاج و ــ العل البحــث خــالل مــن التعليميـة،

ــ التمو ــ ع ــا اعتماد مــن قلــل و إضــافية ماليــة د مــوا ــا ل يحقــق الــذي عــنرمــر أمــا ، ــا ا رل
دبيـــات ـــا تناول فقـــد املنتجـــة امعـــات ا صـــيغة ـــ إ للتحـــو امعـــات ا تواجـــھ ـــ ال لالتحـــديات ّ

ي)  Alhelou, Al-Hila, 2018(مثـــــــــــل الوذينـــــــــــا وموســـــــــــاو) 2007(و وفالطـــــــــــة ) 2015(يو
والدســــــــــــــــــــــو) 2017(والغامـــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــي را ليفــــــــــــــــــــــة) 2020(والز ــــــــــــــــــــــ) 2014(وا ما ) 2015(وا

بو) 2015(والوشا ادي)  2020(روا ي)  2011(وال كما   :و

امعـــات - ا ة إدا ــــ ع ة القـــاد املعرفيـــة القيـــادات رغيـــاب منظمـــاتر ـــا منتجــــةرباعتبا معرفيـــة
توافر من بالرغم د،للمعرفة ة، راملوا شر وال املادية، انات م  .والتقنية و

ـادي - والبحـث التعلي انب ا ع امعة ا شاط ةاقتصار ـ كب فجـوة وجـود ـ إ ّأدى

ــ" أسا جانــب عطــل ممــا ثمرة، املــس ــ غ املعرفيــة ــا وطاقا املجتمــع خدمــة ــ ا ســال ن ربــ
ــــ م ــــس ومتنوعــــة إضــــافية ليــــة تمو مــــصادر تحقيــــق ــــ املتاحــــة قتــــصادية ــــا د موا رمــــن

ن ومـن ناحية، من امعة ل ة مجز ة ثما اس عوائد وتحقيق املا ز ال أخـررغطية ىاحيـة
امعية ا ا سال من أسا كجزء جتماعية والتنمية قتصادية ع املشا وتنمية ر رتطو  ر

عات - كمشر ا ق سو و إنتاجية ع ومشا امج ل امعات ا وافتقار ةر  .نا

التخصـــــصات - ن بـــــ لتحـــــاق ـــــ التـــــواز لاللتحـــــاقإنحيـــــث: نعـــــدم يميلـــــو الطلبـــــة نمعظـــــم
و جتماعية والطبيةبالتخصصات ندسية وال التطبيقية العلوم عكس ع  . سانية
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ـــــام - ا للتعلـــــيم الداخليـــــة الفعاليـــــة خـــــالل: انخفـــــاض مـــــن ذلـــــك ن بـــــ مـــــدخالتو نـــــة رمقا
امعات ا    .ومخرجات

ســـو - ومتطلبـــات اجـــات التعليميـــة امج ـــ ال مالئمـــة حيـــثققلـــة لـــضعفالعمـــل ذلـــك يرجـــع
و اص ا والقطاع امعة ا ن ب التحتيةالعالقة ية والب الثقافة    .ضعف

واملعلوماتيــــة - التكنولوجيــــة ة ــــ: رالثــــو وال الثالثــــة املوجــــة عليــــھ يطلــــق بمــــا حاليــــا العــــالم يمــــر
املتقدمــــــة، املعرفــــــة ــــــ ع عتمــــــد ة ثــــــو ـــــ و والتكنولوجيــــــة، املعلوماتيــــــة ة الثــــــو ــــــ رتتجـــــسد ر

الدقيقــة، ونيــات لك ــ ع عتمــد و للمعلومــات، مثــل ســتخدام ندســةو وال والكمبيــوتر
جتماعيــــــــة و قتــــــــصادية املجـــــــاالت مختلــــــــف ــــــــ ع ثـــــــر عظــــــــيم ــــــــا ل ـــــــان ممــــــــا ـــــــة، يو ا

شر ال حياة ع املؤثرة والتعليمية والعلمية  .والسياسية

العامليـــــة - املنافــــسة حـــــدة ــــادة التكنولوجيـــــا: ز أن املتقدمــــة الـــــدو ــــ الـــــسياسة صــــناع ك لأد ر
بحــــاث إجــــراء ــــ ع ة قتــــصادي،روالقــــد للنمــــو ساســــيان العــــامالن مــــا املعرفــــة وإنتــــاج

ب ــــس مـــا ش عــــ الالمتنـــا"فـــنحن التنافــــ أي"العـــصر الســــتغالل دولــــة ـــل ــــس و ،
التقــــدم أن الــــدو ــــذه أيقنــــت التــــا و ــــا، خا وتحقيــــق قتــــصادي ــــا نمو ــــز لتعز لوســــيلة ر

التنــــ مــــن ـــــ قتــــصادي النمــــو مفتـــــاح ــــو خـــــاللزالتكنولــــو مــــن وذلــــك ، الالمتنـــــا افس
ـا وتطبيق بحـاث نتـائج مـن سـتفادة و الـصناعة مجـال ـ الدقيقـة التكنولوجيـا استخدام
املتقدمــة بالــدو الرائجــة الــسياسات مــن بحــاث مراكــز ــشاء إ فأصــبح الــصناعة، مجــال لــ

ود العامليــة، املنافــسة ــادة و قتــصادي والنمــو الــصنا التقــدم أجــل أقــصرزمــن حيــاة ة رو
أدى ممـــا متقدمـــة، جديـــدة تكنولوجيـــا عـــن للبحـــث ات الـــشر ـــ ع الـــضغط ـــادة و زللمنـــتج،
مـن لالسـتفادة مـا بي شـراكة عقـد ومحاولـة امعـات ا ـ إ ات والـشر ع املـصا توجھ إ ذلك
وأصبحت ائية، وال ة متغ بل ثابتة املعرفة عد ولم التكنولوجيا مجال امعات ا ة خ

نامل بـــ الفجـــوة ـــادة ـــ إ يـــؤدي ممـــا املتقدمـــة للـــدو القـــوة املـــصادر مـــن امـــا ا مـــصد زعرفـــة لر
ً ً

أس ـــ إ املــادي املــال أس ــ ع عتمـــاد مــن القــوة تحولــت حيـــث والناميــة، املتقدمــة رالــدو ر ل
ـ ع عتمـد اليـوم العـال قتـصاد و املجتمع التنافسية الكفاءة وأصبحت ، املعر املال

قطاعاتستخدا ل داخل للمعرفة الكثيف بلدم ل والعمل  .نتاج

وتزايـد - ، ـ املعر قتـصاد عليـھ يطلق ما إ العالم قتصاد تحو إ املعر النمو لأدى
ر والتطــو البحـث ـشطة أ ـ ثمار سـ وأصـبح ا، وتتـداول املعلومـات ـتج ت ـ ال ات الـشر عـدد

"R&D "مجتمعــــات دعــــائم ــــم أ أنمــــاطمــــن ــــ تحــــوالت ــــ إ تــــصاالت ة ثــــو وأدت راملعرفــــة،
العــــال ــــط: قتــــصاد ولة وســــ العامليــــة، املاليــــة ســــواق ــــشار ان ــــ التوســــع ــــا م أ رومــــن

ونية لك املقايضة مثل جديدة أنواع و وظ املال،  رأسواق

العمــــل - يـــة ب ـــ ـــ قديمـــ: التغ ــــن م انـــدثار ـــ إ التكنولوجيــــة ة الثـــو أدت ــــنرحيـــث م ـــو وظ رة
عنـــدما ن العــشر القــر ايــة ــ حــدث مــا ــذا و املتقدمــة، التكنولوجيــا ــ ع عتمــد نجديــدة
قتـصاد ـ إ الـصنا قتـصادي التحـو مـع ة ـ الكب ات الـشر ـ الوظـائف عدد لانخفض
العاملــــة يــــدي ــــ ع عتمــــاد و قتــــصاد ــــات محر ــــ الدقيقــــة عمــــال ت وصــــا ، ــــ راملعر

ة، واملتخصـصةراملد املـستقبلية العاملـة القـوة ب وتـد علـيم امعات ا بھ تقوم ما رو
ســاعدت تـصال وسـائل وأن ـا أمر مثـل املتقدمــة بالـدو ـ قلي قتـصاد ـة تقو لـدف

ـ الك ات الشر استقطاب إ أدى ذا و العالم، أنحاء جميع من ن العامل مع التعاقد ىع
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مـــ ة ـــشر ال وطنــــھللكفـــاءات ـــ عمـــل أن الفـــرد انيــــة إم ـــ وأصـــبح العـــالم، دو مختلــــف لن
آخر ان م ا مقر مؤسسة أن شركة  .ساب

ات: العوملــة - ـــ متغ إطــار ــ ل ـــش والــذي ديــد، ا العـــال النظــام ســمات ـــم أ العوملــة تمثــل
العــالم، دو ن بــ املــسافات ــ تال ــ إ أدى والــذي تــصالية، و التكنولوجيــة ة لالثــو وتــدفقر

أصــــبح بحيــــث جغرافيــــة، أو سياســــية ــــدود مراعــــاة دو تــــصال، وســــائل ــــ ع ناملعلومــــات
مـوال وس ر انتقـال ـة وحر الدوليـة، املاليـة سـواق وتطو ة صغ ونية ة قر لھ ؤالعالم ر
وســــائل ـــ ع ــــا وآثر املعلومـــات ة وثــــو لفـــة، وت وقــــت بأقـــل ــــدود، ا ـــ ع ــــدمات وا روالـــسلع

ونظـــم متعـــددةعـــالم أو ات للقـــا العـــابرة العمالقـــة الـــصناعية ات الـــشر ـــو وظ رتـــصاالت ر
ـــة حر واتفاقيـــة ـــ الك ومـــات ا عـــض قـــوة ـــا قو ـــ تنـــافس أصـــبحت ـــ وال ـــسيات، ىا
وانتقـــال ة التجـــا ـــة حر أمـــام الـــدو جميـــع ـــ ا مـــصراع ـــ ع ســـواق فتحـــت ـــ وال ة رالتجــا لر

مــوال وس فقـــ. ؤر العوملـــة؛ ظـــل ـــ ـــو إ ينظـــر وأصـــبح ، ـــام ا التعلـــيم مـــن ـــدف ال ـــ غ د
جــــذب عامـــل ـــام ا التعلــــيم وأصـــبح ، العـــال للـــسو مــــة الال ات ـــا امل إلنتـــاج امعـــات قا ز ر

امعـــات ا ن بـــ ـــ املا ـــ ـــان كمـــا املنافـــسة عـــد لـــم لـــذلك يجـــة ون ثمار بـــلاملحليـــة،لالســـ
جم أمام تحديا التنافسية ل ش عاملية امنافسة   .امعاتيع

جامعة فقدولبناء ومنتجة أساسية خطوات وجود ع دبيات    .(Li, 2016)اتفقت

مـــن - العمـــل فـــرص خلـــق مبـــدأ ـــ ع ـــ ك ال ـــ إ التوظيـــف ـــ ع ـــ ك ال مـــن امعـــة ا دو ـــل رتحو
ــ العمــل فــرص خلــق ــ ع ن قــاد طــالب ج لتخــر ا وتخصــصا ــا منا وتــصميم ــ تب رخــالل

أ يتطلـــــب ممـــــا ، ــــــارقالـــــسو ف و بحـــــاث ثمار اســـــ حـــــو س التـــــد وطـــــر منـــــا تتمحـــــو لن رق ر
امعيـــة ا ادة الـــش وتـــصبح العامليـــة التنافـــسية ـــ م ـــس أن مـــن امعـــة ا لـــتمكن عـــات ُواملخ

العمل لسو دخو قبطاقة  .ل

نـــاء - و ن ج ـــر وا اصـــة وا العامـــة القطاعـــات مـــن ة املـــص اب ـــ أ مـــع قيقيـــة ا الـــشراكة
ن املتوا ات املجتمـعزالشرا ـ املختلفـة القطاعـات مـع والتفاعـل سـتفادة امعـة ل ـيح ت ـ ال ة

مــــــن ـــــ ثماراملح ســــــ كأصـــــوخــــــالل ن ج ر ــــــلبــــــا ع ــــــ ك وال مة، ــــــ ة ثما شــــــراكةراســــــ
ـشآت عامل املــشا ـشاء إ ـ والتوســع ح، للـر ادفـة ال ـ غ معيــات وا عمـال، واد و ة، رالـصغ ر

الص شآت وامل كة، املجتمعاملش عمال ادة ثقافة لبناء ة املعز ة رغ   .املحز

مجـاالت - ـ املتقدمـة امعـات ا مـع الوثيـق بالتواصل ذلك تم و واملعرفة التقنية ن وتوط نقل
ومراكــــز العلــــوم، وحــــدائق العلميــــة الواحــــات إقامــــة التقنيــــة نقــــل وســــائل ومــــن عمــــال ــــادة ر

ــــرامج و عمــــال ــــادة و ــــار متنوعــــةربت قيقيــــة وا اضــــية ف اضــــنات وا ــــة الفكر ّامللكيــــة

ع املــــشا واستــــضافة يــــة املكت ات ــــ والتج ة ــــشا س ــــدمات ا وتقــــديم ال شــــ و رــــام ر
وقطاعــــــات امعــــــات ا ــــــ ع املرتكـــــز ــــــي الثال ن لــــــز ا ــــــة بنظر ـــــس مــــــا وتجــــــسيد ـــــا عاي وو ر

املدر بالتوأمة ة واملعز ومة وا وعمال املجاالتز املتقدمة امعات ا مع شودةسة   .امل

ـار، - بت و والتأمــل ـار ف وتوليـد ـار بت و بــداع ـ ع القـائم لإلبــداعوإطـالقالتعلـيم العنـان
ـــيح ي الـــذي التخـــصص متعـــدد ـــ التعلي النظـــام ـــ تب يتطلـــب ـــار بت و النمطيـــة، مـــن ُاملتحـــر ر

ختيــار و يــل التأ عــدد فرصــة فــق،ملطالــب ســعة ــ ين ممــا املتنوعــة التخصــصات ن بــ ّمــن
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ـــ م ــس التخصــصية عــاد متعـــدد عليميــا مناخــا وجــد و ـــار، ف ــط و ، ــ التفك حابــة ُو ً ً
ر ر

ع مشر إ ا ل تحو يمكن فكرة إ والوصو  .منتجل

فوجــو - عمــال، اد لــر ــة واملعنو املاديــة انــات م تــوف ــ ع ة القــاد القيــادات وإختيــار ةر دا  رد
نحــو والتحــو املعرفــة جيــل بنــاء بآليــات واملتعلقــة عمــال ــادة نحــو التوجــھ ميــة بأ لالواعيــة ر
ــــادة ثقافــــة ــــشر و اديــــة، الر املنتجــــة امعــــة ا بنــــاء عناصــــر ــــم أ أحــــد ــــو ــــ املعر رقتــــصاد

وإيمــــان متنوعـــــة ــــرامج و ال طــــو وقتــــا يتطلــــب عمــــال
ً ً

ــــ لتب املنتمطلــــق امعــــة ا جـــــة،صــــيغة
التنمية بخطط العلمية البحوث ط و اتيجية س طط ا ضع رو   .و

وظــائف امــل ت ــ ع عتمــد وسياســات آليــات ـ تب ميــة أ ــ ع دبيــات مــن العديــد أكــدت كمـا
امعــات ا صــيغة ــ لتب امعــة مثــلا ،2019 حنفــي، ؛.(Abramo, etall,2011 املنتجــة ــ الس ؛

ــــــــــــي، را ي2017 اد،العبــــــــــــ؛2017 شــــــــــــعبان،؛207 والز والــــــــــــشمرا عــــــــــــو ؛2017عنيــــــــــــق؛وابــــــــــــنن؛
س، فرغ2015وعيدار وعباس2018،؛ النقيب وأبو؛ ي) 2018سليمة،يوالز كما   : و

التنفيذي - املاجست مثل املدفوعة العليا اسات للد جديدة   .ربرامج

للقـضا - بـرامج مثـل عمليـة وتخصـصات ات مـسا ـ جـل ة قـص مدفوعـة ية تد ربرامج ـر ة
ن املراجع ن للمحاسب برامج أو دار القضاء   .يمجال

مــن - أخــر منــاطق ــ امعــة ا خــارج املدفوعــة يــة والتد ــسية التد امج ــ ال وتوســيع ر ىتطـو ر ر
أخر دو أو ىالدولة   ل

أو - وميـــــــــــة ا املؤســــــــــسات أو ــــــــــاص ا القطــــــــــاع مـــــــــــع ات ــــــــــشا س أو البحثيــــــــــة رالتعاقــــــــــدات
الدولية   .املؤسسات

ـسيةإجراء - التد امج ال ل تمو مة املسا أجل من للتنمية دولية مؤسسات مع راتفاقيات
امعة با والبحثية ية   .روالتد

ا - ج وخا امعة ا داخل قتصادية العل شر ال شاطات وتوسيع ر   .رتطو

امعــة - ل املتاحــة أو اململوكــة ــ ا أو امعــة ا مــالك داخــل غــة الفا املــساحات راســتخدام ر
والنقــــلــــ ــــشغيل وال البنــــاء أســــلوب أو التــــأج ــــق طر عــــن أمــــا ة ثما اســــ أوBOTرمجــــاالت

كــدو علميـة اقتـصادية أو ـة تجا مراكـز ــشاء إ أو للطـالب املـساكن كتـأج املباشـر ثمار رسـ ر
الطبية العلمية ات املخت أو شر   .ال

ــــق - طر عــــن ات ــــا بت أو اع ــــ خ اءات ــــ ل قتــــصادي اخيصرســــتغالل ــــ أوLicensingال
قتصادية أو ة التجا ات رمتيا  .Franchisingز

م - تخصــــصا مختلــــف ــــ للطــــالب اديــــة الر ات املبــــاد دعــــم ــــدف املعرفــــة حاضــــنات ــــشاء رإ
ة ــشر ال د املــوا ـ تم ــ ع ـ ك ال ــ إ ادفـة ال طــط ا ـداف ا مــع ـ لتتما والعلميــة رالعمليـة

ا ــــوادر ال لــــدي الكفــــاءة ن مركــــزوتحــــس ــــ إ املؤســــسات تلــــك مثــــل ــــل وتحو م وحفــــز لوطنيــــة
حيو وتق  .يعل
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يص - ـــــ ل مـــــة الال ــــدمات وا الوســـــائل لتــــوف ات ـــــشا س و البحـــــوث مراكــــز ـــــ ثمار زســــ ر
الفنيــــــــــــة ات ـــــــــــشا س وكـــــــــــذلك اديميـــــــــــة و ــــــــــــا م التطبيقيـــــــــــة العمليـــــــــــة البحـــــــــــوث روإنجـــــــــــاز

قتصادية    .و

املـــستم - بــالتعليم ثمار املؤســـساتســ تمكــن يـــة تد ــرامج و حلــو وطـــرح املجتمــع، ردمــة ل
م ا ا م وصقل ا د موا يل وتأ ر تطو من ومية ا ات روا   .ر

اســـة د مثـــل املنتجـــة امعـــات ل العامليـــة امعـــات با النمـــاذج عـــض ـــ إ دبيـــات ت أشـــا ركمـــا ر
(Pruvot, Claeys-Kulik, Estermann, 2015; Pruvot, Estermann, 2017; Pruvot, Estermann, 
Kupriyanova, 2017 ; EUA Public Funding Observatory 2017; Broucker, Leisyte, 2015; 

Kupriyanova, Estermann, Sabic, 2018)ـة التجا سـتفادة ع ا جامعا ركزت اليا اس رففي
املال الــــصناديق ثمار اســــ و ات ــــشا س و بحــــاث وعقــــود ــــة الفكر امللكيــــة ــــرمــــن امعــــات با يــــة

البحـــث حـــدائق ر تطـــو ـــ بحـــاث مراكـــز ـــشطة أ املعرفـــة(مجــال ـــ) أو حاليـــا موجـــود ـــو مثلمـــا
ً

وار مـا للتقنيـة Macquarie Universityيجامعـة اليا اسـ حديقـة  Australian Technologyأو
Parkإضــ ماليــة د مــوا تــوف اســتطاعت ي، ســيد منطقــة ــ امعــات ا مــن مجموعــة افيةرضــمن

الــت ال ــ ال العوائــق عــض وجــود مــع ، ر والتطــو البحــث ــود التجــار ســتغالل ذلــك ــ زبمــا ي
أعـضاء اسـتجابة مـدى وكـذلك والتنظيميـة القانونية النوا ا م أ ومن ا عل يتغلب أن تحتاج
البحـث ـشاطات مـن م دخـول ـ ع سيؤثر ان إذا خاصة التوجھ، ذا ل ن والباحث س التد ريئة
أن بإعتبـار ـشطة ـذه إيـرادات ـل ـ ع ستحوذ امعات ا عض أصبحت حيث ر، والتطو
املــستخدمة البحثيــة انيــات م و ــسية التد يئــة ال عــبء مــن جــزءا ــ عت ــ العل البحــث رــشاط

ً

امعة ل ملك ا   .ف

للتكنولوجيــــــا ش ماسوســــــ ــــــد مع عــــــد كيــــــة مر املتحــــــدة الواليــــــات ــــــ نموذجــــــاMITُو
ً

مثاليــــــا
ً

قطــاع مــع التعــاو خــالل مــن املنتجــة امعــة ا ــ كيــة مر ــة للتجر نومتقــدما
ً

يئــات و الــصناعة
س التـــد يئـــة أعـــضاء قبـــل مـــن ات ـــا بت و اع ـــ خ بـــراءات ل شـــ ـــ عمـــال وقطـــاع راملجتمـــع ر

التقنيـــــة نقـــــل مكتـــــب خـــــالل مـــــن وكـــــذلك ـــــة الفكر امللكيـــــة مايـــــة امعـــــة  Transfer ofبا
Technology Officeاملغــامروتــوف املــال الــذينVenture Capitalرأس س التــد يئــة رألعــضاء

ق سو وال ج و لل تحتاج ات ا ابت أو ار أف م   .رلد

تـــضاؤ مـــع ـــام ا للتعلـــيم إضـــافية ـــل تمو مـــصادر تـــوف ـــا جامعا اســـتطاعت ـــل ا ال ـــ لو ز
القـــر مــن نــات الثمان بدايـــة ــ التقليديــة ـــاناملــصادر محل تأخــذ البحــث ـــشطة أ فبــدأت ، ــ املا

عتمــد التعلــيم وأصــبح يــة التد ــشطة ــ ع عــالوة لإليــرادات ة املــد امعــات ا ــشطة أ رضــمن ر
اتبعــت ــ ال ــة التجا أو التقنيــة أو العلميــة اضــنات ا املنتجــة ــشاطات ال ــ ع ايــدة م ة ربــصو ر

ة دا و التنظيم ي مر ولندا. رالنموذج ـتو تو جامعـة ـTwente Universityعمدت إ
التوجـــھ ــذا ــشمل ل املنتجــة امعــة ا وضــع ــ إ التقليديــة امعــة ا صــيغة مــن جيا تــد رالتحــو ل

العلميــــــة ا ــــــشط أ مختلــــــف ديــــــد ــــــسية،ا يــــــة، رالتد ــــــم. والتقنيــــــةوالبحثيــــــة، روالتد أ تمثلــــــت
وا ــسية التد التعاقــدات ــ املنتجــة امعــة ا ــذه عــنرــشاطات ة ــشا س و يــة والتد رلبحثيــة ر

معلومــــات متــــاجر ن ــــو وت مباشــــرة س التــــد يئــــة أعــــضاء أو ليــــات وال العلميــــة قــــسام ــــق رطر
علميــــة ــــشطة والتقنيـــــةScience and Information   Shopsوأ العلميــــة ات ــــ ا ق ــــسو ل
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ــــــ وت املجتمــــــع ــــــ خــــــر يئــــــات وال واملنظمــــــات املؤســــــسات ــــــ إ اتــــــصالىواملعلوماتيـــــة مكتــــــب ن و
التقنيــــة   Industrial Laison Officeصــــنا ونقــــل طــــط وا الــــسياسات ســــم ــــ رللمــــساعدة

اتــصال مجموعــة ــشكيل و املجتمــع، ــ الــصناعية واملؤســسات ات الــشر ــ إ  Laisonالــصناعية
Group إجـــــراء أجـــــل مـــــن املجتمـــــع ـــــ خـــــر يئـــــات ال مـــــع تفاقيـــــات عقـــــد ساســـــية ـــــا م ىم

إقامــــــــــةالت ـــــــــ واملـــــــــساعدة واملاليــــــــــة، والقانونيـــــــــة قتـــــــــصادية ات ــــــــــشا س و البحثيـــــــــة رعاقـــــــــدات
التقنية اضنات وا عمال وحاضنات ة الصغ عات   .واملشر

ـ التم بمراكـز س ما ل وتمو شاء إ تم كندا ـ) Center of Excellence(و ملراكـز"و صـيغة
بتوث للقيام امعات ا داخل موجودة الـصناعية،بحثية واملؤسـسات امعـات ا ن بـ العالقات يق

الوطنيــــة العلــــوم مؤســــسة قامــــت عنــــدما الــــسبعينات بدايــــة مــــع املراكــــز ــــذه صــــيغة ــــرت ظ وقــــد
مــا ــ و والــصناعة، املجتمعـات ن بــ العالقــة وتـدعيم ر لتطــو امج ــ ال مـن مجموعــة ــل بتمو بكنـدا

والــصن امعــة ا ن بــ كة املــش بحــاث بــرامج عليــھ مــنأطلــق بكنــدا و أونتــا جامعــة ــ عت و راعة،
التم مراكز برامج ت تب ال امعات ا   أك

اليابان جامعة أو شاء إ تم اليابان مـن)طوكيـو(لو العديـد ـشاء إ ـا تال ثـم ـ مي يـد ـ ع
عـــام ــــ و ــــد واملعا امعـــات ـــة1998ا ر عــــن ــــرا تقر امعـــات ا مجلــــس القــــرؤقــــدم نامعــــات

ــ امعــات ا تقــدم بنــاء إعــادة ــ ع قـوم و منافــسة، ئــة ب ــ امعــات ا ــ تم ن والعــشر ـادي ا
القـــــر منظــــو مـــــن ــــا اتبعا امعــــات ا ـــــ ع ــــ ب ي ـــــ ال ساســــيات ــــر التقر قـــــدم الوقــــت ننفــــس ر

جعـل خالل من امعة ا استقاللية وضمان والبحث التعليم جودة ن تحس ن، والعشر ادي ا
امعــــات ا ن بـــ التعـــاو أو ط الـــر سياســـة اليابـــان ـــت وانت نـــة مر ـــ أك والتعلـــيم البحـــث ننظـــام و

أخــــر ناحيــــة ومـــن ناحيــــة، مـــن امعــــات ل ي الــــذا ـــل التمو لتحقيــــق الـــصناعة وقطــــاع ـــا ىبمراكز
الصناعة بقطاع وض وال التكنولو التقدم   .تحقيق

ام ا ــ ع ـــ ك ال تــم الـــسعودية يــة العر اململكــة حيـــثو منتجــة جامعـــات ــو لت ـــا يئ ب نعــات
ـــــــ البح ـــــــ للتم مراكـــــــز ـــــــشاء إ تـــــــم حيـــــــث ـــــــ البح ـــــــ التم ومراكـــــــز البحثيـــــــة ـــــــ الكرا ـــــــا ف ـــــــشر ين

امعات بدعمبا ـشاء) 550(ماالناشئة إل ـال رمليـو املرحلـة) 13(ن ضـمن وذلـك بحثيـا مركـزا
امعات ا يع دف ، البح التم مركز ع ملشر ـوو العل البحـث ـشاط ب تمـام ع

من العديد املراكز ذه شاء إ خطة وتضمنت ر، ي،(التخصصاتوالتطو   ) 2020،68السفيا

يـــة والعر املحليـــة اســـات الد مـــن العديـــد ــت أجر فقـــد املنتجـــة امعـــات ا ـــ إ التحـــو مجــال رو ل ّ

ر ال اسـة د ـا م التحــو ومعوقـات تحـديات تناولــت ـ وال يـة جن رو ل النتــائج) 2020(يــاوّ ـرت وأظ
رة، واملــــــا ـــــة املد الوطنيـــــة ـــــوادر ال وتـــــوف البطالـــــة مــــــن ـــــد ا ـــــ م ـــــسا املنتجـــــة امعـــــة ا رأن
تحـــــــديات وجــــــود عــــــن وكــــــشفت لالقتــــــصاد، واملـــــــستدامة املــــــستمرة التنميــــــة متطلبــــــات وتحقيــــــق

ـــــ إ للتحـــــو الداعمـــــة ن والقـــــوان والدســـــات عات ـــــشر ال قلـــــة ـــــا ابر لللتحـــــو ّل امعـــــةزّ ا نمـــــوذج
جـود و ، ـام ا س التـد ـ ع ا واقتـصا ـ املح املجتمـع حركـة عـن امعـة ا عزال وا واملنتجة، ر ر

م الال ل التمو وقلة املجتمع، تجاه ا سال و امعة ا دو ن ب زفجوة ر   . ر

والدســـو ـــي را الز اســـة د ــ ـــ) 2020(رو اديميـــة القيـــادات دو عـــن الكـــشف ـــ إ رـــدفت
متطلبــ عبــدتحقيــق مــام جامعــة ــ س التــد يئــة أعــضاء نظــر ــة وج مــن املنتجــة امعــة ا رات

جامعــة ــ املنتجــة امعــة ا متطلبــات لتحقيــق حــة املق جــراءات وتحديــد فيــصل، بــن الــرحمن
ــ إ البحــث نتــائج ــرت وأظ س التــد يئــة أعــضاء نظــر ــة وج مــن فيــصل بــن الــرحمن عبــد رمــام

أفــراد ن بــ موافقــة نــاك امعــةأن ا متطلبــات تحقيــق ــ اديميــة القيــادات دو ــ ع رالبحــث
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، ــ و باملرتبــة التعليميــة املتطلبــات ي تــأ حيــث فيـصل، بــن الــرحمن عبــد مــام بجامعــة املنتجـة
وكـشفت البحثيـة، املتطلبـات ي تـأ ـ خ ـ و واملجتمـع، نتـاج قطـاع مـع الشراكة متطلبات ا يل

امل من عددا وجود عن
ً

والـصناعة، نتـاج قطـاع مـع الـشراكة و وخدميـة حثيـة و عليمية عوقات
ا عل للتغلب ليات   . ّوقدمت

الغامــــدي اســــة د نتــــائج كــــشفت ــــ) 2017(ركمـــا املعر قتــــصاد تطبيــــق مؤشــــرات ضــــعف عــــن
ب ســـ الباحـــث وعـــز العامليـــة؛ ب التجـــا ضـــوء ـــ املنتجـــة امعـــة ا خـــصائص لتحقيـــق ىكمـــدخل ر

قلـــــة ـــــ إ اتذلـــــك ــــــ وا ب التجـــــا مـــــن ســـــتفادة وقلــــــة ـــــ املعر قتـــــصاد مؤشـــــرات رتطبيقــــــات
املتطلبـات مع ناسب ت إنتاجية برامج إليجاد العمل سو مع ات الشرا فاعلية وضعف قالعاملية،
مــــشكالت ـــا أبر املعوقـــات عــــض جـــود و ليـــة، التمو امعـــة ا حاجــــات ـــ لتل والعامليـــة زاملحليـــة و

للمـــــشا ا نفــــس ـــــل املؤســـــساترالتمو تجــــاوب وعـــــدم ذاتيــــة، إيـــــرادات ــــا عل تــــدر أن يمكـــــن ــــ ال ع
تـــداخل ـــ إ باإلضـــافة لك، املـــس غبـــة تلبيـــة ـــ ع دائمـــا عمـــل ـــا أل امعـــة ا ح ر مـــع رالـــصناعية و
إنتاجيــــــة ع ومــــــشا امج ــــــ ل امعــــــات ا وافتقــــــار ، واملنتجــــــة العلميــــــة املؤســــــسات ن بــــــ رالـــــصالحيات

ونو ـــة، نا عات كمـــشر ا ق ــسو اســـيةوو الد املنـــا مـــن العديــد نـــاك ف امج، ـــ وال املنـــا رعيــة
العلميــــــــة ات للتطـــــــو ا عــــــــض مواكبـــــــة وعـــــــدم للمعرفــــــــة عة الـــــــسر التغيـــــــــرات تالئـــــــم ال امعيـــــــة را
ذلـــك يرجـــع حيـــث العمـــل ســـو ومتطلبـــات اجـــات التعليميـــة امج ـــ ال مالءمـــة وعـــدم قوالتقنيـــة،

وضـــع ـــاص، ا والقطـــاع امعـــة ا ن بـــ العالقـــة وانخفـــاضلـــضعف البحثيـــة، يـــة والب الثقافـــة ف
مة مــــــسا ومحدوديــــــة م، مــــــ املخرجــــــات ــــــسبة ي وتــــــد ، ، ــــــام ا للتعلــــــيم الداخليــــــة الفعاليــــــة

ــــ التــــواز عــــدم و ليــــة، امعــــات ا ــــق طر عــــن اســــية الد الفــــرص تــــوف ــــ ــــاص ا نالقطــــاع ر
التخصصات ن ب   .لتحاق

املاجد اسة د نتائج معوق) 2018(روكشفت ضـوءعن ـ الـسعودي ـام ا التعليم ل تمو ات
وضـــــعف ات ـــــشا س و البحـــــوث وقلـــــة ـــــة وإدا تنظيميـــــة طبيعـــــة ذات املنتجـــــة امعـــــة ا رفلـــــسفة ر

عات الت عات والت العل بالوقف لية التمو املصادر وقلة ة ثما س ع راملشا   ر

ن الــسالط اســة د ت أشــا ركمـا وإدا) م2005(ر تنظيميــة معوقــات وجــود ــ تحــدإ ة ــشر و ــة مــنر
ر اسـةتطو د نتـائج كـشفت كمـا ـاص، ا القطـاع ومؤسـسات امعـات ا ن ب املؤسسية رالشراكة

ي يــــان)م2008(القحطــــا الث اســــة ود العثمــــان) ٢٠٠٩(ر، اســـــة التحـــــدياتعــــن) 2010(رود وجــــود
مجــــال ـــ ـــاص ا القطـــاع ومؤســـسات امعـــات ا ن بــــ الـــشراكة تفعيـــل ـــ جيـــة ا وا رالداخليـــة

ــال الدبا اســـة د نتـــائج ت أشــا كمـــا ات، ـــشا س و ربحــوث ر اســـة) ٢٠١٣(ر ـــ) 2014(يالـــشرود إ
مـــــع الـــــسعودية امعــــات ل التنمـــــو الـــــدو ــــز لتعز البحثيـــــة الـــــشراكة تفعيــــل ـــــ معوقـــــات يوجــــود ر

نتاجية   املؤسسات

و ــ ع املحليــة البحــوث نتــائج اتفقــت فقــد البحثيــة ات ــا بت و املنتجــات ق ــسو مجــال جــودرو
ي القحطـــــــا اســــــة كد ات ــــــا بت ة وإدا ــــــام ا لإلنتــــــاج قي ــــــسو ال ــــــشاط ال لتفعيــــــل رمعوقــــــات ر ر

ليفــــة). 2014( ا اســــة ــــ) 2014(رود العتي اســــة ــــض) 2014(رود ا اســــة يود اســــة) 2014(ر رود
اســــة) 2017(يالعــــس ــــصررود والنو املاجــــد) 2018 (القاســــم اســــة اســــة) 2018(رود الــــسالميرود

ـــــ) 2019(قـــــبالنوال) 2018( ي الل اســـــة مثـــــل. ")2017(رود محليـــــة اســـــات د نتـــــائج أكـــــدت روأيـــــضا
ً

)Yusuf & Atassi, 2017; Kayed & Hassan, 2011; (ـارانخفـاض بت دعـم ـ امعـات ا ردو
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ـادة بقطـاع تمام التنمية خطط وقصو اململكة أنحاء جميع عمال ادة رو ر عمـال،ر
بـ العالقـة ةوضـعف إدا ـ عمـال ــادة وقطـاع امعـات ا رن اتيجيةاملعرفـة،ر اســ وجـود وعـدم

وقــــصوبحثيــــة امليــــة ـــــارت انا ام لقلــــة ع املــــشا دعــــم ــــ الــــسعودية عمـــــال حاضــــنات دو رــــ ر
الداعمة الوسيطة املؤسسات مع التواصل   وقنوات

ي القحطـــــا اســـــة د نتـــــائج كـــــشفت الناشـــــئة امعـــــات ا ضـــــ) 2017(رو كفـــــاءةعـــــن وفاعليـــــةعف
ــ مـــدىالكرا ن وتبــ والعامليــة املحليـــة ب للتجــا وفقــا الناشـــئة الــسعودية امعــات ا ـــ رالبحثيــة

ً

نـــــصر اســـــة د نتـــــائج كـــــشفت كمـــــا ـــــع، والتنو ر التطـــــو ـــــ إ ـــــا الـــــشراكة) 2018(رحاج ضـــــعف عـــــن
للمملكة الوطنية ة الر ضوء تبوك بجامعة ـ٢٠٣٠ؤاملجتمعية و اسـةم ) 2018(الغامـديرد

مرتفعة جاءت اص ا والقطاع جدة جامعة ن ب الشراكة معوقات وجود ن   .تب

ــــ ما ا اســــة د نتــــائج كــــشفت يــــا روعر
ً

نحـــــو) 2015( للتحــــو تحــــديات معوقــــات وجــــود لعــــن ّ

وقاعـــات اض أ مـــن ا ألصـــول امعـــة ا ثمار اســـ ـــ تمثلـــت ـــ ال لـــو ا وقـــدمت املنتجـــة امعـــة ٍا ر ل ّ

مــــن ــــا وغ ومالعــــب، املــــساحاتومعامــــل امعــــة ا ثمار واســــ إنتــــاج، كمراكــــز ا ثمر ــــس املرافــــق
ــــا نظام ــــ قتـــصادية التعليميــــة بالوحــــدات تمـــام و إنتاجيــــة، ض معــــا عمـــل ــــا ف رالـــشاغرة
والقيـــام جديـــدة، ـــوادر توظيـــف مـــن بـــدال ـــي ز ا العمـــل بنظـــام ن ســـ بمد ســـتعانة و ـــ رالتعلي

ذو دمـــة إنتاجيـــة ع مـــشا نفيـــذ يب املتنوعـــةر امعـــة ا مرافـــق ثمار واســـ اصـــة، ا حتياجـــات
عقــود وتوقيــع ، ــ العل نتــاج ــ س التــد يئــة أعــضاء طاقــة ثمار واســ متقدمــة، إنتــاج ركمراكــز

والتجار اص ا القطاع من مؤسسات مع   .يشراكة

مقــــداد ـــ ب اســــة د ت أشــــا ركمـــا امعــــة) 2016(ر ا ــــوم مف تطبيــــق ـــ امعيــــة ا ة دا دو ــــ رإ  ر
والتغلــــــب العقبــــــاتاملنتجــــــة ـــــــ لـــــــوع العامــــــةلوا دمـــــــة ا ومجــــــال س التـــــــد خدمـــــــة(ربمجــــــال

ـــ)املجتمـــع العل البحــــث مجـــال ـــ و تطبيــــق. ، ض ـــ ع ـــ ال العقبــــات مـــن عـــددا النتــــائج ـــرت وأظ
ـــــا أبر ـــــان و املنتجـــــة امعـــــة ا ـــــوم ـــــل"زمف التمو مـــــصادر مـــــن"قلـــــة مجموعـــــة اســـــتعراض وتـــــم ،

أ مـــن حـــة املق لــو ــالا ـــ" م ا أبـــو اســـة د ــ و جديـــدة، ـــل تمو مــصادر عـــن ) 2016(رالبحـــث
املالية د واملوا التحتية، ية الب متطلبات تحقيق مية أ ع  .  رأكدت

اســــــة د نتــــــائج ت أشــــــا ركمــــــا امعـــــــة) Ranjana Srevatsan,2011(ر ا ن بــــــ التعــــــاو دو ــــــ نع ر
جا ـ قليميــة قتـصادية التنميـة تحقيـق ـ اســةوالـصناعة د أكـدت كمـا ، ـسي س م رمعـة

)Borlaug, jacob,2013 (ـــــا ل تحو ـــــ دية الـــــسو امعـــــات با ا ق ـــــسو و املعرفـــــة نقـــــل دو ـــــ رع
اســة د ت وأشــا منتجــة، رامعــات امعــات) Garcia, Camacho, 2015(ر ا ن بــ الــشراكة دو ــ رإ

ك املنتجــة، امعـات ا صــيغة بنجــاح ــي مر الــصنا والــسو كيـة اســةقمر د نتــائج أكــدت رمــا
)Ansari, Armaghan, Ghasemi, 2016 (امعـة ا لـصيغة يرانيـة امعـات ا ـ تب خـالل مـن أنـھ

ــ اعــة الز ليــة ــ البحــوث نتــائج ق ــسو ل لــو وا املعوقــات ــ ع التغلــب اســتطاعت راملنتجــة ل
اسـة د نتـائج كـشفت كمـا ليـات) Stensaker , Bilbow , Breslow , Vaart,2017(رإيـران، عـن

والـــــتعلم س التـــــد ن بـــــ امـــــل الت ـــــز لتعز املتحـــــدة اململكـــــة ـــــ البحثيـــــة امعـــــات ا ا اتخـــــذ ـــــ رال
ات ومبـــــاد املنتجـــــة امعـــــات ا اتيجيات اســـــ ـــــ تب خــــالل مـــــن املجتمـــــع وخدمـــــة ـــــ العل روالبحــــث

اســـة د نتـــائج ت أشــا كمـــا ، ـــ التنظي ــ رالتغي إدا) Irvine, 2018(ر ـــ تب ميــة أ ـــ ـــرإ لتب ـــ التغي ة
بخطـط ـ العل البحـث ـط ـ ع ـ ك ال خـالل من كية مر امعات با املنتجة امعة ا رصيغة

املجتمعية  . التنمية
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والتكنولوجيـــة العلميـــة واملـــستجدات ات للتطـــو يجـــة ن أنـــھ الباحـــث يـــر ســـبق مـــا خـــالل رومـــن ى
امعـات ا أصبحت العالم، تجتاح ال جتماعية و قتصادية امعـاتو ا ـا ف بمـا الـسعودية

الوطنيـة ـة الر تطلعـات لـتالئم ـا ظائف و ـا أدوا افـة ـ النظر بإعادة مطالبة ؤالناشئة و ) 2030(ر
أفـــضل يف تـــص ـــ إ ـــا م جامعـــات خمـــس قـــل ـــ ع وصـــو ـــا أبر لولعـــل عامليـــة،) 200(ز جامعـــة

ـــــا لطال يـــــد ا ن و بـــــالت القيـــــام ـــــ ع قاصـــــرة امعـــــات ا ـــــداف أ عـــــد البحـــــوثفلـــــم إنجـــــاز أو ،
قـاطرة لتـصبح ، جتمـا و قتـصادي النمـو مباشرة بمشاركة مطالبة أصبحت بل العلمية،
إيجـاد ـ إ ـدف ـ ال اسـات والد باألبحـاث والقيـام املجتمـع، مـشكالت حـل ـ م ـس وأن رللتنميـة

خـــ مـــن جتمـــا و قتـــصادي النمـــو يل ســـ ـــ تقـــف ـــ ال املـــشكالت ملختلـــف تجـــسلحلـــو الل
ط الشراكة(الر ولعـل) أو ، أخـر ـة ج مـن ـدمات وا نتـاج وقطاعـات ـة ج مـن امعـات ا ن ىب

ذلك عن عب املنتجة امعة ا بصيغة   خذ

اسة الد رإجراءات
ّ:  

ي كما ا ومن اسة الد تطبيق إجراءات ي فيما الباحث ناو ري   : ل

اســـة الد رمــن
الوصـــفي:ّ املـــن اســـتخدام الواقـــعّتـــم توصـــيف ـــ ع القـــائم ية املـــ تھ صـــو رـــ

ا بوصــف ـتم و الواقـع ـ توجــد كمـا رة الظـا اسـة د ـ ع عتمــد الـذي الناشـئة امعـات ل ـا را
وصـــفا عطــي و ا، خصائـــص ــ و و رة الظـــا يــصف وكميـــا كيفيــا ا ـــ عب ــا ع ـــ ع و دقيقــا وصــفا
ً ً ً ً ً ًّ ُ

ا ـــــــــدف ـــــــــا م و رة الظـــــــــا ــــــــذه مقـــــــــدار ـــــــــ يو قميــــــــا
ً

عميمـــــــــاتر و تاجات اســـــــــت ـــــــــ إ للوصــــــــو
تحـو)2019،391العساف،( مـن تحـد ال املعوقات عن للكشف الوصفي املن توظيف وتم ل، ّ ّ

لو ا ع للتغلب ح مق تصو ناء و املنتجة امعات ا صيغة ا الناشئة امعات لا ر ّ. 

ـــا ُمجتمـــع وعين اســـة رالد
القيـــادات:ّ جميـــع مـــن اســـة الد مجتمـــع رتمثـــل

ّ ّ
و(اديميـــة عمـــداء

باململكــة الناشــئة امعــات با ات ــشا س و البحــوث ــد معا مــن) روكــالء ي الثــا ــ ا الد ربالفــصل
ــ ا الد ب1441/1442رالعــام ســ ــان وقــد قــصديا ــا إختيا تــم ــ ـــ

ً
ر ماّ ــو قــصديا م ختيــا

ً
ر

نتا امعــــات ا لــــنمط التحــــو مــــن تحــــد ــــ ال بالتحــــديات ة ــــ ب ا الفئــــات لمــــن عــــدّ حيــــث جيــــة
ُ

م ــس ـ ال الــسعودية امعـات با اتيجية ســ الوحـدات ــ أك مـن ات ــشا س و البحـوث ـد معا
ُ

ر
والبحــث س التـد الثالثـة امعــة ا وظـائف ن بـ امــل بالت نتاجيـة امعـات ا يم مفــا تطبيـق رـ

ــ الك م عــدد بلــغ وقــد املجتمــع وخدمــة ـ م) 52(العل مــ اســتجاب قائــدا
ً

قائــدا) 40(
ً

العــدد ــو و
يفن ســــــــ معادلــــــــة حــــــــسب ، ـــــــ الك اســــــــة الد مجتمــــــــع وفــــــــق العينـــــــة ــــــــم تحديــــــــد ــــــــ راملناســـــــب

سو  ).Thompson,2012,p59-60(نثام

  
إن املجتمــــــع: N: حيــــــث الثقــــــة: Zــــــم ملــــــستو املقابلــــــة ــــــة املعيا جــــــة ىالد ر ـــــــساو) 0.95(ر يو

)1.96 (d :ـساوـسبة و طـأ وامل :P) 0.05(يا اصـية ا تـوفر ـساوـسبة و وذلـك) 0.50(يحايـدة
ثقة جة خطأ%) 95(ربد سبة ـ%)5(و ع الـرابط ـع تو مـن ن ر شـ ر مـر عـد التوقـف تـم وقد ز، و

مجتمع وافراد و اسة ولية) 1(لجدو رالد ات للمتغ وفقا اسة الد مجتمع أفراد ع تو
ً

ر   ز
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  )1(لجدو

اديمية والرتبة لية لل وفقا اسة الد عينة ع ًتو
ر

ّ   ز

وليةا ات ات  ملتغ  %  العدد  املستو
امعة %60 24  ناشئة ا   نوع

 %40 16  ىأخر
  %100  40  املجموع

فأقل10 امعة %25 10  سنوات ا   عمر
من 10أك

  سنوات
30 75% 

  %100  40  املجموع
ة صغ ا  %35  14  مدينة ف تقع ال املدينة

امعة ة  ا كب   %65  26  مدينة
  %100  40  املجموع

عمـــداء مــن ــسبة ــ أع أن الـــسابق ــدو ا مــن كــالءليتــ البحــوثوو ــد اتمعا ـــشا س رو
م ـــــــسب بلغـــــــت حيــــــث الناشـــــــئة امعـــــــات ا مـــــــن اململكـــــــة امعـــــــات%)60(بجامعــــــات ىخـــــــروا

تھ%)40( س ما أن ن تب كما عن%) 75(، د يز الزم ا عمر جامعات .    سـنوات) 10(نعملو
تھومــا عــن%) 25(ــس تقـــل اســـة.    ســنوات) 10(بجامعــات بالد املــشاركة امعــات ا أن ن تبـــ ركمــا

ة الكب املدن سبةتقع ة%) 65(ب   %).35(والصغ

اســة الد أداة ربنــاء
ـــداف: ّ أ لتحقيــق والبيانـــات املعلومــات مــع كـــأداة بانة ســ اســتخدام ّتـــم

التالية ية املن طوات ا خالل من اسة رالد
ّ  :  

تحد بانةيــدّتـم سـ مــن ــدف املعوقــاتّالتعــرف: ال ــ الناشــئةع امعــات ا تحــو مــن تحـد ــ لال ّ ُ

عمــــــــداء نظــــــــر ــــــــة وج مـــــــــن املنتجــــــــة امعــــــــة ا صــــــــيغة ــــــــ إ كــــــــالءالــــــــسعودية البحـــــــــوثوو ــــــــد معا
ات شا س اململكةرو   . بجامعات

بانة سـ بنــاء مـصادر تحديـد اسـة: ّتـم الد أدبيــات ـ إ ربـالرجوع
اسـاتّ باملعوقــاتالـساروالد بقة

امعة ا صيغة إ السعودية الناشئة امعات ا تحو من تحد لال ّ   .املنتجةُ

مجـــاالت تحديـــد املعوقـــاتتـــم املعوقـــاتمـــن: قيـــاس التعليميـــةخـــالل والبحـــث) 12-1(العمليـــة
ــــــــــ مــــــــــن) 24-13(العل املجتمــــــــــع ة) 32-25(وخدمــــــــــة دا مــــــــــنرو عات ــــــــــشر ئــــــــــة) 39-33(وال والب

ل جية ا منرا    ).45-40(امعة

بتحديـــد). 4( ـــ ما ا ليكـــرت ج تـــد وفـــق بانة باإلســـ الفقـــرات ج تـــد رتـــم ر ـــاّ عوق جـــة موافــــق(رد
أوافقشدة، ال أوافق، ال محايد، شدةموافق،    .)و

مـــن) 6( والتأكـــد والثبــات الـــصدق مـــن والتأكــد ن املحكمـــ مــن مجموعـــة ـــ ع بانة ســ عـــرض ّتــم

س وإخراج ا مؤشرا ائيةتوافر ال ا بصو   .  ربانة

ــ ع املرتفعــة جـة الد تــدل بحيــث ي، يجـا تجــاه ــ املجـاالت ــ الفقــرات جميـع صــيغت روقـد ُّ

جــة د للمعوقــاتروجــود انعاليــة ــ امل وفــق منخفــضة جــة د وجــود ــ ع تــدل املنخفــضة جــة روالد ر
أوافـقـشدة،موافــق(التـا ال أوافــق، ال محايـد، ــشدةموافــق، املعوقــات،كـمول) و جـة د ــ رع

ــــو و ســـــتجابة ات ملـــــستو املــــدى حـــــساب تـــــم ات٤= ّفقــــد املـــــستو عـــــدد ــــ ع املـــــدى تقـــــسيم و ،
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القـــسمة،5يـــساو نـــاتج كمــــا0,80= ـــان كـــم ا معيـــار أصـــبح ـــذلك و الفئـــة، طــــو يمثـــل ـــو لو
دو   ).2(لبا

  ) 2(لجدو

املعوقات مستو جة د ع كم ا ىمعيار   ر

املع جة   املتوسط  وقاترد
جة  ستجابات   رالد

من شدة  1,80أقل موافق جدا  غ منخفضة
ً

  

من1,81من أقل إ
2,60  

موافق   منخفضة  غ

من2,60من أقل إ
3,40  

  متوسطة  محايد

من-3,40من أقل
4,20  

  عالية  موافق

شدة  فأك4,20 جدا  موافق عالية
ً

  

بانة س صدق من االتأكد التأكد:وثبا يتم كما ا وثبا بانة س صدق  : من

بانةصـدق نــاك:سـ و لقياسـھ، أعـدت مـا س تقـ أن بانة سـ ة قــد ـ إ بانة سـ صـدق ـش
ُ

ر
طـــر قعـــدة عـــالمّ أبـــو ـــا ل أشـــار ـــسة ـــ)٢٤٥م،٢٠1٩(رئ و بانة ســـ صـــدق مـــن صـــدق: للتأكـــد

الداخ ساق وصدق للفقرات الداخ ساق وصدق ن ن(للمجاالتاملحكم ـو الت صـدق
التا) الفر النحو   : ع

ر الظا ن(يالصدق املحكم ن):صدق املحكمـ مـن ـ ع وليـة ا صـو بانة س عرض رتم
مــن داة سـال إ خــالل مـن الـسعودية امعــات ا ـ بـو ال التخطــيط و ة دا ـ ن راملتخصـص ير

ـــ كب عـــدد تجمـــع ـــ ال أب س الـــوا مجموعـــة قبـــلخـــالل مـــن التحكـــيم تـــم و م ن) 10(مـــ محكمــــ
الــذي للمجــال الفقــرات مــن فقــرة ــل انتمــاء ومــدى ، الفقــرة ضــوح و مناســبة مــدى ــ ع كــم ول
لتحقيــق ـا مي وأ ــا مالءم ومـدى ــة، اللغو ا صـياغ ســالمة مـدى ــ ع كـم وا الفقــرة إليـھ ـ ت ت

باإلضاف ا تحسي طر اح واق أجلھ، من وضعت الذي دف أوقال ـذف ا أو الـصياغة إعادة أو ة
الفقـرات عـض صـياغة عـديل تـم املحكمة ال استعادة عد و مناسبا، نھ ير مما د و ما غ

َ ُ ً
و ر

ن بـــ اتفـــاق ـــسبة نالـــت ـــ ال الفقـــرات ـــ ع بقـــاء تـــم حيـــث ن، املحكمـــ اء آ ضـــوء ـــ بانة رباالســـ
ـــساو أو ـــ أع ن ا%) 80(ياملحكمـــ للمجـــال ـــ ت ت ـــا أ ـــ جـــراءاتع ـــذه عـــد و ، ـــسھ تق لـــذي

ـــا تطبيق ــ إ وعمـــد ن، املحكمــ صـــدق أو بانة لالســ ر الظـــا الــصدق تحقـــق مــن الباحـــث يتمكــن ّ

ي حصا الصدق من للتأكد ، ساسية اسة الد عينة خارج من استطالعية عينة  . رع

بانة ســ لفقـــرات الــداخ ـــساق ـــساق:صــدق صــدق مـــن التحقــق ُّتـــم َ
ملجـــاالت الــداخ

جـــة د تبـــاط ا معـــامالت بحـــساب بانة، رســـ جـــة    ر بالد فقـــرة ليـــةرـــل إليـــھللمجـــال   ال ـــ ت ت الـــذي
ن ب ت كما بجدوالفقرة،   ).3(لالنتائج
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  ) 3(لجدو

لية ال جة والد الفقرة ن ب سو ب تباط ا رمعامالت الفقرة   نر إليھ تمي ت الذي   للمجال

املتعلقة املعوقات
العمليةب

 التعليمية

املتعلقة املعوقات
العل  بالبحث

املتعلقة املعوقات
املجتمع  بخدمة

املعوقات
املتعلقة
ة رباإلدا

عات شر  وال

املعوقات
ئة بالب املتعلقة

جية ا را
امعة  ل

رقـــــــــــــــــــــم
 الفقرة

معامـــــــــــــــل
  رتباط

رقـــــــــــــــــــــم
 الفقرة

معامـــــــــــــــل
  رتباط

رقـــــــــــــــــــــــــم
 الفقرة

معامـــــــــــــــل
  رتباط

33  0.63**  40  0,31 *  
1  0,63**  13  0,83**  25  0,80**  34  0,78**  41  0,62**  
2  0,89**  14  0,45**  26  0,74**  35  0,61**  42  0,50**  
3  0,60**  15  0.50**  27  0,60**  36  0,72**  43  0,61**  
4  0,61**  16  0,60**  28  0,73**  37  0,52**  44  0,58**  
5  0,60**  17  0,89**  29  0,62**  38  0,73**  45  0,70**  
6  0,78**  18  0,45**  30  0,70**  39  0,40*  
7  0,69**  19  0,55**  31  0,73**  
8  0,55**  20  0,60**  32  0,60**  
9  0,73**  21  0,68**  

10  0,69**  22  0,59**  
11  0,62**  23  0,79**  
12  0,78**  24  0,66**    

  
  

الداللة**  مستو عند الداللة *0,01ىدال مستو عند     0,05ىدال

جـــدو            مـــن ن بـــ ليـــة) 3(لي ال جـــة والد الفقـــرة ن بـــ تبـــاط معـــامالت رأن الـــذي   ر مجـــال ـــل ل
الداللــــــة مــــــستو عنــــــد إحــــــصائيا دالــــــة ــــــا جميع الفقــــــرة إليــــــھ ــــــ ت ىت

ً
قــــــيم) 0,01( تراوحــــــت وقــــــد

و باملجال ا تباطا لا التعليميـةاملعوقـات" ر بالعمليـة ـ) 0,89-0,55(مـن"    املتعلقـة ع يـدل ممـا
و باملجــــال للفقـــرات الــــداخ ـــساق صــــدق ي. لتـــوافر الثــــا للمجـــال تراوحــــت املعوقــــات" كمـــا

ــ العل بالبحــث الثالــث) 0,83-0,45 (مــن" املتعلقــة بخدمــةاملعوقــات" وللمجــال املجتمــعاملتعلقــة
ــــعوللمجـــــال) 0,80-0,60 (مــــن ة" الرا بـــــاإلدا املتعلقــــة عاتراملعوقـــــات ــــشر ) 0,78-0,40(مـــــن"وال

ـــامس ا امعــة" وللمجــال ل جيـــة ا ا ئـــة بالب املتعلقــة ـــذه) 0,70-0,31(مـــن" راملعوقـــات وتـــدل
صدق ع ليةالنتائج ال جة بالد للفقرات الداخ بانة    املجاالت   رساق   .باالس

مل الـــداخ ـــساق بانةجـــاالتصـــدق صـــدق:ســـ أو ـــ الفر ن ـــو الت صـــدق مـــن التأكـــد تـــم
مجـــال ـــل جـــات د ن بـــ تبـــاط معامـــل حـــساب تـــم حيـــث بانة، ســـ ملجـــاالت رالبنـــاء جـــةر الد رمـــع

لية جدو   ال كما بانة    ).4(لباالس
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  ) 4(لجدو
ليةمعامالت ال جة الد مع مجال ل ل لية ال جات الد ن ب سو ب تباط را ر بانةنر   س

سية الرئ   املجاالت

املعوقــــات
املتعلقــــــــــــة
بالعمليــــــــة
  التعليمية

املعوقـــــــــــــــــات
املتعلقـــــــــــــــــــــــــة
بالبحـــــــــــــــــــــــــــث

  العل

املعوقـــــــــــــــــات
املتعلقـــــــــــــــــــــــــة
بخدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 املجتمع

املعوقـــــــــــــــــــــــــــــات
املتعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ة ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلدا
عات شر  وال

املعوقــــــــــــــــــــــــــــات
املتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالب
جيــــــــــــــــــــــــــة ا را

امعة  ل
املتعلقــــــــــــــــــــــــة املعوقـــــــــــــــــــــــات

التعليمية   بالعملية
-    

 

املتعلقــــــــــــــــــــــــة املعوقـــــــــــــــــــــــات
العل   بالبحث

0,65** -    

املتعلقــــــــــــــــــــــــة املعوقـــــــــــــــــــــــات
املجتمع   بخدمة

0,69** 0,59** -  
 

املتعلقــــــــــــــــــــــــة املعوقـــــــــــــــــــــــات
ة عاترباإلدا شر   وال

0,70**  0,55**  0,40*  -  
  

املتعلقــــــــــــــــــــــــة املعوقـــــــــــــــــــــــات
جيـــــــــــــــــــــــــــة ا ا ئـــــــــــــــــــــــــــة ربالب

امعة   ل

0.011  0,09  0,10  0,06  
-  

لية ال جة   **0,86 **0,89 **0,88 **0,90  **0,93     رالد

الداللة**  مستو عند الداللة    * 0,01ىدال مستو عند           0,05ىدال

جــــــدو مــــــن ن بــــــ ليــــــة) 4(لي ال جــــــة الد ن بــــــ تبــــــاط معــــــامالت جميــــــع رأن بانة   ر ســــــ ملجــــــاالت
لية ال جة الداللة   روالد مستو عند إحصائيا دالة عد ل ىل

ً
قيحيث) 0,01( معامالتتراوحت م

املعوقـــــات،)0,93-0,86(رتبــــاط ملجــــاالت الـــــداخ ـــــساق صـــــدق ــــ ع يـــــدل قـــــيم. ممـــــا وتـــــدل
بانة باالس ي التقا والصدق التباعدي الصدق توافر ع الداخلية تباط رمعامالت   . ر

اســة الد أداة رثبــات
الــداخ:ّ س التجــا ثبــات قــة طر باســتخدام وذلــك بانة ســ ثبــات تقــدير تــم

نباخ كر ألفا معادلة عـالم)Cronbach Alpha(وبتطبيق ابو ا ل أشار كما و مـن) 2019،271(،
الثبـــات حـــساب طــر باســتخدامقأدق بانة، حـــسابلإلســـ ـــ ع تقـــوم ــ ال نبـــاخ، كر ألفـــا ومعادلـــة

ليــة ال جــة الد مــع للفقــرات الداخليــة تبــاط معــامالت ن بــ رالعالقـة حــدة   ر ــ ع عــد ــل ِلفقــرات
ُ

جدو النتائج ن ب ت كما محو ل ل الفقرات لوجميع   ).  5(ر
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دو   ) 5(لا
الفا نباخ كر قة بطر ا ملحاو وفقا بانة لإلس الداخ س التجا ثبات ومعامالت ر

ً
  

الفقرات  املجاالت الثبات  عدد   معامل

التعليمية بالعملية املتعلقة  0,92  12  املعوقات

بالبحث املتعلقة   0,89  12  العلاملعوقات

املجتمع بخدمة املتعلقة   0,88  8  املعوقات
ة باإلدا املتعلقة عاتراملعوقات شر   0,81  7  وال

امعة ل جية ا ا ئة بالب املتعلقة   0,78 6  راملعوقات

بانة س فقرات   0,94  45  جميع

جـــدو مـــن ن بـــ ملعا) 5(لي املقبـــو ـــى د ـــد ا مـــن ـــ أع الثبـــات معـــامالت قـــيم الثبـــاتلأن مـــل
الوصــفية اســات و) 0,70(ربالد للمجــال بلــغ بالعمليــة"   لحيــث املتعلقــة املعوقــات س يقــ الــذي

ـــ) 0,92(التعليميـــة العل بالبحــــث املتعلقـــة املعوقــــات ي الثـــا الثالــــث) 0,89" (وللمجــــال وللمجــــال
املجتمـــع بخدمـــة ـــشر)   0,88(املتعلقـــة وال ة بـــاإلدا املتعلـــق ـــع الرا واملجـــال) 0,81(عاتروللمجـــال

امس امعة" ا ل جية ا ا ئة ل) 0,78(ربالب ك بانة الفقرات(ولالس قـيم) 0,94) (ميع وتدل
بانة لالس الثبات مؤشرات تحقق ع الفا نباخ كر ألفا قة بطر   .والثبات

ا ومناقش اسة الد  :رنتائج

ســؤا عــن جابــة ثــم ومــن الفرعيــة اســة الد أســئلة عــن جابــة الــذيرتمــت س الــرئ اســة الد رل
ــ ع امعــة" ّنــص ا لــصيغة الناشــئة امعــات ا تحــو تحــديات ــ ع للتغلــب ح ــ املق التــصو لمــا ّ ر

اسة الد لنتائج عرض ي وفيما اراملنتجة،   :ومناقش

ومناقشتھ و السؤال عن   :لجابة

ــــ ع و الــــسؤال لنــــص ة" ّ بــــاإلدا املتعلقــــة التحــــديات ارمــــا عات، ــــشر ــــوال تحــــول لعيــــق
عمـداء نظــر ـة وج مــن املنتجـة امعــة ا ـوم مف ــ إ الـسعودية الناشــئة امعـات كــالءا ــدوو معا

اتالبحوث شا س   اململكة؟بجامعاترو

جــــــة لد ، املعيـــــار نحــــــراف و ـــــسابية ا املتوســــــطات حـــــساب تــــــم الـــــسؤال ــــــذا عـــــن رلإلجابـــــة ي
وكذ لية ال عات شر وال ة باإلدا املتعلقة للفقـراترالتحديات تحـو) التحـديات(لك مـن تحـد ـ لال ّ ُ

امعـــــة ا صـــــيغة ـــــ إ الـــــسعودية الناشـــــئة امعـــــات حيـــــثا وفقـــــااملنتجـــــة ليـــــا تنا ـــــا ترتي تـــــم
ً ً

ـــــز ا
نحـــــرافاملتوســــطات حــــسب ــــا ترتي تــــم فقــــد املتوســــطات ن بـــــ ــــساو ال حــــال ــــ و ــــسابية، يا

قل و. ياملعيار كما النتائج دومووجاءت   ). 9(التالا
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  ) 9(لجدو

املتعلقة التحديات تقدير العينة افراد إلستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
امعة ا صيغة إ السعودية الناشئة امعات ا تحو من تحد ال عات شر وال ة لباإلدا ّ ُ

املنتجةر
ليامرتبة تنا

ً
  .ز

املتعلقة  م والالتحديات ة عاترباإلدا   شر
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ت ال
  ب

جة رد
  قاملعو

ئة  35 الب توفر ال عات شر ال ضعف
املنتجة امعة ل  املناسبة

 عالية 1  0.88  4.05

امعة  38 ل تحقق مقننة لوائح توفر عدم
املخاطر مأمونة  إيرادات

 عالية 2  1.04  4.00

س  36 بمنح املتعلقة عات شر ال اتذةجمود
املؤتمرات حضو  العلوالتفرغرفرص

 عالية 3  1.17  3.83

امعة  34 ا ن ب ات ا تبادل ضعف
امعات  واملحليةالعامليةوا

 عالية  4  0.91  3.80

املعرفة  39 مجتمع وم مف واقتصادغياب
امعة ا خطط عن ااملعرفة رامج  و

 متوسطة  5  1.23  3.38

قيادات  37 قناعة ي بفكرةتد امعة ا
املنتجة امعة   ا

  متوسطة  6  1.14  3.13

ة  33 ر نتاج ن تضم سالةؤعدم  رو
داف امعةوأ   ا

  متوسطة  7  1.38  3.13

عات شر وال ة باإلدا املتعلقة   رالتحديات
3.61  0,82  

  عالية 

جــدو ــ) 9(لمـن ال عات ــشر وال ة بـاإلدا املتعلقــة للتحـديات ليــة ال جـة الد أن يتــ رالـسابق ر
أفــراد نظــر ـة وج مــن املنتجـة امعــة ا صـيغة ــ إ الــسعودية الناشـئة امعــات ا تحـو مــن لتحـد ّ ُ

انــــت اســــة الد ي" عاليــــة" رعينــــة حــــسا متوســــط بلــــغ)3,61(و معيــــار ــــانحراف و ممــــا) 0,82(ي،
مــن ــة املعيا نحرافــات تراوحــت نمــا ب للمعوقــات، التقــدير اتفــاق ــ ع وتــدل) 1,38-0,88(ريــدل

ـــ بمــــستوع العامـــة يجــــة الن ـــو ظ ب ســــ الباحـــث عــــز و ا، تقـــدير ىاخــــتالف رى ب    ُ ــــس عاليـــة؛
عات ـــــشر وال ن القـــــوان غيـــــاب كمـــــا ات، الـــــشرا بنــــاء مـــــن تحـــــد ـــــة وإدا تنظيميـــــة تحـــــديات روجــــود
آفـاق خطـة ـ د و مـا التفـس ـذا ـ ع الدالة د الشوا ومن املنتجة، امعة ا لصيغة رالداعمة

عـــاماملـــستقبلية منـــذ بـــدأت ـــ وال ـــام ا عـــام2004(للتعلـــيم ـــ ت وت مـــصط) م2029م مـــن
ــا ولك والبحثيــة، اإلنتاجيــة امعـات ا أنمــاط عــض ــ ع ح صـر بــنص ت وأشــا امعــات ا رتمـايز
ت أشـا مـا مـع يجـة الن ـذه وتتفـق ـا، تنظم ـ ال عات ـشر ال أو ا عل الدالة ر املظا تفصل رلم

ّ ُ ُّ

د يجــــة ن ــــاوإليـــھ ر ال ياســــة عات) 2020(ر ــــشر ال كقلــــة التحــــو تحـــديات أبــــر عــــن كــــشفت ـــ لال ّ ز
يجـة ن مـع ضـمنيا اتفقـت كمـا املنتجـة، امعة ا نموذج إ للتحو الداعمة ن والقوان والدسات

ً
ل ّ

ن حمــر اسـة ود الــسعودية) 2018(ر امعــات ل ي الـذا ســتقالل مقومـات ضــعف ـ إ ت أشــا ـ ّال ر
لضعف نظرا الناشئة

ً
ن حمـر اسـة د وأيـضا الذاتيـة، ا ل تمو ومصادر ا ي وب ر

ً
ضـعف) 2011(  ـ  إ

ة الدوسـر القيـادات لـدى داء رإدا اسـة ود ياديميـة، تـوافر) 2012(والغامـدي) 2018(ر قلـة ـ ا
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ــ الر اســة ود بداعيــة، والقيــادة دار بــداع ومؤشــرات ر القياديـــة) 2019(ي ســات املما روجــود
ة دا ـرو الر اسـة ود متوسـطة، جة بد الناشئة السعودية امعات وا ر كـشفت) 2016(ر ـ ال

املــشكالت ــة اديميــة عـن دا ــ رو ــ يئــة أعــضاء تواجــھ ال الر اســة د وأيـضا س، والتــد ر ر
ً

ــــ) ٢٠١٥( الر اســـة ود متوســـطة، جـــة بد اديميـــة ــــة ر ا وجـــود عـــن كـــشفت ـــ وال ر )  2018(ر
ضــعف عــن كــشفت ــ متطلبــاتال ضــوء ــ الناشــئة الــسعودية امعــات ا لقــادة دار يداء

املعر   . قتصاد

الفقــرة ــرت املنتجــة) " 35(ظ امعــة ل املناســبة ئــة الب تــوفر ــ ال عات ــشر ال بالرتبــة" ضــعف
بلــغ ي حــسا بمتوســط ـ بلــغ) 4,05(و معيــار ــإنحراف و عاليـة معــو جــة يبد ق ــ) 0,88(ر ع تــدل

تقــ ــرتاتفــاق وظ الــسعودية امعــات ا ن بــ عات ــشر وال اللــوائح ــشابھ ل مــا و ــا عوق جــة د ردير ر
مـــن ـــسابية ا ا متوســـطا تراوحـــت عاليـــة عـــو جات بـــد فقـــرات قثـــالث ـــ) 3,80-4,00( ر عـــدم" و

بمـــنح املتعلقــة عات ــشر ال وجمـــود املخــاطر، مأمونــة إيـــرادات امعــة ل تحقــق مقننـــة لــوائح تــوفر
حــــضو فـــــرص ورســــاتذة امعـــــة ا ن بـــــ ات ــــ ا تبـــــادل وضـــــعف ، ــــ العل التفـــــرغ و املـــــؤتمرات

املحلية و العاملية امعات   .ا

مــــن ــــسابية ا ا متوســــطا تراوحــــت حيــــث متوســــطة جات بــــد خــــر الفقــــرات جــــاءت نمــــا رب ى
ا" و) 3,38-3,13( برامج و امعة ا خطط عن املعرفة اقتصاد و املعرفة مجتمع وم مف غياب

خـدما الفقــرةو وجــاءت ، املنتجـة امعــة ا بفكــرة امعــة ا قيـادات قناعــة ي وتــد عــدم) "  33(ا،
امعــة ا ــداف أ و ســالة و ــة ر نتــاج ن رتــضم بلغــت" ؤ حيــث متوســطة جــة د و ة ــ خ ربالرتبــة

ي سا ا ا متوسط بلغ) 3,13(قيمة كب معيار افـراد) 1,38(يبإنحراف تقـدير اخـتالف ع يدل
ف لــدىالعينـة توجــھ لوجــود يجــة الن ــذه عــز مـا و نتــاج امعــة ا ــة ر ن بتــضم يتعلــق ىيمــا ُ

ر ؤ
نتــاج ــ ع ــ ك ال خــالل مــن ــادة والر اتيجية ســ ــا ر ــ ــادة الر ن لتــضم امعــات ا ؤعــض
ـذا و امعـات ا ميـع عـام إتجـاه اديـة الر امعـة ا نحو بالتوجھ تمام أصبح حيث ، املعر

أشــــ مقـــــدادمــــا ــــ ب اســــة د إليــــھ ت را امعـــــة) 2016(ر ا ــــوم مف تطبيــــق ــــ امعيــــة ا ة دا رلــــدو ر
ــــ ا أبــــو اســــة ود ــــادة) 2016(راملنتجــــة الر امعــــة ا ســــالة و ــــة ر ن تــــضم ميــــة أ ــــ ع رأكــــدت ؤ

نتاج  .  و

ومناقشتھ ي الثا السؤال عن جابة   : نتائج

ــــــ ع و الــــــسؤال املتعلقــــــة"لنــــــص التحــــــديات تحــــــومــــــا عيــــــق ــــــ ال التعليميــــــة لبالعمليــــــة
امعـات ــدا معا وكـالء و عمـداء نظـر ـة وج مـن املنتجـة امعـة ا ـوم مف ـ إ الـسعودية الناشـئة
و بجامعاتالبحوث ات شا   اململكة؟رس

جـــــــة لد ، املعيـــــــار نحـــــــراف و ـــــــسابية ا املتوســـــــطات حـــــــساب تـــــــم الـــــــسؤال ـــــــذا عـــــــن رلإلجابـــــــة ي
بالع املتعلقــة للفقـراتالتحـديات وكــذلك ليــة ال التعليميـة تحــو) التحــديات(مليــة مــن تحـد ــ لال ّ ُ

امعـــــة ا صـــــيغة ـــــ إ الـــــسعودية الناشـــــئة امعـــــات حيـــــثا وفقـــــااملنتجـــــة ليـــــا تنا ـــــا ترتي تـــــم
ً ً

ـــــز ا
نحـــــرافاملتوســــطات حــــسب ــــا ترتي تــــم فقــــد املتوســــطات ن بـــــ ــــساو ال حــــال ــــ و ــــسابية، يا

قل النتا. ياملعيار ووجاءت كما التاموئج دو   ). 6(لا
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التحديات) 6(لجدو تقدير العينة افراد الستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
امعة ا صيغة إ السعودية الناشئة امعات ا تحو من تحد ال التعليمية بالعملية لاملتعلقة ّ ُ

مرتبة ليااملنتجة تنا
ً

  ز

امل  م التعليميةالتحديات بالعملية   تعلقة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال
جة رد
  قاملعو

سية  12 التد عباء ة ةرك دا عرو امللقاة
س التد يئة أعضاء  رعاتق

 عالية 1  1.15  3.75

ا  4 تقدم ال التخصصات ن ب الفجوة
امعة طةا ر للتنميةوا  العامة

 عالية 2  0.96  3.55

م  2 ا قد توافق ال بتخصصات الطالب اق رإ
م  وميول

 عالية 3  1,06  3.55

القائم  8 التعليم ثقافة ترسيخ آليات ضعف
امعة ا أساتذة لدى نتاج اع  وطال

 عالية  4  1.04  3.53

فلسفة  7 ع القائم بالتعليم امعة ا تم ال
 نتاج

 عالية  5  1.06  3.48

ال  1 طط ا نة مر معوعدم للتوافق اسية رد
املستقبل عليم   متطلبات

  متوسطة  6  0.97  3.30

عالية  10 كفاءة ذات برامج امعة ا توف عدم
س التد يئة أعضاء ات قد ر رلتطو   ر

  متوسطة  7  1.10  3.25

ا  3 تقدم ال التخصصات مواءمة ضعف
سو الحتياجات امعة   .العملقا

  متوسطة  8  1.16  3.25

ات  11 التج ةاملاديةضعف شر للمعاملوال
ات ش واملخت   العملورو

  متوسطة  9  1.39  3.10

ة  6 النظر ات املقر ن ب امل الت رضعف
ية   روالتد

  متوسطة  10  1.07  3.03

ديثة  5 ا التقنيات توظيف ضعف
س   رالتد

  متوسطة  11  1.23  2.93

العم  9 ب بالتد امعة ا تمام ا رضعف
ا   لطال

  سطةمتو  12  1.13  2.73

التعليمية بالعملية املتعلقة   متوسطة   0,78  3.28  التحديات

جــدو ـــ) 6(لمــن ال التعليميــة بالعمليـــة املتعلقــة التحــديات ليـــة ال جــة الد أن يتــ رالـــسابق
أفــراد نظــر ـة وج مــن املنتجـة امعــة ا صـيغة ــ إ الــسعودية الناشـئة امعــات ا تحـو مــن لتحـد ّ ُ

انـت اسـة الد ي" متوسـطة" رعينـة حـسا متوسـط بلـغ)3,28(و معيـار ـانحراف و ممـا) 0,78(ي،
مــن ــة املعيا نحرافــات تراوحــت نمــا ب للمعوقــات، التقــدير اتفــاق ــ ع وتــدل) 1,39-0,97(ريــدل

بمـستو العامـة يجـة الن ـو ظ ب سـ الباحث عز و التقدير، اختالف ع ا ىبمعظم رى متوسـطة؛    ُ
العالقـــــ ذات التحــــديات عـــــض يـــــتملوجــــود مـــــا ن بــــ ة ـــــ كب فجــــوة جـــــود و ـــــسية، التد باألعبــــاء وة ر

لقلـــة بالفعـــل، القائمـــة للتخصـــصات وفقـــا امعـــات ا ومخرجـــات التنميـــة بخطـــط لـــھ التخطـــيط
ً

مـن للطـالب ـ الفع حتيـاج و بالفعـل، املوجـود التخصصات ن ب ، ام ت شمو تخطيط وجود
ـ إل الطــالب توجيـھ يـتم تخصـصات جـود و التخصـصات، الوتلـك ولكــن املتـاح إطـار ـ ـو ت قـد نا

ـــ و بالــسنة للطـــالب اب ــ ة ــ ك ـــذا ــ ع يــدل ومـــا م، وميــول الطــالب ات قـــد مــع رتتوافــق
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باإلضـافة الناشئة، امعات ا عض لدى ن املقبول الطالب بأعداد نة مقا ن ج ر ا أعداد روقلة
بــ امــل الت تحقيــق خطــط ــل تؤ ــ ال امعــة ا انــات إم ضــعف ــ بوظيفــةإ التعليميــة العمليــة ن

ـ و امعـة ـام" ا ا س قلــل" رالتــد ممـا املجتمــع وخدمـة ــ العل البحـث خـر ىوالوظــائف
مخرجــات توظيــف ــ ع قائمــة اديــة مراكــز وجــود ولغيــاب ــ املعر نتــاج بفلــسفة تمــام رمــن

الت مـــن مأمولـــة صـــيغة لتحقيـــق الناشـــئة امعـــات با التعليميـــة املنتجــــة،العمليـــة امعـــة ل لحـــو ّ

التعليميـة بالعمليـة معوقـات وجـود مـن قللـت متوسـطة جـة بد للمعوقات مؤشرات رت ظ نما رب
س، التـــد ـــ ديثـــة ا التقنيـــات وتوظيـــف يــة، التد و ـــة النظر ات املقـــر ن بـــ امـــل الت ركــضعف ر ر

ا لطال العم ب بالتد امعة ا تمام   .روا

الفقرة رت عبا)" 12(ظ ة سك التـد يئـة أعـضاء عـاتق ـ ع امللقـاة ـة دا و ـسية التد رء ر " ر
بلـــغ ي حـــسا بمتوســـط ـــ و بلـــغ) 3,75(بالرتبـــة معيـــار ـــانحراف و عاليـــة معـــو جـــة يبد ق ) 1,15(ر

عبــــــاء ومــــــستو امعــــــات ا ف ظــــــر الخــــــتالف مــــــا و ــــــا عوق جــــــة د تقــــــدير اخــــــتالف ــــــ ع ىتــــــدل و ر ر
الناشـــــئة امعـــــات ا ـــــ ـــــة دا و ـــــسية رالتد ور البحـــــوث ـــــد ملعا والـــــوكالء العمـــــداء ا يـــــدرك ُكمـــــا

ا متوســــــــطا تراوحــــــــت عاليــــــــة جات بـــــــد فقــــــــرات ــــــــع ا ـــــــرت وظ اململكــــــــة، بجامعــــــــات ات ـــــــشا رس ر ر
مــــن ــــسابية ــــ) 3,48-3,55( ا طــــة" و ر ا و امعــــة ا ا تقــــدم ــــ ال التخصــــصات ن بــــ الفجــــوة

م ا قد توافق ال بتخصصات الطالب اق وإ للتنمية، ترسـيخرالعامة آليـات وضعف ، م ميول و
بــــالتعليم امعـــة ا ـــتم وال ـــا، طال و امعـــة ا أســـاتذة لـــدى نتـــاج ـــ ع القـــائم التعلـــيم ثقافـــة

نتاج فلسفة ع   .القائم

تراوحـت حيـث تحـديا ـا و جـة د حيـث مـن متوسـطة جات بـد خـر الفقـرات جـاءت نمـا رب ر ى
مـــــــن ـــــــسابية ا ا ــــــــ) 2,93-3,30(متوســـــــطا مــــــــع" و للتوافـــــــق اســـــــية الد طــــــــط ا نـــــــة مر رعـــــــدم و

أعــضاء ات قــد ر لتطــو عاليــة كفــاءة ذات بــرامج امعــة ا تــوف وعــدم املــستقبل علــيم رمتطلبــات
س،يئـــة العمـــل،رالتـــد ســـو الحتياجـــات امعـــة ا ا تقـــدم ـــ ال التخصـــصات مواءمـــة قوضـــعف

املاديــــة ات ــــ التج ةوضــــعف ــــشر اتللمعامــــلوال ــــ ش واملخت نالعورو بــــ امــــل الت وضــــعف مــــل،
ة النظر ات ية،راملقر سوتوظيفوضعفروالتد التد ديثة ا  .رالتقنيات

ـا)" 9(الفقرةوجاءت لطال ـ العم ب بالتـد امعـة ا تمـام ا جـة" رضـعف د و ة ـ خ ربالرتبـة
ي ـــسا ا ا متوســـط قيمـــة بلغـــت حيـــث بلـــغ) 2,73(متوســـطة ـــ كب معيـــار يـــدل) 1,13(يبـــإنحراف

الخـتالفع ـا لطال ـ العم ب بالتـد امعـة ا تمـام با يتعلق فيما العينة افراد تقدير راختالف
ــة النظر ولكــنالتخصــصات لقلـــةوالعمليــة، نخفــاض ــ إ وتميــل متوســطا ــا عوق جــة د تقــدير

ً
ر

ـذا مثـل لـدىوجـود حيـثالتحـدي امعـات ا التخصــصاتإنعـض عـض ـ ـ العم ب رالتـد
من ام و اسـيةنم الد ات بـاملقر النجـاح متطلبـات اسـتكمال ونـات رم النتـائج. ر ـذه خـالل ومـن

اســة د يجــة ن مــع النتــائج ــذه اتفقــت فقــد التعليميــة بالعمليــة العالقــة ذات باملعوقــات راملتعلقــة
اســــــــــة) 2017(الغامــــــــــدي ي) Alhelou, Al-Hila, 2018(رود وفالطـــــــــــة) 2007(والوذينــــــــــا و

وا) 2015(يوموساو ي را ليفة) 2020(لدسووالز ا اسة ـ) 2014(رود ما ا اسـة ) 2015(رود
الوشـا اسة بـو) 2015(رود ا اسـة رود ـادي)  2020(ر ال اسـة أبـر) 2011(رود مـن ـا ف ن تبـ ـ زال

ـــ التعلي انـــب ا ـــ ع امعـــة ا ـــشاط اقتـــصار املنتجـــة امعـــة ا صـــيغة نحـــو التحـــو لمعوقـــات ّ

ة ـ كب فجـوة وجود إ سـال"ّأدى ن ممـاربـ ثمرة، املـس ـ غ املعرفيـة ـا وطاقا املجتمـع خدمـة ـ ا
إضـــــافية ميـــــة تمو مـــــصادر تحقيـــــق ـــــ املتاحـــــة قتـــــصادية ـــــا د موا مـــــن ـــــ أسا جانـــــب رعطـــــل

التـواز وعـدم امعـة، ل ـة مجز ة ثما اسـ عوائد وتحقيق املا ز ال غطية م س نومتنوعة ر
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التخصــــــــصات ن بــــــــ لتحــــــــاق معظــــــــم: ــــــــ أن بالتخصــــــــصاتحيــــــــث لاللتحــــــــاق يميلــــــــو نالطلبــــــــة
والطبية ندسية وال التطبيقية العلوم عكس ع سانية و  . جتماعية

ومناقشتھ الثالث السؤال عن   جابة

ع الثالث السؤال امعـات " ّنص ا تحـو عيـق ـ ال ـ العل بالبحـث املتعلقة التحديات لما
امل امعـــة ا ـــوم مف ـــ إ الـــسعودية عمـــداءالناشــئة نظـــر ـــة وج مــن كـــالءنتجـــة البحـــوثوو ـــد معا

ات شا س    اململكة؟بجامعاترو

جـــــــة لد ، املعيـــــــار نحـــــــراف و ـــــــسابية ا املتوســـــــطات حـــــــساب تـــــــم الـــــــسؤال ـــــــذا عـــــــن رلإلجابـــــــة ي
للفقــــرات وكــــذلك ليــــة ال ــــ العل بالبحــــث املتعلقــــة تحــــو) التحــــديات(التحــــديات مــــن تحــــد ــــ لال ّ ُ

الـــــسعودي الناشـــــئة امعـــــات امعـــــةا ا صـــــيغة ـــــ إ حيـــــثة وفقـــــااملنتجـــــة ليـــــا تنا ـــــا ترتي تـــــم
ً ً

ـــــز إ
نحـــــرافاملتوســــطات حــــسب ــــا ترتي تــــم فقــــد املتوســــطات ن بـــــ ــــساو ال حــــال ــــ و ــــسابية، يا

قل و. ياملعيار كما النتائج التامووجاءت دو   ). 7(لا

  )7(لجدو

ال ة املعيا نحرافات و سابية ا املتعلقةراملتوسطات التحديات تقدير العينة افراد ستجابات
امعة ا لصيغة الناشئة امعات ا تحو من تحد ال العلمي لبالبحث ّ ُ

مرتبة ليااملنتجة تنا
ً

  ز

العلمي  م بالبحث املتعلقة   التحديات
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال
جة رد

  التحدي

القطا  21 من امعة ا استفادة اصضعف ا ع
العلمية وقاف ق طر عن العلمي البحث دعم

 البحثيةوالكرا

4.35  0.74  
جدا 1 عالية

ً
 

ألبحاث  19 افية اح ق سو آليات وجود عدم
امعة اا  العلميونتاج

جدا 2  0.77  4.23 عالية
ً

 

امعة  23 ا ن ب العالقة البحثيةواملراكزضعف
محليا  وعامليااملرموقة

جدا 3  0.83  4.23 عالية
ً

 

البحوث  18 تائج ب نتاج قطاعات د تز وعدم
امعة ا ا تجر ال  التطبيقية

 عالية  4  0.69  4.13

امعة  20 ل العلمي البحث ن ب العالقة ضعف
حتياجات نتاجو لقطاع  الفعلية

 عالية  5  0.80  3.98

العلمي  16 للنتاج جمة ال شاط   يةعال  6  1.04  3.95  والبحضعف

ال  15 البحوث لتنفيذ املالية املخصصات ضعف
إنتاجية ار ألف ا ل تحو   يمكن

  عالية  7  1.26  3.88

ية  13 البي للتخصصات املة املت البحوث   عالية  8  0.79  3.80  قلة

إجراء  17 ع س التد يئة أعضاء ات قد رضعف ر
إنتاجية ع ملشا ا ل تحو يمكن تطبيقية   ربجوث

  عالية  9  1.04  3.70
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العلمي  م بالبحث املتعلقة   التحديات
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال
جة رد

  التحدي

املؤتمرات  14 شقلة اورو تنفذ ال العمل
امعة   ا

  عالية  10  1.12  3.68

للمعرفة  24 حدائق شاء بإ امعة ا تمام ا عدم
  لألعمالوحاضنات

  عالية  11  1.20  3.58

بحثيــــــة  22 طــــــة خر ي دو ل ــــــش امعــــــة ا تقــــــدم رال
امعة ل جدو ك البحثية ات ولو   ىتتضمن

  عالية  12  0.99  3.53

العلميال بالبحث املتعلقة   عالية   0,64  3.91  تحديات

جـدو تحــد) 7(لمـن ـ ال ـ العل بالبحــث املتعلقـة التحـديات ليــة ال جـة الد أن يتـ ُالــسابق
ر

امعــة ا صــيغة ــ إ الـسعودية الناشــئة امعــات ا تحــو لمـن مـنّ عينــةاملنتجــة أفــراد نظــر ــة وج
انــت اسـة ي" عاليــة " رالد حــسا متوسـط بلـغ)3,91(و معيــار ــانحراف و ــ) 0,64(ي، ع يــدل ممــا

من ة املعيا نحرافات تراوحت نما ب للمعوقات، التقدير   ) .1,26-0,69(راتفاق

بمــستو العامـة يجــة الن ــو ظ ب سـ الباحــث عـز ىو رى ن    ُ بــ فاعلــة ات شـرا وجــود لقلــة عاليـة؛
نتاج والقطاعــات ـــاص ا القطـــاع ومؤســسات الناشـــئة امعــات تباعـــدا لوجـــود الــصناعية يـــة

املـــدن ـــ كـــز ت ـــ وال والـــصناعية نتاجيـــة والقطاعـــات الناشـــئة امعـــات ا معظـــم ن بـــ ـــ جغرا
البحـــث دعـــم ـــ ـــا م امعـــة ا اســـتفادة ــا خالل مـــن يمكـــن ـــ ال الفـــرص وقلـــة باململكـــة ــسية الرئ

الن امعــات ا ــ ــ العل البحــث دعــم بمجــال مؤشــرات وجــود ولــضعف ، ــ األوقــافالعل اشــئة
امعــات ا تلــك ــ فاعلــة عمليــة تخصــصات وجـود قلــة ــ إ باإلضــافة البحثيــة ــ والكرا العلميـة
ــ والبح ـ املعر نتـاج ضـعف ذلــك عـن نـتج ممـا اديـة ــد ومعا ومراكـز البحثيـة املراكـز ا رتـدعم

أل افيـــــة ح ق ـــــسو ال آليـــــات ضـــــعف التـــــا و التنميـــــة خطـــــط مـــــع وجـــــد إن طـــــھ بحـــــاثروقلـــــة
و محليــــا املرموقــــة البحثيــــة املراكــــز و امعــــة ا ن بــــ العالقــــة وضــــعف ، ــــ العل ــــا نتاج و امعــــة ا
تـائج ب نتـاج قطاعـات مـع ا ا شـرا لتنظـيم الناشـئة ـات امع ا أمـام الفـرص تـوفر وقلة عامليا،

الد عــض نتــائج مــع اســة الد نتــائج اتفقــت كمــا امعــة، ا ــا تجر ــ ال التطبيقيــة راســاترالبحــوث
امعـــــات با ـــــ العل البحـــــث وتفعيـــــل البحثيـــــة الـــــشراكة لبنـــــاء التخطـــــيط قلـــــة عـــــن كـــــشفت ـــــ ال

يك والــــــــ الزعي اســــــــة كد ي) 2019(رالناشــــــــئة يوالــــــــشمر) 2017(يوالــــــــشمر) 2013(والــــــــس
ثالن) 2013( وا ر   ) . 2018(يوالش

أجر ــــ ال اســــات الد نتــــائج مــــن العديــــد مــــع اســــة الد نتــــائج اتفقــــت روأيــــضا ر
ً

امعــــات ا ــــ ع ــــت
، ـ العل البحـث دعم اص ا القطاع من امعة ا استفادة ضعف عن كشفت وال الناشئة
ن بـــ العالقـــة وضـــعف ، ـــ العل ـــا نتاج و امعـــة ا ألبحـــاث افيـــة اح ق ـــسو آليـــات وجـــود وغيـــاب

تخ نوعية بحثية مراكز وجود لقلة عامليا و محليا املرموقة البحثية املراكز و امعة تماما دم
بالبحــــث والــــصناعة نتــــاج قطاعــــات مــــع فاعلــــة ات شــــرا لبنــــاء الفــــرص وقلــــة ، العــــال ــــ البح
حيــث إنتاجيــة، ــار ألف ــا ل تحو يمكــن ــ ال البحــوث لتنفيــذ املاليــة املخصــصات وضــعف ، ــ العل
امعـــــات با أخــــر ذاتيــــة ليـــــة تمو مــــصادر وجــــود وقلـــــة ــــومي ا ــــل التمو ـــــ ع عتمــــد الــــت ىمــــا ز

ـاملراكزال ا لـد ـ العل البحـث انـات إم تـوافر وقلـة س التـد ـ و ـا وظيف ع ك وال رناشئة،
ـــــ ال التخصــــصات طبيعـــــة مــــا و املجتمعيـــــة، ا ا وشــــرا ـــــ املجتم ا ــــشاط ومحدوديـــــة رالبحثيــــة
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ات الــــــــشرا لـــــــسياسة الناشــــــــئة امعـــــــات ا ــــــــ تب وقلـــــــة ــــــــة، نظر اســـــــات د ــــــــا غالبي ـــــــا عل رعتمـــــــد
نـــــدم ـــــلو التمو عـــــز ليـــــة تمو مـــــصادر لتـــــوف ـــــا انا إم أضـــــعف ممـــــا ، ـــــ العل والتعـــــاو زاجات

ُ ن
ة القــــــد وضـــــعف ــــــ البح داء وضـــــعف والكفــــــاءة، ـــــودة ا مــــــن ات مـــــستو وتحقيــــــق ـــــومي، را

يم إبـــرا اســـة كد ، ـــ املعر ثمار ســـ وضـــعف الناشـــئة امعـــات ل اشـــم) 2013(رالتنافـــسية وأبو
ــس)  2014( عـــامرو) 2013(روإد اجنيـــد) 2013(آل ضـــوان) 2011(والبلطـــان) 2014(و ) 2013(رو

ف) 2011(والسيف طيب) 2016(والضبعان) 2015(يوالشمر) 2016(والشر وا واد وعبدا
ي) ٢٠١٣( ـــــــــــ)2013(والعليـــــــــــا والع ـــــــــــ) 2011(ي، والغامـــــــــــدي) 2019(والغامـــــــــــدي) 2017(يوالع
ي) 2018( ي) 2017(والقحطــــــا ر) 2015(والقحطــــــا الزعــــــا و ــــــ ي ) 2018(واللوقــــــان) 2011(روالل

املط) 2017(واملطلق) 2015(واملرشد   )  2019(يونادية

الفقرة رت عـن)" 21(ظ ـ العل البحـث دعـم ـ ـاص ا القطـاع مـن امعـة ا اسـتفادة ضعف
البحثيــة ــ الكرا و العلميــة وقــاف ــق بلــغ" طر ي حــسا بمتوســط ــ و جــةب) 4,35(بالرتبــة رد

بلغ معيار إنحراف و جدا عالية يمعو ق
ً

شابھ) 0,74( ل ما و ا عوق جة د تقدير اتفاق ع رتدل ر
عـــن ـــ العل البحـــث لـــدعم ـــاص ا القطـــاع مـــع والتعـــاو الـــشراكة حيـــث مـــن امعـــات ا ف نظـــر و
خطـط وجـود لقلـة عامـة ة بـصو يجـة الن ذه عز و البحثية، والكرا العلمية وقاف ق رطر ى ُ

كة تطبيقــــاتمــــش لقلــــة ــــاص، ا القطــــاع أو امعــــات ا قبــــل مــــن ســــواء اتيجية اســــ ات وشــــرا
املعر قتصاد البحثيـة مؤشرات ـ الكرا دعـم فاعلية ولقلة العلمية بحاث دعم تحفز ّال ُ

إليجـاد العمـل سـو مـع ات الـشرا فاعليـة وضـعف ا ـشاط ناسـب إنتاجيـة بـرامج قملحدوديـة مـع ت
اســـةاملحل املتطلبـــات د نتـــائج مـــع يتفـــق مـــا ـــذا و ليـــة التمو امعـــة ا حاجـــات ـــ لتل والعامليـــة ريـــة

البحـــوث) 2018(املاجـــد وقلـــة عـــات، الت و وقـــاف و ة ثما ســـ ع املـــشا ضـــعف ـــا ف ن تبـــ ـــ رال ر
ي القحطــا اســة د نتــائج مــع أيــضا يجــة الن ــذه واتفقــت ، ات ــشا س رو ر

ً
ـــا) 2017( ف ن تبــ ــ ال

بكفـــا ضـــعف مـــدىوجــود ن وتبـــ الناشـــئة الـــسعودية امعـــات ا ـــ البحثيـــة ـــ الكرا وفاعليـــة ءة
نصر اسة د نتائج مع اتفقت كما ع، والتنو ر التطو إ ا ضـعف) 2018(رحاج عـن كـشفت ـ ال

للمملكـة الوطنيـة ـة الر ضـوء ـ تبـوك بجامعـة املجتمعيـة مــع٢٠٣٠ؤالـشراكة اتفقـت وأيـضا م،
ً

الغامدي اسة د يجة والقطـاع) 2018(رن جـدة جامعـة ن بـ الشراكة معوقات وجود ا ف ن تب ال
عالية جة بد انت و اص   را

مـــــا ل ي ـــــسا ا املتوســـــط قيمـــــة بلغـــــت جـــــدا عاليـــــة جات بـــــد فقرتـــــان ـــــرت وظ
ً

قبفـــــار) 4,23( ر
للفقـرة قــل املعيـار ــا" ينحـراف نتاج و امعـة ا ألبحـاث افيــة اح ق ـسو آليـات وجــود عـدم

ـــــ قيمتـــــھ"العل بلغــــــت ـــــ البحثيــــــة" والفقـــــرة) 0,77(ال املراكـــــز و امعــــــة ا ن بـــــ العالقـــــة ضــــــعف
عامليــا و محليــا املعيــار" املرموقــة ــا إنحراف قيمــة العينــة) 0,83(يبلغــت افــراد أتفــاق ــ ع يــدل ممــا

ن بـــ العالقــة وضــعف ـــ العل ــا نتاج و امعــة ا ألبحـــاث افيــة اح ق ــسو آليـــات وجــود قلــة ــ ع
امعــة ةا إدا تطبيــق لغيــاب ذلــك ب ســ عــز مــا و عامليــا، و محليــا املرموقــة البحثيــة املراكــز رو ى ُ ر

واملعامــل البحثيــة انــات م ولــضعف امعــات با ــ البح نتــاج ق ــسو ل امعــات با ات ــا ربت
اســـــــــة د يجـــــــــة ن مـــــــــع يتفـــــــــق ـــــــــذا و ات ـــــــــا بت إنتـــــــــاج بمجـــــــــال ـــــــــشطة ال البحثيـــــــــة املراكـــــــــز روقلـــــــــة ر

ات)2018(السالمي ا بت ق سو ة بإدا ضعف وجود عن كشفت رال   . ر

وجــود ــ ع املحليــة البحــوث نتــائج اتفقــت فقــد البحثيــة ات ــا بت و املنتجــات ق ــسو مجــال رو
ي القحطـــــــا اســــــة كد ات ـــــــا بت ة وإدا ــــــام ا لإلنتـــــــاج قي ــــــسو ال ـــــــشاط ال لتفعيــــــل رتحــــــديات ر ر
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ليفــــة). 2014( ا اســــة ــــ) 2014(رود العتي اســــة ــــض) 2014(رود ا اســــة يود اســــة) 2014(ر رود
اســــة) 2017(يالعــــس ــــصررود والنو املاجــــد) 2018 (القاســــم اســــة اســــة) 2018(رود الــــسالميرود

ــــــ) 2019(والقــــــبالن) 2018( ي الل اســــــة مثــــــل). 2017(رود محليــــــة اســــــات د نتــــــائج أكــــــدت روأيــــــضا
ً

)Yusuf & Atassi, 2017; Kayed & Hassan, 2011; (اانخفـاض ـارردو بت دعـم ـ امعـات
ـادة بقطـاع تمام التنمية خطط وقصو اململكة أنحاء جميع عمال ادة رو ر عمـال،ر

ة إدا ـ عمـال ــادة وقطـاع امعـات ا ن بـ العالقـة روضـعف اتيجيةاملعرفـة،ر اســ وجـود وعـدم
وقــــصوبحثيــــة امليــــة ارت دعــــم ــــ الــــسعودية عمـــــال حاضــــنات دو ـــــارــــ انا ام لقلــــة ع رملــــشا

الداعمة الوسيطة املؤسسات مع التواصل   وقنوات

مــن ــسابية ا ا متوســطا تراوحــت عاليــة جات بــد خــر الفقــرات جــاءت نمــا رب ) 3,58-4,13(ى
ــــ وضــــعف"  و امعــــة، ا ــــا تجر ــــ ال التطبيقيــــة البحــــوث تــــائج ب نتــــاج قطاعــــات ــــد تز وعــــدم

ـــــ العل البحـــــث ن بـــــ ـــــشاطالعالقـــــة وضـــــعف نتـــــاج، لقطـــــاع الفعليـــــة حتياجـــــات و امعـــــة ل
يمكــــــن ـــــ ال البحــــــوث لتنفيـــــذ املاليـــــة املخصــــــصات وضـــــعف ، ـــــ البح و ــــــ العل للنتـــــاج جمـــــة ال
أعـــضاء ات قــد وضــعف يــة، البي للتخصــصات املـــة املت البحــوث وقلــة ، إنتاجيــة ــار ألف ــا ل رتحو

يمكـــن تطبيقيـــة بجـــوث إجـــراء ـــ ع س التـــد وريئـــة املـــؤتمرات وقلـــة ، إنتاجيـــة ع ملـــشا ـــا ل رتحو
حاضــنات و للمعرفــة حــدائق ــشاء بإ امعــة ا تمــام ا وعــدم امعــة، ا ا تنفــذ ــ ال العمــل ش رو

  .لألعمال

الفقـرة البحثيــة)" 22(وجـاءت ـات ولو تتـضمن بحثيـة طـة خر ي دو ل ـش امعـة ا تقـدم رال
امعــــة ل جــــدو ـــ جــــ" ىك د و ة ــــ خ يربالرتبــــة ــــسا ا ا متوســــط قيمــــة بلغــــت حيــــث عاليـــة ة

بلــغ) 3,53( معيــار لقلــة) 0,99(يبــإنحراف ذلــك عــز مــا و العينــة افــراد تقــدير اتفــاق ــ ع ىيــدل ُ ر
تـــصميم ــ ع لإلعتمــاد البحثيــة امعــات با س التــد يئـــة أعــضاء مــن ن البــاحث يحفــز مــا روجــود

ّ ُ

ـا تمـام ا وجـود لقلـة أنـھ كمـا بحثية، خرائط ناء التخصـصاتو بمجـال اسـات والد ربـالبحوث
أشــــــار ـــــ د و مـــــا مـــــع يتفـــــق ـــــذا و التنميـــــة ع ومـــــشا بـــــرامج تخـــــدم ـــــ ال املـــــة، املت أو راملتقاطعـــــة ر

ي والدســــــــــــــــــــــــو) 2017(والغامــــــــــــــــــــــــدي) 2007(الوذينــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــي را ليفــــــــــــــــــــــــة) 2020(والز ) 2014(وا
ـــــاو) 2015(والوشـــــا ر ال اســـــة يود ضـــــعف)  2020(ر ـــــ تتعلـــــق معوقـــــات وجـــــود ـــــ نإ بـــــ ط الـــــر

امعـة ا ـا تج ت ال البحوث ن ب العالقة أضعف مما العل والبحث املجتمعية التنمية خطط
امعــــــة ا دو ن بـــــ فجــــــوة جـــــود و التنميــــــة لتحقيـــــق ــــــ العل البحـــــث مــــــن الفعليـــــة حتياجـــــات رو و

املجتمع تجاه ا سال    .رو

ومناقشتھ ع الرا السؤال عن   :جابة

ــــــ ع الثالــــــث الــــــسؤال بخدمــــــةمـــــ" ّنـــــص املتعلقــــــة التحــــــديات ــــــا ال تحــــــواملجتمـــــع، لعيــــــق
عمـداء نظــر ـة وج مــن املنتجـة امعــة ا ـوم مف ــ إ الـسعودية الناشــئة امعـات كــالءا ــدوو معا

اتالبحوث شا س    اململكة؟بجامعاترو

جــــــة لد ، املعيـــــار نحــــــراف و ـــــسابية ا املتوســــــطات حـــــساب تــــــم الـــــسؤال ــــــذا عـــــن رلإلجابـــــة ي
للفقـــراتالتحـــديات وكــــذلك ليـــة ال املجتمــــع بخدمـــة تحــــو)التحــــديات(املتعلقــــة مـــن تحــــد ـــ لال ّ ُ

امعـــــة ا صـــــيغة ـــــ إ الـــــسعودية الناشـــــئة امعـــــات حيـــــثا وفقـــــااملنتجـــــة ليـــــا تنا ـــــا ترتي تـــــم
ً ً

ـــــز ا
نحـــــرافاملتوســــطات حــــسب ــــا ترتي تــــم فقــــد املتوســــطات ن بـــــ ــــساو ال حــــال ــــ و ــــسابية، يا

قل ووجا. ياملعيار كما النتائج التاموءت دو   ). 8(لا
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التحديات) 8(لجدو تقدير العينة افراد إلستجابات ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات
امعة ا صيغة إ السعودية الناشئة امعات ا تحو من تحد ال املجتمع بخدمة لاملتعلقة ّ ُ

مرتبة ليااملنتجة تنا
ً

  ز

املجتمعاملعوقات  م بخدمة   املتعلقة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال
جة رد
  قاملعو

2
6  

نتاج لقطاعات امعة ا مشاركة قلة
البحثية ا ع  رمشا

 عالية 1  0.83  3.98

3
1  

مة مسا امعةضعف شاءا رإ وتطو
عمال قطاعات نتاج و البحوث  وحدات

 عالية 2  0.60  3.95

3
0  

امعة ا ن ب ات الشرا  عالية 3  1.08  3.75 عمالوقطاعاتقلة

2
8  

التعاو برامج من امعة ا استفادة نضعف
نتاجية شطة لدعم  الدولية

 عالية  4  0.85  3.73

2
9  

ا باحتياج عمال قطاعات امعة ا د تز وال
كما ن ج ر ا  عالية  5  0.92  3.65 ونوعامن

2
7  

خط ن ب العالقة امعةضعف ا وخططط
قتصادية جتماعيةالتنمية   و

  متوسطة  6  1.19  3.38

3
2  

قيمة امعة ل نتاجية ع املشا ل ش رال
للمجتمع ة كب   إضافية

  متوسطة  7  1.16  3.33

2
5  

امعة ا ا تقدم ال العلمية ات شا س رقلة
املجتمع   لقطاعات

  متوسطة  8  1.26  3.25

املتعلقة   عالية   0,72  3.62  املجتمعبخدمةالتحديات

جدو ليـة) 8(لمن ال جـة الد أن يتـ املتعلقـةرالـسابق تحـدللتحـديات ـ ال املجتمـع ُبخدمـة

امعــة ا صــيغة ــ إ الـسعودية الناشــئة امعــات ا تحــو لمـن مـنّ عينــةاملنتجــة أفــراد نظــر ــة وج
انــت اســة ي" عاليــة " رالد حــسا متوســط بلــغ)3,62(و معيــار ــانحراف و ــ) 0,72 (ي، ع يــدل ممــا

مــــــن ــــــة املعيا نحرافــــــات تراوحــــــت نمــــــا ب للمعوقــــــات، التقــــــدير ــــــ) 1,26-0,60(راتفــــــاق ع وتــــــدل
التقدير   .  اختالف

بمـــستو العامـــة يجـــة الن ـــو ظ ب ســـ الباحـــث عـــز ىو رى ـــ    ُ ال املـــشكالت عـــض لوجـــود عاليـــة؛
ع و ات شرا لبناء فاعلة مجتمعية مؤسسات وجود قلة دماتتتعلق با امل وت سيق وت ناو

اســـــة د مثـــــل اســـــات الد مـــــن العديـــــد نتـــــائج أكدتـــــھ مـــــا ـــــذا و الناشـــــئة امعـــــات ا مـــــن رنتاجيـــــة ر
ن ر) م2005(الــسالط تطــو مــن تحــد ة ــشر و ــة وإدا تنظيميــة معوقــات وجــود عــن كــشفت ــ رال

نتـــائج مـــع اتفقـــت كمــــا ـــاص، ا القطـــاع ومؤســـسات امعــــات ا ن بـــ املؤســـسية اســــةالـــشراكة رد
ي يــــان)م2008(القحطــــا الث اســـــة ود العثمــــان) ٢٠٠٩(ر، اســـــة وجـــــود) 2010(رود ـــــا ف ن تبــــ ـــــ ال

ـ ـاص ا القطـاع ومؤسـسات امعـات ا ن بـ الشراكة تفعيل جية ا وا الداخلية رالتحديات
ــــــ الدبا اســــــة د نتــــــائج ت أشــــــا كمــــــا ات، ــــــشا س و البحــــــوث رمجــــــال ر الــــــش)  ٢٠١٣(ر اســــــة يود ر

ـــــــ) 2014( امعـــــــاتإ ل التنمـــــــو الـــــــدو ـــــــز لتعز البحثيـــــــة الـــــــشراكة تفعيـــــــل ـــــــ معوقـــــــات يوجـــــــود ر
نتاجية املؤسسات مع   السعودية
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الغامـدي اسـة د يجـة ن مـع سـو) 2017(رواتفقـت مـع ات الـشرا فاعليـة ضـعف ـا ف ن تبـ ـ قال
حاجــــات ــــ لتل والعامليــــة املحليــــة املتطلبـــات مــــع ناســــب ت إنتاجيــــة بــــرامج إليجــــاد امعــــةالعمـــل ا

تلبيــــة ـــ ع دائمـــا عمـــل ــــا أل امعـــة ا ح ر مـــع الـــصناعية املؤســــسات تجـــاوب وعـــدم ليـــة، والتمو
سـلبا يـؤثر ممـا واملنتجـة العلميـة املؤسسات ن ب الصالحيات تداخل إ باإلضافة لك، املس غبة
ً

ر
واملادي العل ا مردود   ع

ـــرت لقطاعـــات)" 26(الفقـــرةظ امعـــة ا مـــشاركة البحثيـــةقلـــة ا ع مـــشا ـــ بالرتبـــة" رنتـــاج
بلــغ ي حــسا بمتوســط ـ بلــغ) 3,98(و معيــار ــانحراف و عاليـة معــو جــة يبد ق ــ) 0,83(ر ع تــدل

مـشاركة السعودية امعات ا ا تتخذ ال السياسات شابھ ل ما و ا عوق جة د تقدير راتفاق ر
التخصــــــصات طبيعــــــة حــــــسب البحثيــــــة ا ع مــــــشا ــــــ نتــــــاج لتلــــــكرقطاعــــــات البحثيــــــة واملراكــــــز

امعــات مــن. ا ــسابية ا ا متوســطا تراوحــت عاليــة عــو جات بــد فقــرات ــع ا ــرت قوظ ر -3,95( ر
ـ) 3,65 قطاعــات" و ــ نتــاج و البحـوث وحــدات ر تطــو و ــشاء إ ـ امعــة ا مة مــسا ضــعف

ام ا استفادة وضعف عمال، قطاعات و امعة ا ن ب ات الشرا وقلة ، برامجعمال من عة
مــن ــا باحتياج عمــال قطاعــات امعــة ا د تــز وال ، نتاجيــة ــشطة لــدعم الدوليــة والتعــاو ن

نوعا و كما ن ج ر   .ا

تراوحــــــت حيـــــث ـــــا عوق جـــــة د حيـــــث مـــــن متوســــــطة جات بـــــد خـــــر الفقـــــرات جـــــاءت نمـــــا رب ر ى
مــــــن ــــــسابية ا ا ـــــ) 3,25-3,38(متوســـــطا امعــــــة" و ا خطــــــط ن بـــــ العالقــــــة خطــــــطضــــــعف و

ة ـــ كب إضــافية قيمـــة امعــة ل نتاجيــة ع املـــشا ل ــش وال ، جتماعيـــة و قتــصادية رالتنميــة
الفقـــــــرة وجــــــاءت لقطاعـــــــات)"  25(للمجتمــــــع، امعــــــة ا ا تقـــــــدم ــــــ ال العلميــــــة ات ـــــــشا س رقلــــــة

ي" املجتمـــــــع ـــــــسا ا ا متوســـــــط قيمـــــــة بلغـــــــت حيـــــــث متوســـــــطة جـــــــة د و ة ـــــــ خ ) 3,25(ربالرتبـــــــة
بلــــغبــــانحرا ـــــ كب معيــــار ـــــم) 1,26(يف ب يتعلــــق فيمـــــا العينــــة افــــراد تقـــــدير اخــــتالف ـــــ ع يــــدل

ـــــذا ـــــو ظ ب ســــ عـــــز مــــا و املجتمـــــع لقطاعـــــات امعــــة ا ا تقـــــدم ــــ ال العلميـــــة ات ــــشا رس ىر ُ ر
ـ املـستمر والتعلـيم املجتمـع خدمـة عمـادة خـالل مـن ات ـشا اس لوجود متوسطة جة بد راملعو ر ق

الناشــــئ امعــــات ا ثمارعـــض اســــ ــــ ع والعمــــل ا تحــــسي يمكــــن مجـــاالت نالــــك فــــإن التــــا و ة،
ــــــا نا تت ــــــ ال اتيجية ســـــ القــــــضايا ـــــ ع ــــــ ك ال خــــــالل مـــــن ــــــا ف الناشـــــئة امعــــــات ا انـــــات إم

الوطنيـة ــة الر تطلعـات لتواكـب الناشـئة امعـات ــ2030ؤا وتب قتـصادية، التنميـة خطـط و
ــ ع القــائم اتي ســ يــار ةا ـــشر ال انــات باإلم ثمار ســ و اديــة الر امعــة ا ع مــشا رتفعيــل

خـالل مـن امعـة ل الفكـر املال أس م باعتبا الناشئة امعات ا ة شر ال د باملوا يوتحديدا ر ر ر
ً

ب والتد ات شا رس  .   ر

ومناقشتھ امس ا السؤال عن   :جابة

ــ ع ــامس ا الــسؤال املتعلقــة" ّنــص التحــديات جيــةمــا ا ا ئــة ــربالب ال امعــة، عيــقل
عمــداء نظــر ــة وج مــن املنتجــة امعــة ا ــوم مف ــ إ الــسعودية الناشــئة امعــات ا كــالءلتحــو وو

البحوث د اتمعا شا س   اململكة؟؟بجامعاترو

جــــــة لد ، املعيـــــار نحــــــراف و ـــــسابية ا املتوســــــطات حـــــساب تــــــم الـــــسؤال ــــــذا عـــــن رلإلجابـــــة ي
ب املتعلقــة للفقــراتالتحــديات وكــذلك ليــة ال امعــة ل جيــة ا ا ئــة مــن) املعوقــات(رالب تحــد ــ ُال

امعـة ا صـيغة ـ إ الـسعودية الناشئة امعات ا لتحو حيـثّ وفقـااملنتجـة ليـا تنا ـا ترتي تـم
ً ً

ـز ا
نحـــــرافاملتوســــطات حــــسب ــــا ترتي تــــم فقــــد املتوســــطات ن بـــــ ــــساو ال حــــال ــــ و ــــسابية، يا

قل ووج. ياملعيار كما النتائج التامواءت دو   ). 10(لا
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املتعلقة املعوقات تقدير العينة افراد الستجابات ة املعيا نحرافات سابية ا راملتوسطات
امعة ا صيغة إ السعودية الناشئة امعات ا تحو من تحد ال امعة ل جية ا ا ئة لبالب ّ ُ

ر
مرتبة لياملنتجة ازتنا

ً
  

امعة  م ل جية ا ا ئة بالب املتعلقة   راملعوقات
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال
املعو جة قد   ر

 

44  

عمال جال حماس نرضعف لتبواملوسر
علمية امعاتوكراأوقاف ا بحثية

 الناشئة

4.35  0.77  
1 

جدا عالية
ً

 

من  42 للكث التحتية ية الب اكتمال عدم
الناشئةا  امعات

جدا 2  0.78  4.25 عالية
ً

 

ية  43 جن ة ا بيوت ماواملحليةاستحواذ ع
ة شا اس فرص من ةريتوفر ثما  رواس

4.18  0.84  
3 

 عالية

الناشئة  41 امعات ل املخصصة انيات امل  عالية  4  0.92  4.15 ضعف

الك  40 امعات ا ىتفو ةق التنافسيةرالقد
امعات ل امعاتع ا تقدمھ ما الناشئة

البحثية و التعليمية دمات ا  من

4.08  0.80  
5  

 عالية

ال  45 املدن عمال قطاع انات إم تواضع
الناشئة امعات ا ا ف   تتواجد

  عالية  6  1.08  4.05

امعة ل جية ا ا ئة بالب املتعلقة   عالية   0,65  4,17  رالتحديات

جــــــدو يتــــــ) 10(لمــــــن جيـــــــةالـــــــسابق ا ا ئــــــة بالب املتعلقـــــــة للتحــــــديات ليــــــة ال جـــــــة الد رأن ر
مــــن املنتجـــة امعـــة ا صـــيغة ـــ إ الـــسعودية الناشــــئة امعـــات ا تحـــو مـــن تحـــد ـــ ال امعـــة لل ّ ُ

انـــت اســـة الد عينــة أفـــراد نظـــر ــة ي" عاليـــة" روج حـــسا متوســط معيـــار)4,17(و ـــانحراف و ي،
ل) 0,65(بلــــغ التقــــدير اتفــــاق ــــ ع يــــدل مـــــنممــــا ــــة املعيا نحرافــــات تراوحــــت نمــــا ب رلمعوقــــات،

العامـــة) 0,77-1,08( يجـــة الن ـــو ظ ب ســـ الباحـــث عـــز و ـــا، بمعظم التقـــدير اتفـــاق ـــ ع روتــدل ى ُ

ا    ىبمـــــستو عـــــد و ـــــ غرا ا ـــــا موقع ف بظـــــر الناشـــــئة امعـــــات ل املتاحـــــة الفـــــرص لقلـــــة ُعاليـــــة و
نت والقطاعـــــات املجتمعيـــــة املؤســـــسات عـــــن ـــــس بحثيـــــةال ـــــ كرا وجـــــود ولقلـــــة ـــــ الك ىاجيـــــة ُ

ـــــــل التمو ـــــــ ع ـــــــا العتماد مـــــــا و الناشـــــــئة، امعـــــــات با ـــــــ املعر نتـــــــاج تـــــــدعم وقفيـــــــة روأعمــــــال
امعـات ا سـبقت ـ وال قـة العر امعـات با نـة مقا ذاتيـة ليـة تمو مـصادر وجـود ولقلـة ـومي را

أعد ادة و ذاتية، لية تمو ع ومشا ثقافة بناء زالناشئة الـذير الناشئة امعات ا الطالب اد
العـصي أت حيـث بالنفقــات ضـغط ه بـدو ب رـس ر املجتمــع ) 2018،5(ُ ـم ـساع ا يتوقــع أنـھ

ـل لتمو ماليـة د مـوا مـن يلـزم مـا لتـوف اقتـصادي ضـغط ن ـو ت ـ إ ه بدو يؤدي ما و و ي رالطال ر
الغا وأكد ، العا التعليم ع لإلنفاق املتوقعة ادة ات) 2019،91( مديالز ـ املتغ ضـوء ـ أنـھ
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نفـاق ـ ـومي ا املـصدر ع واملعتمد ا ا ل التمو نمط ستمرار يمكن ال قتصادية
املتالحقــة عــداد ــ ع للــصرف ومناســبا افيــا عــد لــم د املــوا مــن املتــاح أن حيــث ، ــ ئ ل ـش

ً ً
ر ر

ــل، التمو مــصادر ــع تنو يتطلــب ممــا الطــالب، ضــعفمــن ــ إ اســات الد مــن العديــد ت أشــا ركمــا ر
ـــــل التمو لتـــــوف املنتجـــــة امعـــــة ا صـــــيغة صـــــيغة ـــــ ع عتمـــــاد ة وضـــــر امعـــــات، با ـــــل ورالتمو

ـــــــــي ر ا اســـــــــة كد ي، ـــــــــ) 2017(رالــــــــذا ـــــــــ) 2018(والنفي ي) 2017(والعتي املـــــــــال اســـــــــة ) 2013(رود
ر باجنيـــــــــــــــد) 2012(والطــــــــــــــو اســــــــــــــة ن) 2014(رود حمــــــــــــــر اســــــــــــــة وود ) 2018(لغامـــــــــــــــديوا) 2018(ر

ضوان) 2018(ووالر والدسو) 2013(رو ي را   )   2020(والز

الفقــرة          ـرت ــ)" 44(ظ كرا و علميــة أوقــاف ـ لتب ن املوســر و عمــال جــال حمـاس رضــعف
الناشـــئة امعــــات ا ــــ بلــــغ" بحثيـــة ي حــــسا بمتوســـط ــــ و جــــدا) 4,35(بالرتبــــة عاليــــة جـــة بد

ً
ر

بلـ معيـار ـانحراف الفقـرة) 0,77(غيو ـرت وظ ـا عوق جـة د تقـدير اتفـاق ـ ع اكتمــال" رتـدل عـدم
الناشــئة امعــات ا مــن ــ للكث التحتيــة يــة بمتوســط" الب جــدا عاليــة عــو جــة بد الثانيــة بالرتبــة

ً
ق ر

بلــــغ ي بلــــغ) 4,25(حــــسا معيــــار ذلــــك) 0,78(يبــــانحراف عــــز مــــا و التقــــديرات اتفــــاق ــــ ع ىتــــدل ُ ر
الناشــــ امعـــات ا ـــ ك ــــاتل ولو ضـــمن ــــشغيلية ال ات ـــ والتج والقاعــــات ي املبـــا تــــوف ـــ ع ئة

القيـــــــادات عـــــــض لـــــــدى املخـــــــاطر مـــــــن باألصــــــو ثمار ســـــــ قـــــــرار ال فمـــــــا ي املبـــــــا داثـــــــة لونظــــــرا ز
ً

ـــــ ما ا تـــــر ـــــذا ـــــ و امعيـــــة، نحــــــو) 2015(ىا التحـــــو تحـــــديات ـــــ ع للتغلـــــب ـــــو ا لمــــــن ّل

أل امعــــة ا ثمار اســــ املنتجــــة امعــــة مــــنا ــــا وغ ومالعــــب، ومعامــــل وقاعــــات اض أ مــــن ا ٍصــــول ر
ض معـــــا عمـــــل ـــــا ف الـــــشاغرة املـــــساحات امعـــــة ا ثمار واســـــ إنتـــــاج، كمراكـــــز ا ثمر ـــــس راملرافـــــق
مرافـــــق ثمار واســـــ التعليميـــــة ـــــا نظام ـــــ قتـــــصادية التعليميـــــة بالوحـــــدات تمـــــام و إنتاجيـــــة،

ث واســـــ متقدمــــة، إنتـــــاج كمراكـــــز املتنوعـــــة امعــــة نتـــــاجا ـــــ س التـــــد يئــــة أعـــــضاء طاقـــــة رمار
الناشئة امعات ا ئة ب ممكنة ثمار باالس املجاالت ذه أن الباحث ر و   . ىالعل

تراوحـــــــت     حيـــــــث ـــــــا عوق جــــــة د حيـــــــث مـــــــن عاليـــــــة جات بــــــد خـــــــر الفقـــــــرات جـــــــاءت نمــــــا رب ر ى
مـــن ـــسابية ا ا ـــ) 4,05-4,18(متوســـطا يـــ" و جن ة ـــ ا بيـــوت مـــااســـتحواذ ـــ ع املحليـــة و ة

، الناشــــئة امعــــات ل املخصــــصة انيــــات امل وضــــعف ة، ثما اســــ و ة ــــشا اس فــــرص مــــن ريتــــوفر ر
امعــات ا تقدمــھ مـا ــ الناشـئة امعــات ل ـ ع التنافــسية ة القـد ــ ـ الك امعــات ا روتفـو ى ق

الفقــــــرة ة ــــــ خ بالرتبــــــة و البحثيــــــة و التعليميــــــة ــــــدمات ا ا) "45(مــــــن إم قطــــــاعتواضــــــع نــــــات
الناشئة امعات ا ا ف تتواجد ال املدن ا" عمال متوسـط قيمـة بلغـت حيـث عاليـة جـة ربد

ي ـسا بلــغ) 4,05(ا معيـار عــز) 1,08(يبــانحراف مــا و العينـة افــراد تقـدير اخــتالف ــ ع ىتـدل ُ
ر
فـــرص يقــل ـــ وال امعــات ا ـــا تقــع ـــ ال باملـــدن عمــال قطـــاع ف لظــر يجـــة الن الـــشراكةوــذه

ـــــا تقــــع ـــــ ال ــــ الك باملـــــدن الواســــع القطــــاع مـــــع نــــة مقا ـــــا ف الناشــــئة امعـــــات ا مــــع ىالفاعلــــة ر
قة العر امعات   . ا

الـــــسابقة للنتــــائج ــــوكخالصــــة ـــــة) 11(لجـــــدويو املعيا نحرافــــات و ـــــسابية ا راملتوســــطات
حيثملجاالت املتوسطالتحديات قيمة حسب ليا تنا ا ترتي تم

ً
يز سا   .ا
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  ) 11(لجدو

ملجاالت ة املعيا نحرافات و سابية ا تحوراملتوسطات لتحديات الناشئةّ السعودية امعات ا
جامعات مرتبةإ ليامنتجة تنا

ً
  ز

ي املجاالت سا ا املعيار املتوسط جة  الرتبة ينحراف   رالد

جية ا ا ئة   عالية  1  0,65 4.17رالب
العل   عالية  2  0,64 3.91 البحث

املجتمع   عالية  3  0,72 3.62 خدمة
عات شر و ة   عالية  4  0,82 3.61 رإدا

التعليمية   متوسطة  5  0,78 3.28 العملية
لية ال جة   عالية   0,64 3,68 رالد

جــدو امعـــات) 11(لمــن ا تحــو مــن تحـــد ــ ال للتحــديات ليـــة ال جــة الد أن يتــ لالـــسابق ّ ُ
ر

ا صــــيغة ـــ إ الــــسعودية انــــتالناشـــئة اســــة الد عينـــة أفــــراد نظـــر ــــة وج مـــن املنتجــــة " رامعـــة
ي" عاليــة حـــسا متوســـط بلـــغ)3,68(و معيـــار ــانحراف و التقـــدير) 0,64(ي، اتفـــاق ـــ ع يــدل ممـــا

مــــن ـــــة املعيا نحرافــــات تراوحـــــت نمــــا ب ، التقـــــدير،) 0,78-0,64(رللتحــــديات اتفــــاق ـــــ ع وتــــدل
بالب املتعلقــة التحــديات مجــال ــر بلــغوظ ي حــسا بمتوســط ــ و بالرتبــة امعــة ل جيــة ا ا رئــة

بلــغ) 4,17( معيــار ــانحراف و عاليــة جــة يبد نمــا) 0,65(ر ب ــا وجود جــة د تقــدير اتفــاق ــ ع رتــدل
مــن خـر للتحــديات ــ) 3,28-3,91(ىتراوحـت العل بالبحــث املتعلقـة املعوقــات ـا ترتي ــ ع ـ و

و عات، شر و ة وإدا املجتمع ةروخدمة ـ خ بالرتبـة التعليميـة بالعمليـة املتعلقـة املعوقـات جـاءت
تبــاط ال ــ و بالرتبـة جيــة ا ا يــة البي املعوقـات ــو ظ ب سـ عــز مــا و عاليـة معــو جـة د رو ر رر ىر ُق

القطــــاع مـــن افيـــة فـــرص وجــــود ولقلـــة امعـــة ا بـــھ تقـــع الــــذي ـــ غرا ا ـــان بامل املعوقـــات تلـــك
الــ نتاجيــة والقطاعــات ــاص جــاءا نمــا ب نتاجيــة، ــدمات ل ذكيــة ات شــرا بنــاء ــ صناعة

مـن ـسية التد والعمليـة س التـد مجال و ل ة خ بالرتبة التعليمية العملية معوقات رمجال ر ن
الثالث ا وظائف يا س أع ة بصو ا عل كز و الناشئة امعات ا ة الوا املجاالت أك

ً
ر   . ر

السؤال عن جابة س نتائج تحـو" عّنص :الرئ تحـديات ـ ع للتغلـب ح ـ املق التـصو لما ّ رّ
مـا ضـوء ـ وع سـابقة نتـائج مـن د و مـا خـالل مـن ؟ املنتجـة امعة ا لصيغة الناشئة امعات را
التحـــــــديات ــــــ ع للتغلـــــــب التــــــا التـــــــصو بنــــــاء يمكــــــن الـــــــسابقة اســــــات بالد منـــــــھ ســــــتفادة رتــــــم ر

الناشئ امعات ا لتحو لواملعوقات لّ الش و و منتجة، جامعات إ التصو) 1(ة ونات رم ّ.  
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ل ح) 1(ش املق التصو   رمكونات

مبررات 
 ّالتصور
 المقترح

منطلقات 
ّالتصور 
 المقترح

 مرتكزات 
المقترح  ّالتصور  

ّالتغلب على تحدیات التحول إلى الجامعة البحثیة  

نتائج الدّراسة 
 المیدانیة

نظام الجامعات 
التعلیمسیاسات  الجدید  

والخطط 
 التنمویة 

ثوابت الدین 
 اإلسالمي

معاییر االعتماد 
األكادیمي 
المؤسسي 

 التقویم
 والمتابعة
آللیات 
 التنفیذ

 

آلیات 
 التنفیذ
للتغلب 
على 

 التحدیات
 ّللتحول 

 التھیئة واإلعداد
 للتغلب والتخطیط

على التحدیات 
ّللتحول  

  

مشروع الخطة 
المستقبلیة 

للتعلیم 
 الجامعي

وثیقة السیاسة 
الوطنیة للعلوم 

 والتقنیة

ّ النھائي للتصور تقویمال
 المقترح واعتماده والتغذیة

 الراجعة

مجاالت 
التحدیات 

 والمعوقات 

مبررات 
التغلب على 

: التحدیات
لتحویل 

الجامعات 
الناشئة إلى 

 منتجة
العملیة 

 التعلیمیة
كونھا ما 

زالت تركز 
على 

البحث 
 العلمي

لتحویل 
البحوث 
لمنتجات 

خدمة 
 المجتمع

لالستثمار 
من خالل 

اإلستشارات 
والتدریب 
لتحقیق 

  المقترح مراحل تطبیق التصور

ت

المطلوب والدعم المقترح نجاح التصور ّمقومات  

أھداف 
ّالتصور 
 المقترح

َّالالئحة الموحدة 
للبحث العلمي 

الرؤیة 
2030الوطنیة  

االستراتیجیة 
الوطنیة للتحول 

إلى مجتمع 
 المعرفة

وزارة مبادرات 
 التعلیم

 المعوقات المحتملة لتطبیق التصور المقترح والحلول 
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لعناصر عرضا ي وفيما
ً

ح املق يرالتصو النحو   :ع

أوال
ً

ح:  املق التصو داف   :رأ

تية العامة داف تحقيق إ ح املق التصو   :رس

ـــــتوضـــــيح .1 ع للتغلـــــب الناشـــــئة الـــــسعودية امعـــــات ا ئـــــة ب يئـــــة ـــــا خالل مـــــن يمكـــــن آليـــــات
امعات ا نموذج إ التحو لمعوقات    .املنتجةّ

نــة .2 املوا خــالل مــن املنتجــة امعــات ا ــ إ للتحــو الفجــوة زتحديــد ل واقــعّ ن املعوقــاتبــ وجــود
كماالعالية امليدانيةواملتوسطة اسة الد تائج ب دت رو

ّ   .ر

امعــــــاتاســـــتحدا .3 ل للتحـــــو الناشـــــئة الـــــسعودية امعــــــات با ـــــة وإدا تنظيميـــــة وحـــــدات لث ّ ر
املعوقات ع للتغلب ح املق التصو تطبيق مراحل وفق  .راملنتجة

حـــسب .4 والتحــديات املعوقــات ــ ع التغلـــب ــا خالل مــن يمكــن ـــ ال والوســائل ليــات ّتحديــد

و(املجـــاالت املجتمــــع وخدمــــة ـــ العل والبحــــث جيــــةالتعليميــــة ا ا ئــــة والب والتنظـــيم ة ردا ر
امعة   .ل

ثانيا
ً

ح:  املق التصو رات    :رم

التصو وجود إ اجة ا بعث للتغلبرت ح التاليةاملق رات امل من واملعوقات التحديات   : ع

التنميــــة، .1 لتحقيــــق املنتجــــة؛ امعــــة ا نمــــوذج ــــ إ التحــــو ــــ للبــــدء القــــرار متخــــذي لمــــساندة ّ

وال للتعلــيموالتقـدم، املــستقبلية طــة ل وفقـا الــسعودية يــة العر اململكــة ا ـشد ت ــ ال ــادة ر
ً

ــــام ت" آفــــاق" ا وأشــــا املعرفــــة مجتمــــع ــــ إ والــــدخو املعرفــــة اقتــــصاد ــــ ع ركــــزت ــــ رال ل
امعات ا تمايز منألنماط أنوالذي مشأنھ ةس الر تحقيـق2030ؤتحقيق خالل من

ال امعات ا و ت ألن ا منندف أفضل بالعالم) 200(سعودية   جامعة

وجـــــود .2 ــــ إ الــــسعودية يـــــة العر اململكــــة متنوعــــةحاجــــة مثـــــلّأنمــــاط ة ــــ املتم امعــــات ا مـــــن
ـــــ ع قــــائم اقتــــصاد ــــ إ الــــسعودية امعــــات ا تحــــو ؤ و تطلعــــات ــــ تل املنتجــــة امعــــة لا ّى ر ُ

مجتمع إ والدخو   .املعرفةلاملعرفة

ا .3 ا اســــة الد نتــــائج عنــــھ كــــشفت الناشــــئةرمــــا امعــــات ا أمــــام ة ــــ كب فجــــوة وجــــود مــــن ليــــة
وفــق املعوقـات ــة معا ة ضـر التــا و عاليـة جــة بد املعوقـات معظــم ـرت ظ حيــث رللتحـو ور ل ّ

عملية   .إجراءات

ــــ .4 إ ــــا ل وتحو ــــ العل البحــــث مخرجــــات ــــو املنتجــــة امعــــة ا بــــصيغة نتــــا املجــــال ــــ أك
نــــــاغ ت ــــــ و ق ــــــسو لل قابلــــــة ــــــة ا ابت العامليــــــةرمنتجـــــات يفات بالتــــــص دة الــــــوا املعــــــاي مــــــع رم

املؤســسة ودخـل البحـوث، ـ املؤسـسة وسـمعة ـار، بت ـم و ـ البح االنتـاج امعـات ُبا

وعــــــدد امعــــــة، ا بأبحــــــاث ادات ــــــش س و ة، الــــــسنو املنتجــــــة اق و وعــــــدد البحــــــوث، رمـــــن
واملعــاي املؤشــرات ــذه بتحقيــق التقــدم إحــراز مكــن و ــّقتباســات، ع التغلــب خــالل مــن

يــــة العر للملكــــة الوطنيــــة ــــة الر تطلعــــات وتحقيــــق املنتجــــة امعــــة ا ــــ إ التحــــو ؤمعوقــــات ل ّ

من2030السعودية أفضل و ت بالعالم) 200(نألن   جامعة
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ثالثا
ً

التصو:  حرمنطلقات   املق

كما املنطلقات من مجموعة ع ا ا البحث قدمھ الذي ح املق التصو ّعتمد   : ير

طــط .1 وا التعلــيم ــةسياســات يـــة:التنمو العر اململكــة ــ التعلــيم سياســة وثيقـــة ّتــضمنت

قـم باألسـاس التعلـيم أسـس ـ) ١٣(رالـسعودية، ع نـص أنــواع" والــذي جميـع مـن سـتفادة
ـــــــا، حيا مــــــستو فــــــع و باألمـــــــة ــــــوض لل ســــــالم، ضــــــوء ـــــــ ع النافعــــــة ــــــسانية ف ىاملعــــــا ر ر

املؤ ضالة كمة ـافا النـاس ـ أو و ف وجده ى أ قـم"من سـاس و ـ) ١٤(ر، ع نـص والـذي
التطبيقيـــــة" يـــــة واملن العلـــــم مـــــع م ـــــ امل نيـــــة(التناســـــق قـــــم) امل ســـــاس تأكيـــــد روكـــــذلك
عــات) ١١٢( واملخ ــ العل البحــث ميــدان ــ ي إيجــا بــدو القيــام ة ضــر ــ رع بيــة(رو ال ة ا رو ز

ا). 1995 والتعلــــيم، خطــــة أكــــدت العاشــــرةكمــــا ــــ) 2019-2015(لتنميــــة إ الثالــــث ا ــــدف ــــ
ثقافــــة ـــشر خـــالل مـــن وذلـــك املعرفـــة ومجتمـــع املعرفـــة ـــ ع القـــائم قتـــصاد نحـــو لالتحـــو

ـــــ املعرفـــــة ـــــ ع القـــــائم ـــــةاملجتمـــــع،قتــــصاد معا ـــــ العلميـــــة البحـــــوث نتـــــائج ثمار واســــ
جتماعيــــة و قتـــــصادية ـــــالقــــضايا ـــــوتحف ع امعــــات بحـــــاثا مجــــاالت ـــــ ثمار ســــ

محتــو ذات وخـدمات ســلع إنتـاج ــ ثمار لالسـ ــاص ا القطـاع يع ــ و ـار بت و ر ىوالتطـو
قتصاد (.معر ة ا رو ص 2015 والتخطيط،ز   ).71-38صم،

للعلــــوم .2 الوطنيـــة الـــسياسة الـــسعودياعتمـــدوالتقنيـــةوثيقـــة اء الـــو ١٤٢٣(عــــامزرمجلــــس
الوط ،)ه الــسياسة مــصافوثيقـة ــ اململكــة ــو ت أن ــ إ ــدفت ــ وال والتقنيــة للعلــوم ننيــة

القائمةاملجتمعات قتصاديات بحلوو املعرفة ـ)٢٠٢٥(لع طة ا ذه ركزت حيث ؛
الثـــــامنســـــاس اتي ـــــارســـــ بت و ـــــ العل البحـــــث ات بمـــــستو تقـــــاء دعـــــم ـــــ ع ـــــا رم

ـــــ ع نــــصت إذ بــــداع ـــــل: "و يا ال العلميـــــةاســــتكمال الــــسياسات لرســـــم مــــة الال زاملؤســــسية
وتخطــــيط ة إلدا العلــــومروالتقنيــــة، ــــ" .. والتقنيــــةــــشاطات التق ر تقــــاءوالتطــــو لال ــــار بت رو

والس ا، ج وخا امعات ا داخل القائمة بحاث ـشاءربمراكز إ ةنحو ـ متم أبحـاث مراكـز
ـــ ال ـــار، بت و التقنيـــة ن وتـــوط نقـــل رنـــامج و أنمـــنجديـــدة، ا ساســـيةشـــأ ـــ الب تـــوف

املعرفة التعليم(ملجتمع ة ا بو واملعلومات التخطيط الة رو ،ز  ). 2013 العا

ـــام  .3 ا للتعلـــيم املـــستقبلية طـــة ا ع ر)آفـــاق(ومـــشر لتطـــو املـــستقبلية طـــة ا ّضـــمنت

ام ا املتخصصة" آفاق" التعليم املنتجة امعة ا ع ا" ومشر ـداف أ ضـمن العامـةوذلـك
وفــق ــام ا التعلــيم ر لــةلتطـو طو عــامخطــة مــن تبــدأ ــ١٤٢٦املــدى، إ ــ١٤٥٠ه و ه،

العامليــــة امعــــات ا نــــاو ت عمليــــة ســــعودية خطــــة لأو جامعــــات" ل ــــشاء إ فكــــرة ــــ إ ت روأشــــا
ل ـــش اديـــة الـــشاملةر التنميـــة ملتطلبـــات ســـتجابة و العـــا التعلـــيم كفـــاءة ـــز لتعز ح؛ صـــر

وال( ودةالتمايز، وا   )  توسع،

املعرفــــــة .4 مجتمــــــع ــــــ إ للتحــــــو الوطنيــــــة اتيجية )م٢٠٣٠- ٢٠١٢/ ه١٤٥٢- ١٤٣٣(لســــــ
قتـصار وعـدم قتـصاد مـصادر ـ ـع التنو ـدف قتـصادية للتنميـة خطـط وجـود ـت تب

ّ

اقتـــــصاد نحـــــو تجـــــاه و الـــــنفط، ومبيعـــــات وميـــــة، ا الـــــصناديق التقليديـــــة املـــــصادر ــــ ع
ـــلاملعرفـــة التمو مـــصادر ـــز عز ـــ م ـــس دخـــال تـــدر أن يمكـــن ات ـــا ابت ـــ إ ـــار ف ـــل وتحو ،

ً
ر

مبتكــــــرة ـــــل تمو مـــــصـادر عــــن والبحــــث خـــــصوصا، اململكــــة ــــ امعـــــات وا عمومــــا وميــــة ا
ً ً

أس مــــن ســـتفادة و ، العــــال قتـــصاد ــــ ليـــة ي ال ات التغـــــ عــــن النـــــاتج ــــز ال رلتغطيــــة
الــــضـ الفكــــر مـــــنياملــــا ـــــد املز نحـــــو م وتحفيـــــز اململكـــــة، ــــ امعـــــات ا بـــــھ تـــــنعم الـــــذي خم
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عــام ت صــد ا ق ــسو يمكــن ــ ال ات ــا ربت وإجـــراءات)ه١٤٣٣(ر سياســات ــ ع واشــتملت ،
ـــــــا أبر مـــــــن اتيجية ملواكبـــــــة: زاســــــ بجودتـــــــھ تقـــــــاء و ــــــ العل البحـــــــث ـــــــ ع ات القـــــــد ــــــز رعز ر

ا البحــوث ـل وتمو الدوليــة، ات املعرفــةاملـستو ترسـيخ تــدعم ـ ال قتــصاد(لتنافــسية ة ا رو ز
ص2014والتخطيط، ،6 .(  

عا ا
ً

التصو: ر حرمرتكزات ي: املق   : كما

الوطنيــة .1 ــة اململكــةأكــدت) ٢٠٣٠(ؤالر ــة صـــراح2030ؤر ــار بت و ــ العل البحــث ميــة أ ـــ ع
بوجــــاء خــــالل مــــن وذلــــك قتـــــصاد ــــار د ا ــــ ع مركــــزا ي الثــــا ــــا زمحو

ً
عليميـــــةر منظومــــة نــــاء

سو باحتياجات تقـديمالعمل،قمرتبطة ـ ـ الر ـ غ والقطـاع اص ا القطاع مع نوالتعاو
الـــشراكة ـــز لتعز املبتكـــرة والفعاليـــات امج ـــ متنــــاوالالتعليميـــة،ال الثالـــث ـــا محو جـــاء كـــذلك

ً
ر

ن فــع و واملــساءلة والكفــاءة الــشفافية ــز عز خــالل مــن العــام القطــاع ر ــودةرتطــو وا تاجيــة
ـــاليف الت ،(وخفــض الوطنيـــة ـــة الر ص 2016ؤوثيقـــة نـــصوص).36-13صم، ـــ د و رحيـــث

ــة أجــل" .... ؤالر مــن ثمار ســ أبــواب لــھ ســنفتح ولــذلك ــاص ا القطــاع بــدو يعرنــؤمن ــ
ـار التنميـةبت ـ ـ أك بــدو قيامـھ مـن تحـد ـ ال العوائــق ـل يل وسـ ــس.... رواملنافـسة، وس

املــال أس وصــناديق ب، التـد ومؤســسات عمـال، حاضــنات ــد املز ـشاء إ ــ إ ذاتـھ الوقــت رـ ر
ــــساعد س كمــــا م، ا ــــا وابت م ا ــــا م ر تطــــو ــــ ع عمــــال اد ر ملــــساعدة املتخصــــصة ء ــــر را ر و ي

الوطنية شآت دعـمامل ـق طر عـن ا ق ـسو و ا وخـدما ا منتجا تصدير ع ة قالصغ ـسو ال
ــــي و ولك العالقــــة، ذات الدوليــــة ــــات ا مــــع ــــسيق التعلــــيم..... الت ــــ ثمار ســــ سنواصــــل

ات ــا وامل ف باملعــا أبنائنــا ــد وتز ب روالتــد ر لوظــائفور مــة ــار. ... املــستقبلزالال بت ــ ع كز وســ
ادة و ة املتطو رالتقنيات اململكة(. عمالر ة ر  )  2030ؤوثيقة

ديـــــد .2 ا امعـــــات ا د:نظـــــام الـــــصادررو امعـــــات ا ن شـــــؤ مجلـــــس عـــــن ة الـــــصاد ة ـــــ ال وـــــ ر
ي املل املرسوم خ ) 27/ م(رقم/ 3/ه1441بموجب عات2/3/1441روتا ـشر ال مـن العديد ـ

تـم حيـث اديميـة ة ر وا ستقاللية و وكمة ا املنتجة امعة ا نحو التحو تدعم لال ّ

كـــ امعـــات ا ن شـــؤ مجلـــس ـــشكيل ـــ ع ـــ ك امعـــاتوال ا ن شـــؤ نظـــيم ب مختـــصة وسلطة
ــي مـن امعــة ا إيـرادات ــو وتت ـا، ل املنظمــة اللـوائح ضــع و ا سياسـا سـم نو و ــ:ر ال عانـة

امج ـــ لل املـــا واملقابـــل امعــات ا ـــل تمو نـــامج ل املنظمـــة القواعــد وفـــق ـــا ل الدولـــة ا تخصــص
ا تقــــــــدم ــــــــ ال ــــــــدمات وا ات والــــــــدو والــــــــدبلومات اســــــــية رالد واملــــــــنح،و.ر بــــــــات، وال عــــــــات، الت

ـــا يقر ـــ ال خـــر املاليـــة د واملـــوا ـــا وأوقاف ا، ا ثما واســـ ـــا، أمالك ـــع و وقـــاف و ىوالوصـــايا، ر ر ر
عات ـــشر وإســتحداث وطبيعتــھ امعـــة ا ــشاط ــداف أ مــع ض تتعـــا أال ــ ع منــاء، رمجلــس

ي الذا ل التمو إ: زعز لتنميـة ماليـا مقابال تتقا أن امعة ل
ً ً

ي يـأ مـا ـا وم الذاتيـة، ـا :يرادا
اســــية د ســــوم و ــــ العل املنــــتج بجــــودة يخــــل ال مــــا و العليــــا، اســــات الد امج ــــ ل اســــية د رســــوم ر ر ٌر رٌ
ا يـــضع ـــ ال العامـــة للقواعـــد وفقـــا وذلـــك يـــة، والتد التعليميـــة ات والـــدو الـــدبلومات امج ـــ ل

ً
ر ر

السعودي غ الطلبة من اسية د سوم و امعات ا ن شؤ رمجلس ٌ ر  نو

امعـــــات .3 ا ـــــ العلمـــــي للبحـــــث املوحـــــدة ـــــ«ّنـــــصتَّالالئحـــــة ـــــ العل للبحـــــث املوحـــــدة َّالالئحـــــة

امعــات عـــام» ا ة باســم1419رالــصاد عمـــادة ــشاء إ ــ ع ــ«ه، العل البحـــث وعمـــادة» عمــادة
والتعلــــيم املجتمــــع ــــخدمــــة ــــاملــــستمر ال البحــــوث ــــداف أ ــــو ت وأن ســــعودية، جامعــــة نــــل
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امع ا ىتجر العلميـةُ ة املـشو وتقـديم املفيـدة، املجاالت جميع والعلوم ف املعا إثراء رات ر
ف الظـر لـتالئم ـا ع وتطو ـا ر تطو ـ واملـشاركة للمـشكالت والعمليـة العلميـة لـو ا ر ووتطـو ل

التنمية وخطط امعة ا داف بأ العل البحث ط و التنمية، أغراض دمة   راملحلية

التعلـيم .4 ة ا و ات رمبـاد الوطنيـةزر ات ــةرواملبـاد ر مـع ـة متوا اتيجية اسـ ـداف أ ــت ؤتب م2030ز
لتلبيـة التعلي النظام ة قد ز عز و ، بداع و ار لالبت املحفزة التعليمية ئة الب ن تحس ، ا رم
الكفــاءة ن وتحــس مبتكــرة ــل تمو مــصادر وايجــاد ، العمــل ســو واحتياجــات التنميــة قمتطلبــات

التعلـــــي لقطـــــاع الوطنيـــــة،( ماملاليـــــة ـــــة ص2016ؤالر ص ة ) 63- 62م، ـــــ(رومبـــــاد التم مراكـــــز
ـ ملواكبــة) البح الــسعودية، يـة العر باململكــة ـ والتق ــ العل البحــث يع ـ و دعــم ـ إ ــدفت

البحــــث ــــشاط ب تمــــام ــــ ع امعــــات ا يع ــــ خــــالل مــــن املعرفــــة، اقتــــصاد نحــــو التوجــــھ
بحثية ات توج ودعم ر والتطو الـسعودية،العل امعـات ا ـ ـشأة ال حديثـة أو أصـال قائمة

ً

ـــــا عاي و ـــــا، ف ــــ التم ومجـــــاالت القــــوة نقـــــاط إبـــــراز ــــدف متعـــــددة ومجــــاالت تخصـــــصات ــــ رو
قلي و الوط ن املستو ع ة الصدا بوأ لت بحثية اديمية أ مراكز ا لو رو ي،(ر الـسفيا

بحــاث) 2020 ـــل تمو مواءمــة ضــمان ــرامج وضـــمانو اليــة، ا الوطنيــة ـــات لألولو ر ّوالتطــو

ـــــــار بت لتنميــــــــة الوطنيـــــــة ة واملبـــــــاد ـــــــار، بت و عمـــــــال ـــــــادة يع ـــــــ و املناســـــــب ـــــــل رالتمو ر
أوقــاف تخــصيص عمــال جــال و ن للموســر ــيح ت خاصــة بــرامج إطــالق ــ ع ة ا الــو عت ــ رو رز

حيــــ امعــــات، ا ــــ ــــ البح ــــ التم مراكــــز ــــشاء وإ امعــــات، ــــل تم ــــ إ ع املــــشر ــــذا ــــدف وث
ـــشاء إ و الواعـــدة بحـــاث ومركـــز ـــ العل البحـــث مجـــاالت مـــن محـــدده مجـــاالت ـــ امعـــات ا
ن بـــ الــشـراكة ــ ع املعرفــة اقتــصاد ر تطــو ـ الفاعــل ام ســ ــ إ ــدف ــ ال التقنيــة حاضـنات

واملنتجة التعليميـة ،(املؤسسـات  ).2017،55الغامدي

عت .5 املؤســـــمعـــــاي ـــــاديمي يـــــضمنمـــــاد وكمـــــة ل نظامـــــا امعـــــة ل ـــــو ي أن ـــــ ع ركـــــزت
ً

ن
علــم مخرجــات حــددت قــد اديميــة امج ــ ال أن مــن امعــة ا تتأكــد وأن ــا، وكفاء ــا فاعلي
مـصادر ـع تنو ـ ع امعـة ا عمـل وأن ، والتنميـة العمـل سـو حاجـات مـع يـتالءم بما قالطالب

منا اتيجيات اســـ وفـــق مالـــدخل ا ـــا وابت الطـــالب إلبـــداعات امعـــة ا يع ـــ ،و وفاعلـــة رســـبة
ق ـــــسو لل محـــــددة لـــــسياسات امعـــــة ا وتطبيـــــق ، عمـــــال ـــــادة لر الداعمـــــة املناشـــــط وإقامـــــة
لــــــدعم آليــــــات امعــــــة ا وتطبيــــــق ا ــــــسو مل ــــــ العل نتــــــاج و ات ــــــا لالبت التجــــــار ثمار ســــــ رو ي

و ــــــ العل البحــــــث مجـــــــال ــــــ والتعــــــاو نيـــــــةناملــــــشاركة وامل الــــــصناعية القطاعــــــات مـــــــع ــــــار بت
امعــــة ل املجتمعيــــة الــــشراكة وتفعيــــل ، والــــدو ــــ املح ن املــــستو ــــ وع اصــــة وا وميــــة ا

)، ب والتد التعليم م تقو   ).2018ريئة

امليدانيــــة .6 اســــة الد نتــــائج:رنتـــائج مــــن ســـتفادة بانة(تمــــت اســــة) ســــ الد اســــئلة عــــن جابـــة رو
لياتالتحدياوتحديد و ات عل للتغلب حة   .املق
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خامسا
ً

التصومراحل:  حرتطبيق   املق

الــــنظم ــــة نظر ــــ ع ند ــــس منظومــــة وفــــق خطيــــة مراحــــل ثــــالث ضــــمن ح ــــ املق التــــصو بنــــاء رتــــم ّ

التحـــديات( ـــ ع للتغلـــب حـــة املق ليـــات املعوقـــات، ـــ ع للتغلـــب والتخطـــيط عـــداد و يئـــة ال
جامعة إ لللتحو ممنّ التقو التنفيذتجة، آلليات عة ي) واملتا   : كما

 ـــاملرحلـــة املعوقـــات:و ـــ ع للتغلـــب والتخطـــيط يئـــة وال ـــ: عـــداد ع املرحلـــة ـــذه ـــشمل
التالية سلسلة امل طوات  : ا

يئة  ) أ( وال س: عداد والتأس عداد املرحلة ذه منيتم يللتخطيط ما  :  خالل

السلوكي - يئة الواقـع:ةال يص ـ خـالل مـن ر والتطـو ـ التغي ة ضـر ثقافـة ـشر ورتتـضمن
املنتجـة امعـة ا صيغة خصائص توافر ع دالة ر مظا وجود قلة أسباب وتحديد الفع
ة دا ـــ و القـــرار اتخـــاذ مراكـــز قبـــل مـــن ـــا ن ت طـــوة ا ـــذه وتتطلـــب الناشـــئة امعـــات ربا

إد أن حيـث الناشـئة امعـات با قبـلرالعليا مـن ـا قتنـاع و لة املـش العليـا(اك القيـادات
التنفيذيـــة للقيـــادات ال ونـــز

ً
تـــدعم) و ر مظـــا وجـــود دو تحـــو ـــ ال ســـباب معرفـــة ميـــة نبأ ل

إحـداث ـ إ اجـة با القيـادات ـ و تنمية يحتاج ذا ما و املنتجة امعة ا خصائص رتب
امعـــات ل التقليديـــة دوار مـــن والتحـــو ـــ ــــةلالتغي نا نمـــاذج عـــن والبحـــث نتـــاج ـــ إ

قتنـــــــاع و ، ــــــ املعر قتــــــصاد و العوملــــــة ات ـــــــ غ يعاب واســــــ ديثــــــة ا دوار ــــــ إ لإلنتقــــــال
س التــد الــثالث امعــة ا وظـائف ن بــ امــل والت امعــات با املخرجـات ن بــ الوثيــق ابط ربـال

ـــ العل بالبحـــث تمـــام إطـــار ـــ املجتمـــع وخدمـــة ـــ العل نحـــووالبحـــث والتوجـــھ ـــار بت و
املعرفة ع القائم مـا. قتصاد الـسلوكية يئة ال لتحقيق جرائية طوات ا أبر زوتتمثل

  :  ي

 سياســــــات مــــــن تتــــــضمنھ ومــــــا املنتجــــــة امعـــــات ا مجــــــال ــــــ العامليــــــة ات ــــــ ا ــــــ ع طـــــالع
اتنظيمية اب ـ وأ نتاجيـة بالقطاعات امعة ا عالقة تنظم عية شر و

ّ
وتحديـد ، ملـصا

ـا ا البحـث ـ د و ممـا ستفادة و املنتجة امعة ا إ التحو ا م ستفادة رجوانب ل ّ

املجال ذا نتائج   .  من

 الناشــــئة امعــــة ا واقــــع وتحليــــل اســــة ومعوقــــات(رد تحــــديات الــــة وإ يص ــــ بال دفة زاملــــس
ــــل وا)التحو التحــــو وفـــــرص املتاحــــة انـــــات م ــــ ع للوقـــــوف ل؛ وكيفيـــــةّ املتوقعــــة ديـــــدات ل

ي امليدا البحث نتائج د و مما باإلستفادة ا عل  .رالتغلب

 ـــ ا للتحـــو العمليـــة جـــراءات و لـــو ا وإيجـــاد املعوقـــات ـــ ع التعـــرف ميـــة بأ الـــو لفـــع ّل ّ ر
ـــ ع العمــل ــا مك و ح ــ املق التــصو ــ ب ب العليـــا القيــادة ــ تب خــالل مــن املنتجــة امعــات را

ثقا ـــــــشر وط ملــــؤتمر الــــدعوة خــــالل مــــن تنمــــو ــــ وط ــــ علي كرافــــد املنتجــــة امعــــة ا يفــــة
دعــوة ــ ع ــرص ا مــع ميــة ملناقــشة الــسعودية امعــات ا جميــع فيــھ ك عــددرــشا ــ أك

وكـــذلك عامليـــة، علميـــة ميـــداليات أو ــل نو جـــائزة ـــ ع ن اصـــل ا العلمـــاء مـــن توجيـــھممكــن
لالنضماالدعوة املؤتمر أثناء م سعوديةل امعة أمناء مجالس ة عضو إ تمم س منتجة
ا ل   .تحو



جامعات السعودیة الناشئة في ّتصور مقترح للتغلب على تحدیات ال
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املؤســــــسية - يئـــــة ــــــة:ال دا و والبحثيـــــة واملاليــــــة املاديـــــة انــــــات م ومعرفـــــة ــــــم ف رتتـــــضمن
وإعــــــــداد املتـــــــوافرة، ـــــــ وغ ـــــــ الفع بـــــــالواقع الناشــــــــئة امعـــــــات ا ـــــــ املتـــــــوافرة والتنظيميـــــــة

بـــــذلك، املتعلقـــــة والتعليمـــــات ــــات آليـــــاتالتوج لتطبيـــــق ومـــــة ومف ة ـــــ وا آليـــــة ضـــــع وو
ة ا و ن بـــــ ـــــسيق والت ليات، املـــــسؤ وتحديـــــد دوار ـــــع وتو التحـــــو معوقـــــات ـــــ ع رللتغلـــــب ز و ز ل ّ

ـز العز عبـد امللـك كمدينـة املـساندة ـات وا الناشئة، امعات وا ر، التطو الة و والتعليم
والقطــــاع والــــصناعة ــــاص ا والقطــــاع ، والتقنيــــة التعلــــيمللعلـــوم م تقــــو يئــــة و نتــــا

ام ت إطار ب  . روالتد

الفنية - يئة وتحـديات:ال املعوقـات حل العالقة ذات ولية املتطلبات تحقيق ع تقوم
ل   .التحو

التحـــــــديات ـــــــ ع للتغلـــــــب اتيجية اســـــــ ـــــــاج الن طـــــــوة:واملعوقـــــــاتالتخطـــــــيط ا ـــــــذه ـــــــشمل
ب متــــوافر ـــو مــــا مــــن ســــتفادة و يص ـــ الــــضعفال جوانــــب وتحديــــد قــــوة جوانـــب مــــن الفعــــل

ح ــ املق التــصو وفــق باملــستقبل إجــراءات مــن إتخــاذه يــتم أن يجــب ملــا مــستقبلية ة صــو رلتقــديم ر
عمـل كإطار املعوقات ع التغلب كماوآليات  : يإجرائـي

منتجة- جامعة إ الناشئة امعة ا ل لتحو اتيجية اس خطة  .إعداد

و- السياسات منتجةرسم جامعة إ التحو عملية تنظم ال عات شر  .لال

منتجة- جامعة إ التحو عملية لقيادة عمل ق فر  .لشكيل

املادية- انات م ةتحديد شر  .وال

ات- ـــ ومخت معامـــل مـــن املنتجـــة امعـــة ل مــة والال املتـــوفرة التحتيـــة يـــة الب عـــن املعلومـــات زجمــع
تقنية وأنظمة معلومات  .ومصادر

مـــــةب- الال ـــــات تجا و ات ــــا وامل ف املعـــــا امعـــــة ا ي ــــسو م تكـــــسب ـــــ ال يــــة التد امج ـــــ ال زنــــاء ر ر ر
املنتجة امعة ا  .لتطبيق

منتجة- جامعة إ التحو عملية التقدم مدى لقياس ومؤشرات معاي   .لتصميم

متوســـطة             جـــة بد ـــرت ظ ـــ ال املعوقـــات ن بــ الفجـــوة تحليـــل ـــ ب ي ليـــات ـــذه رولتحقيــق
القـــوة جوانـــب ثمار واســـ ا تحـــسي يتطلــــب وإنمـــا ـــا عل ـــ ك ال ـــ ب ي ال التـــا ـــا،و والتحــــدياتف

ـــا ل جرائيــة لــو ا اح ـــ واق ــا معا ــ ب ي وعاليـــة جــدا عاليــة جـــة بد ــرت ظ ــ ال لواملعوقــات
ً

ر
ا عرض تم دووقد   )12(لبا
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  )12(لجدو

التحديات مؤشرات للتحوتحليل امعةّواملعوقات ل   املنتجةل

ــــــــرت   ظ متوســــــــطةمعوقـــــــات جـــــــة ربد
ا تحسي   يمكن

عالية جة بد رت ظ وعاليةرمعوقات جدا
ً

ا عالج ب   ي

العملية
  التعليمية

اســـــــــــية الد طـــــــــــط ا نـــــــــــة مر رعـــــــــــدم و
علـــــــــــــــيم متطلبـــــــــــــــات مـــــــــــــــع للتوافـــــــــــــــق

 املستقبل

ذات بــــــــــرامج امعــــــــــة ا تــــــــــوف عـــــــــدم
أعـــضاء ات قـــد ر لتطـــو عاليـــة ركفــاءة

س التد   ريئة

ــــــ ال التخصــــــصات مواءمــــــة ضــــــعف
ســـــو الحتياجـــــات امعـــــة ا ا قتقـــــدم

 .العمل

املاديـــة ات ـــ التج ةضـــعف ــــشر وال
اتللمعامل ش واملخت  العملورو

ات املقـــــــــــــر ن بـــــــــــــ امـــــــــــــل الت رضـــــــــــــعف
ة يةالنظر  .روالتد

ديثـــــة ا التقنيــــات توظيــــف ضــــعف
س  رالتد

ب بالتـــــد امعـــــة ا تمـــــام ا رضـــــعف
ا لطال   العم

ة ـــ ـــسيةك التد ــــةرعبــــاء دا أعــــضاءرو عـــاتق ــــ ع امللقـــاة
س التد  ريئة

امعــــة ا ا تقــــدم ــــ ال التخصــــصات ن بــــ طــــةالفجــــوة ر وا
للتنمية  العامة

م ا قد توافق ال بتخصصات الطالب اق مرإ   وميول

لــدى نتــاج ـ ع القــائم التعلـيم ثقافــة ترسـيخ آليــات ضـعف
امعة ا اأساتذة   وطال

نتاجال فلسفة ع القائم بالتعليم امعة ا   تم

البحث
  العلمي

يوجد   ال

دعــــــم ــــــ ــــــاص ا القطــــــاع مــــــن امعــــــة ا اســــــتفادة ضــــــعف
العلمية وقاف ق طر عن العلمي  البحثيةوالكراالبحث

امعـة ا ألبحـاث افيـة اح ق ـسو آليـات وجود ـاعدم ونتاج
 العلمي

امعة ا ن ب العالقة محلياملراكزواضعف املرموقة البحثية
  وعامليا

ــ ال التطبيقيــة البحــوث تــائج ب نتــاج قطاعــات ــد تز وعــدم
امعة ا ا  تجر

امعــــة ل العلمــــي البحــــث ن بــــ العالقــــة حتياجــــاتضــــعف و
نتاج لقطاع  الفعلية

العلمي للنتاج جمة ال شاط   والبحضعف

ا البحـــــــوث لتنفيـــــــذ املاليـــــــة املخصـــــــصات يمكـــــــنضــــــعف ـــــــ ل
إنتاجية ار ألف ا ل  تحو

ية البي للتخصصات املة املت البحوث  قلة
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ــــــــرت   ظ متوســــــــطةمعوقـــــــات جـــــــة ربد
ا تحسي   يمكن

عالية جة بد رت ظ وعاليةرمعوقات جدا
ً

ا عالج ب   ي

بجــــــوث إجـــــراء ـــــ ع س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ات قـــــد رضـــــعف ر
إنتاجية ع ملشا ا ل تحو يمكن  رتطبيقية

املؤتمرات شقلة امعةورو ا ا تنفذ ال  العمل

للمعرفــــة حــــدائق ــــشاء بإ امعــــة ا تمــــام ا وحاضـــــناتعــــدم
 لألعمال

تتــــــــــضمن بحثيـــــــــة طـــــــــة خر ي دو ل ـــــــــش امعـــــــــة ا تقـــــــــدم رال
امعة ل جدو ك البحثية ات   ىولو

خدمة
  املجتمع

امعــة ا خطــط ن بــ العالقــة ضــعف
قتــــــــــــــــــــصاديةوخطـــــــــــــــــــط التنميــــــــــــــــــــة

جتماعية   و

امعـة ل نتاجيـة ع املـشا ل ش رال
للمجتمع ة كب إضافية  قيمة

ـــــــــــــ ال العلميــــــــــــة ات ـــــــــــــشا س رقلــــــــــــة
املجتمعتقدم لقطاعات امعة ا   ا

البحثية ا ع مشا نتاج لقطاعات امعة ا مشاركة  رقلة

مة مــسا ــضـعف امعـة ـشاءا رإ البحــوثوتطــو وحـدات
نتاج عمالو  قطاعات

امعة ا ن ب ات الشرا  عمالوقطاعاتقلة

لــدعم الدوليــة التعــاو بــرامج مــن امعــة ا اســتفادة نضــعف
نتاجيةش  طة

ن ج ــر ا مــن ــا باحتياج عمــال قطاعــات امعــة ا د تــز وال
  ونوعاكما

التنظيم
ة دا   رو

املعرفـــــــــــــة مجتمـــــــــــــع ـــــــــــــوم مف غيـــــــــــــاب
خطـــــــــــــــطواقتــــــــــــــصاد عــــــــــــــن املعرفــــــــــــــة

امعة اا رامج ا و   وخدما

بفكــرة امعــة ا قيــادات قناعــة ي تــد
املنتجة امعة  ا

ـــــة ر نتــــاج ن تـــــضم ســـــالةؤعــــدم  رو
داف امعة وأ   ا

امعــــــــة ل املناســـــــبة ئـــــــة الب تـــــــوفر ـــــــ ال عات ـــــــشر ال ضـــــــعف
 املنتجة

مأمونـــــة إيـــــرادات امعـــــة ل تحقـــــق مقننـــــة لـــــوائح تـــــوفر عـــــدم
 املخاطر

حــــــضو فـــــرص ســـــاتذة بمـــــنح املتعلقـــــة عات ـــــشر ال رجمـــــود
 العلميوالتفرغاملؤتمرات

امعـــــة ا ن بـــــ ات ـــــ ا تبـــــادل امعـــــاتضـــــعف العامليـــــةوا
  واملحلية

ئة الب
جية ا   را

يوجد   ال

عمـال جـال حمـاس نرضـعف علميـةواملوسـر أوقـاف ـ لتب
الناشئةوكرا امعات ا  بحثية

الناشئة امعات ا من للكث التحتية ية الب اكتمال  عدم

يــة جن ة ـــ ا بيـــوت مـــنواملحليـــةاســتحواذ يتـــوفر مــا ـــ ع
ة شا اس ةرفرص ثما   رواس

انيات امل الناشئةضعف امعات ل  املخصصة

الك امعات ا ىتفو ةق امعـاترالقد ل ـ ع التنافـسية
و التعليميـــة ـــدمات ا مـــن امعـــات ا تقدمـــھ مـــا ـــ الناشــئة

 البحثية

ــــا ف تتواجــــد ـــ ال املــــدن ـــ عمــــال قطـــاع انــــات إم تواضـــع
الناشئة امعات   ا
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ح ــ مق تــصو لبنــاء الــسابقة يص ــ ال نتــائج روفـق للتحــوّ املعوقــات ــ ع لللتغلــب جامعــةّ ــ إ
باآلليـــــات املعـــــو تـــــأث جـــــة د مراعـــــاة ـــــ ع العمـــــل ـــــ ب ي الـــــسعودية يـــــة العر اململكـــــة ـــــ قبحثيـــــة ر

حة   .املق

الثانية والتحديات" املرحلة املعوقات ع للتغلب التنفيذ   :السابقةآليات

املعوقات ع التغلب حات ومق آليات عرض ي) التنفيذ(يمكن كما إجرائية خطوات   : ع

التعليميــــة )1( العمليـــــة بمجــــال حــــات واملق لــــو التعليميـــــة:لا العمليــــة عناصــــر ـــــ ع ك بــــال
م( التقـــــــو أســـــــاليب امج، ـــــــ وال والتخصـــــــصات ات املقـــــــر س، التـــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء رالطـــــــالب، ر

س ة) ربالتد صو نرو تحس الناشـئعامة امعـات با اديميـة والتخصصات امج ـال ال ة
ـ ب ي مـر ـذا ولتحقيـق جتماعيـة و قتـصادية و ة الفكر ادة الر إ تؤدي أن ا شأ من

ي كما التعليمية العملية عناصر ن تحس  : العمل

  :الطالب -أ

 بداعيـــــة ات املبــــاد ــــ تنظيميـــــةرتب إجــــراءات س وتأســـــ ــــار بت عايـــــة حيــــث مـــــن رللطــــالب
ـــ ع الطــــالب ـــ لتحف ليـــة ال اداخـــل ق ــــسو ـــ ع امعـــة ا عمـــل و املنتجــــة ـــار ف تقـــديم

لية ال أو بالوحدة تفاقيات و ات الشرا وحدة خالل من املناسب التمو الدعم وجلب
 .املعنية

 ــــم ل الــــذين س التــــد يئــــة أعــــضاء واســــتقطاب ين، ــــ املتم الطــــالب اســــتقطاب ــــ ــــادة رالر
امات بمنتجـــــــــــاتإســـــــــــ باملجـــــــــــاحقيقيـــــــــــة حثيـــــــــــة و املختلفــــــــــــةإبداعيــــــــــــة والتخصـــــــــــصات الت

ــــط و املاليـــة، واملحفــــزات اســـية الد املـــنح تــــوف خـــالل مـــن ين ــــ املتم الطـــالب رواســـتقطاب ر
العل البحث لدعم مسبقة خطط وفق ا وتمكي ا ثما اس ع ك بال التم  .رمجال

 امعة ا وأقسام تخصصات العمل سو احتياجات  .قمراعاة

 ـــــــ العل ــــــ التفك ات ـــــــا م اترتنميــــــة الـــــــدو خـــــــالل مــــــن الطـــــــالب لــــــدى والنقـــــــدي بــــــدا رو
م التقو وأساليب واملنا س التد وطر ية رالتد  .قر

 العمل لسو م إلعداد نتاج مؤسسات داخل الطالب ب قتد  .ر

 من ن واملبتكر ن و املو لرعاية وحدة شاء  .الطلبةإ

 الطالب ن ب التواصل لديمومة امعة ا ر نادي شاء  .امعةواإ

 املنتجة امعة ا متطلبات مع يتالءم بما امعية ا شطة وحدة ر  .تطو

 التعليمية العملية ديثة ا التقنية استخدام  .تفعيل

يئة-ب سأعضاء   :رالتد

 ن للبــــــاحث العمليــــــة يالت ــــــس ال اتواعــــــضاءتقــــــديم ــــــ التج يخــــــص فيمــــــا س التــــــد ريئــــــة
ألعضا النف والدعم واملواد، سالتقنية التد يئة  رء
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 ـــا ا توج عـــن عـــالن و املـــصا اب ـــ وأ ن ـــسو امل ن بـــ ـــار بت ثقافـــة ـــشر ـــ ع ـــ ك ال
ا وتـــضمي اتيجية ســـ ـــا بخط اتيجية ـــة،ســـ اتيجية، والرســـالة، ؤبالر ســـ ا ـــداف وأ

ا  . وقيم

 تقـــ ـــ وال س التـــد أســـاليب أحـــدث اســـتخدام ـــ ع س التـــد يئـــة أعـــضاء ب رتـــد ر ـــر ع وم
نتاجية نحو الطالب  .تحف

 امعـــــة ا متطلبـــــات مــــع يتوافـــــق بمـــــا س التــــد يئـــــة لعـــــضو اديميــــة و نيـــــة امل رالتنميــــة
 .املنتجة

 ــــ ح م ـــام م عـــض ــــ النظـــر وإعـــادة س التــــد يئـــة لعـــضو ــــ التد النـــصاب رتخفيـــف ر
العلمية بالبحوث القيام من املالتطبيقية،يتمكن خدمة  .جتمعواملشاركة

ات-ج واملقر اديمية والتخصصات امج اسيةرال   :رالد

 ونيـــة لك باملكتبـــة ونيــة لك املعلومـــات مــصادر ـــع وتنو للتقنيــات املكثـــف ّســتخدام

مـــــع بالــــشراكة اضــــية ف ات ــــ املخت ئـــــة ب ــــ التقنيــــة وتــــوف الناشـــــئة، امعــــة ا ئــــة ب ــــ
يــتمجامعــات قـــة وســـائعر ــ ع ا ئـــةتنفيـــذ و اضـــية ف ئــات والب جتمـــا التواصــل ل

بحيـث ديثـة ا ـزة ج و بـاملواد ـا لتج املـستمر ـل التمو تـوف مـع للتقنيـة املعـز زالواقع
مستدام ا ل تمو و  .ني

 ن تحـــــس عمليــــات مـــــن ــــستجد مـــــا حــــسب ـــــادي امج ــــ وال التخصـــــصات لــــة ي ُإعــــادة

ة دا التنظيمية ل يا ال ر ـروتطو ال التخصـصات تبعيـة شـرعية ـ النظـر عند ّوخاصة

عـــديل عمليـــة ــ اديميـــة قـــسام دو وتفعــل قـــسم، مـــن ــ ألك عـــة تا ـــو ت أن ريــص ن
ــــــــشرافية س اســـــــات للد فقــــــــا و مناســـــــب تــــــــراه مـــــــا حــــــــسب اديميـــــــة ــــــــا برامج ر روتطـــــــو

ً
و

ـــ للتوســـع اتيجية اســـ مـــن ـــا ع ـــتج ي ومـــا املتوقعـــة ات و نا امجروالـــس ـــ ب الطـــالب لقبـــو
اقائمـــــــة، خــــــــضوع مــــــــع تــــــــراه مــــــــا حــــــــسب ـــــــا ر تطو أو ــــــــا دمج أو امج ــــــــ ال عــــــــض إلغــــــــاء أو

ا تقوم ال جراءات وكمة وا ية   . للمحاس

 ــــــ العل البحــــــث واقــــــع مــــــع امــــــل تت ــــــ ال التعليميــــــة للعمليــــــة داعمــــــة تحتيــــــة يــــــة ب امــــــتالك
يــــر فعــــال اتــــصال نظــــام وجــــود ــــ متمثلــــة ـــار بت القــــرارو صــــناع ن بــــ نــــة ومر ولة ــــس وط

البحثيـــة واملراكـــز ن البـــاحث ن ـــ و املختلفـــة امليـــادين ـــ ن ســـ املما أو ن والعـــامل روالـــسياسات
العامليـة ـ العل البحـث ومراكـز امعـة با ـ العل البحث مراكز ن ب التق ط الر خالل من

 . باملجال

 املن امعة ا وم مف مع يتوافق بما املنا  .تجةتحديث

 ا ذات الدقيقـة العليـا اسات الد امج ب والتوسع التطبيقية التخصصات ع ك لـصلةرال
والتقنية التطبيقية  .بالعلوم

 الداخليـة البيانـات بقواعـد ـا ط و ديثـة ا ات والـدو بالكتـب ا ـد وتز املكتبـات، ر رتطو ر و
ت ـــــــ ال ديثـــــــة ا البيانـــــــات قواعـــــــد عـــــــن بالبحـــــــث ســـــــتمرار و جيـــــــة، ا عـــــــضروا ـــــــ ـــــــر ظ

ا اك ش ع والعمل الدقيقة والتخصصات  .املوضوعات
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 املنا بناء عند والتطبيقي النظر انب ا ن ب امل  .يالت

 الوطنيـــة ات الــشر بمتطلبــات العليـــا اســات الد حــوث و ـــام ا التعلــيم رــط ـــور ت ــ نح
ب املوا ألفضل جذب عامل امعة   . ا

 ل ش اسية الد املنا عرصياغة والنقد البحث،ع ي، الذا  .والتحليلوالتعلم

 ر واملظـــا ســات املما افـــة ــ وتحف املنتجـــة امعــات ل العامليـــة املعــاي يفاء اســـ ــ ع رالعمــل
املعرفة مجتمع إ بالتحو ام ا س بالتد لاديمية ّ  ر

 ا ات والتغ املجتمع الحتياجات مواكبة لتصبح ة دو ة بصو املنا رمراجعة  لعامليةر

مأساليب-د   :التقو

 ات ختبــــــا و املحاضــــــرات أثنــــــاء م التقــــــو عمليــــــة ــــــ وحديثــــــة متنوعــــــة أســــــاليب راســـــتخدام
علمھ ملا العم والتطبيق ي الذا والتعلم وار وا واملناقشة املشكالت حل  كأسلوب

 جميــع س تقــ ـ ال ديثــة ا م التقــو أسـاليب اســتخدام ــ ع س التـد يئــة أعــضاء ب رتـد ر
الطالبجو صية  .انب

 عمليـــــة مــــن جـــــزء ــــا واعتبا التطـــــو والعمــــل املجتمعيـــــة املــــشاركة ـــــ ع الطــــالب يع رــــ
م   .التقو

 م التقو عملية ا وادخال الطالبية ع املشا استخدام ز  رعز

البحث)2( بمجال حات واملق لو   :العلميلا

 وامل الفنــــــادق قتــــــصادية ــــــشطة متعــــــددة وقفيــــــة صــــــناديق ــــــشفياتاســــــتحداث ال. س
العل بالبحث ذا ل  عالقة

 ـــضة العر ـــات التوج تحديـــد ـــا خالل مـــن يـــتم بحيـــث املنتجـــة امعـــة ل بحثيـــة طـــة خر بنـــاء
ن البـــــــاحث تمامـــــــات ال جاذبــــــة طـــــــة ر ا ــــــذه ـــــــو ت أن شـــــــرط ــــــار بت و ـــــــ العل نللبحــــــث

ن وقيــاماملحليــ ن بإعــدادوالــدولي ليــات بحثيــةال ــخـــرائط العل للبحــث ضـــوءشــاملة ــ
املـــستجدة، املنتجـــة ـــات التوج حـــسب بـــاو أو ا تحـــدي ـــ ع والعمـــل املجتمـــع لاحتياجـــات ل
عات ومــشر العلميــة عات املــشر ــط و ا ضــو ــ للعمــل العليــا اســات الد طــالب ووتوجيــھ و ر ر

الـــــــسو باحتياجــــــــات الطـــــــالب ،قتخـــــــرج ــــــــ امجاملح ــــــــ ال ـــــــ إبداعيــــــــة ـــــــشطة أ واســـــــتحداث
النظر انب ا ط لر اسية يالد الفعر   بالتطبيق

 مـع باملـشاركة عمـال حاضـنات نمـوذج ـشاء وإ املجتمـع مؤسسات مع بحثية ات شرا بناء
قطاعـــــات مـــــع للتحـــــالف ليـــــة ـــــل ـــــ ـــــ التم مركـــــز نمـــــوذج ـــــشاء وإ الـــــصناعية القطاعـــــات

 املجتمع
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 ـــــرامج و ات ـــــا وابت أبحــــاث مـــــن امعــــة ا منتجـــــات ق ــــسو ا ـــــدف ق ــــسو وحـــــدة س رتأســــ
ا ودو ضرعلمية املعا إقامة إ اإلضافة و قيةرت سو  .ال

 البحـث عمـادة مـع تنظيميـا ترتبط بحيث لية ل ات والشرا البحوث وحدة استحداث
ً

ة بـصو تصال خطوط ط ير وا تنظي ل ي وفق العليا اسات الد وعمادة رالعل ر
ال بالبحـــــث تمـــــام و ـــــ ك ال ســـــيادة ــــــ ع يع ـــــ ال ذلـــــك مـــــن ـــــدف وال ــــــمرنـــــة ع ـــــ عل

امللكيــــــة وحمايــــــة ـــــ العل البحــــــث بمنظومــــــة ـــــوض ال ــــــدف امعــــــة ا ـــــ ليــــــة ال ىمـــــستو
مـستو ـ ع ـة الفكر امللكيـة وحمايـة ـ العل البحـث ـ ع تركـز بحيـث ليـة ـل ـ ة ىالفكر

العاملية يفات بالتص ات نجا تحقيق ا م ومسا لية   .زال

 البحــوث إلجــراء س التــد يئــة أعــضاء يع ألعــضاءرــ يــة تد ات دو وإقامــة رالتطبيقيــة ر
أعـــضاء ن بـــ كة املـــش البحـــوث يع ـــ و م لـــد نتاجيـــة ات ـــا امل ر لتطـــو س التـــد ريئـــة ر

امعة ا خارج أو ا نفس امعة ا س التد  .ريئة

 املاجست سائل اهرتوجيھ التنميةروالدكتو وخدمة املجتمع قضايا ل قية ال حوث  .و

 إقا ـــ جـــالالتوســع يع ــ و البحثيـــة ــ الكرا ـــشاء إ ــ والتوســـع العلميــة املـــؤتمرات رمــة
ا ل بتمو ات والشر  .عمال

 ب التجـــا بـــإجراء املؤســـسات لـــبعض والـــسماح ديثـــة ا البحثيـــة واملعامـــل ات ـــ املخت رتـــوف
ل ل مساعد وتوف ما مردود مقابل ا  .باحثف

 ن م املسا حقو املصا(قحفظ اب نتاجيةتم) أ ع واملشا العلمية البحوث ل رو
حمايـة لـضمان نظـام تطبيـق خـالل مـن املنتجـة امعة امللكيـةبا وتوضـيحقحقـو ـة الفكر

ــــات ا ومــــصا حقــــو مراعـــاة يــــتم بحيــــث ات ــــا بت ة إدا نظـــام وفــــق ا ق ــــسو قآليـــات ر ر
للباح ة الفكر امللكية حقو ع واملحافظة ستدامة ز لتعز كة نقاملش امعةث  .با

 لـدعم افيـة ماليـة مخصـصات تـوفر املتقدمـة امعـات وا امعة ا ن ب علمية قنوات فتح
ّ

ات ــا بت و العلميــة البحــوث ق املتعاونــة: رــسو الــشركة تخصــصھ الــذي الــدعم خــالل مــن
املنتجة امعة ا ا نا تت ال ضافية ل التمو مصادر إ  باإلضافة

 إ ــة الفكر امللكيـــة ــل اتتحو شـــر لتؤســـس ا ترخيــص يمكـــن ـــة تجا قيمــة ذات منتجـــات رـــ
ــــل لتمو جــــل، لــــة طو ــــة تجا قيمــــة ذات جديــــدة وأعمــــاال منتجــــات ا بــــدو تولــــد رناشــــئة

ً
ر

ومــنح الـصناعة قطـاع مـع ات والـشرا املنتجـة العقــود ـ ع أساسـية ة بـصو ـ العل رالبحـث
براءات ثمار امللكيةواس نظام وفق اع ةاخ   .الفكر

 مــــــنــــــ بحثيــــــة فــــــر ن ــــــو ت أي املتقاطعــــــة، التخصــــــصات بأســــــلوب ــــــ البح العمــــــل قيع
ســتفادة مكـــن و ، خــر ســـاليب مــن إبــداعا ـــ أك إنــھ حيـــث مختلفــة، ىتخصــصات

ً
مـــن

ات ــ الــسعوديةا امعــات ا لــبعض كجامعــةاملحليــة قــة ــالعر ال ســعود أطلقــتامللــك
س والتأس كة املش العلمية البحوث ة ارمباد قاعد   . ع
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 سياســــة وإتبــــاع ــــ العل البحــــث ــــ ع لإلنفــــاق املــــا للــــدخل متنوعــــة مــــصادر ــــ ع ّعتمــــاد

بـدعم التـد التوسـع ـ إ باإلضـافة املنتجـة الكرا التوسع خالل من ة نا ل رتمو
ب والتد التعليم بقطاع العامة الدولة انية بم العل  رالبحث

خ )3( بمجال حات واملق لو اصلا ا القطاع مع ات والشرا املجتمع   :والصناعةدمة

 وحــدة ــشاء ــة" إ الفكر عمــال ــادة والتعلــيم" ر املجتمــع خدمــة عمــادة وذلـــكــ املــستمر
ن الباحث ودعم ن وتمك البحث وأدوات منا ر  لتطو

 ليات من لية ل ة شا س دمات ل مراكز شاء امعةرإ  .ا

 ا مؤســـسات مــع ــسيق تقـــديمالت ــ س التـــد يئــة أعـــضاء مــن لالســتفادة والعمـــل رملجتمــع
املؤسسات تلك مشكالت وحل والبحوث ات والدو ات شا رس  .ر

 املجتمـع مـع الصلة وتوثيق املجتمعية الفعاليات لعقد واملالعب واملسارح القاعات ثمار اس
املادي املردود من ستفادة  .و

 واللغات اسب ا معامل ثمار معتمدةاس ادات وش ات دو  .رتقديم

 املجتمع ألفراد املعلومات وقواعد امعية ا املكتبات انات إم ثمار  .اس

 شر وال جمة وال الطباعة مجال ة ثما اس خدمات لتقديم ام ا شر ال  .رتفعيل

 ة مز برسوم العالج لتقديم الطب لية ل عة تا جية خا عيادات شاء رإ  .ر

 ش و من ابرستفادة ـ أل ات جـا أوقـات ـ ا بتأج ندسة ال لية ومعدات زة زوأج
ن واملقاول ع  .راملشا

 ســوم لقــاء العليــا اســات الد ــرامج و املــسائية امج ــ وال عــد عــن التعلــيم بــرامج ــ رالتوســع ر
سرة م اسية  .رد

 ــــ ع للتعــــرف ــــ املح املجتمــــع وقيــــادات امعــــة ا ن بــــ كة مــــش ة ــــشا اس مجــــالس ــــشاء رإ
ومشكالتھحاج املجتمع  .ات

 والنـدوات املـؤتمرات عايـة خـالل مـن امعـة ا دعـم ـ عمـال قطاع مة مسا ثقافة رشر
العلمية والكرا اسية الد امج  .روال

 امعة ا احتياجات وفق ن ثمر املس ع ا بتأج امعة ا ا أ من جزء ثمار  .راس

 ا العمـــل وقطاعـــات امعـــة ا ن بـــ ك مـــش برنـــامج ســـووضـــع احتياجـــات ملناقـــشة قملختلفـــة
 .العمل

 ن املعلم ر لتطو بية ال لية بو وال امل ر للتطو مركز شاء   .يإ
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 املجموعــات ع مــشا وتحديــد املجتمــع، واحتياجــات بمــشكالت العلميــة بحــاث مــسار رــط ر
ـــــشاو بال بـــــالتخطيطرالبحثيــــة ســــابقا احـــــھ إق تــــم مـــــا خــــالل مـــــن املــــستفيدة ـــــات ا مــــع

ً

ةا ا و ثمار ســ ة ا و قتـصاد و التخطـيط ة ا و وخطـط املنتجــة امعـة ا ن بـ ك زرملـش زر ور و ز
مـع املنتجـة امعـة ا خطـط ـط ـ م ـس ـ ال العالقـة ذات القطاعـات من ا وغ راملالية

التنمية  .  خطط

وامل )4( لو ةلا دا و التنظيم بمجال حات   :رق

 ال مـــــن اديميـــــة القيـــــادات ن عيـــــ و ـــــاســـــتقطاب ال املنتجـــــة امعـــــة با والـــــوكالء عمـــــداء
الــذين مــن وخاصــة الدوليــة، ات الــشرا ة إدا ــان ــ افيــة ح ــة الر و ة ــ ا رتمتلــك ؤ
املعرفــة كحـدائق بحثيــة ع مـشا أو علميــة ـ كرا أو بحـوث مراكــز ـ ع شــراف ـم ل رسـبق

إ الذاتيـــة م ســـ خـــالل مـــن ن بـــ ي ـــ ال امعـــات ا مـــن ات، الـــشر ـــذاأو محققـــة ات زنجـــا
 .املجال

 ــسمح ممـا ا، وترســيخ التخصـصات متقاطعـة بحــاث دعـم ـدف واللــوائح الـنظم وضـع
املعقدة والعاملية املجتمعية املشكالت ة ملواج مجاالت عدة من بحثية فر ن و  .قبت

 ـــا تقييم ـــ ع العمـــل خـــالل مـــن ا اســـتحدا تـــم ـــ ال عات ـــشر وال نظمـــة تحـــديث ضـــمان
س ومـاول اجـة ا حسب ا ر وتطو عات شر ال ذه وكفاءة فاعلية لقياس ا م تقو فقط

ـــــــ التنظي ـــــــل ي بال املرنـــــــة تـــــــصالية املنظومـــــــات وجـــــــود ضـــــــمن التنفيـــــــذ وقـــــــت ـــــــر يظ
املنتجة امعة با  .املسط

 ســتقاللية و اديميــة ــة ر ا مثــل التحـــو تــدعم ــ ال ــة دا ســات املما ن لتحــس ّ ر مـــن: ر
ـــــــــخــــــــالل ع ذلــــــــك ــــــــتم و اديميــــــــة ــــــــة ر ل الناشــــــــئة امعــــــــة با دار التنظــــــــيم يدعــــــــم

ــ ع ــا تحقيق عــاتق يقــع ــة إدا ســات رمما القــسم(ر س العليــا/ الوكيــل/ العميــد/ رئــ القيــادة
امعة نفـسھ) با ـ العل بالبحث ة ر وا والطالب س التد يئة وأعضاء ن الباحث رتجاه

وح ــــ العل ــــشر ال ــــة حر وكــــضمان س التــــد يئــــة أعــــضاء ن وتمكــــ والبحــــث النقــــاش ــــة رر
سـتقاللية و نـة املر مـن ـ أك جـة د ن العـامل مـنح خـالل مـن كة مـش ـة ر نحـو م وتحف رؤ
والعمــــــل ــــــداف باأل ة دا و ــــــشاركية ال القيــــــادة وتطبيــــــق ات، القــــــرا اتخــــــاذ ــــــ رواملــــــشاركة ر

ـــــ الفر مـــــا تطـــــو. ا ـــــ ليـــــات ال ـــــة وحر اســـــتقاللية وفقـــــاودعـــــم التنظيميـــــة ـــــا ل يا ر
ً

حسب مرنة منظومة ضمن عمل مرنة لية لل مجالس شكيل يتم بحيث ا ؤ و ا ف رلظر و
ة بــصو الداخليــة ــا أنظم عــدل و تطــو جامــدة بقواعــد ام ــ ل دو ــات ولو و ف رالظــر ر ّو ّ ن

ـ دا سـتقاللية ن بـ مـع وا ـا، وفاعلي ـا كفاء تقيـيم تـائج ب تـرتبط ةرمـستمرة وضـر ورة
ــ تنظي ــل ي تــصال(وجــود خطــوط ــ قنــوات) يو ــو ت بحيــث ليــات ال إليــھ نتحــتكم

مناسبا لية ال تراه ما حسب لية ال داخل ولكن ومحددة ة وا تصال
ً

.  

 حــــسب العمــــل إجــــراءات سلــــسل وفــــق امعــــة با ن للعــــامل ســــتقاللية و ــــة ر ا ضــــمان
يتـــ بحيــث املـــر ـــ التنظي ـــل ي ال ُطبيعــة خـــاللن وخاصـــة بالعمـــل س التــد يئـــة لعـــضو ّاح ر

امعـــة ا ن بـــ ميـــة تفا صـــيغة وفـــق نتاجيـــة بالقطاعـــات بالعمـــل ـــ العل التفـــرغ ســـنوات
داخـــل والعمــادات ليــات ال ــ التنظيميــة ــل يا ال اســتقاللية ــز عز و املتعاونــة، ات والــشر

املعلومــات انتقــال ـــسيابية وا ولة ســ يــضمن إجـــراءات وفــق امعــة تـــصالا قنــوات ـــ ع
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واملراجعـــة والرقابــة ية للمحاســ العليــا ة دا امــام ليـــة ال يــضع الوقــت نفــس ــ و رالفعالــة
   . الداخلية

 املــستقلة العلميــة املجــالس ــشكيل ن بــ دار التــواز يتحقيــق ــن ــا إدا
ً

اتر القــرا راتخــاذ
الناظمـــة التنظيميـــة ـــل يا ال طبيعـــة ن ـــ بحيـــثو التغللقـــرار ـــ ـــُيرا دواجيـــة ـــ ع زلـــب

والصالحيات ض التفو التوسع خالل من ات القرا   . رإتخاذ

 ــــــــا ل يحقــــــــق بمــــــــا اديميــــــــة ــــــــا برامج ر تطــــــــو عمليــــــــة ــــــــ العلميــــــــة قــــــــسام دو رتفعيــــــــل
ا ا التنظي ل ي ال مع التواز و ة ر وا   .  يستقاللية

 العمــــل ــــ تحــــدث قــــد ــــ ال ن العــــامل مــــع خطــــاء أومناقــــشة ــــة إدا ــــلرســــواء ب عليميــــة
طـــــراف جميـــــع ومـــــن وموضـــــوعية يجابيـــــات حياديــــة مـــــن الـــــتعلم ـــــدف شـــــفافية ـــــل و

ا حدو وتال والسلبيات ا ز عز   . و

 ھ تواج ال املشكالت نمعاملة للتعلمالعامل فرصا ا باعتبا العمل
ً

  ر

 ا الد طالب قبو التوسع بمجال اتي س رالتوجھ العليـال ـ: سات ع ـ ك ال خـالل مـن
دقيقة تخصصات واستحداث التطبيقية  التخصصات

 اتيجيات إســــ ـــــ وتب اديــــة والر نتاجيــــة ع املـــــشا امعــــة ا ســـــالة و ــــة ر ن رتــــضم ر ـــــؤ التم
ـكخيار وتب ، املؤسـ ـ التم معـاي ضـمن العمـل خـالل مـن الناشـئة امعة با اتي إس

بــر اتي سـ خطــطالتوجـھ مـع ــ العل البحـث بمجـال اتيجية ســ امعـة ا خطـط ط
 التنمية

 التنظيميــــة الثقافــــة ودعــــم: ــــشر ، ــــ العل البحــــث وأخالقيــــات ــــة ا بال ــــ التح ــــ إ الــــدعوة
نظـــام وجـــود ـــ وع املنتجـــة، امعـــة ا ـــ إ للتحـــو الناشـــئة امعـــة با التنظيميـــة لالثقافــة ّ

والــشفافية، ـــة ا بال ــ يتم وتـــوفمحاســ ــار، بت و ـــ العل بالبحــث ــ التم ثقافـــة ــشر و
ــــــ ين ـــــ املتم ن ــــــاديمي و العلمـــــاء و امعـــــات با ن العــــــامل ن بـــــ ــــر املباشــ تـــــصال فـــــرص

والنـدوات وامللتقيـات بـاملؤتمرات املـشاركة ثقافـة ـشر ـ ع عتمـاد خـالل مـن م تخصـصا
العمـــل ثقافـــة ـــشر و امعـــة با ـــا وتنظيم متقاطعـــةالعلميـــة، املنتجـــة املجموعـــات ضـــمن

املـــــستفيدين ميــــع الفـــــرص وإتاحــــة ات(التخصــــصات والـــــشر املــــصا اب ـــــ وأ طــــالب
ان)  الناشئة وال املجالس ر تطو وفق امعة ا بمجالس  للمشاركة

امعة )5( ل جية ا ا ئة الب ن تحس بمجال حات واملق لو را   :املنتجةل

 وافز بـــــا اتمـــــام ة ثما القطـــــاعرســـــ ات وشـــــر مؤســـــسات مـــــن عـــــدد ـــــ أك ترغـــــب ـــــ ل
ـــــــ ا كمــــــنح املنتجــــــة، امعــــــات با والتعــــــاو ثمار ســــــ ــــــ عمــــــال جــــــال أو ــــــاص را نر

عفــــاءات مــــن حزمــــة مركيــــةوتقـــديم وا ية جالــــضر و بــــال ســــتمرار و العمــــل ســــوم رو
املـــــصا اب ـــــ وأ ـــــات ا الســـــتقطاب املنتجـــــة امعـــــة ا بـــــرامج عـــــن عـــــالن الداعمـــــةو

والعلمية املنتجة ا ع   . رملشا
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 وفــــق والــــصناعة نتــــاج ومؤســــسات ات والــــشر ــــاص ا القطــــاع مــــع جيــــدة عالقــــات بنــــاء
ــــو ت بحيــــث ــــا مع امعــــة ا ا عقــــد ــــ ال ات الــــشرا حــــسب ومحــــددة ة ــــ وا مــــات نتفا
ـــــــ م ــــــس و ــــــا ف التوســــــع أو أخــــــر ات شــــــرا لبنـــــــاء محفــــــزة ــــــا تنظيم تــــــم ــــــ ال ات الــــــشرا

ُ ى ّ ُ

ــشكيل و والتعــاو ات الــشرا خــالل مــن املــا الــدعم ــ ع ن القــاد ن ثمر املــس ناسـتقطاب ر
الدو والتعاو ات الشرا ة بإدا ة خ صاحب ف مح ق نفر   ر

 ملتطلبـــات وفقــا املـــستجدات ضــوء ـــ قــسام و ليـــات بال اصــة ا الوظـــائف ــام م ر تطــو
ً

الـــشرا طبيعـــة وفـــق املــر ـــ التنظي ـــل ي بال ر ليـــةنالتطــو ال ـــا تنظم ـــ ال تفاقيــات و ات
ّ

لتنظـــــــيم املباشـــــــرة العالقـــــــة صـــــــاحبة ـــــــة ا ـــــــ ليـــــــة ال ـــــــو ت بحيـــــــث مباشـــــــرة، ة نبـــــــصو ر
عــدل أو منـاء مجلـس ـا يقر بحيـث لالعتمــاد العليـا ة لـإلدا وترفـع ات والـشرا رتفاقيـات

تن يــتم ــ ال ـــة ا مــع امعــة وا ليــة لل العامـــة املــصا طبيعــة حــسب ــا العقـــودعل ظــيم
ا   .  مع

 خــــالل مــــن املعرفــــة مجتمــــع ــــ إ التحــــو بمجــــال اتي ســــ لالتوجــــھ انيـــــات: ّ م تحديــــد
املعرفـــة مجتمـــع نحـــو التحـــو تـــدعم ـــ ال امعـــة با الداخليـــة ئـــة الب ـــ املتـــوافرة لالبحثيـــة ّ

جيــــة ا ا ئـــة الب خـــصائص عـــن املعلومـــات افــــة وتـــوف املعرفـــة، ـــ ع القـــائم قتـــصاد رو
التخطـــــيط و اتيجية ســـــ ة دا فلـــــسفة ضـــــمن والعمـــــل وتحـــــديات فـــــرص مـــــن امعـــــة رل
تجمـــع ليـــة ـــل ـــ اتيجية ســـ اليقظـــة نظـــام ـــ ع قـــائم حـــديث نظـــام وفـــق اتي ســـ
ات املبـــــاد ـــــ وتب امعـــــة، ل اتيجية ســـــ ة دا عمليـــــات ـــــ ـــــا لتوظيف مـــــة الال راملعلومـــــات ر ز

داخـــل املعرفــة مجتمـــع علبنــاء واملـــشا ات املبـــاد ــ ع ـــ ك ال خــالل مـــن ـــا ج وخا امعــة را ر ر
 املنتجة

 مكتـــب امعــة ل ــو ي بحيــث ات والــشرا تفاقيــات عــة ملتا تنظيميــة وحــدات ناســتحداث
مكتــــب نالــــك ــــو ي وكــــذلك الــــشراكة، معــــھ نظمــــت الــــذي القطــــاع أو الــــشركة ــــ نتمثيــــل

ّ

يتم بحيث امعة با رم ا داخل للقطاع امتمثيل ت نحو ع عة واملتا   شراف

 حـــدات و وميـــة ا ـــات وا واملؤســـسات البحثيــة واملراكـــز امعـــات ا ـــ ن البـــاحث ودعــوة
حـات مق لتقـديم العليـا اسـات الد وطـالب ـاص، وا العـام ن القطـاع ـ ر والتطـو رالبحـث

ــاربحثيــة وأف ـــةتطبيقيـــة ومعا ــ العل البحـــث منظومــة ـــز عز ـــ ع عمــل قـــضايابحثيـــة
اململكة التنمية تحقيق وموضوعات قضايا تخدم مجتمعية   . ومشكالت

 الـصناعة بمجـال التنميـة خطـط تنفيذ تواجھ ال املشكالت اسة ـسيقرد والت ـالوطنيـة
ـان وال العلميـة البحـوث ومراكـز امعـات وا اص ا والقطاع ومية ا ات ا مع ذلك

العمـــــ ومجـــــاميع ة ـــــشا س يـــــتمرالوطنيـــــة مناســـــبة بحثيـــــة ـــــداف أ ضـــــع و التخصـــــصية ول
ن والباحث اء ا من بحثية فر بواسطة ا لياتقتنفيذ   .بال

 ــــشاء إ خـــالل مـــن امعـــة با ـــ والبح ــــ املعر لإلنتـــاج قية ـــسو اتيجية إســـ خطـــط إعـــداد
وفـــق امعــة با ــة الفكر بامللكيــة ثمار واســ ق ــسو وال املاليــة ــ ع والعمــل لإلشــراف مكتــب

طـ ــاا ج وخر امعــة ا أصــدقاء جمعيـات ــشاء وإ ا، ضــو ــ عمـل ــ ال اتيجية ســ ط
مة م صيات ا عضو امعات تضم ا ل تمو م م  لالستفادة
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 ا ــشاط عــن عـالن ــتم و ـ املح والــسو امعــة ا ن بـ كة مــش اقتـصادية ع مــشا ـشاء قإ ر
نتـــاج و ـــدمات ل ق ـــسو وحـــدة ـــ مكـــع و ليـــة أنبال اتن الـــشرا خـــالل مـــن ذلـــك يـــتم

اص ا والقطاع الصناعية ات الشر مع بالتعاو املعرفة  .نوحدائق

 ات شــرا عقــد خــالل مــن بحــاث ــل لتمو مــصادر املؤســساتإيجــاد ــلمــع لتمو الــصناعية
بـــــادل ب ـــــ املعر قتـــــصاد مـــــضمو تطبيـــــق يـــــتم بحيـــــث س، التـــــد يئـــــة أعـــــضاء نابحـــــاث ر

ق سو و العملية ات العلا للبحث الداعمة واملؤسسات ات للشر   . ا

 ض املعـــا ــ املنتجـــة ـــار ف ــو: املتخصـــصةرــشر املنتجـــةو ـــار ف ج و ــ ل مناســـبة قـــة طر
امعة ا ا تج ت  ال

الثالثة التنفيذ" املرحلة آلليات عة واملتا م  :التقو

الـــــسابقة حـــــات واملق لآلليـــــات عـــــة واملتا م التقـــــو مرحلـــــة ُعـــــد ُ
التـــــصو ـــــ املراحـــــل ـــــم أ رمـــــن

الــــــسياسات وفــــــق التــــــصو ــــــس ــــــ ال ــــــداف افــــــة تحقيــــــق مــــــن التأكيــــــد ــــــدف و ح، ــــــ راملق
مـــن التأكـــد ـــ ع العمـــل مكـــن و ـــداف تحقيـــق عـــن نحـــراف مـــدى مراعـــاة مـــع لـــھ، املرســـومة

وتقـ حـة، املق ليـات وفـق ـا تحقيق ـ إ التـصو س ال داف افة التغذيـةرتحقيق ديم
مــــستمرة وتقيــــيم عــــة متا ــــتم و ح، ــــ املق التــــصو ملراحــــل التطبيــــق خــــالل مــــن املناســــبة، رالراجعــــة
معــد ــو ملــا وفقــا يـتم التنفيــذ أن مــن التأكــد ــدف ـا مراحل جميــع ــ املعوقــات ــة معا لعمليـة

تـــوف مـــع التنفيــذ مراحـــل تواجـــھ قــد مـــشكالت أي وحـــل انحرافــات، أي يح ولتـــ لـــھ، ومخطــط
مرحلــــة ي وتـــأ ــــا، حل وتـــم ســـبق ــــ ال املعوقـــات أو املــــشكالت وقـــوع تكـــرار لعــــدم الراجعـــة التغذيـــة

مراحل ثالث ع و ا ع ومتا النتائج تحقيق من التأكد دف م   :التقو

 ـــ و م تنفيـــذ:التقـــو بـــدء مـــن ة ـــ ف عـــد للمعوقـــات املـــستمر م التقـــو خـــالل مـــن ذلـــك يـــتم
ا عل للتغلب حات     املق

 م ــ :التكــوالتقــو ــتم ــل و هايــة إنجــا تــم مــا يتقيــيم حــاتومــنزمرحلــة املق تقيــيم ثــم
ليــــــات ــــــ ع التحــــــوللتغلــــــب أنللتحقيــــــق عــــــد املنتجــــــة امعــــــات ا ــــــ طا الــــــشر وتكتمــــــل

ومـــدى امج ــ ال وأداء طــط ا تنفيــذ كيفيــة م وتقــو عــة بمتا العمــل ــق فر قــوم و واملتطلبــات
امل ـــداف جوانـــبتحقــق ـــز عز و يح ــ ل ـــش ا ســ مـــن والتأكـــد مــستمر ل ـــش رســومة

ا ف القصو جوانب يح وت   .رالقوة

م يالتقـــــو ـــــا حـــــات:ال املق تنفيـــــذ عمليـــــة حـــــو واملعلومـــــات البيانـــــات جمـــــع املرحلـــــة ـــــذه لتـــــتم
ة املناسبةشمولية،ربصو جراءات التخاذ العليا ة لإلدا النتائج فع و ا تحليل ثم رومن   .ر

لتطبيق:سادسا املحتملة حاملعوقات املق لورالتصو      :لوا

يواجـــھ أن التـــصويتوقـــع النحـــورتطبيـــق ـــ ع انـــت ـــ وال والتحـــديات ات الـــصعو عـــض ح ـــ املق
  : ي

 ،حثيـــــة و عليميـــــة و ـــــة وإدا تنظيميـــــة ألســـــباب الفجـــــوة اســـــتمرار التـــــا و املعوقـــــات راســـــتمرار
نـا و العمـلوماليـة تيجــب ـ لـوع ا واتخــاذ التـصو ـ جــاء مـا وفـق لحقيــق وقــتر البديلـة



جامعات السعودیة الناشئة في ّتصور مقترح للتغلب على تحدیات ال
  سعود سعید الزھرانيعبد الواحد/ د ضوء متطلبات مفھوم الجامعة المنتجة

 

 

98 

والعمــل ا تحديـد خــالل مـن التطبيــق ات صـعو ــا ف ـر يظ ــ ال واملواقـف باملجــاالت التطبيـق
اع   .حل

 ضـــوء ـــ ـــل التحو ات صـــعو ـــ ع للتغلـــب حـــات املق تنفيـــذ واجـــراءات عمليـــات عـــض عقــد
وطــــو ة، دا وقراطيــــة و العمــــل، ــــة لمركز العليــــار القيــــادات تتــــو أن مكــــن و جــــراءات،

املنتجة امعات ا إ للتحو اتيجية واس إجرائية خطط وضع لنحو ّ. 

 ضـعف و اع ـ اخ بـراءات ـ ع ن اصـل ا الكفـؤة ة ـشر ال د املـوا استقطاب عمليات رضعف
ن بـــــاحث تــــوفر وقلـــــة املنتجـــــة، امعــــة ا ـــــا تحتاج ـــــ ال ة ــــشر ال والكفـــــاءات ات ــــا ينرامل ـــــ مم

تطلعــات تخــدم بحــوث أو ق ــسو لل قابلــة ملنتجــات ــ العل البحــث نتــائج ــل تحو ــ ع ن رقــاد
يئـــــــة أعـــــــضاء الســــــتقطاب محكمـــــــة آليــــــات إيجـــــــاد ـــــــ ب ي نتاجيــــــة، القطاعـــــــات ومــــــصا
ين ــــــ للمتم ــــــة قو دعــــــم نظــــــم وتــــــوف ن ــــــو واملو ين ــــــ املتم الطــــــالب واســــــتقطاب س رالتــــــد

وت ن وتمك ن ـوافزواملبدع ا بمجـال فعالـة عات ـشر و أنظمـة واسـتحداث ن الباحث ب ّد ر
ـــــــ البح نتـــــــاج ق ـــــــسو ل وأنظمـــــــة ن البـــــــاحث والطـــــــالب س التـــــــد يئـــــــة ألعـــــــضاء افــــــآت روامل

نتاجية القطاعات مع ات الشرا ز عز و امعات  .با

 مثـــــل واملاليـــــة املاديـــــة باملتطلبـــــات يفـــــاء ة ات: صـــــعو ـــــ واملخت واملعــــــداتاملتقاملعامـــــل دمـــــة،
ومــستلزمات التكنولوجيــا، وحاضــنات بحــاث ومراكــز ة، املتطــو التقنيــة ات ــ يــةروالتج الب

وايجــاد. واملعلوماتيـةتـصالية ثمار سـ ــ ع ـاص ا القطــاع يع ـ يمكــن ـا عل وللتغلــب
امعـات ا شطة أل افية و متنوعة ومية ح غ ل تمو واتبـاعمصادر محفـاملنتجـة زةأنظمـة

مــــــصادر ــــــ ع عتمــــــاد و ات ثما ســــــ و األوقــــــاف، خــــــر املؤســــــسات مــــــع ات الــــــشرا ــــــ رع ى
ي الـــــــذا ـــــــل امعـــــــاتالتمو والـــــــصناعة(ل نتـــــــاج قطـــــــاع مـــــــع وصـــــــناديق/الـــــــشراكة الرســـــــوم

ثمار التقنيــــــة/ســــــ وديــــــة و نتاجيــــــة ــــــشاطات ق/ال ـــــــسو و عــــــات والت بــــــات وال وقــــــاف
و العلمية اتالبحوث ا امعيةربت ا دمات ا ق سو   .و

اسة الد حات اسات :رمق الد إجراء ح يق الباحث فإن السابقة النتائج   :التاليةرضوء

خــــتالف - و ـــــشابھ ال حيــــث مـــــن امعــــات ل ديثـــــة ا نمــــاط ن بـــــ نــــة امعـــــات(رمقا  ا
امعاتاملنتجة، ادية،ا امعةالر  ).البحثيةا

ل - فاعلــــــة ات شـــــرا لبنــــــاء ح ـــــ مق وأقليميــــــارتـــــصو محليـــــا الناشــــــئة الـــــسعودية امعـــــات
 .وعامليا

السعودية - امعات ا امعات ل ديد ا السعودي النظام تطبيق   .الناشئةتحديات

للتحوالتخطيط - اتي جامعـاتلس ـ إ الـسعودية امعـات ا تحـو نحـو لالتـد ر
 .منتجة

امعــــــة - ا ــــــداف أ تحقيــــــق ــــــ امعيــــــة ا وقــــــاف كفــــــاءة امعــــــاتتقيــــــيم با املنتجــــــة
 .السعودية

الـــسعودية - امعــات ا تحـــو ــ الـــسعودية امعــات با البحثيـــة ــ الكرا ام إســـ جــة لد ر
امعة ا وم    .املنتجةملف
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واملصادر   املراجع

أوال
ً

ية:  العر  :املراجع

نجــــو يم، الناشــــئة) 2013(ىإبــــرا امعــــات ا مخرجــــات ن بــــ واحتياجــــات( املواءمــــة املجمعــــة جامعــــة مثــــال
العملس اض). قو الر العمل، سواعد ة مباد إ مقدم العمل. ربحث ة ا رو  . ز

يم إبــــــرا حــــــسن ــــــة او ، ــــــ ا بالفعاليـــــــة) 2016(رأبــــــو ــــــا وعالق املنتجــــــة امعــــــة ا متطلبــــــات تــــــوافر مــــــدى
غزة بمحافظات التقنية ليات ال ة" التنظيمية شو م غ ماجست رسالة غزة. ر ر  .زجامعة

ج عالم، محمودرأبو رة) 2019(اء القا ة، بو وال النفسية العلوم البحث امعات: منا ل شر ال   . دار

ـــي م اشـــم ـــ). 2014(أبـــو الناشـــئة امعـــات ا ـــ ـــا مواج وســـبل ا عـــديا و املعرفـــة ة إدا تطبيـــق جـــة رد ر
ـ م غ اة دكتو سالة س، التد يئة أعضاء نظر ة وج من السعودية ية العر راململكة ر ليـةر ة، رشو

موك ال جامعة ة، بو ال   . العلوم

ليـــــل ا عبـــــد ـــــس، امعـــــات) 2013(رإد با العلميـــــة التخصـــــصات ر تطـــــو ـــــ ديثـــــة ا العلميـــــة ة دا رأثـــــر
حالـة" الـسعودية اسـة الناشـئة. رد الـسعودية امعـات املجمعـة"ا والعلــوم. " جامعـة قـو ا قمجلـة
ص14سانية، ،77-96.  

حنان عامر، والتحـديات) 2013(آل الفـرص الناشـئة امعـات ا ـ ودة الـوط. ا املـؤتمر ـ مقـدم بحـث
حائل جامعة ودة، ل ع   . حائل. الرا

خـــضر ـــي را والز محمـــد الناشـــئة) 2014(باجنيـــد، الـــسعودية امعـــات الـــدعم. ا وضـــعف الكفـــاءات ة رنـــد
ة دا التنمية  . 29-26ص) 120(رمجلة

املتحــدة مـــم جتمــابرنــامج و قتـــصادي لإلنمــاء ـــي العر والــصندو ي التنميـــة) م2013(قنمـــا ـــر تقر
ية العر املعرفة"سانية مجتمع إقامة ك"نحو و نيو ية: ر، العر للدو قلي   .لاملكتب

ا ســـــا امعـــــات) 2011(رالبلطـــــان، با بيـــــة ال ليـــــات ب ـــــادي عتمـــــاد و ـــــودة ا لتطبيـــــق ح ـــــ مق رتـــــصو
السعوديةالناش ية العر اململكة واملعرفة،. ئة القراء ص14مجلة ،42-73.  

ع عيمة مقداد، مـوك) 2016(ب ال جامعـة ـ املنتجة امعة ا وم مف تطبيق امعية ا ة دا ردو : ر
لو ا و ة" لالعقبات شو م غ اه دكتو رسالة ر د. ر ا موك، ال  رجامعة

عاشـ و ، ـ ع عيمــة مقـداد، ـ ذيــبب ـ ع محمــد ، ــوم). 2018. (رو مف تطبيـق ــ مـوك ال جامعـة ة إدا ردو ر
املنتجــــــة امعـــــة لـــــو: ا وا ــــــة .لالعقبــــــات بو ال ـــــت: املجلــــــة و ال ،-جامعــــــة ــــــ العل ــــــشر ال مجلــــــس

  .194 -159ص) 126(32

عبــــدالنو وموســـــاو الــــدين، ســـــيف محمــــد ربوفالطــــة، املنتجـــــة). "2015(ي امعــــة ا ـــــ إ التحــــو ـــــات لاتجا
ة" ثما ي" رســـــ الـــــذا ـــــل للتمو قـــــسنطينة: كمـــــصدر ي منتـــــو جامعـــــة حالـــــة اســـــة رد العلـــــوم ".ر مجلـــــة

قسنطينة: سانية ي منتو    . 392 - 377ص) 43( رجامعة

ق فــــــار ، مقــــــار). ٢٠١٤. (والبــــــو منظــــــو مــــــن ره تطـــــــو ــــــات واتجا العــــــا نالتعلــــــيم رة. ر املعرفـــــــة: القــــــا دار
ع والتو شر وال للطبع امعية    .زا

يـان ث بن سلطان يان، ـ). ٢٠٠٩. (الث ـ العل البحـث ر تطـو ـ ـاص ا والقطـاع امعـات ا ن بـ الـشراكة
الــسعولية يــة العر ح: اململكــة ــ مق ة. رتــصو ــشو م ــ غ اه دكتــو رســـالة ر ليـــة. ر ــة، بو ال ة دا رقــسم

سعود امللك جامعة بية، اض: ال   . الر
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، فــا ــد غر ، بــو جــة) 2020(را لــدىرد التنظيميــة بالفاعليــة ــا وعالق املنتجــة امعــة ا متطلبــات تــوافر
دنية امعات ا اديمية ة" رالقيادات شو م غ ماجست رسالة املفر. ر ت، الب آل   .قجامعة

يم إبــــرا محمــــد ، ــــ ما ية) 2015(ا الفلـــــسطي امعــــات ا ــــ املنتجــــة امعــــة ا خـــــصائص تــــوافر جــــة رد
سا ا، ز عز غزةروسبل ر جامعة بية، ال لية ، ة شو م غ ماجست زلة  .  ر

عبــدالرحمن أمــل ــي، ر الــسعودية)  2017(ا يــة العر اململكــة ــ التعلــيم ــل ــدائل :  تمو و مجلــة تحــديات
ة بو ال رة: العلوم  87-57ص) 1 (2القا

غـــضيان بـــن هللا ضـــيف ن، امعـــات) 2018(وحمـــر ل ي الـــذا ســـتقالل مـــنمتطلبـــات الناشـــئة الـــسعودية
الـــسعودية امعــات با ـــة بو ال والقيــادة ة دا أســـاتذة نظــر ــة ــة ".روج بو ال العلـــوم جامعـــة: مجلــة

سعود بية-امللك ال   . 478 - 453ص) 3(30، لية

ن، ة ) 2011( سـليمان غـضيان هللا ضـيف وحمر اسـة تبـوك بجامعـة اديميـة القيـادات لـدى داء رإدا د ر،
مجلةمي ، ليج رسالة دانية ي ا  . 134-85ص) 119(العر

محمــــــود ر مـــــا محمــــــد ضــــــوء) 2019(حنفـــــي، ــــــ ســـــعيد بو امعــــــة التنافـــــسية ة القــــــد تفعيــــــل رمتطلبـــــات ر
امعات ل العاملية يفات بية ".التص ال لية سعيد: مجلة بو بية-رجامعة ال  . 41 - 1ص) 26( لية

يم  إبرا ب ، ض زا ق) 2014(ي امج ـسو ـ يـة اديميـة ال العر باململكـة العـا التعلـيم مؤسـسات ـ ِ
سعود امللك جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اه دكتو سالة رالسعودية، ر   .ر

ـ ع بـن ز العز عبد ليفة، ـ) 2014(ا الـسعودية امعـات ل املجتمعيـة الـشراكة لتفعيـل حـة مق صـيغة
جا املنتجـــة امعـــة ا فلـــسفة ســـالةضـــوء مجلـــة أنمـــوذج، ســـالمية ســـعود بـــن محمـــد مـــام رمعـــة

النفس، وعلم بية   .122 -97ص) 46(ال

ك مبـــــــا صـــــــا ـــــــج ا ، ـــــــ رالدبا امعـــــــات). ٢٠١٣. (ر ل التنمـــــــو الـــــــدو ـــــــز لتعز البحثيـــــــة الـــــــشراكة يتفعيـــــــل ر
جامعـة: الـسعودية بيــة، ال ليـة ة، ــشو م ـ غ اة دكتــو سـالة أنموذجــا، سـعود امللــك رجامعـة ر امللــكر

  سعود

محمــد بــن صــا ، امعــات) 2018(يالدوســر با ليــات ال عمــداء لــدى ــ التغي ة إدا ــ دار بــداع ردو ي ر
الناشــــئة ميدانيـــة: الـــسعودية اســــة ــــسانية ".رد للعلـــوم الطــــائف جامعــــة الطــــائف،: مجلــــة جامعــــة

 .456 - 407ص) 17(4

عودة محمد ي، السعودي). 2012. (الذبيا امعات ا للملكـةردو اتي اسـ كخيـار املعرفـة مجتمـع بنـاء ة
السعودية ية ي. العر العر ليج ا سالة لـيج–رمجلة ا لدو ي العر بية ال -153)124(33. لمكتب

200.  

سامي يك) 2013(رضوان، ـش وال املجتمعيـة الـشراكة ضـوء ـ الناشـئة امعات ا البح داء ر تطو
اسا. املؤس د امرمجلة ا التعليم   .322-217.ص) 24. (ت

جــــابر بــــن عــــصام ضــــوء) 2016(رمــــضان، ــــ الــــسعودية امعــــات با البحثيــــة اضــــنات ل مــــستقبلية ــــة ؤر
املعرفة، اقتصاد بية متطلبات ال ر: مجلة بية-زجامعة ال  .  80 - 12ص) 170(3، لية

بـن طـالل ف الـشر و مطلق، بن معقد بن مطلق ، نوالر حـس القياديـة) 2019(عبـدهللا سـات املما رواقـع
الناشـــــــئة الـــــــسعودية امعـــــــات ا ـــــــ ــــــة دا املتخصـــــــصة ".رو الدوليـــــــة ـــــــة بو ال ســـــــمات: املجلــــــة دار

بحاث و اسات   . 183 - 151ص) 8(8، رللد

معقـد بـن مطلـق ، ـة اديميـة املـشكالت) 2016(والر دا ـ رو س يئـة أعـضاء تواجـھ ال  عـض ـ رالتـد
امعــات ــسانية الــسعودية ا و ــة بو ال للعلــوم ساســية بيــة ال ليــة مجلــة جامعــة/ الناشــئة،

،   145-123ص) 28(بابل
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عبــــــدهللا بــــــن ســــــعود ، ــــــ أســـــــاتذة)٢٠١٥(والر ــــــا يرا كمــــــا الــــــسعودية امعــــــات ا ــــــ اديميـــــــة ــــــة ر ا
جامعــــة ليــــة، و وميــــة ا الناشــــئة الــــسعودية امعــــات رةا القــــا بيــــة، ال ليــــة مجلــــة ــــر، ز

ص)١٦٣( ،801-832  

فرحــان بــة ، ـ ــ)  2018(والر الناشــئة الــسعودية امعـات ا لقــادة دار داء ر لتطــو ح ــ مق يتـصو ر
املعر قتصاد متطلبات القر" . ضوء أم جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اة دكتو ىسالة ر ر   . ر

الـــــدي ضــــياء محمـــــد ــــر، محمـــــدزا ئة وضـــــ ســــعدة وأبـــــو ، محمـــــد محمــــدي محمـــــد نــــاء ، ـــــل ي و ) 2013(ن
ة" املـصر امعـات با املنتجــة امعـة ا واملتطلبـات: صـيغة ـة".الــدوا بو ال املعرفــة معيــة: مجلـة ا

بية، ال ألصو ة    . 80 - 31ص) 1 (1لاملصر

ــان بل ة نـــو يك والــ عبــدالرحمن، بـــن عبــدهللا بـــن يم إبــرا ، ــ التخطـــيط) 2019(رالزعي ســة مما جـــة رد ر
الـسعودية يـة العر اململكـة ـة ر ـداف أ بتحقيـق وعالقتـھ الناشـئة امعات ا اتي : 2030ؤس

ميدانية اسة بيـة ".رد ال ـ ـ العل البحـث شـمس: مجلـة ن عـ والعلـوم-جامعـة لـآلداب البنـات ليـة
بية    . 39 - 1ص) 20(13، وال

ســعيد، ســعديھ ــي، را يمالز إبــرا إيمــان أحمــد تحقيــق) . "2020(والدســو ــ اديميــة القيــادات ردو
فيـــصل بـــن عبـــدالرحمن مـــام بجامعـــة املنتجـــة امعـــة ا وعلـــوم ".متطلبـــات دب و الفنـــو نمجلـــة

جتماع و ة: سانيات بو ال للعلوم ات ما  .  183 - 157ص) 61( رلية

عبيـــد ي ال) 2013(الـــس الناشـــئةالقيـــادة امعـــات با بيـــة ال ليـــات ـــ ودة بـــا ـــا وعالق ليـــة مجلـــة. تحو
بية، ال   .338-291ص) 153(1لية

ســــــفر بــــــن ماجــــــد ي، ــــــ) 2020(الــــــسفيا ــــــا تحقيق ومتطلبــــــات ي الــــــذا ــــــل التمو ملــــــصادر ح ــــــ مق رتــــــصو
ة، ــشو م ــ غ اة دكتــو ســالة العامليــة، ب التجــا عــض ضــوء ــ الــسعودية امعــات را ر ر بيــةر ال ليــة

املكرمة بمكة القر أم   ىجامعة

ـر ا شــتو ناصـر ـ ع ن، زالـسالط ومؤســسات)م2005(ي امعـات ا ن بـ املؤسـسية الــشراكة ر تطـو آليـات ،
وقيــــــادات خالـــــد امللـــــك بجامعـــــة اديميـــــة القيــــــادات اء أل استكـــــشافية اســـــة د ـــــاص، ا رالقطـــــاع ر

بية ال مجلة ، عس بمنطقة اص ا    210-185ص) 16(القطاع

شــامي ــ بر بــن ــ مو مــصادر) 2018(والــسالمي، ــز لتعز كمــدخل الــسعودية امعــات با ات ــا بت ة رإدا ر
ا ل خالد"تمو امللك جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اه دكتو سالة ح، مق رتصو ر   رر

حمــــد ــــوب م محمــــد ياســــر التعلــــيم) 2014(الــــسيد، جــــودة ضــــمان معــــاي لتطبيــــق ح ــــ مق العــــابرنــــامج
انموذجا رطوم ا جامعة امعات ل العال يف التص ضوء لضمان." السودانية ية العر املجلة

ام ا التعليم ودة ،–ا   .  118 – 103ص)18 (7اليمن

ش حـــ بــــن يم إبـــرا ــــي را الز و أحمـــد، جمــــال ، ـــ امعــــات) . "2017(الس ا ـــ العمليــــات ندســـة إعــــادة
بقـــــ تقـــــاء لال يـــــة العامليـــــةرالعر يفات التـــــص ضـــــوء ـــــ ع التنافـــــسية ا والتنميـــــة ".رد جمعيـــــة: الثقافـــــة

التنمية أجل من    . 68 - 1ص) 116(17 الثقافة

أحمد قـة) 2011(السيف، ،و اململكـة ـ ـ العل البحـث صـناعة ـ الناشـئة امعات ا من املنتظرة ردوار
ـــ إ مقدمـــة الب"عمـــل مجـــال ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ـــمنتـــدى ـــ العل البحـــث صـــناعة ـــ العل حـــث

سالمية."اململكة سعود بن محمد مام اض. جامعة   . الر

ز عبــــدالعز بــــن ناصــــر بــــن ز عبــــدالعز ، ن) 2014(يالــــش بــــ الــــشراكة لتفعيــــل كمــــدخل ات الــــشر جامعــــات
الـسعودية يـة العر باململكة نتاجية واملؤسسات امعات و." ا ـسانية العلـوم : جتماعيـةمجلـة

سالمية سعود بن محمد مام العل-جامعة البحث   .84 - 13ص) 34(عمادة
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ـــب النجـــار و حـــسن اتة، رة) 2013. (زـــ االقـــا والنفـــسية، ـــة بو ال ات املـــصط ـــم ة: م املـــصر الـــدار
  .اللبنانية

مـــصطفى محمـــود حمـــدي دعـــاء ف، مجتمـــع) 2016(الـــشر ن تـــوط ـــ الناشـــئة امعـــات ا مـــنردو املعرفـــة
س التـــد يئـــة أعـــضاء نظـــر ـــة أنمـــوذج: روج املجمعـــة واجتماعيـــة ".جامعـــة ـــة و تر اســـات جامعـــة: رد

بية،-حلوان ال   .  354 - 303) 2(، 22لية

محمــد عبــدالقادر ي أمــا العامليـــة) 2017(شــعبان، يفات التــص ــ يــة العر امعــات ا ــب ترت ن تحــس آليــات
امعـات و: ل ة املــصر امعـات نموذجـاا الـسعودية

ً
يـة ". العر بيـة ال للتعلــيم: مــستقبل ـى العر املركــز

  . 94 - 11ص) 109(24، والتنمية

معيــــوف أحمــــد خالــــد ، الــــسعودية) 2016(يالــــشمر امعــــات ا ــــ املعرفــــة اقتــــصاد متطلبــــات تــــوافر : مــــدى
ن التحس وسبل ة" املعيقات شو م غ اه دكتو رسالة ر د. ر إ موك، ال  رجامعة

عايـــــدالـــــش بــــــن عـــــادل ، وســــــبل) 2017(يمر الناشـــــئة الــــــسعودية امعـــــات ا ــــــ امعيـــــة ا ة دا رتحــــــديات
ا ة ".مواج بو ال العلوم بية ال لية شـمس: مجلة ن ع بيـة-جامعة ال  - 60ص)  41(2، ليـة

118 .   

ــــــ مر بــــــن ــــــي غر ، العل) 2013(يالــــــشمر قــــــسام ســــــاء ر لــــــدى امعيــــــة ا ة دا ات ــــــا ؤم ر عــــــضر ــــــ ميــــــة
الناشــئة الــسعودية امعــات ميدانيــة: ا اســة ــي ".رد العر لــيج ا لــدو: رســالة ــي العر بيــة ال لمكتــب

ليج    . 262 - 221ص) 127(34، ا

ـــاد ف بـــن محمـــد ، ــــ) 2015(يالـــشمر تنافـــسية ة ـــ م لبنـــاء كمـــدخل املعرفـــة إنتـــاج متطلبــــات تـــوافر جـــة رد
ا قياد نظر ة وج من حائل التعلـيمجامعة ـ للبحـوث ية العر امعات ا إتحاد مجلة ، اديمية

،   . 399-310ص)  2(35العا

محمـــــد املاليــــــة). ٢٠١٥. (شمـــــسھ، ســـــاليب عــــــض باســـــتخدام البحثيـــــة امعــــــات ا بحـــــوث نتـــــائج قيــــــاس
العــا. واملاديـة التعلــيم جــودة لــضمان ــامس ا الــدو ــي العر ص) (ACQA 2015(املــؤتمر  -352ص

املتحدة). ٣٥٨ ية العر ات قة: رما الشا   . رجامعة

یم إبــــرا ــــد بــــن منــــصو ــــثالن، ا ، ــــ ع مــــشرف عمــــاد ، ر زالــــش ر لتطبیـــــق)  2018(ي التنظیمیــــة املعوقــــات
الناشــئة الــسعودیة امعــات ا ــ اتی ســ بــن: التخطــیط ســطام ــ م جامعــة ــ ع حالــة اســة رد

ج بيـــة، ال ــــ ـــ العل البحــــث مجلـــة ز، شــــمسعبـــدالعز ن عـــ والعلــــوم-امعــــة لـــآلداب البنــــات ليـــة
بية،   . 38-1ص) 19(2وال

سـعيد محمـد نجـاة غ، تفعيلـھ) 2013(الـصا ومعيقـات الـسعودية امعـات ا ر تطـو ـ املعرفـة اقتـصاد ردو
قــــــسام ســـــــاء ر نظــــــر ـــــــة وج املتخصــــــصة ".  ؤمــــــن الدوليـــــــة ــــــة بو ال اســـــــات: املجلـــــــة للد ســـــــمات ردار

بحاث   .860-841ص) 9(2 و

شالش مقبل بن شالش الناشـئة) 2016(الضبعان، الـسعودية امعـات ا أداء ر لتطـو حة مق اتيجية اس
املؤســــ ــــ للتم العامليــــة املعــــاي ضــــوء ة" ــــ ــــشو م ــــ غ اه دكتــــو رســــالة ر مكــــة. ر ، القــــر أم ىجامعــــة

  .املكرمة

ســـعد نـــوال ، ر اململكـــ) 2012( الطــو ـــ العــا التعلـــيم ـــل تمو طانيـــامـــصادر ر و الـــسعودية يــة العر  ة
نة( مقا اسة رد مجلة) ر النفس، ، وعلم بية ال ية عر اسات   . 244-220ص) 24(1رد

عثمـــان ر)  2011(العــامر، التطـــو مجــال ـــ م امعــات ا مـــن الناشــئة امعـــات ا عمـــل.احتياجــات قــة رو
جام ودة، وا ر للتطو السعودية امعات ا وكالء اجتماع إ سعودمقدمة امللك اض. عة  . الر

ـــ ع محمــــد عبـــدهللا ، امعــــات). 2017. (يالعـــامر ا ـــ العليــــا اســـات الد امج ــــ ل اديميـــة ات الـــشر ربنــــاء
التعلــيم ل تـــدو نمــاذج ضــوء ــ ح(الــسعودية ــ مق امعـــات) رتــصو ا دو مــؤتمر ــ مقدمــة قـــة و ر، ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة یولیو، )األول(، الجزء )191: (العدد

 

 

103 

اململكـــة ــــة ر تفعيـــل ــــ ن2030ؤالـــسعودية بــــ ة ـــ الف ــــ القــــصيم،) 2017(ينـــاير11-12، بجامعــــة
106-141. 

يم إبرا بن حمد بن عبدهللا ـ) 2017(العباد، سـعود امللـك امعـة التنافـسية ة القـد لرفع ح مق رنموذج
امعــــــات ل العامليـــــــة يفات التــــــص معــــــاي املتخصــــــصة .ضــــــوء الدوليــــــة ـــــــة بو ال ســـــــمات: املجلــــــة دار

بحاث و اسات     .327 - 306ص) 3(6، رللد

محمـــــــد محمـــــــد جـــــــابر واد، املعرفـــــــة) 2013(عبــــــدا اقتـــــــصاد بنـــــــاء ـــــــ الـــــــسعودية امعـــــــات ا مجلـــــــة ".ردو
للمحاسبة: املحاسبة السعودية معية    52 -14ص) 57(17، ا

توفيــــق طــــار طيــــب، ا محمــــد، جــــابر واد، التنميــــة): ٢٠١٣(قعبـــدا تحقيــــق ــــ الناشــــئة امعــــات ا ردو
الع اململكـــة ـــ ـــز،قتــصادية العز عبـــد بـــن ســـلمان جامعـــة ـــ ع تطبيقيــة اســـة د الـــسعودية، يـــة رر

رة القا ل، والتمو ة التجا مجلة ة، التجا لية طنطا، رجامعة   .422-378ص) 4.(ر

وك ـــ م بـــدر ، ـــ امعـــات) 2014(العتي ل التنافـــسية ة القـــد ن تحـــس ـــ ه ودو امعيـــة ا ـــدمات ا ق رـــسو ر
أم جـــامع ـــال ح ـــ مق تـــصو يئـــةرالـــسعودية أعـــضاء نظـــر ـــة وج مـــن ز عبـــدالعز وامللـــك ىالقـــر

القر أم جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اة دكتو سالة س ىالتد ر ر ر   ر

ــ ب حــسناء ، ــ الــدو). 2018.(العتي عــض ب لتجــا ــا( ر طانيــا-أمر اليا-اليابــان-بر العلــيم) أســ ــل تمو ــ
ــا م سـتفادة وسـبل ـ. العـا بو ال العلـوم للبحـوثمجلـة القـومي املركـز والنفــسية، ،)25 (2.غــزة-ة

1-31.  

محمـــد ، ــــ مو و منــــصو ، ـــ الناشــــئة) 1432(رالعتي امعــــات ا ــــ س التـــد يئــــة أعــــضاء أداء ر : رتطــــو
نموذجــا تبــوك جامعــة ــة البحــث. تجر مجــال ــ املجتمعيــة الــشراكة منتــدى ــ إ مقدمــة عمــل قــة رو

الر ، سعود امللك جامعة ،   اضالعل

الــرحمن عبــد بـن هللا عبــد امللــك)  2010(العثمـان، ــة تجر واقـع مــن ــ العل البحـث ــ املجتمعيــة الـشراكة
أنموذجـــا"ســـعود البحـــث ـــ كرا

ً
اململكـــة" ـــ ـــ العل البحـــث مجـــال ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة منتـــدى

سالمية، سعود بن محمد مام جامعة السعودية، ية ص1430/ 6/ 2العر ص   72 -65ه،

حليمـــــة الـــــدين، العـــــا). 2020. (عـــــز للتعلـــــيم ي الـــــذا ـــــل حـــــا: التمو مق نموذجـــــا املنتجـــــة امعـــــة ا
ً ً

املجلـــــة .
سانية و جتماعية للعلوم ة زائر ،: ا زائر ا بوط ش سلطان يم إبرا  -  389ص)  2(8جامعة

403  

ت ب الرفا أحمد ، ز بنـاء): 2019(يالعز ـ ـام ا التعلـيم املـصرردو املجتمـع ـ املعرفـة : ياقتـصاد
تحليلية اسة ق. رد بالزقا بية ال لية ، وتقسية ة و تر اسات د زمجلة  481-440ص ) ۱۰۲( 2ر

حمد بن صا ط). 2019. (العساف، السلوكية، العلوم اسة الد إ راملدخل
اض4ّ الر ان: ،  .العبي

أحمد محمد رة ، زالعس ال) 2017(ي البحوث ق اقتصادسو منظو من السعودية امعات ا رعلمية ِ
بيــــة، ال ليــــة ة، ــــشو م ــــ غ ماجــــست ســــالة ، خالــــد امللــــك جامعــــة ــــ ع تطبيقيــــة اســــة د راملعرفــــة ر ر

خالد امللك   جامعة

ســعد أحمــد ة نــو ، الــسعودية) "2018(رالعــصي امعــات ا ــ العلميــة بحــاث ــ ع ــل التمو جامعــة: ردو
أنموذجــــا ســــعود امللــــك
ً

والنفــــسية ". ــــة بو ال العلــــوم غــــزة: مجلــــة للبحــــوث القــــومي                   )23 (2، املركــــز
  . 138 - 119ص

سـابر هللا دخيــل بـن هللا غــرم ي، تحقيــق) 2019(العليـا ـ الــسعودية امعـات ا ــ ـشر ال املــال اس يدو ر ر
اد القيـــادات نظـــر ـــة وج مـــن املعرفـــة إقتـــصاد ظـــل ـــ التنافـــسية ة ـــ املتخصـــصةامل مجلـــة ".يميـــة

والنفسية ة بو ال للعلوم القر أم القر: ىجامعة أم  .  40 - 1ص)  1(11، ىجامعة
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هللا غــرم ي، ــ) 2013(العليــا الناشــئة الــسعودية امعــات با ا وتحــسي ــودة ا ضــمان ة إدا معيــار رتطبيــق
العامليـة ات ـ ا ة.ضـوء ـشو م ـ غ اه دكتـو رسـالة ر والت. ر ة دا العلـومرقـسم ليـة ، بـو ال يخطـيط

سالمية سعود بن محمد مام جامعة اض. جتماعية،  . الر

ســعود ، ــ العلــوم) 2011(يالع اســات د مجلــة الناشــئة، الــسعودية امعــات ا ــ ــ العل البحــث رمعوقــات
ة، بو   .1852-1839ص) 6(38ال

عبدهللا ك مبا ، رالع التـد) 2017(ي يئـة أعـضاء أداء ضـوءرواقع ـ الناشـئة الـسعودية امعـات ا ـ س
ــادي عتمــاد و م للتقــو الوطنيــة يئــة ال اســات ".معــاي ــة-رد بو ال دنيــة: العلــوم امعــة -را

العل البحث   278- 243) 44( عمادة

، محمـد عبـدالرحمن ـت ب نـا ض ا و عبدهللا ع نجاة ي، الشمرا بو، و محمد ت ب وفاء ، رعو ابـنن و
حماد محمد زة عز لتحقيـق) 2017(عنيق، العامليـة يفات التص السعودية امعات ا أداء ر تطو

اململكـــة ـــة نموذجـــا: 2030ؤر أ الكنديـــة ـــة التجر
ً

املتخصـــصة ". الدوليـــة ـــة بو ال ســــمات: املجلـــة دار
بحاث و اسات    . 268 - 254ص) 5(6، رللد

أحمـــد الـــدين نجـــم أحمـــد س، ات) 2015(وعيــدار مـــستو ن تحـــس ـــ ـــا ودو الدوليـــة الــشراكة ة إدا رآليـــات ر
سـعود وامللـك رة القـا امع العاملية يفات بيـة ".التص ال ليـة ـا: مجلـة ب بيـة-جامعـة ال ، ليـة

  . 94 - 1ص) 104(26

حمــدان حمــد ــصة) 2019(الغامــدي، خ متطلبــات وفــق الناشــئة امعــات ل التنافــسية ة القــد ن رتحــس
الــسعوديةا يــة العر اململكــة ــ العــا املتخصـــصة،: لتعلــيم ــة بو ال الدوليــة املجلــة ح ــ مق  8رتــصو
  . 97-84ص). 9(

محمـد بــن ز عبـدالعز ضــوء) 2018(الغامـدي، ـ ــاص ا والقطـاع جـدة جامعــة ن بـ الـشراكة ميــة أ جـة رد
السعودية ية العر اململكة ة ة ".2030ؤر بو ال اج: املجلة سـو بيـة- جامعـة ال  413ص) 53( ليـة

– 443  

أحمـــد محمــد بـــن ـــد ف خـــصائص) 2017(الغامــدي، لتحقيـــق كمــدخل ـــ املعر قتـــصاد تطبيــق مؤشـــرات
العامليـــة ب التجــا ضـــوء ـــ املنتجـــة امعــة عبـــد-را وامللـــك القـــر أم جـــامع ــ ع تطبيقيـــة اســـة ىد ر

جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اه دكتو سالة ز، رالعز ر القرر   ىأم

ــزاع بـن ـد ف كمــا ) 2012. (الغامـدي، بداعيـة للقيـادة يـة التد حتياجــات و العمليـة سـة املما جـات رد ر ر
جامعــة بيــة، ال ليــة ة، ــشو م ــ غ ماجــست ســالة الباحــة، بجامعــة ــاديميو القــادة ا ريتــصو رر ن

القر   .ىأم

اب عبـــدالو حــــسام مـــان، و أحمــــد س محـــر زالغبـــان، سالت). 2013.(و التــــد ن بـــ ــــام ا التعلـــيم ــــ رمـــايز
العا. والبحث التعليم اسات والد البحوث مركز التعليم، ة ا و السعودية، راملجلة ر   .31-11).10(ز

جايـــل محمـــد عفـــاف ، ـــ ـــ) 2018(فرغ التعليميـــة ـــدمات ل التنافـــسية ة القـــد لرفـــع حـــة مق اتيجية رإســـ
ة املـــــصر امعــــات ل العامليـــــة يفات التــــص يــــة ".ضــــوء العر بيـــــة ال للتعلـــــيم: مــــستقبل ــــى العر املركـــــز

   . 396 - 199ص) 115(25، والتنمية

ــز العز عبــد أســماء ــصر، والنو حمــد ــ لي التعلـــيم). 2018(القاســم، بــرامج ــل تمو ــ املجتمعيــة الــشراكة
السعودية امعات ا ـس . املستمر و ـة بو ال للعلـوم ساسـية بيـة ال ليـة . ص)  39(انيةمجلـة

250-266  

يوسف فايزة ومؤسـسات) 2019(القبالن، حائـل جامعـة ـ بيـة ال ليـة ن بـ الـشراكة مـستقبل شراف اس
اململكــــة ــــة ر لتحقيــــق عامليــــة ب تجــــا ضــــوء ــــ العــــام ؤالتعلــــيم التعليميـــــة0202ر املخرجــــات مــــؤتمر

الوطنيـــة ـــة الر ضـــوء ـــ الـــسعودية يـــة العر حا2030ؤباململكـــة جامعـــة ة، بـــالف نـــوفم28-26ئـــل
ص بحاث ص م    43-1كتاب
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دغــش ــم ي، الــسعودية). 2014. (رالقحطــا امعــات ا بحــوث ق الــشراكة: ــسو لتفعيــل اتي اســ مــدخل
ســـعود. املجتمعيــة امللــك جامعــة بيـــة، ال ليــة ــة، بو ال ة دا قـــسم ة، ــشو م ــ غ اة دكتـــو رســالة رر ر

اض   . بالر

م ـــت ب نـــة ي، فـــازالقحطـــا بـــن الــــسعودية) "2017(حمـــد امعـــات ا ـــ البحثيـــة ـــ الكرا ـــة تجر تقيــــيم
والعامليـــة املحليـــة ب التجـــا ضـــوء ـــ ع ـــة ".رالناشــئة بو ال رة: العلــوم القـــا اســـات-جامعـــة الد رليـــة

بية لل    . 471 - 435ص) 1(،25، العليا

يد ف ك مبا ي، أد).2015.(رالقحطا ع تؤثر ال املشكالت بيـةزأبر ال ليـات ـ س التـد يئـة أعـضاء راء
ـــز العز عبـــد بــن ســـطام ـــ م مـــصر،. بجامعــة ـــر، جامعــة بيـــة، ال ليـــة —619،)1(163زمجلــة

663 .  

صا عوض بن منصو ي، القطـاع)م2008(رالقحطا ومؤسـسات امعـات ا ن بـ الـشراكة تفعيـل آليات ،
لي حولية ات، شا س و البحوث مجال اص السعوديھ،را ا، ا ن املعلم   .55-29ص) 13(ة

عبــدهللا محمــد ر، الزعــا مــسعد؛ بــن ــد ف ، ــ ي الناشــئة) 2011(رالل امعــات ا ــ ــ العل البحــث صــناعة
نموذجــا تبــوك جامعــة ــة تجر
ً

ــ.  إ مقدمــة عمــل قــة البحــث"رو مجــال ــ املجتمعيــة الــشراكة منتــدى
ال اململكة العل البحث صناعة الثانيـةالعل ة سـالمية". ردو سـعود بـن محمـد مـام . جامعـة

اض خرة23-22. الر ل27-26املوافق) ه1432(جمادي   .أبر

منــصو ، ـ ي ــ" ) 2017( رالل وميــة ا واملؤسـسات الــسعودية امعــات ا ن بـ البحثيــة الــشراكة مـستقبل
اململكــــة ــــة ر وامل: 2030ؤضـــوء امعــــات ا ـــ ع استكــــشافية اســــة املدينــــةرد ــــ وميــــة ا ؤســــسات

ة ــــ. راملنــــو العل البحـــــث مجــــال ـــــ املجتمعيــــة املــــشاركة منتـــــدى ــــ مقدمـــــة قــــة امليـــــة: رو الت دوار
اململكــة ـة ر لتحقيــق املجتمــع ن2030ؤملؤسـسات بـ ة ــ الف ــ ر17-18، مــام2017أكتــو بجامعــة

سالمية، سعود بن  491-463محمد

ـــاد ف بــن محمـــد معـــاي) 2018(اللوقــان، ضـــوء ــ املؤســـ ـــ للتم الناشــئة الـــسعودية امعــات ا ـــة ز جا
ــ والتم ــودة ل ز عبــدالعز امللــك حائــل: جــائزة جامعــة ــ ع حالــة اســة يــة ".رد العر بيــة ال : مــستقبل

والتنمية للتعليم ي العر   . 122 - 61ص) 115(25، املركز

عبـــدهللا بـــن حمـــد ـــت ب ـــسام اب ـــتـــص) 2018(املاجـــد، الـــسعودية امعـــات ا ـــ ليـــة تمو لبـــدائل ح ـــ مق رو
املنتجــة امعـــة ا فلـــسفة والنفـــسية ".ضــوء ـــة بو ال اســات للد ســـالمية امعـــة ا امعـــة: رمجلـــة ا

غزة العليا-سالمية اسات والد العل البحث رشئو  .  52 - 30ص)  6(26، ن

ي، ـلت بـدائل") 2013(صـا بـن محمـد بـن عبـدهللا املـال ـومي العـا التعلـيم مو يـة اململكـة ـ ا العر
ة :العا للتعليم السعودية املجلة ".السعودية ا رو   .147 -113ص) 10(العا التعليم ز

ــــــــــــ ع عبــــــــــــدهللا م مــــــــــــر ي، امعــــــــــــات)  "2018(املــــــــــــال ا يف تــــــــــــص فــــــــــــع ــــــــــــ البحثيــــــــــــة ـــــــــ ـــ الكرا ة إدا ردو ر ر
بية ".السعودية ال ر: مجلة ال-زجامعة ص) 179(1، بيةلية ،768 - 817.  

محمــد ـي، ر وا ة، ســا ــ).2016. (راملحيـاء، إ الــسعودية وميـة ا امعــات ا تحـو ــ ــ العل البحـث لدو ر
منتجة حة: جامعة مق اتيجية ديثة،.اس ا بية ال ابطة   .155-101،)28(8رمجلة

عبدهللا بن يم إبرا سن، امعـ) 2006(املح ا ـ العليـا اسـات مـسيةرالد ا طـة ا ـات وأولو الناشـئة ات
جامعـة: الثامنة التنميـة خطـط و العليـا اسـات الد لنـدوة مقدمـة عمـل قـة و أنموذجـا، طيبة رجامعة ر

ً

سالمية سعود بن محمد خر5-4مام يع ص1427ر   .25-1ـ،

عقـــــال ســــلطان الناشــــئة) 2015(املرشــــد، امعـــــات ا ــــ العمــــل ملتطلبـــــات ب التــــد الـــــة:رمالءمــــة اســــة رد
الــسعودية يــة العر باململكــة الــشمالية ــدود ا ة ".جامعــة والتجــا لالقتــصاد العلميــة جامعــة: راملجلــة

شمس ن ة-ع التجا    . 330 - 301ص) 2( رلية
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اتيجية ســــ اســــات الد ،) : 2013(رمركــــز املعرفـــــة ــــ ع القــــائم لالقتــــصاد كــــدعائم ــــار بت و ة املبــــاد ح رر و
نحو صدارمجت: سلسلة ، املعرفة ز ) 50( مع العز عبد امللك جامعة ، اتيجية س اسات الد  .ر،

ــــــــز العز عبـــــــد امللــــــــك جامعــــــــة اتيجية، ســـــــ اســــــــات الد والبحثيــــــــة). ٢٠١٠. (رمركـــــــز التعليميــــــــة امعـــــــات ا
ة ثما ســـــــــ و نتاجيـــــــــة املعرفـــــــــة. رو مجتمـــــــــع اســـــــــات: نحـــــــــو الد مركـــــــــز ا يـــــــــصد اســـــــــات د رسلـــــــــسلة ر ر

اتيجي زس العز عبد امللك بجامعة ن. ة والعشر ي الثا   . جده. وصدار

، محمــد النجــار ، حامــد القــادر عبــد ، حــسن أحمــد ــات، الز ، س أنــ يم إبــرا ــم). م2010(مــصطفى امل
ية العر اللغة مجمع رة، الوسيط، ع: القا والتو شر لل الدعوة   زدار

حمـــــود ــــ ع بـــــن ــــي تر ثمار). 2017.. (املطلــــق، امعـــــاتســــ ل التنافــــسية ة ـــــ امل بنــــاء ـــــ وعالقتــــھ ـــــ املعر
السعودية ية العر باململكة والنفسية، . الناشئة ة بو ال العلوم ص) 3(18مجلة   299-261. ص

ين ــ ا بجـــاد نـــواف ، ــ ـــام ) . 2012. ( ياملط ا بـــالتعليم بحثيــة جامعـــات نحـــو للتحــو ح ـــ مق لتـــصو ر
مجتمع تحديات ضوء أم. املعرفةالسعودي جامعـة ، بيـة ال ليـة ، ة شو م غ اه دكتو رسالة ر ر

  ىالقر

بجـــاد بـــن محمـــد ـــت ب تھ صـــ ، ـــ ـــ)  2019(ياملط ع الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــ بحثيـــة جامعـــات ـــشاء إ
العامليـــة ب التجـــا امللـــك: رضـــوء جامعـــة بيـــة، ال ليـــة ة، ـــشو م ـــ غ اة دكتـــو ســـالة ح، ـــ مق رنمـــوذج ر ر

ا الر   .  ضسعود،

حمـد بـن محمــد ـت ب ناديـة ، ـ الناشــئة) 2019(ياملط امعـات با بيـة ال ليــات ـ ـ العل البحـث معوقــات
س التـد يئـة أعـضاء ا يرا والنفـسية ".ركما ـة بو ال للعلـوم الفيـوم جامعـة الفيـوم: مجلـة -جامعـة

بية ال  .  163 - 125ص) 11(1، لية

مــصطفي جــالل عــزة املعرفــةالتحــديا) 2012(نــصر، اقتــصاد عــصر ــ امعــات ا تواجــھ ــ ال مــستقبل ".ت
ية العر بية والتنمية: ال للتعليم ى العر  .  364 - 363ص) 79(19، املركز

ـــ مر يوســـف محمـــد ضــــوء) 2018(نـــصر، ـــ تبـــوك بجامعـــة املجتمعيـــة الـــشراكة لتفعيــــل ح ـــ مق رتـــصو
للمملكة الوطنية ة ج٢٠٣٠ؤالر بية، ال لية مجلة رم   744-657ص)١٧٨(زامعة

عــــــواض بــــــن جــــــود بــــــن صــــــا ، ــــــ مؤشــــــرات)  2018(النفي ضــــــوء ــــــ الــــــسعودية امعــــــات ا ــــــصة خ
القر ام جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اة دكتو سالة ، الوط والتحو املعر ىقتصاد رل ر  . ر

ا و او الــــش عبدالـــسالم عبــــاس، عبــــدهللا، عبـــدهللا ممــــدوح ه مــــر يالنقيـــب، أبــــوو و عبــــاس يم إبـــرا ، ــــ يلز
ـ. سـليمة فت ـ معـای)  "2018(عب ضـوء ـ ة املـصر امعـات ل التنافـسیة ة ـ امل لـدعم ح ـ مق رتـصو

العاملیــــة یفات التــــص بيــــة ".عـــض ال ليــــة ســــعيد: مجلـــة بو بيــــة-رجامعـــة ال  – 822ص) 24( ليــــة
854  

يم إبـــــرا شـــــرف ـــــادي، امعـــــا) 2011(ال اتيجية اســـــ ـــــة عاليـــــةؤر عليميـــــة جـــــودة ذات منتجـــــة يـــــة عر ت
بيــــة، ال ليــــة املنوفيــــة، جامعــــة ــــة بو وال النفــــسية البحــــوث مجلــــة منخفــــضة، ص) 1(26ونفقــــات

123-179. 

فايز فاطمة ، او ر وإقليمية) 2020(يال عاملية ات وتوج ب تجا املنتجة امعات مجلة: را تحليلية، اسة رد
والنفسية، ة بو ال   . 135-117ص) 46(4العلوم

أحمـــــد محمــــدي محمــــد نــــاء ــــل، ضـــــوء) 2014(ي ــــ ة املــــصر امعــــات با ـــــ العل البحــــث مراكــــز ر تطــــو
املنتجـــــة امعـــــة ا اتيجية: متطلبـــــات اســـــ ـــــة يـــــة ".ؤر العر بيـــــة ال للتعلـــــيم: مـــــستقبل ـــــى العر املركـــــز

 .  380 - 272ص) 89(21، والتنمية

عــــواض ــــت ب ر جــــوا ي، املرإدا) 2007(الوذينــــا امعــــة ا نمــــوذج لتحقيــــق مــــدخل املعرفــــة ســــالةة رنتجــــة،
ة شو م غ القررماجست أم جامعة  .  ى،
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والتخطـــــــيط قتــــــصاد ة ا رو العاشــــــرة). 2015(ز التنميـــــــة قتـــــــصاد). 2019-2015(خطــــــة ة ا و ات ـــــــشو رم ز ر
السعودية ية العر اململكة اض، والتخطيط،   .الر

التعلــــيم ة ا رو الـــــة)  2011" (العـــــا" ز حـــــصاءو و للتخطـــــيط العامـــــة ة دا التعليميـــــة، ن للـــــشؤ ة ا رالـــــو ور ز
الـسعودية) م2004-2029 / 1424-1450( يـة العر اململكـة ـ ام ا للتعليم املستقبلية طة " ا

اض" آفاق الر ، في عر ب الكت ،
ُ

ص:  الوطنية د ف امللك   . 17-1مكتبة
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