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يف ضوء  معوقات خصخصة اجلامعات السعودية
 من وجهة نظر القيادات األكادميية (2030)رؤية 

 *علي بن عبد القادر عوضه الزهراني

 

  

األكاديمية, وإلى  من وجهة نظر القيادات  2030_ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية امللخص

وعلى الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة   2030التعرف على املعوقات التي تحد من خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 =ة )الجامعات من وجهة نظر القيادات األكاديمية, كما هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الدالل

وقد طبقت هذه الدراسة على ست جامعات سعودية من مناطق   ( التي تعزى ملتغيرات )الجنس, الدرجة العلمية, والخبرة, واملركز القيادي(.0,05

, كما  ( من القيادات األكاديمية, واستخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته274مختلفة من اململكة العربية السعودية, وكانت عينة الدراسة )

أن أفراد عينة الدراسة موافقون على دوافع الخصخصة بمتوسط   استخدم املنهج الوصفي التحليلي, ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

أن أفراد عينة  - (, ومن أبرز الدوافع توجه الدولة نحو تعدد مصادر الدخل لالقتصاد الوطني, وتخفيف األعباء املالية على املوازنة للدولة.3,99)

تباين أجور العاملين بين القطاعين العام   - املعوقات  ه (.ومن أبرز هذ4,08الدراسة موافقون على املعوقات التي تحد من الخصخصة بمتوسط )

( ومن 4,42أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على الحلول املقترحة للتغلب على معوقات الخصخصة بمتوسط ) - (.4,42والخاص بمتوسط )

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  أبرز الحلول املقترحة: استقطاب أعضاء هيئة التدريس املميزين, وتطوير التشريعات.

توصيات أبرزها  كما توصلت الدراسة الى مجموعة من ال ( تعزى ملتغيرات )الجنس, الدرجة العلمية, الخبرة, واملركز القيادي(.0,05مستوى الداللة )

عمل الئحة إرشادية ملزمة للجامعات الراغبة في الخصخصة لضمان سالمة التطبيق وسرعة التحول وكذلك عمل شراكات استراتيجية مع القطاع  

الخاص لضمان تحول يتوافق مع حاجة سوق العمل والتغيرات االقتصادية واالستفادة من خبرات الجامعات العاملية املرموقة في مجال  

 لخصخصة واالستثمار.ا

 : الخصخصة, الجامعات السعودية, القيادات األكاديمية, املعوقات.فتاحيةالكلمات امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة شقرا _  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحريمالء_  ألستاذ املساعد في اإلدارة التربوية )إدارة التعليم العالي(*ا



2030 

137 

 نظر  وجهة من (2030) رؤية ضوء في  السعودية الجامعات خصخصة  معوقات

 األكاديمية القيادات
 املقدمة . 1

 لبناء أي مجتمع متقدم يقوم على اساس      
ً
, ةاملعرفيعد التعليم العالي مطلبا

ومع أهمية التعليم ودوره الحيوي في املجتمع, فإنه يواجه في عصر العوملة 

 من املشكالت والتحديات التي تختلف باختالف ظروف املجتمعات, 
ً
عددا

نات املادية أو الحاجة امللحة إليجاد سواء في الزيادة في أعداد الطالب أو اإلمكا

مصادر متنوعة لتمويله أو صنع املعرفة وتطويرها لتلبية تحديات املستقبل 

 وحاجة سوق العمل. 

لذلك فإن التعليم العالي وما يحتوي من مؤسسات تربوية بحثية متعددة      

ومعاهد عليا ومراكز بحوث يتحمل رسالة بناء وتطوير اإلنسان الذي يمثل 

الطاقة املتحركة والقوة الدافعة للعملية التنموية واملعرفية والتقنية 

 [.1واالقتصادية للمجتمع ]

ولهذا نجد أن حكومة اململكة العربية السعودية قد حرصت على تلبية      

متطلبات املجتمع ومواكبة املتغيرات العاملية وأولت مرحلة التعليم الجامعي 

 وأنفقت علي
ً
 بالغا

ً
شاملة  2030ه بسخاء, وقد جاءت رؤية اململكة اهتماما

لكافة املسارات التنموية ومنها التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص, إذ 

وضعت على عاتق الجامعات مسؤولية ضخمة في تأهيل الكوادر البشرية 

القادرة على التحوالت التي ستشهدها اململكة في جميع املجاالت خالل 

وذلك من خالل تطبيق معايير الجودة العامليه في العملية  السنوات القادمة,

التعليمية, مع االستمرار في تحسين الخدمات والبرامج األكاديمية النوعية, 

وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واملجتمع, وبناء شراكات استراتيجية مع 

معات الجامعات العاملية في البحوث العلمية والزيارات املتبادلة بين الجا

السعودية وغير السعودية , بهدف أن تصبح خمس جامعات سعودية ضمن 

(, مع تمكين الطالب 2030 – 2025جامعة دولية خالل الفترة ) 200أفضل 

من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على 

 [.2تصنيف متقدم في املؤشرات العاملية للتحصيل العلمي ]

اتجهت اململكة إلى األخذ بخيار الخصخصة, الذي  2030ق رؤية ولتحقي    

أخذت به العديد من الدول املتقدمة والنامية, وذلك للحاجة إلى اإلصالح 

والتطوير التعليمي, ورفع كفاءة العملية التعليمية ملواجهة تحديات عصر 

العوملة واملعلوماتية وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق 

لعمل وتخفيف األعباء املالية على الدولة وقد جاءت هذه الدراسة لتبين ا

أهمية الخصخصة واملعوقات التي تحد من خصخصة الجامعات السعودية 

من وجهة نظر القيادات األكاديمية بالجامعات  2030في ضوء رؤية 

 السعودية.

 مشكلة الدراسة . 2

ة باهتمام بالغ من الدولة بشكل يحظى التعليم في اململكة العربية السعودي     

عام والتعليم العالي على وجه الخصوص إذ لم تبخل اململكة بتقديم كافة 

أشكال الدعم املالي واملادي والبشري وسنت التشريعات واألنظمة لتطويره 

وتجويده ودعم مصادر تمويله, وإن املتأمل في اإلنفاق على التعليم العالي في 

م كما في الجدول 2019م إلى 2010دية من العام املالي اململكة العربية السعو 

(, ُيالحظ اإلنفاق الضخم على الجامعات السعودية الذي يبلغ حده 1رقم )

مليار ريال عام  61,960, وحده األعلى 2010مليار ريال عام  38,860األدنى 

2015 . 

 اإلنفاق على الجامعات السعودية 1جدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 العام 

 مليار ريال 59,400 مليار ريال 58,040 مليار ريال 51,400 مليار ريال 44,160 مليار ريال 38,860 قيمة اإلنفاق 

 2019 2018 2017 1016 2015 العام

 مليار ريال 47,550 مليار ريال 55,750 مليار ريال 53,100 مليار ريال 60,500 مليار ريال 61,960 قيمة اإلنفاق 

 [ 3] والتطوير التقنية وكالة, املالية وزارة

 في  العالي التعليم فإن , الجامعات على الضخم اإلنفاق هذا  من الرغم وعلى     

 في تتمثل, واملعوقات التحديات من العديد يواجه السعودية العربية اململكة

 االستيعابية الطاقة توافق وعدم بالجامعات االلتحاق في الرغبة زيادة

 مواكبة على الجامعي  التعليم قدرة وعدم, املتقدمين  كثرة مع للجامعات 

 على املتزايد اإلنفاق وزيادة, العصر معطيات فرضتها التي  الحديثة التقنيات

, البترول أسعار انخفاض ظل في والتقنية التحتية ةالبني في وتجهيزاته التعليم

 [. 4] وتطبيقاتها الجودة متطلبات وكذلك

 تطبيق  على قدرتها وعدم الجامعات كفاءة في ضعف وجود ولوحظ      

 الجامعات أن [ 5] فرغلي أشارت إذ, مناشطها معظم في الخصخصة

 على األعباء لتخفيف األكاديمية برامجها خصخصة نحو توجهت السعودية

 عبء وزيادة االقتصادي العبئ  زيادة لذلك نتيجة وكان, الجامعية اإلدارات

 , الخاص القطاع مع العقود كلفة ارتفاع وكذلك, الجامعات على املتابعة

 . التعاقد عملية إدارة في الجامعات خبرة ونقص

 من املنبثق 2020 الوطني  التحول  وبرنامج 2030 رؤية في التوجه هذا ورغم      

 قرابة مرور ومع الدولة عليها وافقت التي  للتخصيص وبرامجها الرؤية هذه

 رؤية عليه نصت كما الجامعات في الخصخصة تفعيل يتم لم أنه إال السنتين 

 أهم  هي ما: التالي الرئيس ي  السؤال على لالجابه الدراسة هذه أتت وقد, 2030

  2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة من تحد التي  املعوقات

 هذا  عن ويتفرع السعودية بالجامعات األكاديمية القيادات نظر وجهة من

 :التالية الفرعية االسئلة من مجموعة السؤال

 وجهة من 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع  ما -1

 السعودية؟ بالجامعات األكاديمية القيادات نظر

 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة من تحد التي  املعوقات ما -2

 األكاديمية؟ القيادات نظر وجهة من 2030

 السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول  ما -3

 األكاديمية؟ القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في
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 ( 0,05 =) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل -4
ً
 وفقا

 ؟(القيادي واملركز, الخبرة, العلمية الدرجة, الجنس) ملتغيرات

 : الدراسة أهداف

 :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه سعت

  2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع على التعرف -1

 .األكاديمية القيادات نظر وجهة من

 في  السعودية الجامعات خصخصة من تحد التي  املعوقات على التعرف -2

 .األكاديمية القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء

 الجامعات  خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول  على التعرف -3

 .األكاديمية القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في السعودية

 =) الداللة مستوى  عند اإلحصائية الداللة ذات الفروق عن البحث -4

 (.القيادي واملركز, الخبرة, العلمية الدرجة, الجنس) ملتغيرات تعزى  التي ( 0,05

 الدراسة أهمية

 :النظرية األهمية

 في التنموي  ودورها الجامعات أهمية من أهميتها الدراسة هذه تكتسب -1

 . 2030 رؤية تحقيق على وقدرتها الشاملة التنمية

 توجهات من باعتبارها الخصخصة أهمية من الدراسة هذه أهمية تأتي -2

 أحد يعد بدوره والذي تجويده بهدف العالي التعليم خصخصة نحو اململكة

 .االقتصادي اإلصالح أساليب

 وزارة  في القرار متخذي أمام للخصخصة الحقيقية املعوقات إيضاح -3

 .املعنية والجهات السعودية الجامعات ومديري  التعليم

, السعودية الجامعات خصخصة عملية لدفع مقترحات تقديم في االسهام -4

 في والخاصة الحكومية الجهات وتعاون , النظامية اإلجراءات تسهيل حيث من

 .ذلك

 واالستثمارية واألكاديمية اإلدارية الهياكل في  تطوير إحداث في االسهام -5

 والريادة التنافس لتحقيق السعودية؛ الجامعات في األكاديمية البرامج وجودة

 .العاملية الجامعات بين 

 .الجامعي التعليم خصخصة مجال في املعرفي الجانب إثراء -6

 :الدراسة فرضيات

H01 :السعودية الجامعات خصخصة على إحصائية داللة ذو تأثير يوجد  ال 

 .الخصخصة لدوافع يعزى 

H02 :السعودية الجامعات خصخصة على إحصائية داللة ذو تأثير يوجد  ال 

  الخصخصة ملعوقات يعزى 

H03 :السعودية الجامعات خصخصة على إحصائية داللة ذو تأثير يوجد  ال 

 . الجنس ملتغير تعزى ( 0,05) الداللة مستوى  عند

H04 :السعودية الجامعات خصخصة على إحصائية داللة ذو تأثير يوجد  ال 

 .العلمية الدرجة ملتغير تعزى ( 0,05) الداللة مستوى  عند

H05 :السعودية الجامعات خصخصة على إحصائية داللة ذو تأثير يوجد  ال 

 .القيادي املركز ملتغير تعزى ( 0,05) الداللة مستوى  عند

 H06 :السعودية الجامعات خصخصة على إحصائية داللة ذو تأثير يوجد ال 

 ( 0,05) الداللة مستوى  عند

 :الدراسة انموذج

 :التالي النموذج صياغة تم وفرضياتها الدراسة مشكلة أسئلة بناءا 

 
 خصخصة الجامعات   1شكل 

 التابع املتغير   املستقلة املتغيرات

 :الدراسة حدود

 :التالية الحدود على الدراسة هذه اقتصرت

 :املوضوعية الحدود -1

 نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات

 .األكاديمية القيادات

 :املكانية الحدود -2

  في الجغرافي النطاق تمثل جامعات ست على الدراسة هذه اقتصرت     

 جامعة, اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة: اململكة لجامعات االنتشار

 جامعة, تبوك جامعة, واملعادن  للبترول فهد امللك جامعة, العزيز عبد امللك

 .عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة, جازان 

 :البشرية الحدود -3

 (.األقسام ورؤساء, الكليات وعمداء, الجامعات وكالء) األكاديمية القيادات

 :الزمانية الحدود -4

 . هـ1439/1440 للعام األول  الدراس ي  الفصل في الدراسة هذه طبقت
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 :الدراسة مصطلحات

 :املعوقات

 أنها على لها وينظر, الهدف تحقيق دون  تحول  التي  السالبة العوامل هي

  محدد معيار عند األداء في انحراف إلى تؤدي املؤثرات من مجموعة
ً
 مسبقا

[6 .] 

  وتعرف
ً
 والتنظيمية اإلدارية الصعوبات بأنها الدراسة هذه خالل من إجرائيا

 برنامج تنفيذ من تحد التي  والبشرية واملالية والقانونية والتشريعية

 .2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات في الخصخصة

 :الخصخصة تعريف

 هي  الخصخصة بأن  Oxford University( م1999) إكسفورد قاموس عرف

 غبان  عرف وقد, الخاصة الشركات إلى الحكومية املؤسسات ملكية تحويل

  تحويل  بأنها الخصخصة The American Heritages األمريكي املعجم في[ 7]

 .الخاص القطاع إلى الحكومة أو العامة السيطرة أو امللكية من الش يء

 :الجامعات خصخصة

 مشاركة في زيادة مع للجامعات الحكومي التمويل مقدار خفض به ويقصد     

 تحويل أشكال من شكل فهي , الجامعي التعليم تمويل في الخاص القطاع

 زيادة أو خاصة جامعات بإنشاء السماح أو الحكومية الجامعات ملكية

 هيكلة وإعادة, الحكومية الجامعات تمويل  في الخاص القطاع مشاركة

 [. 8] الخاص القطاع بعقلية لتعمل الحكومية الجامعات

 : اإلجرائي التعريف

 : الجامعي التعليم خصخصة

 أو السعودية الجامعات وإدارة بتمويل الخاص القطاع قيام به يقصد      

 التعليمية املخرجات جودة لتحقيق ؛(2030) رؤية وفق أنشطتها من البعض

, العاملية الجامعات بين  السعودية للجامعات الجامعية والريادة والتنافس

 والقطاع الجامعات بين  التعاقد خالل من الدولة على املالية األعباء وتخفيف

 .الدولة إشراف تحت الخاص

 :السعودية الجامعات

 ولها, معين  وتنظيمي  إداري  هيكل ذات مستقلة علمية مؤسسات هي      

 العلمي  والبحث التدريس بوظائف وتقوم, محددة أكاديمية وتقاليد أعراف

 برامج وتقدم, العلمية واألقسام الكليات من عدد من وتتكون , املجتمع وخدمة

 طالبها وتمنح املختلفة العلمية التخصصات من عدد في متنوعة دراسية

 [.9] علمية درجات

عرف     
ُ
  السعودية الجامعات وت

ً
 مؤسسات بأنها الدراسة هذه في إجرائيا

 وخدمة العلمي  والبحث التدريس بمهام تقوم اعتبارية صفة ذات علمية

, اإلسالمية سعود بن  محمد اإلمام جامعة: الدراسة هذه في وهي, املجتمع

, تبوك جامعة, واملعادن  للبترول فهد امللك جامعة, العزيز عبد امللك جامعة

 .الرحمن عبد بنت نورة األميرة وجامعة, جازان  جامعة

 :األكاديمية القيادات

 املعينين  املتميزين التدريس هيئة أعضاء بأنهم األكاديمية القيادات تعرف     

 ووكالئهم, واملعاهد الكليات وعمداء, ووكالئها الجامعات مديري  بمناصب

 [.10] التعليمية األقسام ورؤساء

  وتعرف
ً
 ) التدريس هيئة أعضاء بأنهم إجرائيا

ً
  ذكورا

ً
 حكمهم في ومن(, وإناثا

, الجامعة داخل وإشرافية إدارية وظائف في تعيينهم أو تكليفهم يتم ممن

 .املجتمع وخدمة, العلمي  والبحث, التدريس بمهام قيامهم إلى إضافة

 :العالي التعليم خصخصة وتطور  نشأة

 القرن  منذ دراسية رسوم شكل على العالي التعليم في الخصخصة نشأت     

 الجامعات في معتمد توجه فهو, الحكومية الجامعات في اآلن  وإلى عشر الثامن

 السويد  ألغت كما, واليابان  أستراليا وفي األمريكية املجتمع وكليات البريطانية

  وفرضت العالي التعليم مجانية
ً
  التعليم كان  أن  بعد دراسية رسوما

ً
 أما, مجانا

 الرسوم بدفع يقومون  الطالب فإن  واسكتلندا األملانية الجامعات في

 [.11] عشر التاسع القرن  منذ الدراسية

 فهي, األمريكية املتحدة الواليات تجربة الخصخصة في املميزة التجارب ومن     

  األكثر
ً
 أساس على تركز إنها حيث العالي التعليم خصخصة مجال في تقدما

 آسيا منطقتي  إلى التوجه هذا واتسع الحكومية وامللكية الخاصة امللكية

 لجأت وقد, املاض ي  القرن  من األخيرين العقدين خالل  الالتينية وأمريكا

 وزيادة العالي للتعليم الحكومي الدعم النخفاض الخصخصة إلى الجامعات

 العالي التعليم على الطلب وزيادة, األخرى  القطاعات من التمويلية الضغوط

 [. 12] الضريبي  العائد وخفض

 معترف خاصة بريطانية جامعة أول  باكنجهام جامعة كانت 1975 عام وفي    

  بها
ً
 الجامعات على دراسية لرسوم فرض أول  كان  م1980 عام وفي, عامليا

 وارتفع  العالي للتعليم الحكومي الدعم انخفض إذ بريطانيا في الحكومية

  ز[13] م1984  – 1980 األعوام خالل% 10 بنسبة الخاص الدعم

 رسوم بفرض الخصخصة إلى أستراليا لجأت الثانية العاملية الحرب وبعد     

 حيث, االقتصادي التضخم وزيادة الطلبة قبول  في التوسع نتيجة دراسية؛

 %150 إلى يصل ضريبي  خفض على العالي للتعليم املمولة الجهات حصلت

[13] . 

 منحت املنطقة في عربية دولة أول  هي األردن  فإن  األوسط الشرق  في أما

 اليمن  ثم  واإلمارات مصر ذلك تلى, األهلية الجامعات بافتتاح التراخيص

 .واملغرب وعمان 

 منذ الخاصة الجامعات ظهرت فقد السعودية العربية اململكة في أما

 ولكن العالي التعليم مخرجات في الصدع لرأب املاض ي  القرن  من التسعينات

  ومنجزاتها إنتاجها كان  الخاصة الجامعات تلك
ً
 بالجامعات بمقارنتها محدودا

 :منها األسباب من لعدد الحكومية

 .األهلي العالي التعليم الئحة في الصادرة واألنظمة اللوائح تعقيد -1

 ومنها, األهلية الجامعات تلك تقدمه التي  التعليم بجودة الثقة ضعف -2

 .األكاديمي  االعتماد

 تتيح ال والتي , العالي التعليم وزارة في اإلدارية اإلجراءات في البيروقراطية -3

 وفتح السريعة التغيرات ملواكبة الكافية املرونة الجامعية املؤسسات لتلك

 [. 14] العمل سوق  متطلبات مع تتماش ى  جديدة برامج أو أقسام

 امللك جامعتي  في بدأت فإنها الحكومية الجامعات مجال في الخصخصة أما      

  إلى  عمدت حينما, منتجة جامعات كأول  العزيز عبد امللك وجامعة سعود

 هـ 1417/ 4/11 في التعليم مجلس قرار صدور  بعد تمويلها مصادر تنويع

 اآلن يسمى  والذي, سعود امللك بجامعة والدراسات للبحوث معهد بإنشاء

 بموجبه يقدم والذي( االستشارية والدراسات للبحوث هللا عبد امللك بمعهد)

, العاملية واملعايير املمارسات أفضل وفق عالية بجودة متعددة خدمات املعهد

 كذلك. مادي بمقابل كافة واألهلية الحكومية املؤسسات احتياجات يلبي  وبما

 مجلس  بقرار العزيز عبد امللك بجامعة االستشارية البحوث مراكز افتتاح تم

 فلها واملعادن للبترول فهد امللك جامعة أما, هـ1418/ 23/12 في العالي التعليم



8112019 

140 

 مجال  في اكتسبتها التي  الطويلة لخبرتها نتيجة املجال؛  هذا في طويلة تجربة

 إنشاء ذلك تلى, املختلفة األخرى  والقطاعات الشركات مع التعاقدية البحوث

  أن  كما, الحكومية الجامعات كل في استشارية ودراسات أبحاث مراكز
ً
 عددا

 
ً
 املرافق  بعض خصخصة ببرنامج أخذت السعودية الجامعات من كبيرا

 السنة برامج الخصوص وجه على ومنها, األكاديمية البرامج وبعض والخدمات

 الخاص القطاع ومؤسسات شركات مع  التعاقد خالل من التحضيرية

  إلى  إضافة املطلوبة والجودة الرضا تحقق لم التجربة هذه إن  إال, التعليمية

 بسبب  املؤسسات ميزانية إلى مضافة اقتصادية أعباءً  الجامعات كلفت أنها

 املتابعة وعبء حجم عن الناتجة والجارية الرأسمالية املصروفات كلفة زيادة

, الخاص القطاع مع العقود كلفة ارتفاع كذلك, مركزية كجهة الجامعات على

 انخفاض  إلى أدى مما, التعاقد إدارة في الجامعات خبرة نقص إلى إضافة

 املتعاقدة  املؤسسات مع املالية اإلشكاالت من عدد عنه ونتج اإلدارية كفاءتها

[5 .] 

 :التعليم خصخصة أهداف

 التعليم لخصخصة األهداف من مجموعة[ 16] وخليل [ 15] هللا عبد أوضح

 :ومنها

 كافة لدعمها نتيجة الدولة ميزانية تتحملها التي  األعباء من التخفيف -1

 .التنموية املنشآت

 .والخاص العام القطاع بين  األدوار توزيع إعادة -2

 مجال  في االستثمارية البرامج ببعض للقيام الخاص القطاع تشجيع -3

 .التعليم

 املحلية األموال رؤوس أصحاب لتشجيع جاذب استثماري  مناخ إيجاد -4

 .التعليم في االستثمارات من املزيد لضخ والعاملية

 .خصخصتها يتم التي  التعليمية املؤسسات كفاءة زيادة -5

 .املختلفة التعليمية الخدمات أداء في الحكومة دور  تقليص  على العمل -6

 ومتغيرات  العاملية املستجدات بمواكبة تسمح مرنة تعليمية سياسة تطوير -7

 . والسوق  املجتمع

 الخدمات تقديم في التعليمية املؤسسات بين  إيجابية منافسة إيجاد -8

 .التعليمية

 .املختلفة التعليمية باملؤسسات التعليمية للعملية املوجهة املوارد ترشيد -9

 :الجامعي التعليم خصخصة مبررات

 وزيادة  العالم بلدان  معظم في العالي للتعليم الحكومي الدعم النخفاض نتيجة

 التعليم على الطلب وزيادة, األخرى  القطاعات من التمويلية الضغوط

 :التالية للمبررات الخصخصة عملية إلى لجأت الدول  معظم فإن , الجامعي

 .الدولة على املالية األعباء تخفيف -1

 .الجامعي التعليم بجودة لالرتقاء متنوعة تمويل مصادر على الحصول  -2

 .التعليم ديمقراطية لتحقيق الجامعي التعليم قاعدة توسيع -3

 مع تتماش ى  التي  النوعية والتخصصات البرامج من جديدة أنماط تقديم -4

 .التنمية مطالب

 .للطلبة املتنوعة واملهارات باالحتياجات االهتمام -5

 العمل  بسوق  جديدة واقتصادية وإدارية تقنية ومجاالت مهن ظهور  -6

 .التجديد أو النمو في املتسارع

 . جديدة لعلوم مداخل بزوغ إلى أدى ذاتها املعرفة توسع -7

 القطاع مؤسسات لدى واإلنتاجية واالقتصادية اإلدارية الكفاءة ضعف -8

 [.17] الخاص القطاع بمؤسسات مقارنة العام

 على  ستعمل الجامعي التعليم مؤسسات خصخصة أن  الباحث ويرى      

 خالل  من الجودة على سينعكس وهذا, اقتصادية أسس على إدارتها تسهيل

 هجرة من ستحد الخصخصة أن  كما. املتاحة املوارد من القصوى  االستفادة

  الخارج في الخاص حسابهم على للدراسة الطلبة
ً
 األجواء ظل في خصوصا

 .الخارج في الراهنة واألمنية السياسية والظروف

 :الجامعي التعليم خصخصة أنماط

 :كالتالي أتت للتمويل أنماط أربعة[ 18]  وآخرون  Holzhacker الدكتور  عرف

 بإدارة الخاص القطاع يقوم حيث, بالكامل الخاص التمويل: األول  النمط

 كافة ويسترد, تدخلها أو الدولة سيطرة دون  العالي التعليم مؤسسات وتمويل

 الخاص  القطاع أن  بمعنى  الخدمة من املستفيدين من والتكاليف النفقات

 ذات , الغربية الدولة في به معمول  النمط وهذا, الربح عملية أساس على يقوم

 .الخصوص وجه على الرأسمالية النظم

 بإدارة  القطاع يقوم الحالة هذه وفي, بالكامل األهلي التمويل: الثاني النمط

 الربحية غير األهلية املنظمات وتتحمل, العالي التعليم مؤسسات وتمويل

 الجامعية املؤسسة أو الكلية على الكلي اإلنفاق املدني املجتمع ومنظمات

 . بعده من مادي ربح تحقيق نحو السعي ودون  الدولة من إعانة دون , األهلية

 إشراف تحت ويكون  العالي التعليم ملؤسسات املعتدل التمويل: الثالث النمط

 , العالي التعليم أو التعليم بوزارة ممثلة الدولة
ً
  ماليا

ً
  وإداريا

ً
 والنظام, وتعليميا

 سير حسن من والتأكد والتوجيه باملتابعة للدولة يسمح النمط هذا في

, الوزارة قبل من توضع وأنظمة لوائح على بناء املؤسسات هذه في الخطط

 .السعودية العربية اململكة في به املعمول  هو النمط وهذا

 مسؤولية الدولة تتولى الحالة هذه وفي, املرغوب التمويل: الرابع النمط

 من بالتمويل يرغب من قبول  إلى الوقت نفس  في  وتلجأ العالي التعليم وتمويل

 التمويل  كامل تتحمل ال الدولة أن  أي, واألهلية الخاصة التمويل مصادر

  التمويل من بقدر الخاص القطاع يشارك بل لوحدها
ً
 أو إجبار دون  من وديا

 [. 19] إكراه

 ملرحلة الراهن الوقت في األنسب هو يكون  قد الرابع النمط أن  الباحث ويرى 

 .السعودية للجامعات الكاملة الخصخصة إلى انتقالية

 : 2030 رؤية

 هـ 1437 لعام رجب 18 بتاريخ( 2030 رؤية) السعودية العربية اململكة تبنت     

 واالستراتيجيات والخطط التوجهات ترسم التي  الطريق خارطة مثل وهي

  الرؤية هذه وتعد, السعودية العربية للمملكة املستقبلية
ً
  نموذجا

ً
 متطورا

 
ً
  للمملكة؛ الخمسية التنموية الخطط من ومعدال

ً
 معايير على الحتوائها نظرا

 ودعم, والتعليم, كاالقتصاد, التنموية املجاالت  مختلف في تحقيقها تتطلب

 .وغيرها, واآلثار والتراث بالثقافة واالهتمام, الترفيه وصناعة, السياحة

 في التنموية املسارات لكافة شاملة جاءت أنها يجد 2030 رؤية في املتأمل إن     

 أساسية مرتكزات على الرؤية هذه ركزت وقد, السعودية العربية اململكة

 للنمو الرئيس  املحرك يعد  الذي, السعودي اإلنسان  بناء أساسها وشاملة

 القدرات  وعلى, واإلسالمي العربي  العمق وعلى. واالقتصادي العلمي  والتطور 

, املميز الجغرافي املوقع وعلى. السعودية العربية اململكة تمتلكها التي  الضخمة

 مجتمع  بناء إلى الرؤية هدفت كما, الشباب جيل على الرؤية ركزت وكذلك

 واإلرث  الوطنية بالهوية االعتزاز مع, طموح وطن في مزدهر واقتصادي حيوي 
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 أولت  الرؤية أن كما[, 20] اإلسالمي والعربي السعودي والتاريخي الثقافي

 خمس  تصبح أن أهدافها ضمن من وضعت حيث قصوى  أهمية الجامعات

 مع , 2030 بحلول  عاملية جامعة 200 أفضل من األقل على سعودية جامعات

 النتائج بمتوسط مقارنة متقدمة نتائج إحراز من الطالب تمكين أهمية

 للتحصيل  العاملية املؤشرات في متقدم تصنيف على والحصول , الدولية

 العملية في الجودة معايير أرقى بتطبيق االهتمام خالل من وذلك. الدراس ي 

 األكاديمية والبرامج للخدمات  املستمر التحسين على التأكيد مع, التعليمية

 الخاص القطاع مع الشراكة وتفعيل, املجتمعية الشراكة وتعزيز املقدمة

 والزيارات  العلمية البحوث في العاملية الجامعات مع استراتيجية شراكات وبناء

 الجامعات  بين  املعرفي والتبادل العلمي  التواصل أهداف لتحقيق املتبادلة

 الطالب  تأهيل إعادة أهمية على الرؤية أكدت كما, السعودية وغير السعودية

 بين  للتنقل الفرصة وإعطائهم واملهنية الوظيفية الخيارات نحو وتوجيههم

  التعليمية املسارات
ً
 على الرؤية أكدت كما, العمل سوق  الحتياجات طبقا

 مستويات  بتطبيق تأهيلهم من الرفع في التدريس هيئة وعضو املعلم أهمية

 [. 20]  والتدريب التأهيل جانب في متقدمة

, التعليم) الرئيسة الثالث وظائفها في الجامعات دور  إبراز إلى باإلضافة    

 املجتمع خدمة في الجامعة دور  خالل ومن ( املجتمع وخدمة, العلمي  البحث

  ستكون  فإنها
ً
 الخاص والقطاع الدولة مؤسسات بين  التكامل  عملية في شريكا

 .الوطني  التحول  ومبادرة 2030 رؤية لتحقيق

 :الوطني  التحول  برنامج

 استجابة املبادرات؛ من بمجموعة 2020 الوطني  التحول  برنامج جاء     

 حيث, عملية تطبيقات إلى وأهداف رؤية من لتتحول  2030 رؤية لتحقيق

 لإلبداع املحفزة التعليمية البيئة تحسين  إلى الثالث االستراتيجي الهدف أشار

 ألبناء مستقلة شخصية وبناء اإليجابية القيم ترسيخ خالل  من واالبتكار

 سوق  احتياجات لتلبية الالزمة واملهارات باملعارف املواطنين  وتزويد الوطن

 الهدف أكد كما, منها االستفادة وحسن الشباب مهارات وتنمية العمل

 وأبرز , والتقويم التعليم وأساليب املناهج تطوير على الرابع االستراتيجي

 تلبية على التعليم نظام قدرة  تعزيز أهمية الخامس االستراتيجي الهدف

 املواطنين تزويد طريق عن العمل سوق  واحتياجات التنمية متطلبات

 [. 20] العمل سوق  احتياجات ملواءمة الالزمة واملهارات باملعارف

 منذ السعودية العربية اململكة في الشاملة التنمية لخطط املتتبع أن  كما     

 أساس هو العالي التعليم أن  على تأكيدها يلحظ هـ1440 عام إلى هـ1390 عام

 هو  وتدريبه وتأهيله السعودي املواطن وتمكين  بناء وأن , الشاملة التنمية

 .التنمية تحقيق في الزاوية حجر

 الرؤية أن يرى  الباحث فإن, الوطني  التحول  وبرنامج, 2030 رؤية خالل ومن     

  أتت
ً
 للدولة الخمسية الخطط وبرامج, التعليم سياسة ألهداف استكماال

 من  وذلك التعليم لتطوير آفاق ومشروع العالي  للتعليم االستراتيجية والخطة

 اململكة في التعليم سياسة أقرتها التي  واألهداف  الثوابت على التركيز خالل

ن عملي واقع إلى وتحويلها السعودية العربية
ّ
 خالل  من, تنفيذه للجامعات  ُيمك

 املخرجات وتجويد التعليم سلك في األكاديمية الكفاءات وتطوير تدريب

 .التعليمية

 رؤية ضوء في السعودية العربية اململكة في الخصخصة تواجه التي  املعوقات

2030   

 معظم  إن  حيث, بالتخصيص املتعلقة الالزمة واملعارف الخبرات تدني -1

 الخدمة مقدم هي الحكومة ألن  وتشغيلي؛ فني  طابع  ذات هي واملعارف الخبرات

 .األساس ي 

  لتولي , الكافية واملالية الفنية القدرة تمتلك التي  املحلية الشركات عدد قلة -2

 في  للخدمات األساس ي  املقدم كانت الحكومة أن  بسبب وذلك, الخدمات تقديم

 .القطاعات من العديد

 وترفع التخصيص عمليات تمكن التي  العامة التشريعية األطر ضعف -3

 .حوكمتها مستوى 

  فشل  من والتخوف املستثمرين ثقة تقليل إلى التشريعات ضعف أدى -4

 .خاطئة بطرق  تنفيذه أو التخصيص عملية

 تعيق قد والتي  واللوائح األنظمة من العديد مع التخصيص عمليات تقاطع -5

 تمويل في الحكومة دور  ظل في وضعت األنظمة هذه ألن , التخصيص عملية

 .الخاص القطاع دور  وضعف القطاعات

 في  مستهدف قطاع لكل سياسات أو املتقدمة التشريعية األطر غياب -6

 .للقطاع املشغل هي تزال وال كانت الحكومة ألن  التخصيص

 يوجد  ال التي  القطاعات في  الدخول  من يمتنع بطبيعته الخاص القطاع إن  -7

 في  والرقابية التشريعية األنظمة وبين  بينه العالقات تحكم ولوائح أنظمة فيها

 [.20] التخصيص مجال

 السابقة  الدراسات. 3

 املغربية اململكة في العالي التعليم خصخصة" بعنوان [ 7] غبان  دراسة -

 ".املستفادة والدروس الواقع

 في الخاص العالي التعليم تجربة دافع معرفة إلى الدراسة هذه هدفت     

, عنها نتج وما الخاص  العالي التعليم مؤسسات واقع تتبع خالل من املغرب

 عدد على الدراسة هذه وطبقت, املسحي الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد

 الجامعات في التدريس هيئة وأعضاء العالي التعليم وزارة في املسؤولين  من

 برامجه تميزت الخاص العالي التعليم أن  عن النتائج وأسفرت, املغربية

 التطبيقي  الجانب على والتركيز السوق  متطلبات مع التكيف وسرعة باملرونة

 لها آخر جانب من أنها إال, تعليمية تخصصات من تطرحه فيما والتدريبي 

 اإلعالنات  إلى  ولجوؤها الرواتب وخفض الدراسية الرسوم ارتفاع مثل سلبيات

 .والخاص العام القطاعين  بين  التعاون  بضرورة وأوص ى , فيها املبالغ

 نحو الجامعية القيادات بعض آراء: "بعنوان [, 21]  املجبل, الحمدان  دراسة -

 بدولة العالي للتعليم مؤسسات إنشاء في الخاص القطاع إسهام فاعلية

 ". الكويت

 التي  الحالية العالي التعليم حاجات  على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    

 أبرز  إلى وأشارت تلبيتها في  الخاص القطاع  مؤسسات تسهم أن  يمكن

  العالي  التعليم مؤسسات بإنشاء الخاص القطاع قيام عن الناتجة املشكالت

  واقترحت
ً
 استبانة الباحثان استخدم وقد, لها املناسبة الحلول  من عددا

بقت الدراسة أهداف لتحقيق
ُ
 الكليات  عمداء جميع من مؤلفة عينة على ط

 الجامعات  بعض وفي الكويت جامعة  في ساعدينامل والعمداء

 .الخاصة 

 مؤسسات  إنشاء في الخاص القطاع إسهام أن  الدراسة هذه نتائج ومن    

  جاء العالي للتعليم
ً
 في  العالي التعليم مؤسسات أعداد زيادة في لرغبة تحقيقا

 مما العالي التعليم مؤسسات بين  التنافس زيادة إلى إضافة, الكويت دولة

 التعليم تحول  من التخوف فكان  املشكالت أهم أما, فاعليته رفع في يسهم
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 املستويات تفاوت مشكلة وكذلك, الربحية الجوانب على تركز تجارة إلى العالي

 .الخاص العالي التعليم ملؤسسات األكاديمية

 :األردن  في الجامعي التعليم خصخصة: بعنوان [, 22] الرباعي دراسة

, األردن  في الخاص العالي التعليم واقع معرفة إلى الدراسة هذه هدفت     

 إربد  جامعتي  في وإداريين  أكاديميين  على وزعت استبانة الباحث استخدم

 تم وإداريين  تدريس هيئة عضو( 100) من الدراسة عينة وتكونت وجدار

 أن : منها نتائج إلى الدراسة وتوصلت. الطبقية العشوائية بالطريقة اختيارهم

 على الطلب  زيادة هي العالي التعليم خصخصة حققتها التي  اإليجابيات

 الجامعات  على واالنفتاح, األكاديمية البرامج في التنوع, الجامعي التعليم

 التكاليف ارتفاع الجامعي التعليم خصخصة سلبيات ومن, األجنبية

 محدودي الطلبة وحرمان , املضمون  وإغفال املظهر على والتركيز, الدراسية

 إشراف استمرار بضرورة الدراسة أوصت كما, الجامعي التعليم  من الدخل 

 وضرورة, الجامعي األداء معايير وتطبيق, الخاص العالي التعليم على الدولة

 .العمل بسوق  األكاديمية البرامج ارتباط

 – العالي التعليم مؤسسات في األكاديمية البرامج خصخصة[ 5] فرغلي دراسة

 :السعودية العربية اململكة في استكشافية دراسة

 في  األكاديمية البرامج خصخصة ظاهرة استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت    

 أساليب على امليدانية الدراسة هذه واستندت, السعودية الجامعات  بعض

 التعليم مسؤولي مع املقابالت وإجراء, البيانات وتحليل جمع في النوعي البحث

 املجتمع  كليات في األكاديمية البرامج بخصخصة أخذت التي  السعودي العالي

 مسؤولي بعض ومع, الجامعات في التحضيرية السنة ووحدات عمادات وفي

 إلى  الدراسة توصلت وقد األكاديمية البرامج يقدمون  الذين الخاص القطاع

 برامجها خصخصة نحو العالي التعليم مؤسسات اندفاع أهمها من نتائج

 على  املالية األعباء وزيادة الجامعية اإلدارات على األعباء لتخفيف األكاديمية

 كلفة وارتفاع والجارية الرأسمالية املصروفات كلفة زيادة بسبب الجامعات

 مستويات  وزيادة املوظفين رواتب وكلفة الخاص القطاع مع العقود

 عملية إدارة في الحكومية الجامعات خبرة ونقص الجامعية البيروقراطية

 .في مرجعية أي دون  الذاتية خبراتها على العتمادها التعاقد

 ضوء  في السعودية الجامعات خدمات خصخصة[ 23] العتيبي  دراسة -

 .مقترحة استراتيجية – العاملية التجارب

 خدمات لخصخصة مقترحة استراتيجية تقديم إلى الدراسة هدفت     

 املنهج الباحث استخدم وقد, العاملية التجارب ضوء في السعودية الجامعات

 وقد(. واملقابلة االستبانة) أداتي استخدم كما, والوثائقي املسحي الوصفي

 ( 320) على الدراسة طبقت
ً
 التعليم  ومسؤولي الجامعية القيادات من فردا

 ئجالنتا من مجموعه إلى الدراسة توصلت وقد, األهلية الكليات ومسؤولي

 أراض   تأجير في يتمثل الجامعية الخدمات خصخصة دافع إن :  أبرزها

 خصخصة على موافقون  الدراسة عينة أفراد وأن  األهلية للكليات حكومية

 عينة وأفراد البنى  وتجهيز التعليمية التقنيات وتأمين  التعليمية الخدمات

 أبرزها ومن, الجامعية الخدمات خصخصة متطلبات على  موافقون  الدراسة

 القطاع ملؤسسات الفرصة إتاحة – الجامعية الخدمات لجودة معايير وضع)

 تشرف رقابية هيئة وجود – الجامعية الخدمات تقديم على للتنافس الخاص

 على  وموافقون ( والخاص العام القطاعين  بين  االتفاقيات تنفيذ على

: أبرزها ومن الجامعات خدمات خصخصة نجاح من تحد التي  املعوقات

 التجارب  من االستفادة ضعف - التمويل في الحكومية املوارد على االعتماد)

 (.الجامعية الخدمات خصخصة مجال في العاملية

 :األجنبية الدراسات

 "إسبانيا في العالي التعليم خصخصة: "بعنوان [ 24] ماركوس دراسة -

 في  اإلسبانية الجامعات تجربة واقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت      

 النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد, العالي التعليم خصخصة مجال

 من العديد للخصخصة نتيجة اإلسباني الجامعي النظام شهد: أهمها

 من املزيد إلى بها دفع مما, الخاصة الجامعات بين  املنافسة إثارة منها التغييرات

 الجامعات  بعض خصخصة وكذلك, العمل بسوق  تختص التي  اإلصالحات

 ساهمت  كما, الجامعات بين  االختيار في الطالب حرية في ساهم مما الحكومية

 واملساءلة الجودة وتقييم, التوظيف سياسات تصحيح في  التجربة هذه

 نتائج من وكان , العاملي والتصنيف العلمي  للبحث أموال وتخصيص, العامة

 أكثر لجعلها التنظيم من املزيد إلى بحاجة الخاصة الجامعات أن الدراسة

 .العمل سوق  لحاجة استجابة

 الدرجة خصخصة ظاهرة إدوارد درس حيث[ 25] وآخرون  إدوارد دراسة -

, للحدود عابرة خاصة لشركات اإلسترالية الجامعات تمنحها التي , األكاديمية

 هذه أثارت وقد. السريع الربح وزيادة األكاديمي  االعتماد منح عقود خالل ومن

  الدراسة
ً
  جدال

ً
 الشركات تقدمها التي  البرامج تلك جودة مستوى  حول  واسعا

  اإلسترالية الجامعات تشهد حيث, الجامعات باسم الخاصة
ً
  نموا

ً
 في ملحوظا

 ممارسات إلى أدى مما, الجامعات تمنحها التي  العلمية الدرجات تخصيص

 تحظى التي  الشركات تلك تقدمها التي  البرامج لجودة اإلدارة في سلبية

 الجامعات  إدارات أن  إلى الدراسة وتوصلت, املعتمدة العلمية بالدرجات

 تتخذها التي  والخيارات العمليات نوعية عن معرفة إلى بحاجة املركزية

 هذه  إن  حيث, باسمها تقدم التي  األكاديمية البرامج تقديم في الشركات

 .العاملي السوق  في الجامعة سمعة تحسين  أو تشويه على قادرة الشركات

 تحديات : الهند في العالي التعليم خصخصة: "بعنوان [ 26] بابو دراسة -

 "االجتماعية املساواة

 في  الخصخصة نظام تطبيق أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت      

 مادية ناحية من التقليدي املجتمع طبقات على, الهند في العالي التعليم

 استعراض خالل  من التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد, وثقافية

 الدراسة نتائج وأظهرت, للدراسة كأداة االستبانة استخدم كما سابقة تجارب

 صانعي بأيدي االقتصاد تمركز إلى يؤدي الخصخصة نظام تطبيق أن 

 الحاجة يستدعي مما االجتماعيةو  الثقافية املساواة تحقيق وعدم السياسات

 .النظام هذا تطبيق في النظر ضرورة إلى

 مؤسسات  في التربح من املترتبة اآلثار: "بعنوان [ 27] باالنياندي دراسة -

 ". ماليزيا في العالي التعليم

  كعمالء يعاملون  الطلبة كان  إذا ما معرفة إلى الدراسة هذه سعت    

  كطلبة يعاملون  أنهم أم األرباح لجني  مستهدفين 
ً
 والقابلية الكفاءة ملعيار وفقا

 إعداد في الباحث اعتمد وقد ماليزيا؟ في العالي التعليم مؤسسات في للتعلم

 إلى  باإلضافة والدكتوراه املاجستير طلبة مع املقابالت على الدراسة هذه

 استقبال  أن  الدراسة نتائج وأظهرت املؤسسات هذه لبعض امليدانية الزيارات

 الكفاءة عن النظر بغض األرباح زيادة بداعي هو الطلبة من الهائلة األعداد

  يؤثر مما وذلك والدراسات؛ باألبحاث القيام على والقدرة
ً
 .التعليم على سلبا
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: البرازيل في الطبي  التعليم خصخصة: بعنوان [ 28] وبوز  شيفر دراسة -

 والتحديات  االتجاهات

 وضع تحسين  في الطبي  التعليم خصخصة أثر معرفة إلى الدراسة هدفت -

 واالتجاهات  التحديات أبرز  على والوقوف, البرازيل في الطب وجامعات  كليات

, التحليل الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد, التجربة تلك واجهت التي 

 أداة استخدام وتم, وخاصة حكومية طب كلية 241 من العينة تكونت حيث

 ساهمت الخصخصة أن إلى الدراسة توصلت وقد, املعلومات لجمع االستبانة

 الطلبة التحاق نسبة بلغت إذ الطب كليات في امللتحقين  الطلبة عدد زيادة في

 الكليات  في الطب تعليم خصخصة وأن %( 54) إلى املتخصصة الطب بكليات

 ذات  املناسبة األكاديمية األماكن توفر عدم منها املشكالت من العديد تواجه

 والجامعات الكليات بين  الطبي  التعليم في املسارات واختالف, العالية الجودة

 الخصخصة أثر, العالم الصالح أجل من التعليم بعنوان [ 29] ييكي دراسة -

 واملجتمع األمريكي العالي التعليم في

 مجال في الخاصة الشركات تدخل أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

 وأجريت  العامة للمصلحة املناسبة الخصخصة هي ما ومعرفة, العالي التعليم

 الوصفي املنهج استخدمت وقد, األمريكية املتحدة الواليات في الدراسة

  إلى  الدراسة وتوصلت, املعلومات لجمع االستبانة أداة استخدام وتم, التحليلي

 :أهمها من نتائج

 العالي  التعليم وجامعات مؤسسات خصخصة على وواضح كبير أثر هنالك -

 متطلبات إلى الجامعات استجابة وسرعة سهولة في ذلك واتضح, أمريكا في

 من كشكل املعرفة استخدام في األكاديمية الخصخصة تتمثل حيث, السوق 

 وسد  املالية االستثمارات زيادة في عليه يعتمد الذي املال رأس أشكال

 .االستهالكية االحتياجات

 التي  املالية التحديات مواجهة في الجامعات قدرة تعزيز في الخصخصة تفيد -

 تعد والتي  االتحادية السياسات ومواجهة األكاديمي  تقدمها وتعيق, تواجهها

 
ً
 . للجامعات املالي الدعم تقييد في سببا

 الحالية بالدراسة وعالقتها السابقة الدراسات على التعليق

 تناولت  جميعها إن حيث الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات اتفقت -

 .العالي التعليم في الخصخصة موضوع

[  21] واملجبل والحمدان [ 22] الرباعي دراسة مع الحالية الدراسة اتفقت -

 املنهج استخدام في[ 25]  وإدوارد[ 28] وشيفرويوز [ 29]  وييكي[ 26] وبابو

, املقابلة استخدمت[ 27] نياندي وياال[ 5] فرغلي دراسة أما, التحليلي املسحي

 املنهج استخدمت قد[ 24] ماركوس[, 30] العيني [, 7] غبان  دراسة أن  حين  في

 .الوصفي

 الجانب  إثراء في السابقة الدراسات من الحالية الدراسة استفادت وقد -

 اختيار إلى باإلضافة, للدراسة املناسبين  واملنهج األداة واختيار النظري 

 مع الحالية الدراسة نتائج ومقارنة ومناقشة, املالئمة اإلحصائية األساليب

 موضوع أخذت بأنها الدراسة هذه تميزت حيث, السابقة الدراسات نتائج

 ضوء  في والحلول  واملعوقات الدوافع حيث من الشامل بمفهومه الخصخصة

بقت التي  2030 رؤية
ُ
 للمملكة الجغرافي النطاق تمثل جامعات ست على ط

 وغرب والوسط الشرق  ومن الجنوب إلى الشمال من السعودية العربية

 وكالء) الجامعات لتلك القيادية املراكز جميع تطبيقها شمل حيث اململكة

 (.األقسام رؤساء, كليات عمداء, جامعات

 اإلجراءات و  الطريقة. 4

 الدراسة  منهجأ. 

 مناسبة األكثر العلمي  املنهج باعتباره ؛(التحليلي) الوصفي املنهج استخدام تم

 .الحالية الدراسة لطبيعة

 الدراسة  مجتمعب. 

 بالجامعات األكاديمية القيادات جميع من الحالية الدراسة مجتمع يتكون       

 جامعات  ست وشملت(, قسم رئيس – كلية عميد – جامعة وكيل, )السعودية

 األميرة  جامعة, اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة) حكومية سعودية

 فهد امللك جامعة, جازان  جامعة, تبوك جامعة عبدالرحمن، بنت نورة

 من( 947) عددهم والبالغ( عبدالعزيز امللك جامعة, واملعادن  للبترول

 األول  الدراس ي  الفصل خالل الدراسة إجراء فترة خالل األكاديمية القيادات

 . [31]ـ  ه1440/ 1439 الجامعي العام من

 الدراسة عينةج. 

 بالجامعات  األكاديمية القيادات من( 274) من الدراسة عينة تكونت      

  البسيطة العشوائية بالطريقة اختيارها تم املذكورة،
ً
 العينات لجدول  وفقا

( 214) على الحصول  تم امليداني التطبيق وبعد[ 32] وكريجس ي  ملورقان 

 إجمالي  من%( 22,6) نسبته ما تمثل اإلحصائي للتحليل صالحة استبانة

 .الدراسة مجتمع

 :الدراسة عينة أفراد خصائص

 :الجنس -1

 2 جدول 

 الجنس  متغير  وفق الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة التكرار الجنس 

 68.2 146 ذكر 

 31.8 68 أنثي

 %100 214 املجموع

 ما يمثلون  الدراسة عينة أفراد من( 146) أن ( 2) رقم الجدول  من يتضح      

 من األكثر الفئة وهم ذكور  الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 68.2 نسبته

 إجمالي  من% 31.8 نسبته ما يمثلون  منهم( 68) بينما, الدراسة عينة أفراد

 .إناث الدراسة عينة أفراد

 :الجامعة -2
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 3 جدول 

 الجامعة  متغير  وفق الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة التكرار الجامعة 

 17.3 37 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 14.0 30 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 28.5 61 عبدالعزيز جامعة امللك 

 7.0 15 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

 18.7 40 جامعة تبوك

 14.5 31 جامعة جازان

 %100 214 املجموع

 ما يمثلون  الدراسة عينة أفراد من( 61) أن ( 3) رقم الجدول  من يتضح     

, عبدالعزيز امللك جامعة من الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 28.5 نسبته

 من الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 7.0 نسبته ما يمثلون  منهم( 15) بينما

 .واملعادن للبترول فهد امللك جامعة

 :العلمية الدرجة -3

 4 جدول 

 العلمية  الدرجة متغير  وفق الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة التكرار الدرجة العلمية 

 15.9 34 أستاذ دكتور 

 25.2 54 أستاذ مشارك 

 58.9 126 أستاذ مساعد

 %100 214 املجموع

 ما  يمثلون  الدراسة عينة أفراد من( 126) أن( 4) رقم الجدول  من يتضح      

 أستاذ العلمية درجاتهم الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 58.9 نسبته

 منهم( 34)و, مشارك أستاذ% 25,2 نسبته ما يمثلون  منهم( 54) بينما, مساعد

 العلمية درجاتهم الدراسة عينة أفراد إجمالي  من% 15.9 نسبته ما يمثلون 

 .دكتور  أستاذ

 :القيادي املركز -4

 5 جدول 

 القيادي املركز  متغير  وفق الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة التكرار املركز القيادي

 24.3 52 عميد

 9.3 20 وكيل جامعة

 66.4 142 رئيس قسم 

 %100 214 املجموع

 ما يمثلون  الدراسة عينة أفراد من( 142) أن ( 5) رقم الجدول  من يتضح      

, قسم رئيس القيادي مركزهم الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 66.4 نسبته

 الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 9.3 نسبته ما يمثلون  منهم( 20) بينما

 .جامعة وكيل القيادي مركزهم

 :األكاديمي  العمل في الخبرة -5

 6 جدول 

 األكاديمي  العمل في الخبرة متغير  وفق الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة التكرار الخبرة في العمل األكاديمي 

 17.3 37 أقل من خمس سنوات 

 29.0 62 من خمس إلى عشر سنوات

 53.7 115 أكثر من عشر سنوات

 %100 214 املجموع

 ما يمثلون  الدراسة عينة أفراد من( 115) أن ( 6) رقم الجدول  من يتضح      

 األكاديمي  العمل في خبرتهم الدراسة عينة أفراد إجمالي  من% 53.7 نسبته

 إجمالي من% 17.3 نسبته ما يمثلون  منهم( 37) بينما, سنوات عشر من أكثر

 ويرى , سنوات خمس من أقل األكاديمي  العمل في خبرتهم الدراسة عينة أفراد

 املجاالت  في الخبرة عامل على تحرص الجامعات أن  على يدل ذلك أن  الباحث

 األداء جودة في تميز من تحققه ملا وذلك الجامعات؛ في األكاديمية القيادية

 .العمل مجال في والخبرة األكاديمي  التأهيل بين  بالجمع يتصفون  إنهم حيث

 :البيانات على الحصول  مصادر
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 بالدراسة املتعلقة البيانات على للحصول  مصدرين على الباحث اعتمد

 املصادر هما و املنشودة األهداف وتحقيق الدراسة أسئلة على لإلجابة

 .األولية واملصادر الثانوية

 الثانوية املصادر -

 وذلك الدراسة مجال في املتاحة الثانوية املصادر على الباحث اعتمد لقد    

 العربية بالكتب املصادر هذه وتتمثل للدراسة النظري  االطار ملعالجة

 واألبحاث  الدوريات وكذلك الدراسة بموضوع العالقة ذات واألجنبية

 الباحث اعتمد ،ولقد للدراسة النظري  الجانب  تناولت التي  العلمية والرسائل

 مشكلة وتحديد السابقة والدراسات االجرائية التعريفات في املصادر هذه على

 .الدراسة وأسئلة

 األولية املصادر -

 والتي( اإلستبانة) الدراسة أداة خالل من للدراسة األولية البيانات جمع تم     

 استخدام  تم املنشودة البيانات بجمع مناسبة لتكون  أسئلتها صممت

  االستبانة
ً
  وذلك البيانات؛ لجمع أداة

ً
 الدراسة، ألهداف ملناسبتها نظرا

 أهم أحد االستبانة وتعتبر. تساؤالتها على ولإلجابة ومجتمعها، ومنهجها،

  واألكثر املقننة، واملعلومات البيانات جمع وسائل
ً
  صدقا

ً
 .وثباتا

 :الدراسة أداة بناء

 البيانات ونوع الدراسة، بأهداف تعريفية مقدمة على يحتوي : األول  القسم -1

 الضمان  تقديم مع الدراسة، عينة أفراد من جمعها يود التي  واملعلومات

 العلمي  البحث ألغراض باستخدامها والتعهد املقدمة، املعلومات بسرية

 .فقط

 عينة بأفراد الخاصة الديموغرافيه العوامل على يحتوي : الثاني القسم -2

 - القيادي املركز - العلمية الدرجة -الجامعة -الجنس: )في واملتمثلة الدراسة،

 (.األكاديمي  العمل في الخبرة

 والجدول  محاور، ثالثة على موزعة عبارة،( 41) من ويتكون : الثالث القسم -3

 .املحاور  على توزيعها وكيفية االستبانة، عبارات عدد يوضح( 7)

 7 جدول 

 وعباراتها  االستبانة محاور 

 عدد العبارات  املحور 

 13 2030ضوء رؤية الدوافع لخصخصة الجامعات السعودية في 

 14 2030املعوقات التي تحد من خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 14 2030الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 عبارة 41 ثالثة محاور 

 أفراد استجابات على للحصول  الخماس ي  ليكرت مقياس استخدام تم -4

 محايد،  موافق، بشدة، موافق: )التالية املوافقة درجات وفق الدراسة، عينة

، املقياس هذا عن التعبير ثم ومن(. بشدة موافق غير موافق، غير
ً
 كميا

  درجة، السابقة العبارات من عبارة كل بإعطاء
ً
( 5)  بشدة موافق: للتالي وفقا

 غير درجتان،( 2) موافق غير درجات،( 3)  محايد درجات،( 4) موافق درجات،

 . واحدة درجة( 1) بشدة موافق

 بطرح املدى حساب تم الخماس ي، ليكرت مقياس فئات طول  ولتحديد -5

 في قيمة أكبر على تقسيمه تم ثم ،(4=  1 –5) األدنى الحد من األعلى الحد

 في قيمة أقل  إلى  القيمة هذه إضافة تم ذلك وبعد ،(0.80=  5÷  4) املقياس

 كما الفئات طول  أصبح وهكذا الفئة، لهذه األعلى الحد لتحديد ؛(1) املقياس

 : التالي الجدول  في موضح هو

 8 جدول 

 (االستجابات متوسطات حدود) الخماس ي ليكرت مقياس فئات تقسيم

 حدود الفئة  الفئة م 

 إلى من 

 5.00 4.21 موافق بشدة  1

 4.20 3.41 موافق  2

 3.40 2.61 محايد 3

 2.60 1.81 غير موافق  4

 1.80 1.00 غير موافق بشدة  5

 متوسطات  على موضوعي حكم على الحصول  في املدى  طول  استخدام وتم -6

  معالجتها بعد الدراسة، عينة أفراد استجابات
ً
 . إحصائيا

 :الدراسة أداة صدق -7

 به يقصد كما, له أعدت ما تقيس أنها من التأكد يعني  الدراسة أداة صدق -8

 ووضوح ناحية، من التحليل  في تدخل  التي  العناصر لكل االستبانة شمول 

 تم وقد, يستخدمها من لكل مفهومة تكون  بحيث أخرى، ناحية من عباراتها

 :خالل من الدراسة أداة صدق من التأكد

 :الظاهري  الصدق -9

 فقد, لقياسه ُوضعت ما قياس في الدراسة أداة صدق مدى على للتعرف -10

 السعودية الجامعات وكالء من املحكمين  من مجموعة على عرضها تم

, محكمين ( 10) عددهم وبلغ, التعليم وزارة منسوبي وبعض األقسام ورؤساء

 بصورتها أصبحت حتى  والتعديل بالحذف الباحث قام آرائهم ضوء وفي

 .عبارة( 41) عباراتها بلغت حيث النهائية

 :لألداة الداخلي االتساق صدق -11

 عينة اختيار تم لالستبانة، الداخلي االتساق صدق من للتحقق -12

   معامل حساب تم بياناتها ضوء وعلى مفردة( 30) من مكونة استطالعية

 (. Pearson's Correlation Coefficient) بيرسون  ارتباط
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 9 جدول 

 للمحور  الكلية الدرجة مع األول  املحور  لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت

 املحور األول 

وافع لخصخصة الجامعات السعودية(  )الد

 االرتباط بالبعدمعامل  رقم العبارة  معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة 

1 0.713** 8 0.797** 

2 0.642** 9 0.674** 

3 0.698** 10 0.820** 

4 0.686** 11 0.695** 

5 0.691** 12 0.712** 

6 0.708** 13 0.736** 

7 0.737** - - 

  فأقل 0.01 الداللة مستوى  عند دال** 

 مع العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قيم أن ( 9) الجدول  من يتضح

  ودالة موجبة، ُبعدها
ً
 يشير مما فأقل؛( 0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 ما لقياس ومناسبتها األول، املحور  عبارات بين  الداخلي االتساق صدق إلى

عدت
ُ
 . لقياسه أ

 10 جدول 

 للمحور  الكلية الدرجة مع الثاني املحور  لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت

 املحور الثاني 

 )املعوقات التي تحد من خصخصة الجامعات السعودية(

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة  معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة 

1 0.631** 8 0.695** 

2 0.785** 9 0.724** 

3 0.531** 10 0.711** 

4 0.548** 11 0.657** 

5 0.636** 12 0.679** 

6 0.651** 13 0.683** 

7 0.634** 14 0.691** 

  فأقل 0.01 الداللة مستوى  عند دال** 

 مع العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قيم أن ( 10) الجدول  من يتضح     

  ودالة موجبة، ُبعدها
ً
 يشير مما فأقل؛( 0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 ما لقياس ومناسبتها الثاني، املحور  عبارات بين  الداخلي االتساق صدق إلى

عدت
ُ
 . لقياسه أ

 11 جدول 

 للمحور  الكلية الدرجة مع الثالث املحور  لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت

 الثالث املحور 

 )الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات السعودية(

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة  معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة 

1 0.744** 8 0.789** 

2 0.738** 9 0.751** 

3 0.623** 10 0.724** 

4 0.794** 11 0.749** 

5 0.719** 12 0.838** 

6 0.577** 13 0.765** 

7 0.755** 14 0.811** 

  فأقل 0.01 الداللة مستوى  عند دال** 

 مع  العبارات من عبارة كل ارتباط معامل قيم أن ( 11) الجدول  من يتضح      

  ودالة موجبة، ُبعدها
ً
 يشير مما فأقل؛( 0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

 ما لقياس ومناسبتها الثالث، املحور  عبارات بين  الداخلي االتساق صدق إلى

عدت
ُ
 . لقياسه أ

 استخدام خالل من الدراسة أداة ثبات من التأكد تم :الدراسة أداة ثبات 

 Cronbach's Alpha( )كرونباخ ألفا معادلة) كرونباخ ألفا الثبات معامل
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(α))، االستبانة محاور  من محور  لكل كرونباخ ألفا الثبات معامالت قيم( 12) رقم الجدول  ويوضح. 

 12 جدول 

 الدراسة  أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 ثبات املحور  عدد العبارات  محاور االستبانة

 0.9118 13 الدوافع لخصخصة الجامعات السعودية 

 0.8774 14 خصخصة الجامعات السعودية املعوقات التي تحد من 

 0.9355 14 الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات السعودية 

 0.9348 41 الثبات العام

 بلغ حيث عال   العام الثبات معامل أن ( 12)  رقم الجدول  من يتضح     

 يمكن مرتفعة ثبات بدرجة تتمتع االستبانة أن  على يدل وهذا ،(0.9348)

 .للدراسة امليداني التطبيق في عليها االعتماد

 :الدراسة تطبيق إجراءات

 تطبيقها تم للتطبيق، وصالحيتها وثباتها،( االستبانة) صدق من التأكد بعد

 
ً
 : التالية الخطوات باتباع ميدانيا

 .االستبانة توزيع -1

 . استبانة( 214) عددها بلغ وقد, تعبئتها بعد االستبانات جمع -2

 .للتحليل ومالءمتها صالحيتها، من والتأكد االستبانات، مراجعة -3

 :اإلحصائية املعالجة أساليب

 تم  فقد تجميعها، تم التي  البيانات وتحليل الدراسة، أهداف لتحقيق

 الحزم باستخدام املناسبة اإلحصائية األساليب من العديد استخدام

  Statistical Package for Social Sciences االجتماعية للعلوم اإلحصائية

  لها يرمز والتي 
ً
 (.SPSS) بالرمز اختصارا

, الحسابي املتوسط, املوزون  الحسابي املتوسط, املئوية النسب التكرارات،)

 التباين تحليل اختبار, ت اختبار, بيرسون  ارتباط معامل, املعياري  االنحراف

 (.شيفيه واختبار, األحادي

 ومناقشتها نتائجال. 5

 
ً
 في  السعودية الجامعات لخصخصة الدوافع ما: األول  السؤال إجابة: أوال

 األكاديمية؟ القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء

 التكرارات، حساب تم, السعودية الجامعات لخصخصة الدوافع على للتعرف

, والرتب املعيارية، واالنحرافات الحسابية، واملتوسطات املئوية، والنسب 

 :يلي كما النتائج وجاءت

 13 جدول 

وافع حول   الدراسة عينة أفراد استجابات   مرتبة السعودية الجامعات لخصخصة الد
 
وافقة متوسطات حسب تنازليا  امل

وافقة درجة  التكرار العبارات  م  املتوسط   امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي 

درجة  

وافقة   امل

 الرتبة

النسبة 

% 

وافق   م

 بشدة 

وافق  غير  محايد  م

وافق   م

غير 
وافق   م
 بشدة 

توجه الدولة نحو تعدد مصادر   2

 الدخل لالقتصاد الوطني

موافق  %84.2 0.736 4.21 1 4 22 109 78 ك

 بشدة 

1 

% 36.4 50.9 10.3 1.9 0.5 

تخفيف األعباء املالية على  9

 املوازنة العامة للدولة

 2 موافق %83.8 0.932 4.19 5 7 25 82 95 ك

% 44.4 38.3 11.7 3.3 2.3 

مشاركة الجامعات في تحقيق   1

ومنها  2030أهداف رؤية اململكة 

 أهداف برنامج التخصيص 

 3 موافق %82.8 0.744 4.14 - 7 25 113 69 ك

% 32.2 52.8 11.7 3.3 - 

لتعليم  تجويد مخرجات ا 3
 2030الجامعي لتحقيق رؤية 

 4 موافق %81.6 0.849 4.08 - 15 24 104 71 ك

% 33.2 48.6 11.2 7 - 

حصول الجامعات السعودية   4

على مراكز متقدمة في 

التصنيفات العاملية وبراءات  

 االختراع

 5 موافق %80.2 0.906 4.01 3 14 26 105 66 ك

% 30.8 49.2 12.1 6.5 1.4 

تشجيع املنافسة بين الجامعات  11

 وفق مفهوم اقتصاديات السوق 

 6 موافق %80.0 0.949 4.00 3 16 30 94 71 ك

% 33.2 43.9 14 7.5 1.4 

توظيف فلسفة اإلبداع للقضاء   10

 البيروقراطيةعلى 

 7 موافق %79.2 0.877 3.96 - 15 41 95 63 ك

% 29.4 44.4 19.2 7 - 

املوائمة بين البرامج املقدمة   8

 ومتطلبات سوق العمل 

 8 موافق %79.0 0.868 3.95 - 15 41 98 60 ك

% 28 45.8 19.2 7 - 

 9 موافق %78.6 0.924 3.93 3 11 48 88 64 كتعزيز الحوكمة في إدارة   6
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 1.4 5.1 22.4 41.2 29.9 % الجامعات

إتاحة الفرصة أمام الطلبة  13

الوافدين لاللتحاق بالجامعات 

 السعودية

 10 موافق %78.6 1.002 3.93 7 11 40 88 68 ك

% 31.8 41.1 18.7 5.1 3.3 

تحقيق أقص ى كفاية اقتصادية   7

 بمشاركة القطاع الخاص 

 11 موافق %78.0 0.903 3.90 2 15 42 99 56 ك

% 26.2 46.3 19.6 7 0.9 

جذب االستثمار األجنبي في التعليم   12

 الجامعي 

 12 موافق %77.2 1.058 3.86 8 15 44 80 67 ك

% 31.3 37.4 20.6 7 3.7 

معالجة البطالة من خالل إيجاد   5

 فرص وظيفية بسوق العمل. 

 13 موافق %75.0 1.007 3.75 3 25 48 84 54 ك

% 25.2 39.3 22.4 11.7 1.4 

 - موافق %79.8 0.634 3.99 املتوسط العام 

  الدوافع  على موافقون  الدراسة عينة أفراد أن ( 13) الجدول  في يتضح     

 وانحراف ،(5.00 من 3.99) بمتوسط السعودية الجامعات لخصخصة

 من الرابعة الفئة في يقع متوسط وهو%( 79.8) نسبي  ووزن ( 0.634) معياري 

 خيار إلى تشير التي  الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41 من) الخماس ي  املقياس فئات

 قناعة على تدل النتيجة هذه أن  الباحث ويرى , الدراسة أداة على موافق

 ضوء في السعودية الجامعات خصخصة وجدوى  بأهمية األكاديمية القيادات

 . 2030 رؤية

 الجامعات  لخصخصة الدوافع أبرز  أن ( 13) الجدول  في النتائج من ويتضح

  ترتيبها تم التي ( 1, 9, 2) رقم العبارات في تتمثل السعودية
ً
 حسب  تنازليا

 :كالتالي, عليها الدراسة عينة أفراد موافقة

 لالقتصاد الدخل مصدر تعدد نحو الدولة توجه:" وهي( 2) رقم العبارة جاءت

 بمتوسط عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من األولى باملرتبة"  الوطني 

 هذه وتفسر%(, 84.2) نسبي  ووزن ( 0.736) معياري  وانحراف( 5 من 4.21)

 يجعل  الوطني  لالقتصاد الدخل مصدر تعدد نحو الدولة توجه بأن  النتيجة

  هناك
ً
 الحكومية واملؤسسات لألجهزة املالية األعباء تحمل من للتقليل توجها

 .التعليمية املؤسسات ومنها

 العامة املوازنة على املالية األعباء تخفيف: "وهي( 9) رقم العبارة جاءت

 بمتوسط عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثانية باملرتبة" للدولة

 هذه وتفسر%(, 83.8) نسبي  ووزن ( 0.932) معياري  وانحراف( 5 من 4.19)

 للدولة العامة املوازنة على املالية األعباء تخفيف نحو التوجه بأن  النتيجة

 الذي األمر, الجامعي للتعليم املالية األعباء من للتخفيف التوجه من يزيد

 مع  النتيجة هذه وتتفق, السعودية الجامعات لخصخصة الدوافع من يزيد

 بسبب  الجامعات على املالية األعباء زيادة بّينت والتي [ 5] فرغلي دراسة نتيجة

 نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق, والجارية الرأسمالية املصروفات كلفة زيادة

 الجامعات  قدرة تعزيز في الخصخصة جدوى  بينت والتي  Yeakey[ 29] دراسة

 ومواجهة األكاديمي  تقدمها وتعيق تواجهها التي  املالية التحديات مواجهة في

  تعد والتي  االتحادية السياسات
ً
 .للجامعات املالي الدعم تقييد في سببا

 رؤية أهداف تحقيق في الجامعات مشاركة: "وهي( 1)  رقم العبارة جاءت

 حيث  من الثالثة باملرتبة" التخصيص برنامج أهداف ومنها 2030 اململكة

 معياري  وانحراف( 5 من 4.14) بمتوسط عليها الدراسة عينة أفراد موافقة

 األكاديمية القيادات بأن النتيجة هذه وتفسر%(, 82.8) نسبي  ووزن ( 0.744)

 - بشرية  عناصر من تملك بما الجامعات بأن  وعي على السعودية الجامعات في

 عملية في الفاعلة املشاركة على قادرة وتجهيزات؛ – ومدربة مؤهلة

 .املرموقة العاملية بالجامعات أسوة 2030 رؤية لتحقيق الخصخصة

 الجامعات  لخصخصة الدوافع أقل أن ( 13) جدول  نتائج من ويتضح

  ترتيبها تم التي ( 5, 12) رقم العبارات في تتمثل السعودية
ً
 موافقة حسب تنازليا

 :كالتالي, عليها الدراسة عينة أفراد

 الجامعي  التعليم في األجنبي  االستثمار جذب :" وهي( 12) رقم العبارة جاءت

 بمتوسط عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من عشرة الثانية باملرتبة"

 هذه وتفسر%(, 77.2) نسبي  ووزن ( 1.058) معياري  وانحراف( 5 من 3.86)

 تتطلب  الجامعي التعليم في األجنبي  االستثمار جذب في الرغبة بأن  النتيجة

 مرونته لتعزيز الحكومي بالقطاع االرتباط قيود من الجامعي التعليم تحرير

 نتيجة مع النتيجة هذه  وتتفق, وجذبه األجنبي  االستثمار نجاح يدعم بما

 الجامعات  قدرة تعزيز في الخصخصة جدوى  بينت والتي  Yeakey[ 29] دراسة

 .املالية التحديات مواجهة في

 وظيفية فرص إيجاد خالل من البطالة معالجة: "وهي( 5) رقم العبارة جاءت

 الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من عشرة الثالثة باملرتبة" العمل بسوق 

%(, 75.0) نسبي  ووزن ( 1.007) معياري  وانحراف( 5 من  3.75) بمتوسط عليها

 برامج إيجاد خالل من يكون  البطالة ملعالجة السعي بأن  النتيجة هذه وتفسر

 املتعلق العبء من يقلل وهذا, العمل بسوق  وظيفية فرص إليجاد متنوعة

 وتتفق, الجامعي التعليم قطاع ومنه الحكومي القطاع في التوظيف بضرورة

 العالي  التعليم أن  بينت والتي [ 33] غبان  دراسة نتيجة مع النتيجة هذه

 والتركيز السوق  متطلبات مع التكيف وسرعة باملرونة برامجه تميزت الخاص

 .تعليمية تخصصات من تطرحه فيما والتدريبي  التطبيقي الجانب على

 
ً
 الجامعات خصخصة من تحد التي  املعوقات ما: الثاني السؤال إجابة: ثانيا

 األكاديمية؟ القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في السعودية

 تم , السعودية الجامعات خصخصة من تحد التي  املعوقات  على للتعرف

 واالنحرافات الحسابية، واملتوسطات املئوية، والنسب التكرارات، حساب

 :يلي كما النتائج وجاءت, والرتب املعيارية،
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  مرتبة السعودية الجامعات خصخصة  من تحد التي املعوقات حول   الدراسة عينة أفراد استجابات
 
وافقة  متوسطات حسب تنازليا  امل

وافقة  التكرار العبارات  م  املتوسط   درجة امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي 

درجة  

وافقة   امل

 الرتبة

النسبة 

% 

وافق   م

 بشدة 

وافق  غير  محايد  م

وافق   م

غير 
وافق   م
 بشدة 

تباين أجور العاملين بين القطاعين   8

 العام والخاص.

موافق  %86.6 0.618 4.33 - - 17 109 88 ك

 بشدة 

1 

% 41.2 50.9 7.9 - - 

ارتفاع رسوم الدراسة على ذوي الدخل   5

 املحدود.

 موافق %85.4 1.002 4.27 4 13 23 56 118 ك

 بشدة 

2 

% 55.1 26.2 10.7 6.1 1.9 

قلة البحوث والدراسات التي تناولت   11

ى الخصخصة في الجامعات جدو 

 السعودية. 

 موافق %84.4 0.922 4.22 4 3 39 63 105 ك

 بشدة 

3 

% 49.1 29.4 18.2 1.4 1.9 

تفاوت الفرص االستثمارية بين   14

 ملوقعها الجغرافي.
ً
 الجامعات تبعا

 موافق %84.2 0.892 4.21 - 11 34 68 101 ك

 بشدة 

4 

% 47.2 31.8 15.9 5.1 - 

األنظمة واللوائح الحالية عدم توافق  6

في الجامعات مع متطلبات 

 الخصخصة.

 5 موافق %83.8 0.864 4.19 - 10 33 77 94 ك

% 43.9 36 15.4 4.7 - 

تخوف املجتمع من الخصخصة لثقته   3

 بقطاع الدولة. 

 6 موافق %82.8 0.980 4.14 3 12 35 65 99 ك

% 46.2 30.4 16.4 5.6 1.4 

ضعف عملية التنسيق بين األجهزة   7

 املعنية بعملية الخصخصة.

 7 موافق %82.2 0.829 4.11 - 7 42 86 79 ك

% 36.9 40.2 19.6 3.3 - 

ضعف الشراكات بين الجامعات   10

السعودية والجامعات العاملية في  

 مجال الخصخصة.

 8 موافق %81.2 0.892 4.06 - 12 43 80 79 ك

% 36.9 37.4 20.1 5.6 - 

مركزية القرارات اإلدارية لدى اإلدارة  13

 العليا بالجامعات.

 9 موافق %81.2 1.049 4.06 4 18 33 65 94 ك

% 43.9 30.4 15.4 8.4 1.9 

ضعف تأهيل القطاع الخاص للقيام   9

 بمهام الخصخصة املطلوبة.

 10 موافق %80.2 0.850 4.01 - 8 52 84 70 ك

% 32.7 39.3 24.3 3.7 - 

تخوف املستثمرين من تقلبات السوق   4

 املحلية.

 11 موافق %80.0 0.861 4.00 - 11 46 89 68 ك

% 31.8 41.6 21.5 5.1 - 

  ضعف القناعة لدى بعض القيادات 12

 بعملية الخصخصة

 12 موافق %79.8 0.947 3.99 - 17 46 74 77 ك

% 36 34.6 21.5 7.9 - 

تعقيد االشتراطات القانونية   1

 والتنظيمية لبرنامج الخصخصة.

 13 موافق %76.4 0.859 3.82 1 16 47 106 44 ك

% 20.6 49.4 22 7.5 0.5 

صعوبة اإلجراءات الحكومية في  2

 الحصول على التراخيص.

 14 موافق %75.4 0.898 3.77 - 16 68 79 51 ك

% 23.8 36.9 31.8 7.5 - 

 - موافق %81.6 0.556 4.08 املتوسط العام 

 املعوقات على موافقون  الدراسة عينة أفراد أن ( 14) الجدول  في يتضح     

 ،( 5.00 من 4.08) بمتوسط السعودية الجامعات خصخصة من تحد التي 

 الفئة في يقع متوسط وهو%(, 81.6) نسبي  ووزن ( 0.556) معياري  وانحراف

 تشير التي  الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41 من) الخماس ي  املقياس فئات من الرابعة

 .الدراسة أداة على موافق خيار إلى

 تحد  التي  الحقيقية املعوقات عمق على تدل النتيجة هذه أن  الباحث ويرى      

 برامج مع الحقيقي التفاعل على األكاديمية القيادات قدرة عملية من

 مجموعة نظام تحت تقع الجامعات أن  وخاصة, الجامعات في الخصخصة

 ومنها( التعليم وزارة) أكاديمي  هو ما منها, الحكومية واملؤسسات الوزارات من

 الخدمة وزارة) بالتوظيف مختص هو ما ومنها(, املالية وزارة) مالي هو ما

 هذه وجميع وغيرها والتراخيص البلديات وكذلك رقابي هو ما ومنها( املدنية

 رؤية ضوء في الخصخصة متطلبات لتواكب أنظمتها تطور  لم املعنية األجهزة

2030 . 

 خصخصة من تحد التي  املعوقات أبرز  أن ( 14) جدول  نتائج من ويتضح

  ترتيبها تم التي ( 11, 5, 8) رقم  العبارات في تتمثل السعودية الجامعات
ً
 تنازليا

 :كالتالي, بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب

 العام القطاعين  بين  العاملين  أجور  تباين: "وهي( 8) رقم العبارة جاءت     

 بشدة  عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من األولى باملرتبة" والخاص
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%(, 86.6) نسبي  ووزن ( 0.618) معياري  وانحراف( 5 من 4.33) بمتوسط

 والخاص العام القطاعين  بين  العاملين  أجور  تباين بأن  النتيجة هذه وتفسر

 بما الجامعي القطاع في العاملين  رواتب تعديل في صعوبة هناك يجعل

 من تحد التي  املعوقات من يزيد الذي األمر, الجامعات خصخصة مع يتناسب

 غبان  دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق, السعودية الجامعات خصخصة

 الرسوم ارتفاع الخاص العالي التعليم سلبيات أبرز  من أن  بينت والتي [ 33]

[  5] فرغلي دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق الرواتب وخفض الدراسية

 في  الحكومية الجامعات خبرة نقص و املوظفين  رواتب كلفة ارتفاع بينت والتي 

 إدارتها في مرجعية أي دون  الذاتية خبراتها على العتمادها التعاقد عملية إدارة

 .األجنبية الخبرات من االستفادة أو للعقود

 الدخل  ذوي  على الدراسة رسوم ارتفاع: "وهي( 5) رقم العبارة جاءت    

 بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثانية باملرتبة" املحدود

%(, 85.4) نسبي  ووزن ( 1.002) معياري  وانحراف( 5 من 4.27) بمتوسط

 املحدود الدخل ذوي  على الدراسة رسوم ارتفاع بأن النتيجة هذه وتفسر

 مما الفئات لهذه مجانية جامعي تعليم خدمة لتوفير حاجة هناك يجعل

 دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق, السعودية الجامعات خصخصة يعوق 

 ارتفاع الجامعي التعليم خصخصة سلبيات من أن  بينت والتي [, 22]  الرباعي

 الطلبة وحرمان , املضمون  وإغفال املظهر على والتركيز, الدراسية التكاليف

 . الجامعي التعليم من الدخل محدودي

 جدوى  تناولت التي  والدراسات البحوث قلة: " وهي( 11) رقم العبارة جاءت    

 أفراد موافقة حيث من الثالثة باملرتبة" السعودية الجامعات في الخصخصة

( 0.922) معياري  وانحراف( 5 من  4.22) بمتوسط بشدة عليها الدراسة عينة

 والدراسات  البحوث قلة بأن  النتيجة هذه وتفسر%(, 84.4) نسبي  ووزن 

  تعد  السعودية الجامعات في الخصخصة جدوى  تناولت التي  الشاملة

  تكن لم أنها إلى إضافة, محدودة
ً
 عن املسؤولة القطاعات لكافة شاملة بحوثا

 بجدوى  الحقيقي والوعي  التعريف من يقلل وهذا, الخصخصة عملية

 في  حقيقية معوقات وجود عنه ينتج مما الجامعي التعليم خصخصة

 .السعودية الجامعات خصخصة

 خصخصة من تحد التي  املعوقات أقل أن ( 14) الجدول  في النتائج من ويتضح

  ترتيبها تم التي ( 2, 1) رقم العبارات في تتمثل السعودية الجامعات
ً
 تنازليا

 :كالتالي, عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب

 والتنظيمية القانونية االشتراطات تعقيد: "وهي( 1)  رقم العبارة جاءت     

 عينة أفراد موافقة حيث من عشرة الثالثة باملرتبة". الخصخصة لبرنامج

 نسبي  ووزن ( 0.859) معياري  وانحراف( 5 من 3.82) بمتوسط عليها الدراسة

 والتنظيمية القانونية االشتراطات تعقيد بأن  النتيجة هذه وتفسر%(, 76.4)

 التنظيم على الرقابية والجهات واملمولة املنظمة الحكومية الجهات مع

 في لخصخصةا برامج تطبيق بطء من زاد , أنظمتها تحدث لم والتي  والتمويل

 .السعودية الجامعات

 على الحصول  في الحكومية اإلجراءات صعوبة: "وهي( 2) رقم العبارة جاءت    

 عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من عشرة الرابعة باملرتبة" التراخيص

%(, 75.4) نسبي  ووزن ( 0.898) معياري  وانحراف( 5 من 3.77) بمتوسط

 على الحصول  في الحكومية اإلجراءات صعوبة بأن  النتيجة هذه وتفسر

 التراخيص على الحصول  في الخاص القطاع صعوبة من يزيد التراخيص

 يتعلق ما منها متعددة تراخيص إلى للحاجة وذلك الجامعي التعليم ملزاولة

 وغيرها املدني الدفاع يخص ما ومنها, البلديات يخص ما ومنها, التعليم بوزارة

 الجهات بين  املطولة اإلجراءات من بسلسلة تمر التراخيص عملية يجعل مما

 .املعنية

 
ً
 معوقات على للتغلب املقترحة الحلول  ما: الثالث السؤال إجابة: ثالثا

 القيادات  نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة

 األكاديمية؟

 الجامعات  خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول  على للتعرف

 الحسابية، واملتوسطات املئوية، والنسب التكرارات، حساب تم, السعودية

 :يلي كما النتائج وجاءت, والرتب املعيارية، واالنحرافات

 15 جدول 

  مرتبة السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول  حول   الدراسة عينة أفراد استجابات
 
وافقة  متوسطات حسب تنازليا  امل

وافقة  التكرار العبارات  م  املتوسط   درجة امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي 

درجة  

وافقة   امل

 الرتبة

النسبة 

% 

وافق   م

 بشدة 

وافق  غير  محايد  م

وافق   م

غير 

وافق   م

 بشدة 

املميزين ذوي  استقطاب أعضاء هيئة التدريس   5
 الخبرة واالختصاص من داخل اململكة وخارجها. 

موافق  %90.4 0.717 4.52 - 4 16 58 136 ك

 بشدة 

1 

% 63.5 27.1 7.5 1.9 - 

تطوير التشريعات واألنظمة املحفزة   1

 للخصخصة.

موافق  %90.0 0.603 4.50 - - 12 83 119 ك

 بشدة 

2 

% 55.6 38.8 5.6 - - 

االستفادة من تجارب الجامعات العاملية  14

املرموقة في مجال الخصخصة وإدارة 

 االستثمار.

موافق  %90.0 0.710 4.50 1 4 9 72 128 ك

 بشدة 

3 

% 59.8 33.6 4.2 1.9 0.5 

تصميم برامج توعية لنشر ثقافة   2

 الخصخصة.
موافق  %89.8 0.641 4.49 - - 17 76 121 ك

 بشدة 

4 

% 56.6 35.5 7.9 - - 

أن تفصح الجامعات عن تقرير أدائها   11

 السنوي. 
موافق  %89.0 0.702 4.45 - 1 23 68 122 ك

 بشدة 

5 

% 57 31.8 10.7 0.5 - 

 6موافق  %88.8 0.734 4.44 - 5 16 72 121 كإنشاء إدارة تنظيمية تشرف على مراحل   4
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 بشدة  - 2.3 7.5 33.6 56.6 % عملية الخصخصة في الجامعات السعودية.

إعادة تطوير الهيكلة اإلدارية واألكاديمية   7

بالجامعات بما يتناسب مع مراحل  
 الخصخصة.

موافق  %88.6 0.789 4.43 - 6 22 60 126 ك

 بشدة 

7 

% 58.9 28 10.3 2.8 - 

إيجاد شراكة تكاملية مع القطاع الخاص  8
 التخصصات املطلوبة. ملعرفة 

موافق  %88.4 0.781 4.42 2 2 21 69 120 ك

 بشدة 

8 

% 56.2 32.2 9.8 0.9 0.9 

إعطاء الجامعات استقاللية أكبر في مجاالتها  6

 اإلدارية واملالية 
موافق  %88.0 0.809 4.40 2 2 26 62 122 ك

 بشدة 

9 

% 57.1 29 12.1 0.9 0.9 

االستفادة من تجارب وخبرات الشركات   13
العاملية في مجال تطوير التعليم وتقويم  

 مخرجاته.

موافق  %87.8 0.853 4.39 1 12 10 70 121 ك

 بشدة 

10 

% 56.5 32.7 4.7 5.6 0.5 

اقتران خصخصة التعليم الجامعي بعملية  3
 إصالح اقتصادي شاملة.

موافق  %87.4 0.738 4.37 - - 33 68 113 ك

 بشدة 

11 

% 52.8 31.8 15.4 - - 

أن تفصح الجامعات عن املعايير املتبعة   10
 لشغل املناصب القيادية.

موافق  %87.0 0.801 4.35 1 2 32 65 114 ك

 بشدة 

12 

% 53.2 30.4 15 0.9 0.5 

زيادة الشراكات بين الجامعات السعودية  12
 اململكة وخارجها. واملستثمرين من داخل 

موافق  %86.2 0.786 4.31 1 1 34 73 105 ك

 بشدة 

13 

% 49 34.1 15.9 0.5 0.5 

تسهيل إجراءات التمويل من قبل البنوك  9
 للمستثمرين في قطاع التعليم الجامعي.

موافق  %85.2 0.865 4.26 1 8 29 72 104 ك

 بشدة 

14 

% 48.6 33.6 13.6 3.7 0.5 

موافق  %88.4 0.557 4.42 املتوسط العام 

 بشدة 

- 

 على  بشدة موافقون  الدراسة عينة أفراد أن ( 15)  الجدول  في يتضح     

 السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول 

%( 88.4) نسبي  ووزن ( 0.557) معياري  وانحراف ،(5.00 من 4.42) بمتوسط

 4.21 من) الخماس ي  املقياس فئات من الخامسة الفئة في يقع متوسط وهو

 ويرى . الدراسة أداة على بشدة موافق خيار إلى تشير التي  الفئة وهي ،(5.00 إلى

 بالجامعات  األكاديمية القيادات قناعة على تدل النتيجة هذه أن  الباحث

 خصخصة في املتمثلة 2030 رؤية متطلبات تحقيق على وحرصهم السعودية

 .السعودية الجامعات

 على  للتغلب املقترحة الحلول  أبرز  أن ( 15) الجدول  في النتائج من ويتضح

( 14, 1, 5) رقم العبارات في تتمثل السعودية الجامعات خصخصة معوقات

  ترتيبها تم التي 
ً
 :كالتالي, بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

 املميزين التدريس هيئة أعضاء استقطاب: "وهي( 5) رقم العبارة جاءت -1

 حيث من األولى باملرتبة" وخارجها اململكة داخل من واالختصاص الخبرة ذوي 

 وانحراف( 5 من 4.52) بمتوسط بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة

 استقطاب بأن النتيجة هذه وتفسر%(, 90.4) نسبي  ووزن ( 0.717) معياري 

 اململكة داخل من واالختصاص الخبرة ذوي  املميزين التدريس هيئة أعضاء

 في الخاص للقطاع التدريس هيئة أعضاء من الكافي العدد يوفر وخارجها

 خصخصة يدعم مما الجامعي؛ التعليم في االستثمار في رغبتهم حالة

 املجبل, الحمدان  دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق, السعودية الجامعات

 في  التدريس هيئة أعضاء مؤهالت تقل ال أن أهمية بينت والتي [, 21]

 .الحكومية املؤسسات في نظرائهم مؤهالت عن الخاص التعليم مؤسسات

 املحفزة  واألنظمة التشريعات تطوير: "وهي( 1) رقم العبارة جاءت -2

 عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثانية باملرتبة" للخصخصة

 نسبي  ووزن ( 0.603) معياري  وانحراف( 5 من 4.50) بمتوسط بشدة

 املحفزة واألنظمة التشريعات تطوير بأن النتيجة هذه وتفسر%(, 90.0)

 الخصخصة برامج تطبيق تدعم التي  التنظيمية البيئة يوفر للخصخصة

 مع النتيجة هذه وتتفق, السعودية الجامعات خصخصة يدعم مما, وتسرعها

 على الدولة إشراف استمرار ضرورة بينت والتي [, 22] الرباعي دراسة نتيجة

 النتيجة هذه وتتفق الجامعي األداء معايير وتطبيق الخاص العالي التعليم

 
ً
 الخاصة الجامعات أن  بينت والتي Marcos[ 24] دراسة نتيجة مع أيضا

 .العمل سوق  لحاجة استجابة أكثر لجعلها التنظيم من املزيد إلى بحاجة

 الجامعات  خصخصة مجال في التشريعات تطوير أن  الباحث ويرى     

, الحكومية وغير الحكومية املعنية الجهات فيه يحدد أن  يجب السعودية

 وفق املعنية الجهات بين  البعض لبعضها ومكملة واضحة معايير لها ويوضع

 .اإلجرائية والخطوات املراحل جميع فيه يتضح تقني  نظام

 العاملية الجامعات  تجارب من االستفادة: "وهي( 14)  رقم العبارة جاءت  -3

 حيث  من الثالثة باملرتبة" االستثمار وإدارة الخصخصة مجال في املرموقة

 وانحراف( 5 من 4,50) بمتوسط بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة

 االستفادة بأن  النتيجة هذه وتفسر%(, 90,0) نسبي  ووزن ( 0,710) معياري 

 االستثمار وإدارة الخصخصة مجال في املرموقة العاملية الجامعات تجارب من

 الالزمة الخبرات ويوفر الجامعي التعليم خصخصة في األخطاء من يقلل 

 خبرات  نقص أبانت التي [ 5]  فرغلي دراسة مع  النتيجة هذه وتتفق, لتطبيقها

 على  العتمادها التعاقد  عمليات إدارة في السعودية الحكومية الجامعات

 .األجنبية الخبرات من االستفادة دون  الذاتية خبراتها

 على  للتغلب املقترحة الحلول  أقل أن ( 15) الجدول  في النتائج من ويتضح

 التي ( 9, 12) رقم العبارات في تتمثل السعودية الجامعات خصخصة معوقات

  ترتيبها تم
ً
 , بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

 :كالتالي

 السعودية الجامعات بين الشراكات زيادة:" وهي( 12) رقم العبارة جاءت -1

 حيث من عشرة الثالثة باملرتبة" وخارجها اململكة داخل من واملستثمرين
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 وانحراف( 5 من 4.31) بمتوسط بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة

 زيادة بأن  النتيجة هذه وتفسر%(, 86.2) نسبي  ووزن ( 0.786) معياري 

 وخارجها اململكة داخل من واملستثمرين السعودية الجامعات بين  الشراكات

 يدعم مما الجامعي التعليم في للعمل الخاص للقطاع االستثمار مجاالت يفتح

 .السعودية الجامعات خصخصة

 البنوك قبل  من التمويل إجراءات تسهيل: "وهي( 9) رقم العبارة جاءت  -2

 حيث  من عشرة الرابعة باملرتبة" الجامعي التعليم قطاع في  للمستثمرين

 وانحراف( 5 من 4.26) بمتوسط بشدة عليها الدراسة عينة أفراد موافقة

 تسهيل  بأن  النتيجة هذه وتفسر%(, 85.2) نسبي  ووزن ( 0.865) معياري 

 يعد  الجامعي التعليم قطاع في للمستثمرين البنوك قبل من التمويل إجراءات

 التعليم في لالستثمار الالزم التمويل الخاص للقطاع يوفر الذي القوي  الرافد

  يوفر مما الجامعي
ً
 من واملستثمرين البنوك بين  الفائدة من متكافئة فرصا

 .وخارجها اململكة داخل

 
ً
 داللة ذات فروق هناك هل( الجنس متغير: )الرابع السؤال إجابة: رابعا

 في السعودية الجامعات خصخصة حول ( 0,05) داللة مستوى  عند إحصائية

 الجنس؟ ملتغير تعزى  األكاديمية القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء

 استجابات  في إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

  الدراسة عينة أفراد
ً
 ت " اختبار استخدام تم الجنس متغير الختالف إلى طبقا

 :Independent Sample T-test :" 

 16 جدول 

   الدراسة عينة أفراد استجابات بين للفروق"  Independent Sample T-test:  ت" اختبار  نتائج
 
 الجنس  متغير  الختالف طبقا

 الداللة  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  الجنس  املحور 

 5.213 0.643 4.14 146 ذكر  2030دوافع خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 

0.000** 

 0.487 3.68 68 أنثى 

 0.557- 0.579 4.07 146 ذكر  2030معوقات خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 

0.578 

 0.506 4.12 68 أنثى 

 0.262 1.126 0.597 4.44 146 ذكر  2030الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 0.461 4.36 68 أنثى

    فأقل 0,01 مستوى  عند دالة** 

 ذات فروق وجود عدم( 16) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح      

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة

 والحلول  2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات) حول 

 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة

 . الجنس متغير باختالف( 2030

 ذات فروق وجود( 16) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح بينما     

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,01) مستوى  عند إحصائية داللة

 باختالف( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع) حول 

 القيادات من الذكور  أن  الباحث ويرى . الذكور  لصالح الجنس متغير

 بحكم  وكذلك, الخصخصة بأهمية ومعرفة قدرة األكثر هم األكاديمية

 املحلي  باملجتمع احتكاكهم وكثرة األكاديمية القيادات سلم في تمركزهم

 .والخارجي

 داللة ذات فروق هناك هل( العلمية الدرجة متغير: )الرابع السؤال إجابة

 السعودية الجامعات خصخصة حول ( 0.05=  داللة مستوى  عند إحصائية

 الدرجة ملتغير تعزى  األكاديمية القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في

 العلمية؟

 استجابات  في إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

  الدراسة عينة أفراد
ً
 استخدام تم العلمية الدرجة متغير الختالف طبقا

 :One Way ANOVA" األحادي التباين تحليل"

   الدراسة عينة أفراد استجابات في  للفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحليل"  نتائج 17 جدول 
 
 العلمية  الدرجة متغير  اختالف   إلى طبقا

مجموع   مصدر التباين  املحور 

 مربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف

 اإلحصائية

 14.958 5.308 2 10.615 بين املجموعات  2030دوافع خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 

0.000** 

داخل   

 املجموعات

74.872 211 0.355 

 - 213 85.487 املجموع

 6.767 1.985 2 3.970 بين املجموعات  2030معوقات خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 

0.001** 

داخل   

 املجموعات

61.897 211 0.293 

 - 213 65.867 املجموع

الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات السعودية  

  2030في ضوء رؤية 

 0.124 2.105 0.647 2 1.294 بين املجموعات

داخل  

 املجموعات

64.859 211 0.307 

 - 213 66.153 املجموع

   فأقل 0,01 مستوى  عند دالة** 
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 ذات فروق وجود عدم( 17) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح      

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة

 السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول ) حول 

 . العلمية الدرجة متغير باختالف( 2030 رؤية ضوء في

  فروق وجود( 17) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح بينما     

 عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,01) مستوى  عند إحصائية داللة ذات

, 2030 رؤية ضوء في  السعودية الجامعات خصخصة معوقات) حول  الدراسة

 في  السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول 

 الفروق  صالح ولتحديد, العلمية الدرجة متغير باختالف( 2030 رؤية ضوء

 نتائجه جاءت والذي شيفيه، اختبار استخدام تم العلمية الدرجة فئات بين 

 :كالتالي

 18 جدول 

 العلمية الدرجة فئات بين الفروق  من للتحقق شيفيه اختبار  نتائج يوضح

الدرجة   املحور 

 العلمية

أستاذ  املتوسط الحسابي  العدد 

 مشارك 

أستاذ 

 مساعد

أستاذ 

 دكتور 

  **  - 4.15 54 أستاذ مشارك   2030دوافع خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 **  -  3.82 126 أستاذ مساعد

 -   4.39 34 أستاذ دكتور 

 * **  - 4.32 54 أستاذ مشارك   2030معوقات خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

  -  4.01 126 أستاذ مساعد

 -   4.00 34 أستاذ دكتور 

    فأقل 0,05 مستوى  عند دالة*   فأقل 0,01 مستوى  عند دالة** 

 داللة ذات فروق وجود( 18) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح      

 درجتهم  الذين الدراسة عينة أفراد بين  فأقل( 0,01) مستوى  عند إحصائية

 مساعد  أستاذ درجتهم الذين الدراسة عينة وأفراد مشارك أستاذ العلمية

 ومعوقات , 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع) حول 

 عينة أفراد لصالح( 2030 رؤية ضوء في  السعودية الجامعات خصخصة

 .مشارك أستاذ العلمية درجتهم الذين الدراسة

 داللة ذات فروق وجود( 18) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من ويتضح    

 درجتهم  الذين الدراسة عينة أفراد بين  فأقل( 0,01) مستوى  عند إحصائية

 حول  مساعد أستاذ درجتهم الذين الدراسة عينة وأفراد دكتور  أستاذ العلمية

 أفراد لصالح( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع)

 .دكتور  أستاذ العلمية درجتهم الذين الدراسة عينة

 داللة ذات فروق وجود( 18) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من ويتضح     

 درجتهم  الذين الدراسة عينة أفراد بين  فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية

 حول  مشارك أستاذ درجتهم الذين الدراسة عينة وأفراد دكتور  أستاذ العلمية

 أفراد لصالح( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات  خصخصة معوقات)

 .مشارك أستاذ العلمية درجتهم الذين الدراسة عينة

 إحصائية داللة ذات فروق هناك هل(: الخبرة متغير) الرابع السؤال إجابة

 ضوء في السعودية الجامعات خصخصة حول ( 0.05 = ) داللة مستوى  عند

 الخبرة؟ ملتغير تعزى  األكاديمية القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية

 استجابات  في إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

  الدراسة عينة أفراد
ً
 التباين تحليل" استخدام تم الخبرة متغير الختالف طبقا

 (:One Way ANOVA" )األحادي

 19 جدول 

  الدراسة عينة أفراد استجابات في  للفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحليل"  نتائج
 
 الخبرة  متغير  اختالف إلى طبقا

مجموع   مصدر التباين  املحور 

 مربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

قيمة 

 ف

الداللة  

 اإلحصائية

 0.464 0.187 2 0.374 بين املجموعات 2030دوافع خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 

0.629 

داخل   

 املجموعات

85.113 211 0.403 

 - 213 85.487 املجموع

 1.288 0.397 2 0.794 بين املجموعات 2030الجامعات السعودية في ضوء رؤية معوقات خصخصة 

 

0.278 

داخل   

 املجموعات

65.072 211 0.308 

 - 213 65.867 املجموع

الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات السعودية  

 2030في ضوء رؤية 

 *0.032 3.486 1.058 2 2.116 بين املجموعات

داخل  

 املجموعات

64.037 211 0.303 

 - 213 66.153 املجموع

    فأقل 0,05 مستوى  عند دالة* 
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 ذات فروق وجود عدم( 19) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح     

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة

 معوقات , 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع) حول 

 . الخبرة متغير باختالف( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة

 ذات فروق وجود( 19) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح بينما     

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة

 السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول ) حول 

 فئات  بين  الفروق صالح ولتحديد, الخبرة متغير باختالف( 2030 رؤية ضوء في

 :كالتالي نتائجه جاءت والذي شيفيه، اختبار استخدام تم الخبرة

 20 جدول 

 الخبرة  فئات بين الفروق  من للتحقق شيفيه اختبار  نتائج يوضح

املتوسط   العدد  الخبرة املحور 

 الحسابي 

أقل من خمس  

 سنوات

من خمس إلى عشر 

 سنوات

أكثر من عشر  

 سنوات

الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات 

   2030السعودية في ضوء رؤية 

  5أقل من 

 سنوات

37 4.40 -   

 10إلى  5من 

 سنوات

62 4.57  - * 

أكثر من 

 سنوات10

115 4.34   - 

 فأقل  0,05 مستوى  عند دالة* 

 داللة ذات فروق وجود( 20)  الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح     

 سنوات  الذين الدراسة عينة أفراد بين  فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية

 سنوات  الذين الدراسة عينة وأفراد سنوات عشر إلى  خمس من خبراتهم

 معوقات على للتغلب املقترحة الحلول ) حول  سنوات عشر من أكثر خبراتهم

 عينة أفراد لصالح ،(2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة

 .سنوات عشر إلى خمس من خبراتهم سنوات الذين الدراسة

 داللة ذات فروق هناك هل( القيادي املركز متغير: )الرابع السؤال إجابة

 الجامعات  خصخصة حول ( 0.05 = ) داللة مستوى  عند إحصائية

 تعزى  األكاديمية القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في السعودية

 القيادي؟ املركز ملتغير

 استجابات  في إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

  الدراسة عينة أفراد
ً
 تحليل " استخدام تم القيادي املركز متغير الختالف طبقا

 (:One Way ANOVA" )األحادي التباين

 21 جدول 

  الدراسة عينة أفراد استجابات في  للفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحليل"  نتائج
 
 القيادي املركز  متغير  اختالف إلى طبقا

مجموع   مصدر التباين  املحور 

 مربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

قيمة 

 ف

الداللة  

 اإلحصائية

 5.499 2.118 2 4.235 بين املجموعات 2030دوافع خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 

0.005** 

داخل   

 املجموعات

81.252 211 0.385 

 - 213 85.487 املجموع

 0.133 0.041 2 0.083 بين املجموعات 2030معوقات خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 

0.876 

داخل   

 املجموعات

65.784 211 0.312 

 - 213 65.867 املجموع

الحلول املقترحة للتغلب على معوقات خصخصة الجامعات السعودية  

 2030في ضوء رؤية 

 0.243 1.423 0.440 2 0.880 بين املجموعات

داخل  

 املجموعات

65.272 211 0.309 

 - 213 66.153 املجموع

    فأقل 0,01 مستوى  عند دالة* 

 ذات فروق وجود عدم( 21) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح      

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة

 والحلول , 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات) حول 

 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة

 . القيادي املركز متغير باختالف( 2030

 ذات فروق وجود( 21) الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح بينما     

 الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,01) مستوى  عند إحصائية داللة

 باختالف( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع) حول 

 تم  القيادي املركز فئات بين  الفروق صالح ولتحديد, القيادي املركز متغير

 :كالتالي نتائجه جاءت والذي شيفيه، اختبار استخدام
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 22 جدول 

 القيادي املركز  فئات بين الفروق  من للتحقق شيفيه اختبار  نتائج يوضح

 رئيس قسم  وكيل  عميد املتوسط الحسابي  العدد  املركز القيادي املحور 

 * * - 4.23 52 عميد  2030دوافع خصخصة الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

  -  3.78 20 وكيل

 -   3.94 142 رئيس قسم 

    فأقل 0,05 مستوى  عند دالة* 

 داللة ذات فروق وجود( 22)  الجدول  في املوضحة النتائج خالل من يتضح     

 مركزهم  الذين الدراسة عينة أفراد بين  فأقل( 0,05) مستوى  عند إحصائية

 رئيس /  وكيل) القيادي مركزهم الذين الدراسة عينة وأفراد عميد القيادي

 ،( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع) حول ( قسم

 .عميد القيادي مركزهم الذين الدراسة عينة أفراد لصالح

 :وتوصياتها الدراسة نتائج

 :أبرزها ومن النتائج، من عدد   إلى الدراسة توصلت

 
ً
 من السعودية الجامعات لخصخصة الدوافع  ما: األول  املحور  نتائج: أوال

 الدراسة عينة فأفراد ؟2030 رؤية ضوء في الجامعية القيادات نظر وجهة

 .السعودية الجامعات لخصخصة الدوافع على موافقون 

 الوطني  لالقتصاد الدخل مصادر تعدد نحو للدولة واضحا توجها هناك

 .للدولة العامة املوازنة على املالية األعباء وتخفيف

 برنامج أهداف ومنها 2030 اململكة رؤية أهداف تحقيق في الجامعات مشاركة

 .التخصيص

 :الخصخصة دوافع أهم من ان  تبين 

 .الجامعي التعليم في األجنبي  االستثمار جذب -

 . العمل بسوق  وظيفية فرص إيجاد خالل من البطالة معالجة -

 
ً
 الجامعات  خصخصة من تحد التي  املعوقات ما: الثاني املحور  نتئج: ثانيا

 الجامعية؟ القيادات نظر وجهة من 2030 رؤية وفق السعودية

 خصخصة من تحد التي  املعوقات على موافقون  الدراسة عينة أفراد

 . 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات

 
ً
 معوقات على للتغلب املقترحة الحلول  ما: الثالث املحور  نتائج: ثالثا

 القيادات  نظر وجهة من 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة

 األكاديمية؟

 على للتغلب املقترحة الحلول  على بشدة موافقون  الدراسة عينة أفراد

 .السعودية الجامعات خصخصة معوقات

 الجامعات  خصخصة معوقات على للتغلب املقترحة الحلول  أبرز  من

 :السعودية

 داخل من واالختصاص الخبرة ذوي  املميزين التدريس هيئة أعضاء استقطاب

 .وخارجها اململكة

 .للخصخصة  املحفزة واألنظمة التشريعات تطوير

 وإدارة  الخصخصة مجال في املرموقة العاملية الجامعات تجارب من االستفادة

 .االستثمار

 وخارج داخل من واملستثمرين السعودية الجامعات بين الشراكات زيادة -4

 .القروض منح اجراءات تسهيل عى البنوك وحث اململكة

 
ً
 :كالتالي وكانت الديموغرافيه العوامل محور  نتائج: رابعا

  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم: (الجنس متغير)

 خصخصة معوقات) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05)

 على للتغلب املقترحة الحلول , 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات

 باختالف( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات

 . الجنس متغير

 أفراد اتجاهات في فأقل( 0,01) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة دوافع) حول  الدراسة عينة

 . الذكور  لصالح الجنس متغير باختالف( 2030

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( العلمية الدرجة متغير)

 للتغلب  املقترحة الحلول ) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05)

 باختالف( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات على

 . العلمية الدرجة متغير

 أفراد بين  فأقل( 0,01)  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود     

 الدراسة عينة وأفراد مشارك أستاذ العلمية درجتهم الذين الدراسة عينة

 في  السعودية الجامعات خصخصة دوافع) حول  مساعد أستاذ درجتهم الذين

 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة ومعوقات, 2030 رؤية ضوء

 .مشارك أستاذ العلمية درجتهم الذين الدراسة عينة أفراد لصالح( 2030

( 0,05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( الخبرة متغير)

 الجامعات  خصخصة دوافع) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل

 في  السعودية الجامعات  خصخصة ومعوقات, 2030 رؤية ضوء في السعودية

 . الخبرة متغير باختالف( 2030 رؤية ضوء

 أفراد بين  فأقل( 0,05)  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود     

 عينة وأفراد سنوات عشر إلى خمس من خبراتهم سنوات الذين الدراسة عينة

 املقترحة الحلول ) حول  سنوات عشر من أكثر خبراتهم سنوات الذين الدراسة

 ،(2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات  على  للتغلب

 عشر إلى خمس من خبراتهم سنوات الذين الدراسة عينة أفراد لصالح

 .سنوات

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( القيادة مركز متغير) 

 خصخصة معوقات) حول  الدراسة عينة أفراد اتجاهات في فأقل( 0,05)

 على  للتغلب املقترحة والحلول , 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات

 باختالف( 2030 رؤية ضوء في السعودية الجامعات خصخصة معوقات

 . القيادي املركز

 أفراد بين  فأقل( 0,05)  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود     

 الذين الدراسة عينة وأفراد عميد القيادي مركزهم الذين الدراسة عينة

 الجامعات خصخصة دوافع) حول ( قسم رئيس/  وكيل) القيادي مركزهم

 .عميد القيادي مركزهم الذين لصالح ،(2030 رؤية ضوء في السعودية
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 توصياتال. 6

 : يلي بما يوص ي  الباحث فإن  إليها، التوصل تم التي  النتائج ضوء في

 سالمة لضمان  بالخصخصة الراغبة للجامعات ملزمة إرشادية الئحة عمل

 .التحول  وسرعة التطبيق

 في  يتوافق تحول  لضمان  الخاص القطاع مع استراتيجية شراكات عمل

 .االقتصادية والتغيرات العمل سوق  مع مخرجاته

 السعودية الجامعات في لتشغيلها حديثة أكاديمية عاملية برامج استقطاب

 الخصخصة مجال في املرموقة العاملية الجامعات تجارب من واالستفادة

 .االستثمار وإدارة

 الخبرة  ذوي  املميزين التدريس هيئة أعضاء استقطاب على العمل

 .وخارجها اململكة داخل من واالختصاص

 الجامعات  لخصخصة املحفزة واألنظمة التشريعات بتطوير االهتمام

 .السعودية

 :املستقبلية للدراسات مقترحات

 معوقات عن السعودية الجامعات جميع على مستقبلية دراسات إجراء

 .السعودية الجامعات خصخصة

 الجامعات خصخصة متطلبات توافق( مقترح نموذج) دراسة إجراء

 .الحكومية وغير الحكومية الجهات مع السعودية

 الجامعات  خصخصة مجال في متقدمة بلدان  عدة بين  مقارنة دراسة إجراء

 .السعودية الجامعات خصخصة  مجال في التجارب تلك من واالستفادة

 املراجع 

 العربية  املراجع أ.

 بيئة – فلسفاته – تاريخه – العالي التعليم(, م2012) محمد عماد, عطية[ 1]

 الطبعة الرشد مكتبة – السعودية العربية اململكة – الجامعي الحرم

 .13ص ،األولى

 في السعودية الجامعات مؤتمر(, هـ1438) سعد بن املحسن عبد, الداود[ 2]

 العربية اململكة, ثاني ربيع 14 – 13 الفترة خالل 2030 رؤية تفعيل

 . 360  – 35،صالقصيم جامعة, السعودية

 .السعودية العربية اململكة, هـ١٤٤٠ والتطوير التقنية وكالة, املالية وزارة[ 3]

, املستقبل وتحديات مصر في التعليم تطوير( م2009) إبراهيم, بدران [ 4]

 .36، صالدولية الشرق  مكتبة, مصر

 في  األكاديمية البرامج خصخصة( هـ1434)  صديق أسعد آالء, فرغلي[ 5]

 العربية اململكة في استكشافية دراسة, العالي التعليم مؤسسات

 – التربية كلية – التربوية اإلدارة قسم, ماجستير رسالة, السعودية

 .138، صالسعودية العربية اململكة – طيبة جامعة

 نظر وجهة من التنظيمي  التطوير معوقات(, م2002) هللا عبد, املشاري [ 6]

, املكرمة ومكة الرياض منطقة شرطة في والوسطى العليا القيادات

 .9، صالعربية نايف جامعة, الرياض, منشورة غير ماجستير رسالة

 اململكة في العالي  التعليم خصخصة واقع( م2002) أحمد محروس, غبان [ 7]

, العربية املجلة, تحليلية دراسة, املستفادة والدروس املغربية العربية

 . 112 ص -185 ص, 4ع, 22مج

, التربية في حديثة اتجاهات(, م2007) وآخرون  هللا عبد صالحة, عيسان [ 8]

 . 164، صعمان , والتوزيع للنشر املسيرة دار

, وظائفها, مفهومها, نشأتها: الجامعات( م2000) معيض سليمان, الثبيتي [ 9]

 . الكويت, 54 العدد, التربوية املجلة, تحليلية وصفية دراسة

 العربية اململكة(, هـ1429, التعليم مجلس نظام) التعليم وزارة[ 10]

 . 214، صالسعودية

 للتعليم  املستقبلية التعليمية السياسات( 2001) صالح خالد, السلطان [ 14]

 املستقبلية الرؤية لندوة مقدمة عمل ورقة, مستقبلية رؤية: العالي

  8-4 من الفترة خالل املنعقدة - هـ1440 عام حتى  السعودي لالقتصاد

 . 161 -141، ص الرياض, هـ1422 شعبان 

  إلى  والتحول  الهيكلية التصحيحات( م1999) محمد مصطفى, هللا عبد[ 15]

 الوحدة دراسات مركز, بيروت, العربية البلدان  في السوق  اقتصاد

 .العربية

 دار, مصر, مستقبلية رؤية – التعليم خصخصة( م2006) نبيل, خليل[ 16]

 .اإلسراء

, أوروبية نظر وجهة – بالجامعة االلتحاق نظام( م1998) فيرد, فيران [ 17]

 مصوغات سبتمبر 3ع, 28مج مستقبليات مجلة, النجم زينب  ترجمة

 . 100-99، صالقاهرة, اليونسكو

 – 2030 رؤية في األهلي العالي التعليم( م2018) صالح عباس, املطير[ 19]

 للنشر الجامعي الكتاب دار, الرياض – السعودية العربية اململكة

 .والتوزيع

 التخصيص برنامج وثيقة – السعودية العربية اململكة – 2030 رؤية[ 20]

 لرؤية( م2020 – 2018 الوطني  التحول  لبرنامج التنفيذية الخطة)

 . 6، ص2030

 بعض آراء(, م2008) محمد جاسم والحمدان  فاضل شيخة, املجبل[ 21]

 إنشاء في الخاص القطاع إسهام فاعلية نحو الجامعية القيادات

 العربية الجامعات اتحاد مجلة, الكويت بدولة العالي للتعليم مؤسسات

 . 120-77ص, 1ع, 6مج, سوريا, النفس وعلم للتربية املتحدة

, األردن  في الجامعي التعليم خصخصة( م2011) علي زهير, الرباعي[ 22]

  – 91ص 21 مج( S) ع, باإلسماعيلية التربية كلية مجلة, نقدية دراسة

134 . 

 الجامعات خدمات  خصخصة( هـ1438) حمود منصور , العتيبي [ 23]
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ABSTRACT_ This study aims to identify the motives behind the privatization of Saudi universities in the 

light of Vision 2030, from the point of view of the academic leaders. It also aims to identify the obstacles that 

limit the privatization of Saudi universities through Vision 2030 and the proposed solutions to limit the 

obstacles hindering the privatization of Saudi universities from the point of view of the academic leaders. 

This study also aims to look for differences of statistical significance at the level of significance (0,05) 

attributed to the variables (gender, degree, experience, leadership status( . This study was applied to six 

Saudi universities, from different regions in Saudi Arabia. The sample of the study consists of (274) 

individuals, and the researcher used the questionnaire as the tool of the study. The analytical descriptive 

method was also used. The results of the study included the following- Study sample members agree on the 

motives of privatization with an average of (3.99). One of the most important motives is the state's policy 

towards the multiplicity of sources of income for the national economy and the alleviation of the financial 

burden on the state budget- Study sample members agree on the obstacles that limit privatization by an 

average of (4,08 The most prominent obstacle Variance of wages of workers between the public and private 

sectors at an average of (4.42(. - The sample members strongly agree on the proposed solutions to overcome 

the obstacles of privatization with an average of (4.42). The most prominent solutions proposed are: 

Attracting distinguished faculty members and developing legislation. 

KEY WORDS: Privatization, Obstacles, Saudi Universities Academic Leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


