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تصور مقرتح لتعزيز العالقة التبادلية بني 
اجلامعات السعودية والقطاع اخلاص لتحقيق 

 2030التنمية االقتصادية يف ضوء رؤية اململكة 
 حمد بن خالد بن حمد الحواس*

  

  

_ اململكة    امللخص  رؤية  في ضوء  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الخاص  والقطاع  السعودية  الجامعات  بين  العالقة  واقع  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 

، ومن ثم وضع تصور مقترح لتعزيز العالقة التبادلية بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء 2030اململكة  

، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتكونت عينة الدراسة من فئتين، األولى: جميع القيادات في أربع جامعات، وهم وكالء  2030ملكة  رؤية امل

( وعددهم  األعمال،  وريادة  الشراكة  مكاتب  في  واملديرون  األقسام،  ورؤساء  الكليات،  ووكالء  الكليات،  وعمداء  م801الجامعة،  نسبة  والثانية:  ن  (. 

األساسية   للصناعات  السعودية  والشركة  السعودية،  االتصاالت  بشركة  السعودية  العربية  باململكة  الخاص  القطاع  شركات  أكبر  في  القيادات 

. وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة ضرورة 121)سابك(، ومصرف الراجحي، والشركة السعودية للكهرباء )
ً
  ( فردا

في   الخاص  القطاع  من  أعضاء  ووجود  العمل،  احتياجات سوق  على  بناء  الدراسية  املناهج  ملراجعة  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع  الجامعة  تنسيق 

بحوث  بإجراء  الجامعات  وقيام  للجامعات،  التابعة  واملختبرات  الورش  من  باالستفادة  الخاص  القطاع  ملؤسسات  والسماح  الجامعة،  أمناء  مجلس 

تعالج مشاكل مؤسسات القطاع الخاص وتسويقها. كما خرجت الدراسة بتصور مقترح لتعزيز العالقة التبادلية بين الجامعات السعودية  تطبيقية  

 . 2030والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية اململكة 

 م.2030: الجامعات، القطاع الخاص، رؤية اململكة الكلمات املفتاحية
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تصور مقترح لتعزيز العالقة التبادلية بين الجامعات السعودية والقطاع 

 2030الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية اململكة 
 . املقدمة 1

على     السعودية  العربية  اململكة  في  االقتصادية  التنمية  محددات  تشتمل 

الشراكة   تحقيق  في  السعودية  للجامعات  الفاعل  الدور  أهمها  جوانب  عدة 

السعودي  املجتمع  لدى  الوعي  وازدياد  الخاص،  القطاع  مع  املجتمعة خاصة 

كة العربية  بأهمية االعتماد على املصادر غير النفطية للدخل. حيث تمر اململ

التحديات  من  العديد  بها  تحيط  تاريخها،  في  مهمة  بمرحلة   
ً
حاليا السعودية 

وغيرها  واالقتصادية،  واالجتماعية  واألمنية  السياسية  الجوانب  في  والفرص 

آليات  مع  التكيف  الجامعات  على  تحتم  التي  التنموية  الجوانب  من 

لتدعيم والدولي؛  املحلى  املستوى  على  السوق  القدرات   اقتصاديات 

وتحسين   التنافسية  والقدرات  اإلنتاجية  زيادة  إلى  باإلضافة  االقتصادية 

عالقات  إقامة  خالل  من  جديدة  اقتصادية  فرص  وخلق  املعيشة  مستوى 

 تبادلية مع القطاع الخاص. 

ما       توفير  مهمة  إليها  توكل  التي  املؤسسات  أرفع  من  الجامعات  تعتبر  حيث 

متخصصين   من  املجتمع  املراكز يحتاجه  أنها  كما  املجاالت،  بمختلف 

تقدم   أي  بدونها يصعب إحداث  التي  العلمية والتطبيقية  للبحوث  األساسية 

 [. 1اقتصادي ]

     [ آل سالم  السعودية وضعت رؤية  2ويشير  العربية  اململكة  أن  إلى   ]2030 

مجال  أهمها  من  والتي  التنمية،  مجاالت  بكافة  للنهوض  طريق  خارطة  لتكون 

م. إذ رسمت الرؤية التوجهات والسياسات التعليمية العامة واألهداف التعلي

 في دفع عجلة االقتصاد الوطني والتنمية  
ً
 أساسّيا

ً
بحيث يكون التعليم محورا

املجتمعية الشاملة. وللجامعات السعودية دور كبير وأساس ي في تحقيق رؤية  

 من خالل تحقيق التنمية املستدامة الشاملة.  2030اململكة 

  
ً
مشاركا وأصبح  السعودية  العربية  اململكة  في  الخاص  القطاع  تطور  ولقد 

 ،
ً
وثقافّيا  

ً
واجتماعّيا  

ً
اقتصادّيا اململكة  في  والنهضة  التنمية  في  فعالة  مشاركة 

التنمية   دعم  أجل  من  معه  عالقتها  تعزيز  الجامعات  على  يحتم  وهذا 

تنعكس   بينهما  تبادلية  عالقات  إقامة  خالل  من  على االقتصادية،   
ً
ايجابا

 التنمية االقتصادية. 

التي        املشروعات  من  العديد  على  طياتها  في  التنمية  خطط  أكدت  وقد 

تعكس اآلفاق املستقبلية للجامعات في اململكة العربية السعودية، منها "ربط  

ومواكبة   واملجتمع,  البيئة  بمشكالت  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  برامج 

ف الحديثة  الخاص التطورات  القطاع  العلم واملعرفة، وزيادة إسهام  ميادين  ي 

في تحقيق األهداف الوطنية لقطاع التعليم العالي عن طريق افتتاح الكليات 

األهلية وتشغيلها، واملشاركة في تمويل املشروعات املعتمدة ونشاطات البحث 

 [. 3العلمي, والتدريب على رأس العمل" ] 

 ألن الجامعات تمتلك العديد من وبناًء على ما سبق يرى        
ً
الباحث أنه نظرا

املوارد الفكرية والبشرية التي يمكن استثمارها في التنمية االقتصادية، يمكنها 

الخدمات  وتقديم   ،
ً
انضباطا أكثر  بصورة  األبحاث  بنشاطات  القيام 

الذين  واملهندسين  والباحثين  العلماء  وإعداد  الخاص  للقطاع  االستشارية 

امعات ومراكز البحث العلمي واملصانع للتعرف على التطورات في يزورون الج

الصناعية   النماذج  ومعاينة  والتكنولوجية  العلمية  والوسائل  األفكار 

دفع  عن   
ً
فضال واألفراد,  االختراع  براءات  عن  ينشر  ما  كل  ودراسة  الجديدة, 

كفاءة  من  يرفع  الذي  األمر  الخاص  للقطاع  العمل  لسوق  العاملة  القوى 

إيجابية  الق العالقة  تلك  جعل  في  املساهمة  في  دور  من  له  ملا  الخاص  طاع 

في  ودورها  العلمية,  الكراس ي  وإنشاء  البحثية  كاملشاركة  وفعالة.  ومستمرة 

التنمية   تحقيق  في  العالقة  هذه  مساهمة  من  يعزز  مما  ذلك,  وغير  األوقاف 

ال لتعزيز  الدراسة لوضع تصور مقترح  لذلك جاءت هذه  عالقة االقتصادية؛ 

التنمية   لتحقيق  الخاص  والقطاع  السعودية  الجامعات  بين  التبادلية 

. 2030االقتصادية في ضوء رؤية اململكة 
ً
 , حيث يمكن االستفادة منه واقعيا

 . مشكلة الدراسة 2

اململكة        رؤية  عناية    2030جاءت  وأولت  التنموية،  املسارات  لكافة  شاملة 

هتمام بالتعليم بكافة مراحله، ووضعت خاصة بالتنمية البشرية من خالل اال 

على عاتق الجامعات مسؤولية ضخمة في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على 

السنوات  املجاالت خالل  جميع  في  اململكة  التي ستشهدها  التحوالت  مواكبة 

اململكة   رؤية  هدفت  حيث  املوارد    2030املقبلة.  واستدامة  تنويع  إلى 

( إلى املرتبة  19قتصاد السعودي ونقله من املرتبة )االقتصادية ورفع حجم اال

في 15) الخاص  القطاع  بمساهمة  الوصول  وكذلك  العالم،  مستوى  على   )

من اإلجمالي  املحلي  إلى    40الناتج  نمو   %65  في  يساهم  الخاص  فالقطاع   .%

من   
ً
كبيرا  

ً
جزءا تستوعب  التي  العمل  فرص  من  كبير  عدد  وتوفير  الثروة 

من للحد  موارد   العمالة،  تنويع  في  واملساهمة  العاطلين,  نسبة  وتقليل  الفقر 

االقتصاد السعودي بتنوع األنشطة واألعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، 

 [,  4سواء في مجال الخدمات أو السلع أو األنشطة األخرى ]

     [ الجدبة  أشار  جهود  1وقد  نجاح  األحوال  من  حال  بأي  يمكن  ال  أنه   ]

ادية بالقطاع العام والخاص بمعزل عن وجود نظام أكاديمي،  التنمية االقتص

هو  كما  االقتـصادية،  التنميـة  بخطـط  الجامعات  إشراك  على   
ً
قادرا يكون 

 موجود في الجامعات األمريكية واليابانية. 

     [ الفالح  دراسة  بينت  العالي  5كما  التعليم  على  الطلب  زيادة  مع  أنه   ]

السنو  في  السعودية  وسائل بالجامعات  إيجاد  على  العمل  ينبغي  األخيرة،  ات 

للتعليم  استثمارية  وخطط  رؤى  تقديم  مع  االستثمار،  من  العائد  لتطوير 

مع  بالشراكة  وخاصة  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  تساهم  الجامعي 

 بالقطاع الخاص. 

على دور الجامعات الفعال في تحقيق أهداف   2030وقد أكدت رؤية اململكة  

من   يلبي  الرؤية   
ً
تأهيال وتأهيله  البشري  العنصر  توفير  في  إسهاماتها  خالل 

احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات التنمية االقتصادية، وأكدت أيضا على 

تلك  وتوجيه  الجامعات,  مع  عالقاته  تعزيز  حيال  الخاص  القطاع  دور 

العالقات نحو التنمية بشتى مجاالتها في اململكة العربية السعودية، وتحسين  

والقطاع   الجامعة  بين  فاعلة  مثمرة  لعالقات  للوصول  االقتصادي،  األداء 

[ بالسؤال 6الخاص  الدراسة  مشكلة  ايجاز  نستطيع  سبق  ما  على  وبناء   ,]

 اآلتي:

ما التصور املقترح لتعزيز العالقة التبادلية بين الجامعات السعودية والقطاع 

 ؟ 2030لكة الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية املم
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 أ. أهداف الدراسة  

لتحقيق    -1 الخاص  والقطاع  السعودية  الجامعات  بين  العالقة  واقع  معرفة 

 .2030التنمية االقتصادية في ضوء رؤية اململكة اململكة 

السعودية   -2 الجامعات  بين  التبادلية  العالقة  لتعزيز  مقترح  تصور  وضع 

 2030ء رؤية اململكة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضو

 ب. أسئلة الدراسة 

لتحقيق 1 الخاص  والقطاع  السعودية  الجامعات  بين  العالقة  واقع  ما   .

 ؟2030التنمية االقتصادية في ضوء رؤية اململكة اململكة 

ما2 السعودية    .  الجامعات  بين  التبادلية  العالقة  لتعزيز  املقترح  التصور 

 ؟2030والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية اململكة 

 ج. أهمية الدراسة 

اإلدارية        القيادات  مساعدة  في  الدراسة  هذه  تسهم  أن  الباحث  يأمل 

مؤسس ومديري  السعودية  الجامعات  في  في واألكاديمية  الخاص  القطاع  ات 

التعرف على واقع العالقة بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص لتحقيق 

اململكة اململكة  رؤية  ضوء  في  االقتصادية  هذه 2030التنمية  تسعى  كما   .

الجامعات  بين  التبادلية  العالقة  لتعزيز  مقترح  تصور  لوضع  الدراسة 

االقت التنمية  لتحقيق  الخاص  والقطاع  رؤية السعودية  ضوء  في  صادية 

الجامعات 2030اململكة   في  واألكاديمية  اإلدارية  القيادات  يساعد  بما   ,

التنمية   في  دورها  لتفعيل  الخاص  بالقطاع  املنظمات  ومديري  السعودية 

 االقتصادية. 

 د. مصطلحات الدراسة

التي  املهام  مجموع  بأنها:  الدراسة  هذه  في   
ً
إجرائيا تعرف  التبادلية:  العالقة 

املجتمع تقوم   في  دوره  تفعيل  أجل  من  الخاص  القطاع  تجاه  الجامعة  بها 

تجاه  الخاص  القطاع  بها  يقوم  التي  املهام  مجموع  وكذلك  به،  واالرتقاء 

 الجامعة من أجل القيام بتفعيل دورها تجاه الطالب وتجاه املجتمع.

بمعرفة  يدار  الوطني  االقتصاد  من  "جزء  بأنه  نظريا  ُيعرف  الخاص:  القطاع 

بالنسبة  األ  األمور  دفة  توجيه  السوق  آليات  وتتولى  األعمال،  ووحدات  فراد 

لألنشطة االقتصادية الخاصة، وهي تسعى بالتالي لتحقيق أقص ى ربح ممكن" 

[7  .] 

السعودية   واملؤسسات  الشركات  بأنه:  الدراسة  هذه  في   
ً
إجرائيا ُيعرف  كما 

التنمي تحقيق  في  وتساهم  أفراد،  قبل  من  املدارة  االقتصادية الربحية  ة 

السعودية   والشركة  السعودية,  )االتصاالت  كشركات  السعودي  باملجتمع 

السعودية   والشركة  الراجحي,  ومصرف  سابك,  األساسية  للصناعات 

 للكهرباء(.  

التنمية االقتصادية: تعرف نظريا بأنها: "مجموعة إجراءات وسياسات وتدابير  

القومي من أجل إحداث زيادة متعمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل االقتصاد  

سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي وذلك خالل وقت محدد عبر  

[. 8فترات ممتدة من الزمن, بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد"]

وأفراده  للمجتمع  التقدم  عملية  بأنها:  الدراسة  هذه  في   
ً
إجرائيا عرف 

ُ
ت كما 

القتصادية والسياسية واالجتماعية والعلمية في لتحسين األوضاع الثقافية وا

الدولة من خالل الوصول لطرق وأنشطة إنتاجية جديدة معتمدة على البحث 

 العلمي، وتولد زيادة في اإلنتاج وأفضلية بالجودة. 

 . اإلطار النظري 3

 فوائد تعزيز العالقة التبادلية بين الجامعات والقطاع الخاص 

التباد    العالقة  عن  الخاص تنشأ  القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  لية 

الفوائد التي تعود على الجامعة، الحصول على  فوائد عديده للطرفين، فمن 

مصادر تمويل جديدة للجامعات من مؤسسات القطاع الخاص، تستفيد منها 

في تطوير أدائها، وفي تمويل أنشطتها البحثية ذات الكلفة العالية. ويكون هذا 

بتب إما  داخل  التمويل  ُتجرى  بحثية  ملشاريع  الخاص  القطاع  مؤسسات  ني 

والتدريب  التطبيقية  البحوث  تنفيذ  يتم  كما  أخرى،  بأي صورة  أو  الجامعة، 

التي   تلك  خاصة  الخاص،  القطاع  مؤسسات  في  الجامعات  لطالب  العلمي 

سمعة   يعزز  وهذا  فيها،  اإلنتاج  بطبيعة  مرتبطة  حديثة  مختبرات  تمتلك 

الل مواكبتها للتطورات الحديثة في مختلف املجاالت، الجامعات وذلك من خ

املحلية   والكليات  الجامعات  بالعديد من  العالي  التعليم  ازدحام سوق  في ظل 

الجامعات  في  عالية  ذات جودة  علمية  بحوث  إنتاج  الفوائد،  ومن  واألجنبية. 

القطاع الخاص، وهذا يعطي قيمة   مستمدة من الواقع العملي في مؤسسات 

التي تجريها الجامعات، كون األبحاث مرتبطة بالبيئة التي تنتمي إليها   لألبحاث

التعليمية   الخطط  تطوير  إلى  باإلضافة  املجتمع.  مشاكل  وتعالج  الجامعة، 

والتأهيلية والدراسات العليا في الجامعات واملناهج وفق االحتياجات العملية  

في املجتمع. و  القائمة والواقع الخاص السائد  التي تعود  والعلمية  الفوائد  من 

على الجامعة تنمية الخبرات الفنية الوطنية في الجامعة حيث إن التعاون بين  

لحل  الجامعي  العلمي  البحث  وتطوير  الخاصة،  واملنظمات  الجامعات 

)األكاديمية(   الفنية  الخبرات  يجعل  املنظمات،  تلك  لدى  القائمة  املشكالت 

 [. 9,10في هذه املنظمات ] الجامعية، على احتكاك بالخبرات العملية

عليها     تعود  التي  الفوائد  من  العديد  فهناك  الخاص  القطاع  مؤسسات  أما 

من  احتياجاتها  على  كالحصول  الجامعات  مع  نتيجة إلقامتها عالقات وطيدة 

نتائج  من  واالستفادة  الجامعة،  مخرجات  من  املتخصصة  البشرية  الكوادر 

ا باملجاالت  واملتعلقة  الجامعات  في  املنجزة  التطبيقية  إلنتاجية  األبحاث 

والتطبيقية ملنظمات القطاع الخاص، ونقل املعرفة الحديثة في الجامعات إلى 

الواقع التطبيقي واالستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق 

عمل جديدة. كما أن التعاون بين الطرفين على املدى البعيد يؤدي إلى التقليل 

امل  األجنبية  التقنية  على  االعتماد  املردود  من  وزيادة  النفقات  وتقليل  ستوردة 

ونتائجها،  األبحاث  اتجاهات  على  والتعرف  الخاص،  للقطاع  االقتصادي 

بالجامعات،  تتوفر  التي  التجريبية  املعامـل  وتشغيل  استخدام  وإمكانية 

 [.  11باإلضافة إلى الخدمات والتسهيالت العلمية األخرى ]

ال    بعض  قامت  فقد  واقعنا  إلى  مصادر وبالنظر  على  بالحصول  جامعات 

من  بتمويل  البحثية  الكراس ي  من  العديد  بإنشاء  وذلك  لها،  جديدة  تمويل 

إلى   بحاجة  التجربة  وهذه  األعمال،  ورجال  الخاص  القطاع  مؤسسات  بعض 

فهي   املرجوة،  األهداف  تحقق  بحيث  مسارها  تصويب  وإعادة  جاد  تقييم 

سسات القطاع الخاص. ومن إضافة نوعية لتعزيز العالقة بين الجامعات ومؤ 

مع  عالقات  إقامة  نتيجة  الجامعات  على  تعود  التي  اإلضافية  الفوائد 

وهذا  عالية،  جودة  ذات  علمية  بحوث  إنتاج  الخاص  القطاع  مؤسسات 

يكسبها سمعة علمية جيدة، حيث إن إنجاز أبحاث تطبيقية هادفة ذات صلة  

وثقة محلية ودولية،  مباشرة باملجتمع سيعمل على تمتع الجامعة بمصداقية  

في  متقدمة  مراكز  على  للحصول  الجامعة  فرص  زيادة  في  يساهم  وهذا 

في  جامعاتنا  إليه  تطمح  ما  وهذا  الجامعات،  ألفضل  العاملية  التصنيفات 

 لرؤية  
ً
املقبلة وفقا الجامعات 2030السنوات  فتعزيز عالقة  , وبناء على ذلك 

عديدة على الجامعات في السعودية بمؤسسات قطاع األعمال سيعود بفوائد  
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مالية   منح  على  والحصول  وبحثية،  دراسية  برامج  كتمويل  عديدة،  نواحي 

تأديتها  في  سيساهم  ما  وهو  واملستجدات,  التطورات  ملواكبة  مرافقها  لتجهيز 

 لوظائفها وخدمة التنمية االقتصادية. 

 الجامعة والتنمية االقتصادية 

عل     
ً
قاصرا الجامعي  التعليم  هدف  يعد  املؤهلة لم  العاملة  القوة  إعداد  ى 

[. لذلك 12لتلبية احتياجات االقتصاد القومي لتحقيق التقدم االقتصادي ]

ليضمن  قدراته  وتتسع  نطاقه  يتسع  أن  يجب  للجامعة  التنموي  الدور  فإن 

وفاء الجامعة بمتطلبات خدمة املجتمع, كأن تكون قادرة على تخريج مواطن 

باملجتمعات األخرى, وقادر على حل مشكالت قادر على فهم مجتمعه وارتباطه 

ويجب  واالزدهار.  التقدم  نحو  وقيادته  العصري  املجتمع  وإقامة  التنمية، 

تطوير جوهر وآليات الدور االقتصادي والتنموي للجامعة، لتكون بيت خبرة 

إلى    
ً
استنادا املتنوعة،  والخبرات  املعونة  وتقديم  واملساعدة،  لالستشارات 

العلمية هذه قدراتها  وتوظيف  املؤهلة،  البشرية  ومواردها  املعرفية  ، وخبراتها 

التعاون   عالقات  إرساء  خالل  من  املتنوعة،  التطبيقية  مجاالتها  في  القدرات 

وقطاع  والزراعة،  الصناعة،  مجاالت  في  اإلنتاجية  بالوحدات  الجامعة  وربط 

ومؤسسات املستهلكين،  وحماية  الخدمية،  القطاعات  إلى  إضافة   األعمال، 

[. وعلى هذا النحو فإن الجامعة ال تتمسك فقط بدورها في 13املجتمع املدني ]

عملية التنمية، بل تؤكد على جدارتها به، وحيوية عالقاتها املجتمعية لعملية  

التنمية، وهذا يساعدها على التخلص من سلبيات بعض الرؤى القاصرة التي  

 لإلنفاق يفتقر إلى  ال ترى في الجامعات إال العبء املالي على الحكوم
ً
ة، ومجاال

غير   مؤسسات  كونها  عن   
ً
فضال ومباشر،  سريع  اقتصادي  مردود  أو  عائد 

 منتجة.  

إننا بحاجة إلى إعادة النظر في النظم التعليمية وباألخص التعليم الجامعي    

التغير   بهدف  واالستراتيجيات  والخطط  بالفلسفات  العناية  وتركيز  والعالي، 

ال واقع  في  وهياكله الشامل  وسياساته  فلسفته  حيث  من  الحالي  تعليم 

[. وقد جاء في تقرير اللجنة الدولية  14وتنظيماته، وإدارته ووسائله ومناهجه ]

عام   ديلور  العشرين 1996برئاسة  الحادي  القرن  في  الحياة  أن  يؤكد  ما  م 

وتعلم  لتعرف،  تعلم  لتكون،  تعلم  هي:  للتعليم  أعمدة  أربعة  على  تعتمد 

 [.15لم لتعمل ] لتعيش، وتع

 2030الجامعات و رؤية اململكة العربية السعودية 

الدور البارز للتعليم في تنمية وتطوير الكوادر   2030حددت رؤية اململكة        

البشرية، ورسمت مسؤوليات التعليم العالي في تأهيل مخرجات تعليمية تتفق 

املؤسسات بناء شراكات مع  العمل من خالل  احتياجات سوق  توفر   مع  التي 

املراكز  وإنشاء  والدولي،  املحلي  املستوى  على  املخرجات  لهذه  التدريب  فرص 

على  العمل  مع  التخصصات،  مختلف  في  البشرية  املوارد  بتدريب  تعنى  التي 

مخرجات  حظيت  كما  تعليمي.  مسار  بكل  الخاصة  الوظيفية  املعايير  تطوير 

شاء قاعدة بيانات شاملة التعليم باهتمام كبير في هذه الرؤية, حيث سيتم إن

املراحل  إلى  املبكرة  التعليم  مراحل  من   
ً
بدءا ب 

ّ
للطال الدراسية  املسيرة  لرصد 

 [.6املتقدمة من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتطويرها ]

اململكة   رؤية  في  ورد  ملا  متمعنة  العالي   2030وبقراءة  التعليم  يخص  فيما 

 ت رئيسة هي:  يالحظ أنها ركزت على ثالثة مجاال 

1-   
ً
مستقبال وتطويعها  الحالية  الجامعية  التخصصات  في  النظر  إعادة 

تخصصات  في  التوسع  طريق  عن  إما  العمل،  سوق  احتياجات  مع  لتتوافق 

 معينة، أو إغالق مسارات تعليمية قد ال تخدم الرؤية املستقبلية للمملكة.  

خالل    -2 من  املقدم  الجامعي  التعليم  جودة  على  شراكات التركيز  بناء 

استراتيجية مع الجامعات العاملية، ومراقبة جودة املخرجات التعليمية، حتى  

 بلوغ خمس من الجامعات السعودية ضمن أفضل مئة جامعة في العالم.  

التأهيل والتدريب لعضو هيئة التدريس ليتمكن من التفاعل مع التغييرات   -3

 ا يتعلق بالتعليم الجامعي.املستقبلية التي تتطلع إليها رؤية اململكة فيم

اململكة   رؤية  إلى     2030وبالنظر 
ً
مختلفا  

ً
مسارا اتخذت  الرؤية  أن  نستشف 

النفط   على  اعتمادها  في  السابقة  األعوام  طوال  اململكة  تتبعته  ملا   
ً
تماما

في  الحكومية  النفقات  ارتفاع  لذلك  األول  دافعها  كان  وقد  فقط،  ومشتقاته 

تناقصت فيه عائدا الذي  النفط، ولذا فرؤية  الوقت  أنه    2030ت  أكدت  قد 

تنافسية, وأن يعتمد على مولدات  أكثر  قد آن لالقتصاد السعودي أن يكون 

وضعت   2030املعرفة وهي الثروة الحقيقة غير القابلة للنضوب. كما أن رؤية  

بحيث تغطي كافة مسارات التنمية، وأولت عناية خاصة بالتنمية البشرية من 

با االهتمام  الجامعات خالل  عاتق  على  ووضعت  مراحله،  بكافة  لتعليم 

املسؤولية الرئيسية في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التطورات 

املقبلة، من خالل  السنوات  املجاالت خالل  في جميع  اململكة  التي ستشهدها 

الجودة  معايير  أرقى  تطبيق  وتبنيها  عالية،  جودة  ذو  نوعي  تعليم  تقديم 

املراجعة  التعلي ضرورة  مع  العاملية،  الجامعات  أرقى  في  بها  املعمول  مية 

وتعزيز  تطويرها،  أجل  من  املقدمة  األكاديمية  والبرامج  للخدمات  املستمرة 

آليات  وتحسين  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  املجتمع  مع  الشراكة  عالقة 

ال وهي  الرئيسة  الثالث  وظائفها  في  الجامعة  دور  وإبراز  بينهما،  تعليم التعاون 

 [.16والبحث وخدمة املجتمع ] 

اململكة       رؤية  أن  عام،    2030واملالحظ  بشكل  بالتعليم  لتنهض  جاءت 

واعتبرته املحرك الرئيس ي لتحقيق تنمية اقتصادية، ولهذا يقع التحدي األكبر  

البشرية،   الكوادر  وتدريب  تأهيل  عن  املسؤولة  كونها  الجامعات،  عاتق  على 

 وتوليد ونقل املعرفة. 

 دور القطاع الخاص السعودي في التنمية االقتصادية 

عام         السعودية  العربية  اململكة  في  التخطيط  مسيرة  انطلقت 

م(, بهدف استثمار وتنمية املوارد البشرية واالقتصادية 1969ه )1390/ 1389

كاالرتقاء  واالجتماعية,  االقتصادية  األهداف  من  العديد  لتحقيق  املتاحة 

املعي ولتوسيع باملستوى  األساسية  البنى  إقامة  واستكمال  للمواطن,  ش ي 

البشرية,   الطاقات  وتطوير  الوطني،  الدخل  ومصادر  االقتصادية  القاعدة 

من  التنمية  جهود  في  كبيرة  بفاعلية  االسهام  على  الخاص  القطاع  وتشجيع 

خالل استغالل املوارد االقتصادية املحلية وإنمائها بهدف زيادة وتنويع مصادر 

 الدخ
ً
نموا التوجه  هذا  أثمر  وقد  االقتصادية،  القاعدة  وتوسيع  الوطني  ل 

نمت  حيث  املختلفة.  التنمية  خطط  مراحل  خالل  الخاص  للقطاع   
ً
ملحوظا

بلغت حوالي   بنسبة  املحلي اإلجمالي  الناتج  في  الخاص  القطاع  % 38مساهمة 

خالل 1999عام   الوضع  عليه  كان  عما   
ً
كبيرا  

ً
تغيرا الوضع  هذا  ويعتبر   م. 

م كانت نسبة مساهمة القطاع 1973املراحل األولى لعملية التنمية، ففي عام  

برامج 10الخاص   أحرزته  الذي  التقدم  مدى  يعكس  الذي  األمر  فقط،   %

التخطيط التنموية في توسيع قاعدة االقتصاد السعودي والدور الذي يلعبه  

الخاص   القطاع الخاص في تحقيق التنمية, وقد تزايد دعم الحكومة للقطاع

(. و حقق هذا الدعم قفزات ومراحل وجب 1435-1430من الخطة التاسعة )

مرحلة  وهي  مشاركته  في  األخيرة  املرحلة  ليبلغ  تخطيها  الخاص  القطاع  على 

التخصيص، وتولي الدور الرئيس فيه. وكان الحديث عن دور القطاع الخاص 
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( التنمية  خطة  في  عنه  شف 
ُ
ك قد  التخصيص  بل2000-1995في  إن    م(، 

األساس االستراتيجي لخطة التنمية السادسة يوضح أن الدولة لن تمارس أي 

وثيقة  نص  ويقول  الخاص.  القطاع  به  يقوم  أن  يمكن  اقتصادي  نشاط 

كثير   ملزاولة  الخاص  للقطاع  املجال  فتح  تبني سياسة  في  )االستمرار  الخطة: 

في الدولة على أساس أن ال تقوم الحكومة بأي نشاط    من املهام االقتصادية 

تأكيد  التوجه  هذا  يعزز  وما  الخاص،  القطاع  يؤديه  أن  يمكن  اقتصادي 

التنمية   لخطة  االستراتيجية  األسس  في  السعودية  العربية  اململكة  حكومة 

( املجال 2005-2000هـ/1425-1420السابعة  فتح  في  االستمرار  على  م( 

واالجتما االقتصادية  املهام  من  الكثير  ملزاولة  الخاص  وتحديد للقطاع  عية، 

تنفيذ  في  املض ي  ضمنها  من  السياسة,  تلك  لتحقيق  األساليب  من  مجموعة 

سياسة التخصيص وغيرها من األساليب التي أكدت التوجه العملي للحكومة,  

نحو منح القطاع الخاص املزيد من األدوار في ممارسة األنشطة االقتصادية،  

دية جديدة مثل السياحة سواء في مجال التمويل، أو في إنماء قطاعات اقتصا

قدرات  بتعزيز  الحركة  مواكبة  في  او  املناطق،  وإنماء  والتعدين  الداخلية 

 [.17القطاع الخاص في التعامل مع املستجدات العاملية( ]

نالحظ أنها ركزت على دور القطاع   2030ومن خالل تفحص رؤية اململكة        

رفع خالل  من  اململكة،  اقتصاد  مسار  رسم  في  من    الخاص  % 40مساهمته 

 إلى  
ً
. وهذا يؤكد على توجه الحكومة 2030% من الناتج املحلي بحلول  65حاليا

للقطاع   ورئيسة  هامة  تنموية  أدوار  إسناد  على  القادمة  السنوات  خالل 

رؤية   تحقيق  في  أساسيا   
ً
شريكا وجعله  فإنه 2030الخاص،  ذلك  على  وبناء   .

تب بعالقات  الخاص  القطاع  مؤسسات  ترتبط  مؤسسات سوف  مع  ادلية 

 الدولة األخرى للمساهمة في تحقيق التنمية اقتصادية ومنها الجامعات. 

برامج        تحقيق  في  وكفاءته  قدرته  السعودي  الخاص  القطاع  أثبت  وقد 

في  واالستثمارية  االقتصادية  املشروعات  مستوى  على  سواء  للملكة,  التنمية 

ملستوى املحلي في رفع معدالت مجال إنتاج وتوزيع السلع والخدمات, أو على ا

التجاري  امليزان  وضع  وتحسين  اإلجمالي  املحلي  الناتج  وزيادة  اإلنتاجية 

( السابعة  التنمية  خطة  ففي  الحكومة 2005  -  2000للمملكة,  ألقت   )

بالتخصيص. وتنص وثيقة   يتعلق  املسؤولية كاملة على القطاع الخاص فيما 

على للخطة  الثالثة  االستراتيجي  للقطاع  األساس  املجال  فتح  في  )االستمرار   :

تترتب  أن  شريطة  واالجتماعية،  االقتصادية  املهام  من  كثير  ملزاولة  الخاص 

وتشغيل  األداء  وحسن  التكلفة،  تخصيص  في  حقيقية  منفعة  ذلك  على 

 [. 18املواطنين( ]

االقتصاد         ومشاريع  أنشطة  في  الخاص  القطاع  دور  تزايد  على  ترتب  وقد 

الداخلية  الوطني زياد النمو  النمو االقتصادي باالعتماد على عوامل  ة معدل 

وزيادة  الدخول  وارتفاع  االنتاجية،  وزيادة  التوظيف  وفرص  السكان  لعدد 

بالتقلبات   
ً
تأثرا أقل  االقتصاد  ليكون  واالستثماري  االستهالكي  اإلنفاق 

 [.17الخارجية, وخاصة تقلبات أسواق النفط العاملية ]

 بقة . الدراسات السا4

      [ بخاري  دراسة  في 19هدفت  والتحديات  النجاح  عوامل  تحديد  إلى   ]

التجربة اليابانية في الشراكة املجتمعية بين القطاعات الصناعية والحكومية  

والجامعية، واعتمدت الدراسة على املنهج الوثائقي التحليلي، وقد توصلت إلى 

  
ً
 حيويا

ً
في تعزيز الشراكة املجتمعية  أن القطاع الحكومي في اليابان لعب دورا

وتحفيز   املشتركة  البحثية  للمشاريع  الجزئي  والتمويل  الرعاية،  خالل  من 

في  باالستثمار  اليابانية  الجامعات  مع  التعاون  على  الياباني  الصناعي  القطاع 

نحو  باتجاهه  الياباني  الصناعي  القطاع  تميز  إلى  وأشارت  والتطوير،  البحث 

امل في  الحكومي والظروف العزلة واالنغالق  الدور  بينما أسهم  البحثية,  جاالت 

وخاصة   الحكومية  املؤسسات  على  الصناعي  القطاع  انفتاح  إلى  االقتصادية 

على  ساعد  اليابانية  للجامعات  العاملي  املستوى  أن  كما  اليابانية  الجامعات 

 نمو الشراكة املجتمعية في اليابان. 

     [ الزهراني  دراسة  معرف20وهدفت  إلى  مخرجات [  مواءمة  ضعف  واقع  ة 

التعليم العالي السعودي من القوى البشرية املؤهلة ومن اإلنتاج العلمي ومن 

خدمات املجتمع، وأسباب هذا الضعف، واآلثار املترتبة على استمرار ضعف 

لعالج  العملية  الحلول  أبرز  وتحديد  السعودي،  العالي  التعليم  مخرجات 

راسة املنهج الوصفي املسحي، على عينة  ضعف تلك املواءمة. واستخدمت الد 

( )140عددها  ووكالئها  الجامعات  مديري  من  مكونة   
ً
فردا وأعضاء 37(   ،)

( الشورى  الصناعية  64مجلس  التجارية  الغرف  مجالس  وأمناء  ورؤساء   ،)

( على 39باململكة  االتفاق  أهمها:  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت   ،)

التعليم   الخريجين  ضعف مواءمة مخرجات  السعودي كتدني مستوى  العالي 

سوق  احتياج  عن  النظرية  التخصصات  خريجي  وزيادة  اإلنجليزية،  اللغة  في 

السوق.  هذا  يتطلبها  التي  والقدرات  املهارات  إلى  الفتقارهم  باإلضافة  العمل، 

من  تعاني  السعودي  العالي  التعليم  فإن مؤسسات  العلمي  اإلنتاج  مجال  وفي 

 لتحالفات والشراكات مع قطاعات األعمال.القصور في بناء ا

[ إلى الكشف عن األسس النظرية للشراكة بين  21وهدفت دراسة األحمد ]      

ومتطلبات  معوقات  تحديد  إلى  إضافة  اإلنتاجية،  واملؤسسات  الجامعات 

وكذلك  باململكة،  اإلنتاجية  واملؤسسات  الجامعات  بين  الشراكة  تفعيل 

واملؤ  الجامعات  بين  الشراكة  لتفعيل  مالءمة  األكثر  الخيارات  سسات تحديد 

املنهج  الدراسة  واستخدمت  الخبراء،  نظر  وجهة  من  باململكة  اإلنتاجية 

 من 125الوصفي الوثائقي، واملنهج الوصفي املسحي، على عينة عددها )
ً
( فردا

( منهم  الجامعي,  والتطوير  العلمية  املجالس  جامعة  44أعضاء  من   
ً
عضوا  )

و) سعود  سعود  30امللك  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من   
ً
عضوا اإلسالمية  ( 

 من أعضاء مجلس الشورى و)22و)
ً
التجارية  18( عضوا  من الغرفة 

ً
( عضوا

اعتماد   أهمها:  من  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت   ، بالرياض  الصناعية 

 أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة 
ً
العديد من دول العالم على الشراكة عامال

جه  تضافر  في  الشراكة  تسهم  حيث  املجاالت،  مختلف  في في  املؤسسات  ود 

أطراف  للمؤسسات  الفائدة  تعظيم  على  يعمل  مما  القطاعات  مختلف 

 الشراكة. 

[ إلى التعرف على مدى إسهام تطبيق الشركات 22وهدفت دراسة الشثري ]      

الحكومية   للجامعات  فوائد  تحقيق  في  الشركات(  )جامعة  الجامعية 

من السعودية  العربية  باململكة  اإلنتاجية  الشراكة    واملؤسسات  تفعيل  أجل 

متطلبات  حددت  كما  اإلنتاجية،  واملؤسسات  الحكومية  الجامعات  بين 

الحكومية   الجامعات  بين  فيما  الجامعية  الشراكة  تطبيق  ومعوقات 

على  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  باململكة,  اإلنتاجية  واملؤسسات 

 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة ا77عينة عددها )
ً
إلمام محمد ( عضوا

إلى مقترحات الستخدام   بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود, وتوصلت 

جامعة الشركات لتفعيل الشراكة بين )الجامعات الحكومية وبين املؤسسات 

تفعيل  أن  منها  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت  باململكة.  اإلنتاجية( 

بين الجامعات الحكومية واملؤسسات اإلنت اجية سيجعل الجامعات الشراكة 

برامج  افتتاح  على  وسيساعد  واملجتمع،  التنمية  مع  حقيقي  تواصل  على 
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على  وسيعمل  اإلنتاجية،  املؤسسات  الحتياجات   
ً
وفقا بالجامعات  جديدة 

 تهيئة املوظفين الجدد وإكسابهم الكفايات الالزمة.

     [ مراد  دراسة  الش23وهدفت  هذه  وتعزيز  تنمية  كيفية  معرفة  إلى  راكة  [ 

إلى   وكذلك  الحكومي،  القطاع  في  اإلدارية  التنمية  تحقيق  في  منها  واالستفادة 

بيان معوقات وتحديات تعزيز الشراكة ما بين الجامعات الحكومية والقطاع 

الخاص، واعتمد الباحث في تحليله على املنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى  

ومنظ الجامعات  حاجة  تؤكد  التي  النتائج  من  إقامة  جملة  إلى  العمال  مات 

القدرة  وتعزيز  العمال،  منظمات  أداء  تطوير  في  تسهم  فعالة،  عالقة شراكة 

 التنافسية للجامعات، وتحقيق الجودة املطلوبة في برامجها ومخرجاتها. 

      [ بومدين  دراسة  بين  24وهدفت  القائمة  العالقة  عن  الكشف  إلى   ]

وا االقتصادية  والتنمية  الجزائرية  في الجامعة  مساهمتها  مدى  على  لوقوف 

االقتصادية   بالتنمية  الجامعات  عالقة  أن  إلى  الدراسة  هذه  وخلصت  ذلك, 

ربطها   بغية  وتطويرها  املناهج  إصالح  منها:  استراتيجيات  عدة  على  تتوقف 

تجمع  التي  العلمية  امللتقيات  وتكثيف  إقامة  وضرورة  االقتصادية,  بالتنمية 

قتصادية والسلطات املحلية بغية خلق بين الجامعة وأصحاب املؤسسات اال

 
ً
تحقيقا املكونات,  هذه  مختلف  بين  االتصال  وتفعيل  التنسيق  من  جو 

دور  تفعيل  استغالل, وضرورة  أحسن  واستغاللها  الجهود  وتنسيق  للتواصل 

الحلول   تقديم  من خالل  االقتصادية  املؤسسات  مع  وربطها  العلمية  املخابر 

الخ من  واالستفادة  عقد واالستشارات  وضرورة  املتاحة,  العلمية  برات 

االستفادة   في  االقتصادية  واملؤسسات  الجامعات  بين  والشراكات  االتفاقات 

 من الجانب النظري من طرف هذه املؤسسات.

      [ العتيبي  في 25وهدفت دراسة  إلى معرفة درجة مساهمة جامعة نجران   :]

التنمية املستدامة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، على عينة  

( نجران، 113عددها  بجامعة  واإلدارية  األكاديمية  القيادات  من   
ً
فردا  )

ملستدامة كانت وتوصلت الدراسة إلى أن مساهمة جامعة نجران في التنمية ا

متوسطة، وأن قوة درجة املساهمة تمثلت في التنمية االقتصادية، ثم التنمية  

التعليمية، ثم التنمية اإلدارية، ثم التنمية الصحية، ثم التنمية االجتماعية،  

 الثقافية. 
ً
 ثم التنمية البيئية، وأخيرا

    [ أفنيجا  سقاند  دراسة  املؤثرة  26وهدفت  العوامل  معرفة  إلى  عالقة [  في 

( عددها  بعينة  تايالند  في  والصناعة  الجامعات  بين  من 63التعاون   
ً
فردا  )

املقابلة  منهج  الدراسة  واستخدمت  الصناعة،  قطاع  ومن  الجامعات 

العمل  آليات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  )االستفتاء(،  واالستطالع  الشخصية 

امللكية والتنسيق وإدارة وحقوق  االتصال  املشترك من  هي   اإلداري  والحوافز 

 أهم العوامل املؤثرة في فاعلية عالقة التعاون بين الجامعة والصناعة. 

      [ وعمر  صالحه  دراسة  إلنجاح 27وهدفت  مقترح  نموذج  تقديم  إلى   ]

بين   التفاعل  على  التركيز  مع  ماليزيا،  في  والصناعة  الجامعة  بين  الشراكة 

في الدراسة  هذه  وتؤكد  والصناعة،  والحكومة  على   الجامعة  املقترح  النموذج 

شراكة   لتحقيق  متبادل  بشكل  العمل  في  والصناعة  والحكومة  الجامعة  دور 

ناجحة، وقد توصلت الدارسة إلى الجامعة لها دور في عدد من األمور كتحفيز  

وتهيئة   الصناعية،  الشراكات  مع  االرتباط  في   
ً
مهما  

ً
عامال يعد  الذي  الباحثين 

 للجامعة لتحديد فرصة التعاون مع املرافق الجامعية باعتبارها عام
ً
 داخليا

ً
ال

الكبيرة   للشركات  يمكن  كما  الطالب،  تدريب  وكذلك  الصناعية،  املؤسسات 

طريق  عن  الجامعات  تساعد  أن  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  عن   
ً
فضال

وتنصح  والتسويق،  واالستشارات،  املعرفة،  ونقل  الطالب،  تدريب  برامج 

م بإقامة  الكبيرة  وتوفير  الشركات  الجامعة  في  بها  الخاصة  البحوث  ختبرات 

من  لكل  يكون  املناهج  هذه  خالل  ومن  البحثية،  لألنشطة  الالزم  التمويل 

الجامعات والصناعة تأثير كبير على التعاون الناجح، ويكمن دور الحكومة في 

تحدد  أن   
ً
أيضا عليها  يجب  كما  الطرفين،  هذين  بين  الناجح  التعاون  تسهيل 

 ة للتعاون مع صناعة معينة. قوة كل جامع

[ فياز  دراسة  الجامعات 28وهدفت  بين  التعاون  ظاهرة  تنامي  دراسة  إلى   ]

( في املشاريع االستراتيجية ذات التقنية  University-Industry) U-Iوالصناعة  

التي  واملشروعات  األجنبية  الشركات  من  لكل  كان  وقد  الصين،  في  العالية 

املح والصناعة  الدولة  بين  تدعمها  العالقات  تعزيز  في  رئيسية  أدوار  لية 

الجامعات والصناعة، واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي الكمي على عينة  

( قطاعات عالية التقنية، وقد كشفت هذه الدراسة  10( جامعات و ) 10من )

والصناعة   الجامعة  بين  التعاون  عوامل   U-Iأن  وفق  تشجيعه  ويتم  يتأسس 

والت للبحث  امليل  التي  مثل:  كالحوافر  البحث والتطوير  تعزيز  طوير، وعوامل 

تقدمها الدولة، وتعد حوافز االبتكار واملكاسب التكنولوجية ومشاركة تكلفة  

املخرجات  هي  بهما  الخاصة  امليزانيات  لتحسين  والتطوير  البحث  وجهود 

التعاون   أن  على  والباحثون  املمارسون  اتفق  كما  التحالفات،  لهذه  الرئيسية 

ال لتحقيق بين  للصين  بالنسبة  إلزامية  ممارسة  هو  والصناعة  جامعات 

 األهداف الخاصة بأن تصبح مركز االبتكار في العالم.

      [ [ إلى الكشف على الجوانب التنظيمية  29وهدفت دراسة ميرا بنت وآخر 

واملؤسسية التي تعمل بمثابة محفزات إلقامة شراكات ناجحة بين الجامعات 

واستخ عام  والصناعات.  لبيانات  التجريبي  التحليلي  املنهج  الدراسة  دمت 

( مكتب من مكاتب نقل  43الخاصة بالجامعات العامة اإلسبانية على )  2010

الناجحة  والتطوير  البحث  عقود  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  التكنولوجيا، 

موقع   جانب  إلى  التكنولوجيا  نقل  ومكتب  الجامعة  خصائص  على  تعتمد 

ات الفردية للموظفين أكثر أهمية من عددهم في مكاتب الجامعة، وأن القدر 

التكنولوجيا   الجامعات Technology Transfer Offices (TTOs)نقل  وأن   ,

أن   كما  والتطوير،  البحث  عقود  في  أفضل  أداء  معدالت  تحقق  الكبيرة 

جامعات العلوم التطبيقية عادة تحقق أكبر دخل في عقود البحث والتطوير، 

واحة   وجود  عدد  وأن  زيادة  في  إيجابي  بشكل  يساهم  والتكنولوجيا  العلوم 

اآلثار  من  أيضا مجموعة  الدراسة  هذه  قدمت  كما  والتطوير،  البحث  عقود 

 اإلدارية املترتبة على تحسين إقامة شراكات بين الجامعات والصناعة. 

 . الطريقة واالجراءات 5

 أ. منهج الدراسة 

ج الوصفي التحليلي، باستخدام  وفقا ألهداف الدراسة استخدم الباحث املنه

 أسلوب املسح االجتماعي. 

 ب. مجتمع الدراسة 

في        القيادات  جميع  من  األولى  الفئة  فئتين،  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 

ورؤساء  الكليات،  ووكالء  الكليات،  الجامعة، وعمداء  الجامعات، وهم وكالء 

األعمال، وريادة  الشراكة  مكاتب  في  واملديرون  يمثلون    األقسام،  والذين 

العزيز  عبد  امللك  بالرياض, وجامعة  امللك سعود  )جامعة  التالية:  الجامعات 

واملعادن   للبترول  فهد  امللك  وجامعة  بأبها,  خالد  امللك  وجامعة  بجدة, 

القيادات 801بالظهران(، وعددهم ) الثانية من جميع  الفئة  تكون  بينما  ( ت 

الع باململكة  الخاص  القطاع  شركات  أكبر  أجريت في  حيث  السعودية.  ربية 

الدراسة على القيادات اإلدارية العليا بشركة االتصاالت السعودية، والشركة  
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والشركة   الراجحي،  ومصرف  )سابك(،  األساسية  للصناعات  السعودية 

 ( .1216السعودية للكهرباء. وعدد القيادات في هذه الشركات )

 ج. عينة الدراسة

 لصغر حجم مجتمع ال      
ً
(، 801فئة االولى للدراسة والبالغ عدد أفراده )نظرا

الذين  الدراسة  أفراد  لجميع  الشامل  الحصر  أسلوب  الباحث  استخدم 

. أما للفئة  627يمثلون عينة الدراسة, وبعد التطبيق حصل الباحث على )
ً
( ردا

املمثلة  البسيطة  العشوائية  العينة  أسلوب  الباحث  استخدم  فقد  الثانية 

% 10لقيادات اإلدارية في مؤسسات القطاع الخاص بنسبة  للمجتمع األصلي ل

( بواقع  الدراسة  مجتمع  على 121من  الباحث  حصل  التطبيق  وبعد   
ً
فردا  )

. والجدول )119)
ً
 ( يوضح ذلك.  1( ردا

 1جدول 

 عينة الدراسة للفئتين األولى والثانية

 االستجابة  العينة املجتمع الجهة املستهدفة 

 627 801 801 الفئة األولى )القيادات في الجامعات ومكاتب الشراكة وريادة األعمال(

 119 121 1216 الفئة الثانية )القيادات اإلدارية في شركات القطاع الخاص( 

 746 922 2017 املجموع

 د. أداة الدراسة 

املنهج بناًء   وعلى  الدراسة  أسئلة  على  لإلجابة  الالزمة  البيانات  طبيعة  على 

املتبع في الدراسة، فقد وجد الباحث أن  االستبانة هي   األداة  األكثر مالءم،  

وفي  وأسئلتها  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  على  بناء  االستبانة  تصميم  تم  وقد 

السابقة، وتكونت االس  النظري والدراسات  تبانة بشكل عام من ضوء اإلطار 

 األجزاء التالية: 

الدراسة،   عينة  بأفراد  الخاصة  األولية  البيانات  على  يحتوي  األول:  القسم 

)القطاع   في:  الخاص    –الوظيفة    –الجامعة    -واملتمثلة  القطاع   –قيادات 

 سنوات الخبرة(.  -الوظيفة الحالية 

( من  ويتكون  الثاني:  العالقة  19القسم  واقع  تمثل  عبارة،  بين  (  التبادلية 

الجامعات السعودية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء  

 . 2030رؤية اململكة 

على  للحصول  الخماس ي  ليكرت  مقياس  الباحث  استخدم  ذلك  بعد 

استجابات أفراد عينة الدراسة، وفق درجات املوافقة التالية: )موافق بشدة 

 وافق بشدة(. غير م -غير موافق  -متوسط  –موافق  –

 صدق أداة الدراسة 

مين(  ِّ
ّ
 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق املحك

للتعرف على مدى الصدق الظاهري لالستبانة، والتأكد من أنها تقيس ما       

املختصين   املحكمين  األولية على عدد من  لقياسه، عرضت بصورتها  وضعت 

لب (  11في موضوع الدراسة، حيث وصل عدد املحكمين إلى )
ُ
 ، وقد ط

ً
محكما

ما  من السادة املحكمين تقييم جودة االستبانة، من حيث قدرتها على قياس 

أعدت لقياسه، والحكم على مدى مالءمتها ألهداف الدراسة، وذلك من خالل 

، وإبداء 
ً
تحديد وضوح العبارات، وانتمائها للمحاور، وأهميتها، وسالمتها لغويا

ضافة للعبارات. وبعد أخذ اآلراء، واالطالع ما يرونه من تعديل، أو حذف، أو إ

 على امللحوظات، أجريت التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمين.

 صدق االتساق الداخلي لألداة

عينة        على  تطبيقها  تم  لالستبانة،  الداخلي  االتساق  صدق  من  للتحقق 

( العينة االستطالعية ُحسب 30استطالعية مكونة من  بيانات  وعلي  ( مفردة 

(؛ للتعرف على Pearson's Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )

ويوضح الجدول   درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية،

 التالي معامالت االرتباط لكل عبارة.

 2جدول 

 (30معامالت ارتباط بيرسون للعبارات مع الدرجة الكلية )ن = 

 معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة 

1 0.723** 11 0.556** 

2 0.743** 12 0.756** 

3 0.740** 13 0.738** 

4 0.795** 14 0.735** 

5 0.662** 15 0.707** 

6 0.732** 16 0.518** 

7 0.833** 17 0.820** 

8 0.733** 18 0.850** 

9 0.810** 19 0.839** 

10 0.862** - - 

  فأقل 0.01 الداللة مستوى  عند دال** 

  دالة  العبارات  من  عبارة  كل  ارتباط  معامل  قيم   أن (  2)  الجدول   من  يتضح

 
ً
 االتساق  صدق  إلى  يشير  مما  فأقل؛(  0.01)  الداللة  مستوى   عند  إحصائيا

عدت ما لقياس ومناسبتها  للعبارات، الداخلي
ُ
 .   لقياسه أ

  الدراسة  أداة ثبات

 من  االستطالعية  العينة  بيانات  على  الدراسة  أداة  ثبات  من  الباحث  تأكد

 حيث   ،((  Cronbach's Alpha  ألفاكرونباخ   الثبات  معامل  استخدام  خالل
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 ثبات   بدرجة  تتمتع  االستبانة  أن   على  يدل   وهذا  ،0.9548  يساوي   أنه  وجد

 . للدراسة امليداني التطبيق في عليها االعتماد يمكن مرتفعة

   الدراسة نتائج. 6

 عالقة  واقع  على  والتعرف  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة:  األول   السؤال  إجابة

  ضوء   في  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الخاص  بالقطاع  السعودية  الجامعات

 واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات،  حساب  تم  ،2030  اململكة  رؤية

  الدراسة  عينة   أفراد  الستجابات  والرتب  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،

 لتحقيق  الخاص  بالقطاع  السعودية  الجامعات   عالقة  واقع  عبارات  على

 :يلي كما النتائج وجاءت ،2030 اململكة رؤية  ضوء في االقتصادية التنمية 

 3 جدول 

اقع حول   الدراسة عينة أفراد استجابات   مرتبة 2030 اململكة رؤية ضوء في االقتصادية التنمية لتحقيق  الخاص بالقطاع السعودية الجامعات عالقة و
 
  حسب تنازليا

افقة  متوسطات  املو

املتوسط   العبارات  م 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة
 
 

الجامعة مؤسسات القطاع الخاص على تبني كراس ي  تشجع 16

 بحثية في الجامعة تسهم في التنمية االقتصادية 

القيادات  

 الجامعية 

 1 موافق 82.20% 0.956 4.11
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 موافق 86.60% 1.054 3.43
 
 

 موافق %80.00 1.003 4 الكلي
 
 

القيادات   الجامعة املشورة ملؤسسات القطاع الخاص  تقدم 5

 الجامعية 

 2 موافق 76.60% 0.826 3.83
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  60.60% 1.134 3.03
 
 

 موافق %74.00 0.929 3.7 الكلي
 
 

عالقة تسمح التشريعات واألنظمة الحالية للجامعة بإقامة  15

 شراكة في مختلف الجوانب مع مؤسسات القطاع الخاص

القيادات  

 الجامعية 

 3 موافق 73.80% 1.087 3.69
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 موافق 70.60% 0.99 3.53
 
 

 موافق %73.40 1.073 3.67 الكلي
 
 

الجامعة كوادرها املتميزة للتعاون مع مؤسسات القطاع   تحفز 2

 الخاص 

القيادات  

 الجامعية 

 4 موافق 74.60% 0.913 3.73
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  65.60% 1.065 3.28
 
 

 موافق %73.20 0.952 3.66 الكلي
 
 

 ومؤتمرات حول التنمية االقتصادية وتدعو   تعقد 19
ً
الجامعة ورشا

 إليها مؤسسات القطاع الخاص ورجال األعمال

القيادات  

 الجامعية 

 5 موافق 74.00% 1.146 3.7
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 موافق 68.40% 1.021 3.42
 
 

 موافق %73.00 1.131 3.65 الكلي
 
 

تتعاون الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص في تسويق   1

 الخدمات الجامعية 

القيادات  

 الجامعية 

 6 موافق 74.60% 0.876 3.73
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  62.80% 1.159 3.14
 
 

 موافق %72.60 0.951 3.63 الكلي
 
 

الجامعة خدمات التدريب والتعليم املستمر لكوادر   تقدم 6

 مؤسسات القطاع الخاص 

القيادات  

 الجامعية 

 7 موافق 72.60% 1.027 3.63
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  61.80% 1.353 3.09
 
 

 موافق %70.80 1.102 3.54 الكلي
 
 

 8 موافق %71.80 1 3.59القيادات  الجامعة بنشر الوعي عن أهمية العالقة بين الجامعة  تهتم 12
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املتوسط   العبارات  م 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة
 
 

 الجامعية  ومؤسسات القطاع الخاص ودوره في التنمية االقتصادية

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  64.80% 1.079 3.24
 
 

 موافق %70.60 1.02 3.53 الكلي
 
 

تبرم الجامعة عقود التعليم التعاوني مع مؤسسات القطاع   13

 الخاص 

القيادات  

 الجامعية 

 9 موافق 70.40% 0.97 3.52
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 موافق 68.60% 1.03 3.43
 
 

 موافق %70.00 0.979 3.5 الكلي
 
 

بدعوة رجال األعمال املتميزين إللقاء محاضرات في  تهتم الجامعة 14

 الجامعة عن تجاربهم الناجحة 

القيادات  

 الجامعية 

 10 موافق 71.20% 1.225 3.56
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  64.40% 1.129 3.22
 
 

 موافق %70.00 1.215 3.5 الكلي
 
 

الجامعة مؤسسات القطاع الخاص في إنتاج ابتكارات   تشارك 9

 علمية جديدة

القيادات  

 الجامعية 

 11 موافق 69.80% 1.068 3.49
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  60.80% 1.153 3.04
 
 

 موافق %68.40 1.094 3.42 الكلي
 
 

الجامعة املعلومات التي تحتاجها مؤسسات القطاع   توفر 7

 الخاص لتحسين أدائها 

القيادات  

 الجامعية 

 12 موافق 68.40% 0.889 3.42
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  61.80% 1.302 3.09
 
 

 متوسط  %67.40 0.974 3.37 الكلي
 
 

تقوم الجامعة بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشاكل مؤسسات   4

 القطاع الخاص وتسويقها 

القيادات  

 الجامعية 

 13 متوسط  68.00% 1.097 3.4
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  62.40% 1.136 3.12
 
 

 متوسط  %67.20 1.107 3.36 الكلي
 
 

تشرك الجامعة خبراء من مؤسسات القطاع الخاص في عمليات   18

 تدريب الطالب واإلشراف على البحوث 

القيادات  

 الجامعية 

 14 موافق 68.20% 1.253 3.41
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  62.60% 1.207 3.13
 
 

 متوسط  %67.20 1.249 3.36 الكلي
 
 

القيادات   بالجامعة مكتب شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص يوجد  8

 الجامعية 

 15 موافق 68.60% 0.855 3.43
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  59.40% 1.164 2.97
 
 

 متوسط  %67.00 0.926 3.35 الكلي
 
 

لتسويق الخدمات الجامعية ملؤسسات  يوجد بالجامعة مركز 3

 القطاع الخاص

القيادات  

 الجامعية 

 16 متوسط  67.80% 0.965 3.39
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  59.40% 1.119 2.97
 
 

 متوسط  %66.40 1.002 3.32 الكلي
 
 

 17 متوسط  %64.60 1.339 3.23القيادات  الجامعة ملؤسسات القطاع الخاص باالستفادة من الورش   تسمح 17
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املتوسط   العبارات  م 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة
 
 

 الجامعية  واملختبرات التابعة لها
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  62.60% 1.178 3.13
 
 

 متوسط  %64.40 1.315 3.22 الكلي
 
 

القيادات   يوجد أعضاء من القطاع الخاص في مجلس أمناء الجامعة  11

 الجامعية 

 18 متوسط  64.20% 1.101 3.21
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  60.80% 1.196 3.04
 
 

 متوسط  %63.60 1.118 3.18 الكلي
 
 

تنسق الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص ملراجعة املناهج   10

 الدراسية بناء على احتياجات سوق العمل

القيادات  

 الجامعية 

 19 متوسط  64.80% 1.413 3.24
 
 

قيادات القطاع  

 الخاص 

 متوسط  55.00% 1.354 2.75
 
 

 متوسط  %63.20 1.415 3.16 الكلي
 
 

 موافق %70.80 0.794 3.54 املتوسط العام للقيادات الجامعية
 

 متوسط  %63.20 0.93 3.16 املتوسط العام لقيادات القطاع الخاص
 

 موافق %69.60 0.828 3.48 املتوسط العام 
 

)  يتضح  الجدول  عالقة  3من  واقع  على  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  أن   )

الجامعات السعودية بالقطاع الخاص, لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء  

اململكة   )2030رؤية  بمتوسط  )5.00من    3.48,  معياري  وانحراف   ,)0.828 ،)

( نسبي  موافقة 69.6ووزن  األكثر  هم  الجامعية  القيادات  أن  حيث   .)%

)بمت )5من    3.54وسط  معياري  وانحراف   ،)0.794( نسبي  ووزن   )70.8 ،)%

( بمتوسط  الخاص  القطاع  قيادات  معياري 5من    3.16يليهم  وانحراف   ،)

%(. وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات 63.2(، ووزن نسبي )0.930)

فق (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار موا4.20إلى    3.41املقياس الخماس ي  )من  

 على أداة الدراسة. 

    ( الجدول  في  النتائج  من  الجامعات 3ويتضح  عالقة  واقع  مالمح  أبرز  أن   )

رؤية  ضوء  في  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الخاص  بالقطاع  السعودية 

)  2030اململكة   رقم  العبارات  في  ترتيبها 19,    2,    15،    5،  16تتمثل  تم  التي   )

 حسب موافقة أفراد عينة ا
ً
 لدراسة عليها، كالتالي: تنازليا

( وهي: "تشجع الجامعة مؤسسات القطاع الخاص 16جاءت العبارة رقم )   -1

باملرتبة   االقتصادية",  التنمية  في  تسهم  الجامعة  في  بحثية  كراس ي  تبني  على 

( بمتوسط  عليها  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  حيث  من  (، 5من    4.00األولى 

%(، حيث يتضح أن القيادات   80.0)  (، ووزن نسبي 1.003وانحراف معياري )

( بمتوسط  ذلك  على  موافقة  األكثر  هم  وانحراف 5من    4.11الجامعية   ،)

( نسبي)0.956معياري  ووزن  الخاص 82.2(،  القطاع  قيادات  يليهم   ،)%

( )5من    3.43بمتوسط  معياري  وانحراف   ،)1.054( نسبي  ووزن   ،)86.6 .)%

ت الجامعات  قيادات  بأن  النتيجة  هذه  إمكانيات وتفسر  من  لالستفادة  سعى 

القطاع الخاص في تمويل املشاريع البحثية, فهذه القيادات تشجع مؤسسات 

التنمية   في  تسهم  الجامعة  في  بحثية  كراس ي  تبني  على  الخاص  القطاع 

[ التي بينت أن  19االقتصادية. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بخاري ]

 
ً
 في تعزيز الشراكة املجتمعية من القطاع الحكومي في اليابان أدى دورا

ً
 حيويا

القطاع  وتحفيز  املشتركة  البحثية  للمشاريع  الجزئي  والتمويل  رعايتها،  خالل 

البحث  في  باالستثمار  اليابانية  الجامعات  مع  التعاون  على  الياباني  الصناعي 

 والتطوير. 

)  جاءت  -2 رقم  القطاع 5العبارة  ملؤسسات  املشورة  الجامعة  "تقدم  وهي:   )

عليها  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثانية  باملرتبة  الخاص", 

% (،   74.0(، ووزن نسبي )0.929(، وانحراف معياري )5من    3.70بمتوسط )

بمتوسط   ذلك  على  موافقة  األكثر  هم  الجامعية  القيادات  أن  يتضح  حيث 

)5من    3.83) معياري  وانحراف   ،)0.826( نسبي  ووزن  يليهم   76.6(،   ،)%

(، 1.134(، وانحراف معياري )5من    3.06قيادات القطاع الخاص بمتوسط )

النتيجة أن قيادات الجامعات أكثر    60.6ووزن نسبي ) (. ويتضح من هذه   %

هذه  وتفسر  الخاص.  القطاع  بقيادات  مقارنة  الجانب  هذا  على  موافقة 

أنهم يقومون بدورهم في تقديم املشورة النتيجة   بأن قيادات الجامعات يرون 

بينما  ووقت,  إمكانيات  من  لهم  متاح  هو  ما  وفق  الخاص  القطاع  ملؤسسات 

الحصول   في  تطلعاتهم  يلبي  ال  الجهد  هذا  أن  يرون  الخاص  القطاع  قيادات 

[ نتيجة دراسة مراد  النتيجة مع  [  23على املشورة من الجامعات. وتتفق هذه 

والتي بينت جملة من النتائج التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات العمال إلى  

وتعزيز  العمال،  منظمات  أداء  تطوير  في  تسهم  فعالة،  شراكة  عالقة  إقامة 

برامجها   في  املطلوبة  الجودة  وتحقيق  للجامعات،  التنافسية  القدرة 

 ومخرجاتها. 

3-   ( رقم  العبارة  التشريعات  15جاءت  "تسمح  وهي:  الحالية  (  واألنظمة 

القطاع   مؤسسات  مع  الجوانب  مختلف  في  شراكة  عالقة  بإقامة  للجامعة 

عليها  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثالثة  باملرتبة  الخاص", 

% (،   73.4(، ووزن نسبي )1.073(، وانحراف معياري )5من    3.37بمتوسط )

عل موافقة  األكثر  هم  الجامعية  القيادات  أن  يتضح  بمتوسط  حيث  ذلك  ى 

)5من    3.69) معياري  وانحراف   ،)1.087( نسبي  ووزن  يليهم   73.8(،   ،)%

(، 0.990(، وانحراف معياري )5من    3.53قيادات القطاع الخاص بمتوسط )

( نسبي  الجامعات   70.6ووزن  قيادات  أن  النتيجة  هذه  من  ويتضح   .)%
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التشريعات   وقيادات القطاع الخاص موافقون بدرجة املوافقة نفسها على أن 

الجوانب  في مختلف  بإقامة عالقة شراكة  تسمح  للجامعة  الحالية  واألنظمة 

أمر  على  القائمين  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر  الخاص.  القطاع  مؤسسات  مع 

الشراكة   في  الجامعات  دور  يدركون  الجامعية  واألنظمة  التشريعات  صياغة 

يجعلهم يضمنون  لتحقيق أهداف املجتمع بالتنسيق مع القطاع الخاص, مما  

هذه األنظمة واللوائح كل ما يسمح بإقامة عالقة شراكة في مختلف الجوانب 

بخاري  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  الخاص. وتتفق هذه  القطاع  مع مؤسسات 

تعزيز 19] في   
ً
حيويا  

ً
دورا أدى  اليابان  في  الحكومي  القطاع  أن  بينت  التي   ]

والتمو  رعايتها،  خالل  من  املجتمعية  البحثية  الشراكة  للمشاريع  الجزئي  يل 

الجامعات  مع  التعاون  على  الياباني  الصناعي  القطاع  وتحفيز  املشتركة, 

اليابانية باالستثمار في البحث والتطوير. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  

 [  21األحمد 
ً
عامال الشراكة  على  العالم  دول  من  العديد  اعتماد  بينت  التي   ]

 لتحقيق التنمية
ً
الشاملة في مختلف املجاالت، حيث تسهم الشراكة    أساسيا

تعظيم  على  يعمل  مما  القطاعات,  مختلف  في  املؤسسات  جهود  تضافر  في 

 الفائدة للمؤسسات أطراف الشراكة. 

4-   ( رقم  العبارة  مع 2جاءت  للتعاون  املتميزة  كوادرها  الجامعة  "تحفز  وهي:   )

م حيث  من  الرابعة  باملرتبة  الخاص",  القطاع  عينة  مؤسسات  أفراد  وافقة 

( بمتوسط  عليها  )5من    3.66الدراسة  معياري  وانحراف  ووزن  0.952(،   ،)

%(، حيث يتضح أن القيادات الجامعية هم األكثر موافقة على   73.2نسبي )

بمتوسط ) )5من    3.73ذلك  نسبي )0.913(، وانحراف معياري   74.6(، ووزن 

(، وانحراف معياري 5  من  3.28% (، يليهم قيادات القطاع الخاص بمتوسط )

(1.065( نسبي  ووزن  قيادات    65.6(،  أن  النتيجة  هذه  من  ويتضح   .)%

الخاص.  القطاع  بقيادات  مقارنة  الجانب  هذا  على  موافقة  أكثر  الجامعات 

لكوادرها  تحفيزها  واقع  تدرك  الجامعات  قيادات  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر 

بدرجة الخاص  القطاع  مؤسسات  مع  للتعاون  ممارستها   املتميزة  واقع  من 

مطلعة   تكون  ال  التي  الخاص  القطاع  قيادات  عكس  التحفيز,  لهذا  الفعلية 

النظري  اإلطار  في  ورد  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتسق  التحفيز.  إجراءات  على 

الطلبة   تواصل  تعزيز  العاشرة  التنمية  خطة  حث  من  الحالية  للدراسة 

الدول مؤسسات  مع  واملبتعثات  املبتعثين  إجراء  والطالبات  على  وحفزهم  ة، 

في  ودعمهم  اململكة،  في  التنموية  بالتحديات  املرتبطة  والدراسات  البحوث 

هذه  وتتفق  تطبيقية.  ومشروعات  منتجات  إلى  البحوث  تلك  نتائج  تحويل 

[ األحمد  دراسة  نتيجة  مع  دول 21النتيجة  من  العديد  اعتماد  بينت  التي   ]

لتحقيق    
ً
أساسيا  

ً
عامال الشراكة  على  مختلف العالم  في  الشاملة  التنمية 

مختلف  في  املؤسسات  جهود  تضافر  في  الشراكة  تسهم  حيث  املجاالت، 

 القطاعات مما يعمل على تعظيم الفائدة للمؤسسات أطراف الشراكة. 

 ومؤتمرات حول التنمية  19جاءت العبارة رقم )   -5
ً
( وهي: "تعقد الجامعة ورشا

الخا القطاع  إليها مؤسسات  وتدعو  باملرتبة  االقتصادية  األعمال",  ص ورجال 

(، 5من    3.65الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )

%(، حيث يتضح أن القيادات   73.0( ، ووزن نسبي )1.131وانحراف معياري )

( بمتوسط  ذلك  على  موافقة  األكثر  هم  وانحراف 5من    3.70الجامعية   ،)

( )1.146معياري  نسبي  ووزن  الخاص %(  74.0(،  القطاع  قيادات  يليهم   ،

( )5من    3.42بمتوسط  معياري  وانحراف   ،)1.021( نسبي  ووزن   ،)68.4    .)%

الخاص  القطاع  وقيادات  الجامعات  قيادات  أن  النتيجة  هذه  من  ويتضح 

حول  ومؤتمرات   
ً
ورشا الجامعة  عقد  على  ذاتها  املوافقة  بدرجة  موافقون 

مؤ  إليها  تدعو  وأنها  االقتصادية,  ورجال التنمية  الخاص  القطاع  سسات 

األعمال. وتفسر هذه النتيجة بأن هذه الورش تنظم بصورة دورية وباستمرار, 

في الجامعات وفي القطاع الخاص على  القيادات  األمر الذي عزز من موافقة 

 ومؤتمرات حول التنمية االقتصادية, وأن تدعو إليها 
ً
أن تعقد الجامعة ورشا

ورجال   الخاص  القطاع  نتيجة  مؤسسات  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  األعمال. 

 19دراسة بخاري ]
ً
 حيويا

ً
[ التي بينت أن القطاع الحكومي في اليابان أدى دورا

للمشاريع   الجزئي  والتمويل  رعايتها،  خالل  من  املجتمعية  الشراكة  تعزيز  في 

مع  التعاون  على  الياباني  الصناعي  القطاع  وتحفيز  املشتركة  البحثية 

 نية باالستثمار في البحث والتطوير. الجامعات اليابا

( الجدول  في  النتائج  من  الجامعات 3ويتضح  واقع عالقة  في  املالمح  أقل  أن   )

رؤية  ضوء  في  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الخاص  بالقطاع  السعودية 

)  2030اململكة   العبارات رقم  في  ترتيبها 10،    11،    17،    3,  8تتمثل  تم  التي   )

 حسب موافقة
ً
 أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة، كالتالي: تنازليا

1-  ( رقم  العبارة  القطاع 10جاءت  مؤسسات  مع  الجامعة  "تنسق  وهي:   )

الخاص ملراجعة املناهج الدراسية بناء على احتياجات سوق العمل", باملرتبة  

التاسعة عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة  

( )5من    3.16بمتوسط  نسبي )1.415(، وانحراف معياري  %(،   63.2(، ووزن 

بمتوسط   ذلك  على  موافقة  األكثر  هم  الجامعية  القيادات  أن  يتضح  حيث 

)5من    3.24) معياري  وانحراف   ،)1.413( نسبي  ووزن  يليهم   64.8(،   ،)  %

(، 1.354(، وانحراف معياري )5من    2.75قيادات القطاع الخاص بمتوسط )

( نسبي  الجامعات   55.0ووزن  قيادات  أن  النتيجة  هذه  من  ويتضح   .)  %

على  )متوسطة(  ذاتها  املوافقة  بدرجة  موافقون  الخاص  القطاع  وقيادات 

الدراسية   املناهج  ملراجعة  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع  الجامعات  تنسيق 

الجانبين على  في  القيادات  اتفاق  يبين  مما  العمل,  احتياجات سوق  بناء على 

هذا   واقع  هذه ضعف  وتفسر  املطلوب.  للمستوى  وصوله  وعدم  التنسيق 

القدرات  يمتلك  ال  الخاص  القطاع  أن  ترى  الجامعية  القيادات  بأن  النتيجة 

من  قلل  مما  الدراسية,  املناهج  مراجعة  في  بدوره  يقوم  تجعله  التي  العلمية 

الدراسية   املناهج  ملراجعة  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع  الجامعات  تنسيق 

 تياجات سوق العمل.بناء على اح

( وهي: "يوجد أعضاء من القطاع الخاص في مجلس 11جاءت العبارة رقم )  -2

أمناء الجامعة", باملرتبة الثامنة عشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  

( بمتوسط  متوسطة  بدرجة  )5من    3.18عليها  معياري  وانحراف   ،)1.118 ،)

ات الجامعية هم األكثر موافقة %(، حيث يتضح أن القياد  63.6ووزن نسبي )

( بمتوسط  ذلك  )5من    3.21على  معياري  وانحراف  نسبي 1.101(،  ووزن   ،)

(64.2  ( بمتوسط  الخاص  القطاع  قيادات  يليهم  (، وانحراف 5من    %3.04(، 

%(. ويتضح من هذه النتيجة أن قيادات 60.8(، ووزن نسبي )1.196معياري )

ون بالدرجة نفسها )متوسطة( على الجامعات وقيادات القطاع الخاص موافق

اتفاق  يبين  مما  الجامعة  أمناء  مجلس  في  الخاص  القطاع  من  أعضاء  وجود 

للمستوى  الوجود وعدم وصوله  الجانبين على ضعف واقع هذا  في  القيادات 

أمناء  أن مجلس  ترى  الجامعية  القيادات  بأن  النتيجة  املطلوب. وتفسر هذه 

كوا يتضمن  أن  املفترض  من  وجود  الجامعة  من  قلل  مما  فقط,  أكاديمية  در 

 أعضاء من القطاع الخاص في مجلس أمناء الجامعة. 

3-  ( العبارة رقم  القطاع الخاص 17جاءت  ( وهي: "تسمح الجامعة ملؤسسات 

من  عشرة  السابعة  باملرتبة  لها",  التابعة  واملختبرات  الورش  من  باالستفادة 
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من   3.22توسطة بمتوسط )حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة م

5( معياري  وانحراف   ،)1.315( نسبي  ووزن  أن    64.4(،  يتضح  حيث   .)%

( بمتوسط  ذلك  على  موافقة  األكثر  هم  الجامعية  (، 5من    3.23القيادات 

( معياري  )1.339وانحراف  نسبي  ووزن  القطاع    64.6(،  قيادات  يليهم   ،)%

( بمتوسط  )5من    3.13الخاص  معياري  وانحراف  نسبي 1.178(،  ووزن   ،)

القطاع 62.6) وقيادات  الجامعات  قيادات  أن  النتيجة  هذه  من  ويتضح   .)%

الجامعات  سماح  على  )متوسطة(  ذاتها  املوافقة  بدرجة  موافقون  الخاص 

ملؤسسات القطاع الخاص باالستفادة من الورش واملختبرات التابعة لها, مما 

التنسيق وعدم وصوله  يبين اتفاق القيادات في الجانبين على ضعف واقع هذا

أن   ترى  الجامعية  القيادات  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر  املطلوب.  للمستوى 

سماحها   من  قلل  مما  الجامعة,  مختبرات  على  للمحافظة  هي  األولوية 

 ملؤسسات القطاع الخاص باالستفادة من الورش واملختبرات التابعة لها. 

4-  ( رقم  العبارة  مرك3جاءت  بالجامعة  "يوجد  وهي:  الخدمات (  لتسويق  ز 

حيث  من  عشرة  السادسة  باملرتبة  الخاص",  القطاع  ملؤسسات  الجامعية 

( بمتوسط  متوسطة  بدرجة  عليها  الدراسة  عينة  أفراد  (، 5من    3.32موافقة 

%(، حيث يتضح أن القيادات   66.4(، ووزن نسبي )1.002وانحراف معياري )

( بمتوسط  ذلك  على  موافقة  األكثر  هم  وانحراف 5ن  م  3.39الجامعية   ،)

( )1.965معياري  نسبي  ووزن  الخاص   67.8(،  القطاع  قيادات  يليهم   ،)  %

  ( %(.   59.4(، ووزن نسبي )1.119(، وانحراف معياري )5من    2.97بمتوسط 

الخاص  القطاع  وقيادات  الجامعات  قيادات  أن  النتيجة  هذه  من  ويتضح 

ب مركز  وجود  على  )متوسطة(  نفسها  املوافقة  بدرجة  الجامعات موافقون 

اتفاق  يبين  مما  الخاص,  القطاع  ملؤسسات  الجامعية  الخدمات  لتسويق 

للمستوى  الوجود وعدم وصوله  الجانبين على ضعف واقع هذا  في  القيادات 

خدماتها   أن  ترى  الجامعية  القيادات  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر  املطلوب. 

من   قلل  مما  مباشرة,  الخاص  للقطاع  وليس  للطالب  تقدم  وجود  املباشرة 

 مركز بالجامعات لتسويق الخدمات الجامعية ملؤسسات القطاع الخاص. 

( وهي: "يوجد بالجامعة مكتب شراكة مع مؤسسات 8جاءت العبارة رقم )  -5

عينة   أفراد  موافقة  حيث  من  عشرة  الخامسة  باملرتبة  الخاص",  القطاع 

( بمتوسط  متوسطة  بدرجة  عليها  معياري 5من    3.35الدراسة  وانحراف   ،)

(0.926( نسبي  ووزن  هم   67.0(،  الجامعية  القيادات  أن  يتضح  حيث   ،)  %

(، 0.855(، وانحراف معياري )5من    3.43األكثر موافقة على ذلك بمتوسط )

(، 5من    2.97%(، يليهم قيادات القطاع الخاص بمتوسط )  68.6ووزن نسبي )

( معياري  )1.164وانحراف  نسبي  ووزن  النتيج 59.4(،  هذه  من  ويتضح  ة  %(. 

فيما  الخاص  القطاع  قيادات  مع  مقارنة  موافقة  أكثر  الجامعات  قيادات  أن 

الخاص.  القطاع  مؤسسات  مع  بالجامعات  شراكة  مكتب  بوجود  يتعلق 

القطاع   مع  بالشراكة  تهتم  الجامعية  القيادات  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر 

بالشكل   ليس  االهتمام  هذا  أن  ترى  الخاص  القطاع  قيادات  بينما  الخاص 

مع املن بالجامعات  شراكة  مكتب  وجود  على  موافقتها  من  قلل  مما  اسب, 

 مؤسسات القطاع الخاص.

بين   التبادلية  العالقة  لتعزيز  املقترح  التصور  ما  الثاني:  السؤال  إجابة 

الجامعات السعودية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء  

 ؟ 2030رؤية اململكة

ال لتعزيز  بين الجامعات السعودية والقطاع  التصور املقترح   التبادلية  عالقة 

 2030الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية اململكة 

 تمهيد  

أن   حيث  وضرورية،  مهمة  عالقة  الخاص  بالقطاع  الجامعات  عالقة  تعد 

مخرجات الجامعات هي في الحقيقة مدخالت لسوق العمل وللقطاع الخاص، 

تع املدخالت  هذه  أن  الجامعات وحيث  في  التعليمي  النظام  نوعية  على  تمد 

في  والجامعات  الخاص  القطاع  بين  الشراكة  فإن  مخرجاته,  نوعية  وعلى 

استراتيجية   شراكة  هي  واالستشارات  والتدريب  واالبتكار  والتطوير  البحث 

يستفيد منها كال الطرفين، وأي تقدم اقتصادي ال ينشأ من فراغ وإنما هو في 

 ألرض الواقع, لذلك األصل فكرة بدأت  
ً
وتجربة ُدرست, ومن ثم ظهرت منتجا

األولى.   الخبرة  بيت  التي هي  البحوث والجامعات  املعامل ومراكز  إمكانيات  هي 

بين   التبادلية  العالقة  بأهمية  يعترف  متطور  فكر  هناك  يكون  أن  فالبد 

دون   العالقة  هذه  في  املطلوب  املستوى  إلى  نصل  أن  يمكن  وال  الطرفين، 

يق مع القطاع الخاص، ومعرفة متطلباته. كما أن عدم فهم الجامعات التنس

وتفعيل  العمل  وورش  والندوات  االجتماعات  عقد  يستوجب  الشراكة  ملعنى 

عالقة  لتفعيل  األضواء  عن   
ً
بعيدا السنة,  مدار  على  كبير،  بشكل  االتصال 

ما  على  وبناًء  الخاص.  القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  نموذجية  تبادلية 

بق تم بناء تصور مقترح لتعزيز العالقة التبادلية بين الجامعات السعودية س

اململكة   رؤية  في ضوء  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الخاص  , 2030والقطاع 

ليتم من خالله بناء إطار تكاملي إجرائي لعالقة تبادلية نموذجية بين الطرفين  

اململكة.    في  حقيقية  اقتصادية  تنمية  تحيق  في  هذا تسهم  بناء  جاء  وقد 

بالعالقة  املتعلق  النظري  لألدب  مستفيضة  قراءة  بعد  املقترح  التصور 

الدراسات  ومراجعة  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  التبادلية 

السعودية  الجامعات  بين  العالقة  لواقع  امليدانية  الدراسة  ونتائج  السابقة، 

رؤية   ضوء  في  الخاص  تعزي2030والقطاع  ومعوقات  العالقة.   ،  هذه  ز 

وليتحقق الهدف الرئيس للدراسة، الذي ينص على بناء تصور مقترح لتعزيز 

العالقة التبادلية بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية  

 االقتصادية. 

 فلسفة التصور املقترح

يعد ارتباط التعليم الجامعي بمؤسسات املجتمع، سواء املؤسسات الحكومية  

مؤ  الجامعي، أو  التعليم  أهداف  تحقيق  سبل  أحد  الخاص  القطاع  سسات 

التنمية    الحتياجات 
ً
مواكبا الخريج  يكون  بحيث  االقتصادية،  بالدورة  وربطه 

املناهج   وضع  القطاع  بمشاركة  االرتباط   هذا  ويتجلى  االقتصادي،  والنهوض 

الكوادر  من  واالستفادة  البحثية،  األنشطة  وتمويل  الجامعية،  التعليمي 

خريجي  تقييم  في  املشاركة  وضرورة  للجامعات،  األخرى  واإلمكانات  الجامعية 

التعليم الجامعي. وهذا يؤدي إلى تأمين احتياجات مؤسسات القطاع الخاص 

من اليد املاهرة املزودة، بالكفايات الجامعية املهنية والعلمية املناسبة وإيجاد  

 مشكلة البطالة.  فرص عمل لخريجي الجامعات مما يؤدي إلى الحد من 

 الهدف العام للتصور 

الجامعات  بين  التبادلية  العالقة  تعزيز  كيفية  في  العام  الهدف  يتمثل 

رؤية   ضوء  في  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الخاص   والقطاع  السعودية 

2030 . 

 ويتم تحقيقه من خالل اآلليات الفرعية التالية: 

بين    - التبادلية  العالقة  تعزيز  متطلبات  ألهم  إجرائي  عمل  إطار  تقديم 

الجامعات السعودية والقطاع الخاص  لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء  

 . 2030رؤية 
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عالقاتها   - لتعزيز  السعودية  الجامعات  توجه  فلسفية  فكرية  منظومة  بناء 

االقتصادي التنمية  لتحقيق  الخاص  القطاع  مع  رؤية  التبادلية  ضوء  في  ة 

2030 . 

والقطاع   - السعودية  الجامعات  بين  التبادلية  العالقة  تعزيز  آليات  تحديد 

 .2030الخاص لتحقيق التنمية االقتصادية في ضوء رؤية 

 تفعيل بعض الحلول للمشكالت التي كشف عنها الجانب امليداني للدراسة. -

القطا  - ومؤسسات  السعودية  الجامعات  بين  التكامل  الخاص تحقيق  ع 

 لتحقيق التنمية االقتصادية. 

الحديثة    - للتطورات  ومواكبتها  السعودية  للجامعات  التنافس ي  املركز  تعزيز 

 .  2030من خالل تعزيز عالقاتها مع مؤسسات القطاع الخاص في ضوء رؤية 

 الجهات املستفيدة من التصور املقترح 

التعليم السعودية    –وزارة  العربية  اململكة  املالية  وز   –جامعات  وزارة   -ارة 

وزارة   –مؤسسات القطاع الخاص املحلية واألجنبية    –االقتصاد والتخطيط  

 مؤسسات املجتمع املدني. -الخدمة املدنية

 املنطلقات النظرية التي اعتمد عليها الباحث في تحديد آليات التصور املقترح 

الوطني  2030اململكة    رؤية  - التحول  وبرنامج  من 2020،  عنهما  ينبثق  وما   .

سوق  ملتطلبات  مواءمته  وضرورة  الجامعي  التعليم  جودة  بتحسين  اهتمام 

 العمل. 

بين    - الشراكة  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  البحوث  نتائج 

تحقيق في  الجامعات  دور  على   أكدت  والتي  الخاص,  والقطاع   الجامعات 

بين   فعالة  مجتمعية  شراكة  عالقة  تعزيز  وضرورة  االقتصادية  التنمية 

 الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.

مع   - الجامعة  تنسيق  أظهرت ضرورة  والتي  الحالية,  امليدانية  الدراسة  نتائج 

احتياجات  على  بناء  الدراسية  املناهج  ملراجعة  الخاص  القطاع  مؤسسات 

الق من  أعضاء  العمل، ووجود  الجامعة،  سوق  أمناء  في مجلس  الخاص  طاع 

والسماح ملؤسسات القطاع الخاص باالستفادة من الورش واملختبرات التابعة  

للجامعات، وقيام الجامعات بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشاكل مؤسسات 

 القطاع الخاص وتسويقها.

لكو   - النوعي  العالي  بالتعليم  باالهتمام  اململكة  لقادة  العليا  نه  التوجهات 

 املدخل الحقيقي للنهضة االقتصادية. 

وثيقة سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية, والتي نصت في األسس   -

مراحلة    جميع  في  والتعليم  التربية  ربط  على  التعليم  عليها  يقوم  التي  العامة 

القيام   على  العالي  التعليم  أهداف  في  ونصت  للدولة،  العامة  التنمية  بخطة 

التدريبة والدراسات التجديدية التي تنقل إلى الخريجين الذين هم بالخدمات  

 في مجال العمل ما ينبغي أن يطلعوا عليه مما جد بعد تخرجهم.   

)آفاق(    - اململكة  في  الجامعي  للتعليم  املستقبلية  م،  2029-هـ  1450الخطة 

على  قائم  واألعمال،  الصناعة  قطاع  مع  للشراكة  برنامج  خصص  حيث 

لتعاون املتبادل بين الجامعات وقطاع الصناعة واألعمال، ويقدم  التواصل وا

 للتواصل بين الجامعات وقطاع الصناعة واألعمال في 
َ
 عاما

ً
هذا البرنامج إطارا

إنشاء  البرنامج  يتضمن  كما  البشرية،  واملوارد  والتطوير  البحث  مجاالت 

الصناعة  مكاتب ارتباط بين الجامعات لتنسيق النشاطات املشتركة مع قطاع  

 واألعمال.  

العاشرة     - التنمية  الثاني 1441  -1437خطة  هدفها  في  تضمنته  وما  ه  

بين مناطق اململكة( حيث ورد في سياسات  تنمية متوازنة  والعشرين )تحقيق 

مناطق  مختلف  في  واإلبداع  لالبتكار  مجمعات  "إنشاء  الهدف  هذا  تحقيق 

القطاع بين  ما  العالقة  توثيق  ومراكز   اململكة من خالل  والجامعات  الخاص 

هدفها  في   تضمنته  ما  وكذلك  وتنافسيتها".  املناطق  كفاءة  لزيادة  البحث 

متطلبات  تحقيق  على  قادرة  وأكاديمية  تعليمية  بيئة  بتوفير  عشر  الحادي 

بالتدريب  معززة  واملهارات،  املعارف  من  متمكنة  بمخرجات  العمل  سوق 

 والخبرة، وذات كفاءة عالية. 

عل  - التجارة االطالع  وزارة  مظلة  )تحت  البشرية  املوارد  تنمية  مبادرات  ى 

 واالستثمار(.

 متطلبات تنفيذ التصور املقترح  

توفر دعم الجهات العليا في الدولة للجامعات لتعزيز عالقاتها بمؤسسات   -1

 القطاع الخاص.

مؤسسات   -2 مع  االتصال  مهارات  يمتلكون  للجامعات  وإداريين  قادة  توفر 

 القطاع الخاص.

توفر قدر من االستقاللية اإلدارية واألكاديمية للجامعات السعودية يحقق  -3

املرونة اإلدارية، ويعزز بناء عالقات تبادلية بين الجامعات ومؤسسات القطاع 

 الخاص.

كافة عالقاتها    -4 تعزيز  في  املرونة  يخدم  بما  الجامعات  وأنظمة  لوائح  تعديل 

 ص.مع مؤسسات القطاع الخا

كل   -5 في  الخاص  القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  للتنسيق  مكاتب  توفر 

 جامعة وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص.

يخدم    -6 بما  املجتمع  وتفعيل وظيفة خدمة  محيطها  على  الجامعات  انفتاح 

 التنمية االقتصادية. 

أمام    -7 مرافقها  بفتح  الخاص  القطاع  مؤسسات  تلزم  التي  اللوائح  توفر 

مشكالتها الباحث لدراسة  سواء  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  واملتدربين  ين 

 ووضع حلول لها أو لالطالع على املستجدات.

بين    -8 الخاص  القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  الشراكة  ثقافة  نشر 

 منسوبي الجامعات ومنسوبي مؤسسات القطاع الخاص.

الجامعات  -9 ومساءلة  األكاديمي  االعتماد  التقويم  من   إلزامية  تمارسه  عما 

 أنشطة وما تحققه من مخرجات.

 عناصر التصور املقترح 

الجامعات  بين  التبادلية  العالقة  لتعزيز   
ً
مقترحا  

ً
تصورا الباحث  قدم 

رؤية  ضوء  في  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الخاص  والقطاع  السعودية 

النظرية  2030 الدراسة  نتائج  إلى  باإلضافة  الدراسة،  أدبيات  على   
ً
مبنيا  ،

وامليدانية، وهذا التصور املقترح يركز على آليات تعزيز العالقة التبادلية بين  

التنمية   صالح  في  يصب  بما  الخاص  والقطاع  السعودية  الجامعات 

رؤية   تحقيق  في  واملساهمة  بين    2030االقتصادية  الهوة  وجسر  للمملكة 

 الجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص. 

التبا  العالقة  تعزيز  الخاص إن  والقطاع  السعودية  الجامعات  بين  دلية 

يلي  وفيما  متكاملة،  وجهود  جماعية  مسؤولية  االقتصادية  التنمية  لتحقيق 

 :
ً
 خطوات الوصول إلى العالقة النموذجية إجرائيا

: توفير قاعدة بيانات :  
ً
 أوال

 وتنقسم البيانات إلى قسمين:

 البيانات املرتبطة بالجامعات وتشمل ما يلي: -1

 لتخصصات األكاديمية. • ا
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 مجاالت االستشارات العلمية.  •

 املجاالت البحثية.   •

 مهارات الخريجين.  •

 مجاالت التدريب املستمر. •

 خدمات املختبرات والورش الجامعية. •

 الجمعيات العلمية التابعة للجامعات. •

 من خالل املؤشرات التالية:  
ً
 ويتحقق ذلك إجرائيا

 مؤشرات مرتبطة بدور الجامعات السعودية وهي: 

وعلم  واالقتصاد،  التربية،  أساتذة  من  خبراء  تضم  وطنية  لجنة  تكوين 

بين   التبادلية  العالقة  تعزيز  كيفية  لدراسة  القانون  وأساتذة  االجتماع، 

االقتصادية على مستوى اململكة  الجامعات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية 

االحترافية   املهنية  للممارسة  مناسبة  أساليب  ووضع  السعودية  العربية 

تلك  تحقيق  معوقات  ملواجهة  الالزمة  واالجراءات  السياسات  إلى  باإلضافة 

 العالقة.

بين    - التبادلية  العالقة  تعزيز  آليات  تتناول  التي  البحوث  وتشجيع  تمويل 

وا السعودية  التنمية  الجامعات  صالح  في  يصب  بما  الخاص  لقطاع 

رؤية   وتحقيق  للمملكة  الجامعات   2030االقتصادية  بين  الهوة  وجسر 

 السعودية ومؤسسات القطاع الخاص.

 تعزيز دور مجلس األمناء.   -

 ربط البرامج بسوق العمل.  -

 إعداد دراسات استشرافية لدراسة املتغيرات االقتصادية.  -

لت  - مستقلة  هيئات  بفتح وجود  الجامعات  وتطالب  املخرجات  أداء  قويم 

 تخصصات جديدة أو دمج تخصصات معينة. 

 مؤشرات مرتبطة بالجهات التشريعية باململكة:  -

بما   - التبادلية  العالقة  تلك  لتحقيق  املنظمة  والقوانين  التشريعات  إصدار 

بالجامعات  ارتباطه  في  الخاص  للقطاع  املسئولية االجتماعية  تحقيق  يضمن 

 عودية.الس

اململكة    - برؤية  الوطني  2030االستنارة   التحول  وبرنامج  ينبثق 2020،  وما   .

عنهما من اهتمام بتحسين جودة التعليم الجامعي وضرورة مواءمته ملتطلبات 

-هـ  1450سوق العمل والخطة املستقبلية للتعليم الجامعي في اململكة )آفاق(  

 م.2029

 ئل االعالم:مؤشرات تخطيطية مرتبطة بدور وسا  -

العالقة    - تعزيز  على  للتركيز  مكثفة  إعالمية  بحملة  اإلعالم  وسائل  قيام 

التنمية   لتحقيق  الخاص   والقطاع  السعودية  الجامعات  بين    التبادلية 

 م.2030االقتصادية في ضوء رؤية اململكة 

بين    - التبادلية  العالقة  تعزيز  بأهمية  املناسبة  اإلعالمية  البرامج  توفير 

 عات السعودية والقطاع الخاص.الجام

 البيانات املرتبطة بمؤسسات القطاع الخاص وتشمل ما يلي: -2

 مجاالت التدريب الذي يمكن أن تقدمها املؤسسة لطالب الجامعات.  •

 احتياجات املؤسسة من التدريب والتأهيل.  •

 املهارات املطلوبة للوظائف داخل املؤسسة لتأدية العمل. •

 ية التي تخدم املؤسسة. املجاالت البحث •

 األنشطة التي يمكن أن تمولها املؤسسة.  •

 احتياجات املؤسسة من االستشارات. •

: إعادة صياغة املناهج الدراسية بالشراكة مع القطاع الخاص   
ً
 ثانيا

 ويمكن تحقيق ذلك إجرائيا من خالل: 

 االستفادة من تجارب الدول املتقدمة في صياغة املناهج الدراسية.   -

صياغة    - إعادة  لجان  في  الخاص  القطاع  مؤسسات  من  أعضاء  إشراك 

 املناهج. 

مع   - واملتوافقة  الالزمة  واملهارات  املعارف  على  املناهج  هذه  تشتمل  أن 

 احتياجات القطاع الخاص.

التطو   - عملية  لتسهيل  املناهج  هذه  مع مرونة  يتناسب  بما  بشكل مستمر  ير 

 التطورات التقنية في مؤسسات القطاع الخاص.

 ربط مشاريع تخرج الطالب بمشكالت مؤسسات القطاع الخاص.  -

: التدريب والتأهيل املستمر بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص : 
ً
 ثالثا

من   
ً
جزءا يكون  أن  يجب  الخاص  القطاع  مؤسسات  في  للطالب  التدريب 

املستجدات متطلبا على  لالطالع  التدريس  هيئة  ألعضاء  وكذلك  التخرج،  ت 

تدريبية  دورات  بإقامة  أيضا  ويكون  الخاص.  القطاع  مؤسسات  في  الطارئة 

جديدة،  مجاالت  في  تأهيلهم  وإعادة  الجامعات  في  الخاص  القطاع  ملنسوبي 

التنمية   تحقيق  في  يساهم  وبما  الدولة  لرؤية  الجديدة  التوجهات  تخدم 

 ادية. االقتص

 ويمكن تحقيق ذلك إجرائيا من خالل ما يلي:

كيفية    - في  الخاص  القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  والتعاون  التنسيق 

 تفعيل التعاون املشترك في مجال التدريب والتعليم املستمر بين الطرفين. 

الجامعات   - بين  مشتركة  لجان  تضعها  التي  التدريبية  الخطط  وضع 

الخاص،   القطاع  وتؤدي ومؤسسات  املتبادل،  التدريب  تفاصيل  فيها  توضح 

 إلى الوصول للهدف املنشود من التدريب. 

الخاص   - القطاع  مؤسسات  إلى  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  إرسال 

من  واالستفادة  املؤسسات  مشاكل  لدراسة  وذلك  التفرغ  سنوات  لقضاء 

 املستجدات التقنية. 

طاع الخاص إللقاء محاضرات في استقبال بعض الخبراء من مؤسسات الق  -

 الجامعات في جوانب عملية أو لتثقيف الطالب حول ما يتطلبه سوق العمل. 

: تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص:
ً
 رابعا

 ويتحقق ذلك إجرائيا من خالل ما يلي:

في  - الخاص  القطاع  مؤسسات  من  املمولة  البحثية  الكراس ي  في   التوسع 

يكون   التي  االبتكاري  الطابع  ذات  العلمية  البحوث  على  التركيز  مع  الجامعات 

 لها مردود إيجابي على التنمية االقتصادية. 

 العقود البحثية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص. -

من   - الخاص  القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  للشراكة  مالئم  مناخ  خلق 

 ية والحاضنات ومراكز االبتكار والتميز. خالل إنشاء حدائق البحوث والتقن

 انشاء صندوق خاص لألبحاث الجامعية تموله مؤسسات القطاع الخاص. -

 مراحل تنفيذ التصور املقترح

 املرحلة األولى: التهيئة لتطبيق التصور املقترح :

هذه املرحلة ضرورية ومهمة لكونها تمهد لتطبيق التصور املقترح، ويمكن   تعد

 أن نوجز خطوات تحقيقها إجرائيا فيما يلي:

القطاع   - ومؤسسات  الجامعات  بين  التبادلية  العالقة  تعزيز  ثقافة  نشر 

فوائد  الخاص, مع توضيح  القطاع  الجامعات ومسؤولي  بين منسوبي  الخاص 

 ة االقتصادية. هذه العالقة على التنمي
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العمل على استكمال إصدار اللوائح والقوانين التي تنظم العالقة التبادلية    -

 بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.  

 التطبيق على عدد محدود جدا من الجامعات. -

وتوضيح أهم ما ورد فيها فيما يخص التعليم   2030التعريف برؤية اململكة    -

 االقتصادية.  الجامعي وعالقته بالتنمية 

في الجامعات وفي مؤسسات   - التنظيمية السائدة  الثقافة  العمل على تطوير 

في  تصب  والتي  الطرفين  بين  التبادلية  العالقة  من  يعزز  بما  الخاص  القطاع 

 خدمة التنمية االقتصادية. 

ومؤسسات   عقد   - الجامعات  بين  املشتركة  والورش  واملؤتمرات  الندوات 

العالقة   أهمية  على  الضوء  إلقاء  خاللها  من  يتم  والتي  الخاص,  القطاع 

تحقيق  في  العالقة  هذه  دور  وتوضيح  تعزيزها  وسبل  الطرفين  بين  التبادلية 

 . 2030التنمية االقتصادية وفق رؤية 

ات ورجال األعمال ومسؤولي مؤسسات عقد لقاءات دورية بين قادة الجامع  -

تحقيق  في  تسهم  التي  للطرفين  املشتركة  األدوار  ملناقشة  الخاص,  القطاع 

 التنمية االقتصادية.  

 املرحلة الثانية: اإلعداد لتطبيق التصور املقترح : 

لبدء تطبيق التصور املقترح ويمكن أن   التجهيزات  يتم إعداد  في هذه املرحلة 

 ذه املرحلة إجرائيا في ما يلي: نوجز خطوات تحقيق ه

التواصل والتنسيق مع   - إليها مهام  إنشاء وحدة إدارية داخل الجامعة يسند 

 مؤسسات القطاع الخاص.

مهام    - لها  تسند  اإلدارية  الوحدة  داخل  مختلفة  عمل  وفرق  لجان  تشكيل 

مؤسسات  مع  والتواصل  املختلفة  الجامعة  إمكانيات  عن  تقارير  إعداد 

ص, وتحديد الفوائد االقتصادية التي سيتم تحقيقها من العالقة  القطاع الخا

 بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص. 

 عقد دورات تدريبية للفرق واللجان التي سيسند إليها إنجاز املهام.            -

املادية    - باإلمكانات  الخاص  القطاع  لتعريف مؤسسات  إعالمية  برامج  إنتاج 

تي تمتلكها الجامعة, وما يمكن أن تسهم به إقامة عالقة  والبشرية والبحثية ال

 شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية. 

 املرحلة الثالثة: تطبيق التصور املقترح:

 اشتقاق األهداف قصيرة األجل لتحويل األهداف العامة إلى واقع عملي.  -

 هداف. وضع البرامج التنفيذية الالزمة لتحقيق األ  -

 وضع املوازنات املالية املطلوبة لتحقيق األهداف. -

 تحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف.  -

 املرحلة الرابعة:  املتابعة والتقويم

تطبيق  مراحل  جميع  في  األداء  ومتابعة  مراقبة  املرحلة  هذه  من  واملقصود 

لعالجها.   الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  السلبيات  على  والوقوف  املقترح،  التصور 

 وتتضمن هذه املرحلة الخطوات األربعة التالية: 

األداء، وهذه   -1 وفعالية  قياس كفاءة  أساسها  على  يمكن  التي  املعايير  وضع 

 ير تعبر عن مستويات األداء املرغوبة وهي مشتقة من األهداف. املعاي

2- .
ً
 قياس األداء الفعلي في ضوء املعايير املحددة سلفا

باألداء املعياري وتحديد وتقدير االنحرافات. ومما ال   -3 الفعلي  مقارنة األداء 

تدل على وجود معوقات  أعراض  ليست سوى  االنحرافات  أن هذه  فيه  شك 

لذا هذه   ومشاكل،  لتحديد  ومكثف  إضافي  بتحليل  القيام  من  البد  فإنه 

 املعوقات واملشاكل. 

املعوقات   -4 على  للتغلب  الالزمة  التصحيحية  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ 

 ومعالجة املشكالت التي اكتشفت في الخطوة السابقة. 

 الصعوبات التي تواجه تطبيق التصور املقترح : 

 يق التصور املقترح ما يلي: أهم الصعوبات التي تواجه تطب

الجامعات   - بين  التبادلية  العالقة  تنظم  وقوانين  لوائح  إصدار  صعوبة 

 ومؤسسات القطاع الخاص. 

 نقص الدعم املالي الكافي للبدء بتطبيق التصور املقترح.  -

 عدم قناعة  مؤسسات القطاع الخاص بجدوى تطبيق التصور املقترح.  -

املتحقق  - بالفوائد  الوعي  الجامعات نقص  بين  التبادلية  العالقة  بتعزيز  ة 

 ومؤسسات القطاع الخاص. 

 اعتماد مؤسسات القطاع الخاص على بيوت الخبرة األجنبية لحل مشاكلها. -

املقترح   - التصور  لتنفيذ  والتقويم  والرقابة  املتابعة  ببرامج  االهتمام  قلة 

 ومراجعته بشكل مستمر.

 تطبيق التصور املقترح. إقناع اإلدارة العليا بجدوى  -

الخاص   - القطاع  ومؤسسات  الجامعات  تشجع  مقرة  سياسات  وجود  عدم 

 على إقامة عالقات تبادلية قوية. 

 سبل التغلب على املعوقات  

 للتغلب على الصعوبات التي تواجه تطبيق التصور املقترح نتبع ما يلي:

ت السعودية العمل على إقناع الجهات ذات االختصاص على إعطاء الجامعا  -

املزيد من االستقاللية إلصدار ما تراه مناسب من اللوائح التي تشجع على بناء 

التنمية   تحقيق  في  تساعد  الخاص   القطاع  مؤسسات  مع  تبادلية  عالقة 

 . 2030االقتصادية وفق رؤية 

للتهيئة واإلعداد لتطبيق التصور املقترح بشكل   - املالي املناسب  توفير الدعم 

 مناسب. 

تطبيق   - قبل  الخاص  القطاع  مؤسسات  في  مكثفة  توعية  بحملة  القيام 

الفوائد  بين الطرفين وتوضيح  التبادلية  التصور املقترح حول أهمية العالقة 

 التي ستعود على الطرفين وعلى االقتصاد الوطني. 

تثقيفية عن مزايا   - نقاش  الجامعات وإقامة حلقات  الجيدة ملنسوبي  التهيئة 

ا التصور  الخاص تطبيق  القطاع  مع مؤسسات  تبادلية  بناء عالقة  في  ملقترح 

 ومدى فائدتها على مستوى الجامعات بشكل خاص واملجتمع بشكل عام.

إقناع اإلدارة العليا املسؤولة عن التعليم العالي بتبني تطبيق التصور املقترح   -

 وتوضيح أهميته في دعم التنمية االقتصادية.  

 . التوصيات7

جامعة مع مؤسسات القطاع الخاص ملراجعة املناهج الدراسية  التنسيق ال  -1

 بناء على احتياجات سوق العمل.

 إشراك أعضاء من القطاع الخاص في مجلس أمناء الجامعة. -2

واملختبرات   -3 الورش  من  باالستفادة  الخاص  القطاع  ملؤسسات  السماح 

 التابعة للجامعات.

تع  -4 تطبيقية  بحوث  بإجراء  الجامعات  القطاع  قيام  مؤسسات  مشاكل  الج 

 الخاص وتسويقها

ملؤسسات   -5 الجامعات  في  الجامعية  الخدمات  لتسويق  مراكز  استحداث 

 القطاع الخاص.
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ABSTRACT_The study aimed to know the reality of the relationship between Saudi universities and the 

private sector to achieve economic development in the light of the Kingdom's vision for the Kingdom 2030, and 

then to develop a proposed vision to enhance the mutual relationship between Saudi universities and the 

private sector to achieve economic development in the light of the Kingdom's 2030 vision, and to achieve the 

goal of the study, the researcher used the descriptive survey approach, The study sample consisted of two 

categories, the first: all leaders in four universities, who are university agents, college deans, faculty agents, 

department heads, and managers in partnership and entrepreneurial offices, and they are (801). The second: A 

percentage of the leaders in the largest private sector companies in the Kingdom of Saudi Arabia, Saudi 

Telecom Company, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Al-Rajhi Bank, and Saudi Electricity 

Company (121) individuals. The researcher used the questionnaire as a study tool, and the results of the study 

showed the necessity of coordinating the university with private sector institutions to review the curricula 

based on the needs of the labor market, the presence of members from the private sector in the university’s 

Board of Trustees, and allowing private sector institutions to benefit from the workshops and laboratories of 

universities, and that universities conduct Applied research that addresses the problems of private sector 

institutions and their marketing. The study also came out with a suggested vision to enhance the reciprocal 

relationship between Saudi universities and the private sector to achieve economic development in light of the 

Kingdom's 2030 vision . 
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