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  :ملخص الدراسة
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة : أھداف الدراسة

یادات األكادیمیة بتلك اد المعرفي والتحول الوطني من وجھة نظر القفي ضوء مؤشرات االقتص
  .الجامعات

استخدم الباحث : منھج الدراسة ومجتمعھا وعینتھا وأداتھا واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة
جامعات  ) ٥( من القیادات األكادیمیة في  ) ١٤٦٢( المنھج الوصفي، حیث بلغ مجتمع الدراسة 

وتم اختیار عینة ) الملك سعود، الملك خالد، اإلمام عبد الرحمن بن فیصل، تبوكأم القرى، ( ھي 
من مجتمع الدراسة، واستخدم  ) ٣٠٤(والتي بلغت ) العینة العشوائیة الطبقیة (الدراسة بطریقة 

  .كأداة لجمع بیانات الدراسة) االستبانة ( الباحث 
ابي العام للدرجة الكلیة للمحور األول أظھرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحس: أھم النتائج

والمتعلق بمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر االقتصاد المعرفي والتحول 
  ).عالیة جدًا ( أي بدرجة ) ٤٫٣٧(الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة یساوي 

للمحور الثاني والمتعلق كما أظھرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي العام للدرجة الكلیة 
بمعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر االقتصاد المعرفي والتحول الوطني من 

  ).عالیةً  ( أي بدرجة  ) ٣٫٩١(وجھة نظر القیادات األكادیمیة یساوي 
بین استجابات أفراد ) ٠،٠٥(وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

تبعًا ) االبتكار، التعلیم والتدریب ( لدراسة حول متطلبات خصخصة الجامعات في مجالي عینة ا
  .لمتغیر الجنس لصالح الذكور 

بین )  ٠،٠٥(كما أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
الحوافز (استجابات أفراد عینة الدراسة حول متطلبات خصخصة الجامعات في المجالین األول 

تبعًا لمتغیر الجامعة )  تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات(، والثاني)االقتصادیة والبناء المؤسسي
  .لصالح جامعة أم القرى 

بین ) ٠،٠٥(كما أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
ة في ضوء مؤشرات استجابات أفراد عینة الدراسة حول معوقات خصخصة الجامعات السعودی

) تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات (االقتصاد المعرفي والتحول الوطني تبعًا للجنس في مجال 
  .لصالح الذكور 

حول ) ٠،٠٥(كما أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
)  والبناء المؤسسيالحوافز االقتصادیة(معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في المجال األول 

  .تبعًا للجامعة لصالح أم القرى، والملك خالد، وتبوك
) ٠،٠٥(كما أظھرت نتائج الدراسة أیضًا وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

تبعًا للجامعة لصالح ) االبتكار(حول معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في المجال الثاني 
  .الملك خالد، وتبوك

حول ) ٠،٠٥(ج الدراسة كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وأظھرت نتائ
تبعًا ) تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات(معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في المجال الرابع 

  .للجامعة لصالح أم القرى، والملك خالد، وتبوك
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Abstract 
Title of Study: Privatization of Saudi Universities in the Light of Knowledge 
Economy and National Transformation Indicators 
Researcher: Saleh Joodallah Awwad Al-Nofaie 
Degree: Doctor of Philosophy 
Objectives of the study: 

The study aimed at exploring the requirements and obstacles to the 
privatization of Saudi universities in the light of knowledge economy and the 
national transformation indicators. 
Methodology, population, sample, tools and statistical methods used: 

The descriptive survey approach was employed. The study population was 
(1462) academic leaders in (5) universities (Umm Al Qura, King Saud, King 
Khaled, Imam Abdul-Rahman Bin Faisal, Tabuk). The sample of the study was 
chosen using random stratified sampling and comprised 304 of the study 
population. The questionnaire was used to collect the study data. 
Main results: 

- The grand arithmetic mean of the requirements of privatization of Saudi 
universities in the light of knowledge economy and national transformation 
indicators from the point of view of the academic leaders was (4.37) i.e. (very 
high). 

- The grand arithmetic mean of the obstacles to privatization of Saudi 
universities in the light of knowledge economy and national transformation 
indicators from the point of view of the academic leaders was (3.91), i.e. 
(high). 

- There were statistically significant differences at (α≤0.05) between the 
responses of the study sample which related to the requirements of 
privatization of universities in two fields (innovation, education and training) 
according to gender in favor of males. 

- There were statistically significant differences at (α≤0.05) between the 
responses of the study sample on the requirements of privatization 
universities in the first domain (economic incentives and institutional 
construction) and the second domain (ICT) depending on the university 
variable in favor of Umm Al-Qura University. 

- There were statistically significant differences at (α≤0.05) between the 
responses of the study sample on the obstacles to privatization of Saudi 
universities in the light of knowledge economy and national transformation 
indicators according to gender in the field of (ICT)in favor of males. 

- There were statistically significant differences at (α≤0.05) on the obstacles to 
privatization of Saudi universities in the first field (economic incentives and 
institutional construction) according to the University in favor of Umm Al-
Qura, King Khalid and Tabuk. 

- There were statistically significant differences at (α≤0.05) on the obstacles to 
privatization of Saudi universities in the second field (innovation) according 
to the university in favor of King Khalid and Tabuk. 

- There were statistically significant differences at (α≤0.05) on the obstacles to 
privatization of Saudi universities in the fourth field (ICT) according to the 
University in favor of Umm Al-Qura, King Khalid and Tabuk. 
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  :مقدمة 
یحظى التعلیم العالي والتعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة بعنایة خاصة، ولیس أدل على 

 – وفقھ اهللا –ھذه العنایة من القرار األخیر لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز 
  . وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعلیممن دمج وزارتي التربیة والتعلیم، والتعلیم العالي، في

وال شك أن ھذا القرار یتطلب آلیات عمل جدیدة، وھیكلة حدیثة لكال الوزارتین السابقتین، 
  .ومؤسساتھما التي تستقي تنظیماتھا، وأنظمتھا من تلك الوزارتین

ین  الدول العربیة یعاني في العقد- إن لم یكن كل –وقد أضحى التعلیم العالي في معظم
األخیرین كثرة اإلقبال وزیادة التكالیف من عام آلخر، في الوقت الذي أخذ اإلنفاق الحكومي على 
مؤسساتھ باالنخفاض، وانعكس ھذا القصور على العجز عن توفیر مستلزمات التوسع والنھوض 

   )١، ص٢٠٠٢غبان، ( بنوعیتھ 
ة التي تنتھجھا الدول لتخفیف وتعد خصخصة التعلیم أحد أھم التوجھات والخیارات االستراتیجی

العبء االقتصادي عن المیزانیة العامة، وتوفیر مصادر تمویل أخرى غیر حكومیة تساھم في 
، ناھیك عن كون خصخصة التعلیم )١٣١، ص٢٠٠٥عبداهللا، .( دیمومة التعلیم وتطویره ورقیھ

لتي یقترحھا البنك واحدًة من أھم عناصر اإلصالح االقتصادي ا) ت.د(وكما أشارت عبد المنعم 
الدولي، ومن االستراتیجیات التي تنتھجھا الدول لتحقیق الریادة والتنافسیة وصوًال إلى تحقیق 

  .االقتصاد المعرفي 
وإثر ذلك شھدت عملیة خصخصة التعلیم العالي نموًا ملحوظًا في العدید من بلدان العالم، حیث 

من مؤسسات التعلیم العالي % ٥٠ال تقل عن أصبحت مؤسسات التعلیم العالي الخاص تحتل نسبًة 
  ).١٤، ص٢٠٠٦البرقاوي، ( في بعض الدول ككوریا الجنوبیة والفلبین والیابان 

وفي المملكة العربیة السعودیة أوصى مشروع آفاق الذي أطلقتھ وزارة التعلیم العالي السعودي 
سات المثلى المستنبطة من بضرورة تعزیز ودعم التعلیم العالي األھلي واالستفادة من الممار

التجارب والخبرات والمقارنات الدولیة في استحداث جامعات تطبیقیة وبحثیة متخصصة في عدد 
من المناطق حیث یراعي فیھا التوازن بین المفاھیم النظریة والتطبیقیة، من أجل االرتقاء بالتعلیم 

الحربي، والزھراني، (الریادة العالمیة العالي بالمملكة إلى آفاق جدیدة وجعلھ قادرا على المنافسة و
  ).٢٠٨، ص ٢٠١٦

وجدیر بالذكر أن تخصیص بعض الخدمات واألصول الحكومیة، والتوسع في خصخصة 
، والتي أعلن ٢٠٣٠الخدمات الحكومیة، ھو الھدف االستراتیجي األول في وثیقة رؤیة المملكة 

لعھد السعودي األمیر محمد بن ، والتي یشرف علیھا ولي ا٢٠١٦ إبریل من عام ٢٥عنھا في 
   ) .٤، ص٢٠٣٠وثیقة رؤیة المملكة. ( سلمان بن عبد العزیز

وانطالقًا من ذلك یرى الباحث ضرورة أن تسعى الجامعات في المملكة العربیة السعودیة إلى 
تبنى مفھوم الخصخصة حتى تستطیع الوفاء بأدوارھا األكادیمیة في مجال التدریس، وخدمة 

لبحث العلمي الذي یؤھل الجامعات لمزید من التنافسیة، واإلبداع والریادة، وصوًال إلى المجتمع، وا
تحقیق مراكز متقدمة في مؤشرات االقتصاد المعرفي، بما یساھم بشكل فاعل في تحقیق الرؤیة 

  .٢٠٣٠الوطنیة 
  :مشكلة الدراسة

ؤسسات التي تعول ُتعد مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة من الم
علیھا الدول في خططھا التنمویة، من خالل األدوار التي تقوم بھ تلك المؤسسات والمتمثلة في 
التعلیم، والبحث العلمي، وتأھیل الكوادر الوطنیة في الجانب األكادیمي والتعلیمي في التخصصات 

  .المختلفة
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ا تقوم بدور بارز في تحقیق والیتوقف دور مؤسسات التعلیم العالي عند ھذا الحد، بل إنھ
التفاعل بینھا وبین المجتمع المحیط بھا، عن طریق ما یعرف بخدمة المجتمع بما تقدمھ مؤسسات 
التعلیم العالي من برامج إضافیة أخرى تسعى إلى الرفع من المستوى الثقافي والمعرفي العام 

ك تقوم بربط المجتمع بكافة أفراده للمجتمع من خالل الدورات والبرامج التعلیمیة القصیرة، فھي بذل
  ).٣، ص١٤٢٢السلطان، . ( ومؤسساتھ مع كل ما ھو جدید في مختلف العلوم والفنون

وعلى الرغم من الدور الحیوي الذي تقوم بھ الجامعات إال أنھا الزالت تعاني العدید من 
امعات على الوفاء المشكالت التي تؤثر بدورھا على فعالیة التعلیم العالي، وتحد من قدرة الج

   ) .٣٦، ص٢٠٠٤الخطیب، . ( بمتطلباتھا، والقیام بوظائفھا على الوجھ المطلوب
ھذه المشكالت سیكون لھا تأثیرھا السلبي على قیام الجامعات بأدوارھا الحقیقیة التي تتحقق بھا 

 أنشئت من أجلھا التنمیة المجتمعیة، وستؤثر تأثیرًا مباشرًا، وغیر مباشر على الرسالة السامیة التي
  .تلك الجامعات

ولقد برزت الخصخصة كأحد الحلول المطروحة لعالج أوجھ الخلل في الھیاكل االقتصادیة 
ولم یكن التعلیم العالي بمنأى عن ھذه التوجھات حیث تعالت . ولالرتقاء بمستویات الكفاءة واألداء

ض مسؤولیاتھا السابقة نظرًا بعض أصوات الساسة والمثقفین تنادي بضرورة تخلي الدولة عن بع
لمحدودیة مواردھا مع تزاید أعبائھا، وتدعو رجال األعمال والقطاع الخاص والمواطنین للمساھمة 

  ).٣، ص٢٠٠٦البرقاوي، .( في تحمل تلك األعباء
 – مھدت الطریق أمام مؤسسات الدولة عمومًا ٢٠٣٠ویعتقد الباحث أن رؤیة المملكة 

 لتبني مداخل حدیثة، وآلیات عمل جدیدة تواكب تطلعات –خصوصًا ومؤسسات التعلیم العالي 
الرؤیة وتشارك بفاعلیة في تحقیقھا من خالل تبني مفھوم الخصخصة والذي سیخفف بعضًا من 

  .األعباء اإلداریة والمالیة التي تقوم بھا الدولة تجاه ھذه الجامعات
خصة، إن لم تساھم تلك البرامج في وتخفیف تلك األعباء لیس ھدفًا في حد ذاتھ لبرامج الخص

نقالٍت نوعیة للتعلیم في المملكة، والتي تشھد حالیًا حراكًا مجتمعیًا وتعلیمیًا شامًال وواسعًا في 
المضي بخطًى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، بعیدًا عن االقتصاد المعتمد على الموارد 

  ).١٤٣٥وزارة االقتصاد التخطیط، . ( الطبیعیة
ومن ھذا المنطلق ستعمل ھذه الدراسة على بناء تصور مقترح لخصخصة الجامعات السعودیة 

  :في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، من خالل اإلجابة على التساؤالت التالیة
ما متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي، والتحول  -١

 ظر القیادات األكادیمیة ؟الوطني من وجھة ن
ما معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي، والتحول  -٢

 الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة ؟
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول متطلبات  -٣

االقتصاد المعرفي والتحول الوطني عند خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات 
ُتعزى إلى متغیرات الجامعة، الرتبة العلمیة، الجنس، مسمى ) α: ٠٫٠٥(مستوى الداللة 

 الوظیفة الحالیة، سنوات الخبرة ؟
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول معوقات  -٤

ؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني عند خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء م
ُتعزى إلى متغیرات الجامعة، الرتبة العلمیة، الجنس، مسمى ) α: ٠٫٠٥(مستوى الداللة 

 الوظیفة، سنوات الخبرة ؟
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ما التصور المقترح لخصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي  -٥
 والتحول الوطني ؟

  :أھداف الدراسة 
رف على متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد التع -١

المعرفي والتحول الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة في الجامعات السعودیة، 
الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، االبتكار، التعلیم : (والمتمثل في المجاالت التالیة

 ) . ٢٠٢٠لمعلومات، برنامج التحول الوطني والتدریب، تكنولوجیا االتصاالت وا
التعرف على معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد  -٢

المعرفي والتحول الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة في الجامعات السعودیة، 
ار، التعلیم الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، االبتك: (والمتمثل في المجاالت التالیة 

 ).٢٠٢٠والتدریب، تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، برنامج التحول الوطني 
التعرف على  الفروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول  -٣

متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول 
ُتعزى إلى متغیرات الجامعة، الرتبة العلمیة، ) α: ٠٫٠٥(الوطني عند مستوى الداللة 

 .الجنس، مسمى الوظیفة، سنوات الخبرة 
التعرف على الفروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول  -٤

معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول 
ُتعزى إلى متغیرات الجامعة، الرتبة العلمیة، ) α: ٠٫٠٥(الوطني عند مستوى الداللة 

 .الجنس، مسمى الوظیفة، سنوات الخبرة 
بناء تصور لخصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول  -٥

 .الوطني
  :أھمیة الدراسة

 :             تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من خالل 
  من أوائل الدراسات في موضوع خصخصة -  علم الباحث  بحسب–تعد ھذه الدراسة 

 .الجامعات السعودیة
 أھمیة موضوع خصخصة التعلیم العالي، وندرة ما كتب عنھ في المملكة العربیة السعودیة _

 حیث تعمل ھذه الدراسة على التعرف على متطلبات ومعوقات - على حد علم الباحث 
االقتصاد المعرفي، والتحول الوطني، خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات 

وبناء تصور مقترح لخصخصة الجامعات السعودیة في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي 
 .والتحول الوطني

  یأمل الباحث أن تكون ھذه الدراسة إضافة علمیة لحقل المعرفة وأن تفتح أفاقًا جدیدة للباحثین
بیة السعودیة، وأن تسھم في إثراء في مجال خصخصة التعلیم العالي في المملكة العر

 .المكتبة العربیة والمحلیة بھذا النوع من الدراسات الھامة 
   على –نظرًا لقلة الدراسات المحلیة التي تناولت تطبیق الخصخصة في الجامعات السعودیة 

 فإن نتائج ھذه الدراسة ستسھم ومن خالل التصور المقترح، في توجیھ –حد علم الباحث 
 .م نحو تطبیقات الخصخصة في تلك الجامعاتاالھتما

  وما تتضمنھ من أھداف ورؤى للتحول الوطني لمملكة ما بعد ٢٠٣٠أھمیة رؤیة المملكة 
النفط، والتي تسعى لتبني اقتصاد المعرفة، وھذا ال یتأتى إال من مؤسسات التعلیم العالي 
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 االقتصاد المعرفي، وھذه والمراكز البحثیة الفاعلة التي تبني توجھاتھا في ضوء مؤشرات
 . في المساعدة على التطبیق العملي لتلك التوجھات-  بإذن اهللا –الدراسة ستسھم 

  یأمل الباحث أن تسھم ھذه الدراسة في حل بعض المشكالت التي تعاني منھا مؤسسات التعلیم
 .العالي، والتي قد یكون من مسبباتھا انخفاض الدعم الحكومي

 سًا علمیًا من خالل بناء التصور المقترح الذي یساعد القیادات في تقدم ھذه الدراسة أسا
الجامعات السعودیة على تبني مفھوم الخصخصة في ضوء مؤشرات االقتصاد الوطني، 

 .٢٠٣٠بما یسھم في تحقیق رؤیة المملكة 
  :حدود الدراسة

 خصخصة الجامعات السعودیة في"اقتصرت ھذه الدراسة على موضوع : الحد الموضوعي .أ 
 .ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني 

طبقت ھذه الدراسة على عینة ممثلة من القیادات األكادیمیة في الجامعات : الحد المكاني  .ب 
 جامعة الملك –جامعة أم القرى ( السعودیة، وتضمنت العینة القیادات األكادیمیة في كل من 

 ).  جامعة تبوك–من بن فیصل  جامة اإلمام عبدالرح– جامعة الملك خالد –سعود 
/ ١٤٣٨طبقت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحد الزماني  .ج 

 .ھـ ١٤٣٩
في الجامعات )  ذكور، وإناث( اقتصرت ھذه الدراسة على القیادات األكادیمیة : الحد البشري .د 

ء الكلیات، عمداء العمادات عمداء الكلیات، وكال( السعودیة في المملكة العربیة السعودیة 
 ).المساندة، وكالء العمادات المساندة، رؤساء األقسام 

  :مصطلحات الدراسة
  :الخصخصة

زیادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكیة األنشطة : یعرف البنك الدولي الخصخصة بأنھا
   ).٧١، ص١٩٩٧. ( واألصول التي تسیطر علیھا الحكومة أو تملكھا 

 أن الخصخصة ھي طریقة تفكیر برجماتیة تقوم على تصور نظام جدید لتقسیم ویرى البعض
العمل والمھام داخل االقتصاد القومي بین الحكومات والقطاع الخاص، یتم من خاللھ تخلي الحكومة 

   ).Kikeri & all, 1992 : p24. (عن بعض المھام واألنشطة للقطاع الخاص ولیس العكس
نھا فلسفة اقتصادیة حدیثة ذات استراتیجیة لتحویل عدد كبیر من بأ) ١٤٣٤( ویعرفھا مراد 

القطاعات االقتصادیة، والخدمات االجتماعیة التي ال ترتبط بالسیاسة العلیا للدولة من القطاع العام 
  .إلى القطاع الخاص

  :خصخصة التعلیم
عض المؤسسات إسناد الحكومة بناء أو إدارة أو تمویل ب: بأنھا) ٢٠١٠(یعرفھا محمد وتھامي

التعلیمیة أو إسناد المھام األخرى في التعلیم للقطاع الخاص، لیقوم بتلك المھام باالشتراك مع 
أو بدون االشتراك معھا بھدف توفیر مزید من الفرص التعلیمیة وتحسینھا وتحقیق ، الحكومة
  .التنافس

  :خصخصة الجامعات
أو تفویضھ في إنشاء أو تشغیل أو إدارة إشراك القطاع الخاص : یمكن تعریفھا إجرائیًا بأنھا

التدریس، البحث ( وتمویل الجامعات السعودیة الحكومیة بجمیع أنشطتھا لتقوم بوظائفھا الثالث 
، في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، وبما یتوافق مع )العلمي، خدمة المجتمع 

  . سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة
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  :القتصاد المعرفيا
ھو االقتصاد الذي ُینشئ الثروة من خالل عملیات المعرفة وخدماتھا، في القطاعات المختلفة 

، ٢٠٠٨نجم، .(باالعتماد على األصول البشریة والال ملموسة وفق خصائص وقواعد جیدة
  ).٢٥ص

ة بأنھ فرع من العلوم األساسیة یھدف إلى تحسین رفاھی) ١٥، ص٢٠٠٤( ویعرفھ  خضري
األفراد، والمنظمات، والمجتمع عن طریق دراسة نظم إنتاج وتصمیم المعرفة ثم إجراء تنفیذ 

  .التدخالت الضروریة لتطویر ھذه النظم 
 یدور الذي االقتصاد"  فیعرفانھ بأنھ   Houghton and Sheehen ( 2010: p. 2)أما 

 من اإلفادة خالل الحیاة، من ةنوعی تحسین بھدف وتوظیفھا، وابتكارھا المعرفة على الحصول حول
للمال،  كرأس البشري العقل متطورة، واستخدام تكنولوجیة ثریة، وتطبیقات معلوماتیة خدمة

 االقتصادي المحیط طبیعة في االستراتیجیة التغیرات من مجموعة إلحداث العلمي البحث وتوظیف
 وعالمیة االتصاالت لوجیاوتكنو العولمة تحدیات مع وانسجاًما استجابة لیصبح أكثر وتنظیمھ
  ".المستدامة والتنمیة المعرفة

  :مؤشرات االقتصاد المعرفي
ا ًا بأنھ ث إجرائی ا الباح ة : " یعرفھ اییر األربع سي، ( المع اء المؤس صادیة والبن وافز االقت الح

ات        ا المعلوم صا      ) االبتكار، التعلیم والتدریب، االتصال وتكنولوجی دولي لالقت ك ال دھا البن ي اعتم د الت
ات        ى البیان اء عل ة، بن سویق المعرف اج وت ي انت دول ف ن ال ة م ستوى مجموع اس م ي قی ي ف المعرف

  .والمعلومات المتوافرة عن تلك الدول
  :التحول الوطني

ھو برنامج یھدف إلى تطویر العمل الحكومي وتأسیس البنیة التحتیة الالزمة لتحقیق رؤیة 
وثیقة برنامج التحول . ( وحاتھا ومتطلباتھا، واستیعاب طم٢٠٣٠المملكة العربیة السعودیة 

  ).٦، ص٢٠٢٠الوطني
  :اإلطار النظري
  الخصخصة في التعلیم:  المبحث األول

  : مفھوم الخصخصة:  أوًلا
  : من أبرز المفاھیم والتعریفات للخصخصة التعریفات التالیة

ة العامة نقل ملكیة أو إدارة المؤسس: " أن الخصخصة تعني) ٢٤، ص١٤٢٠(یرى بن أوانج 
إلى القطاع الخاص، سواء اتخذ ذلك شكل البیع المباشر أو المبادلة بالدیون، أو من خالل عقود 

  ".اإلدارة أو التأجیر 
من أعمال السیادة االقتصادیة "أن الخصخصة تعد ) ٣، ص ٢٠٠٠(بینما یرى عوض 

لیة یراد منھا نقل وصورة من صورھا، تختص بإجراءاتھ السلطة التشریعیة أو التنظیمیة، وھي عم
ملكیة المشروعات العامة المملوكة للدولة بكاملھا أو جزء منھا إلى الملكیة الخاصة المتمثلة في 

اجتماعیة أو اقتصادیة أو ( القطاع الخاص مؤسسات أو أفراد؛ وذلك لتحقیق ضرورات 
  )".الخ...سیاسیة
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  : نشأة الخصخصة، ومبرراتھا وأھدافھا: ثانًیا
  :ةنشأة الخصخص -

ابن "ترجع فكرة تطبیق الخصخصة، والتي تھدف إلى نمط اإلنتاج الخاص إلى العالم 
، عندما تحدث في مقدمتھ عن أھمیة إشراك القطاع الخاص باإلنتاج، وذلك منذ أكثر من "خلدون

  ).١٢، ص٢٠٠٧عبوي، .(م١٣٧٧ستمائة عام في 
وھي فكرة تدل على ، یةفقد تحدث ابن خلدون عن أھمیة اضطالع القطاع الخاص باإلنتاج

وسالمة أدائھ وكفاءة أسالیبھ ، فھم ابن خلدون وإدراكھ في وقت مبكر ألھمیة القطاع الخاص
، باإلضافة إلى تدخل القطاع الخاص في تنفیذ بعض المشاریع العامة بدًال من الحكومة المركزیة

.  الخبرة اإلداریةنظًرا الرتفاع تكلفة قیام الحكومة بالتنفیذ، أو الفتقار الحكومة إلى
  ).١١، ص١٩٩١،منصور(

و یمتد تاریخ الخصخصة في النظام االقتصادي إلى البدایات األولى للنشاط االقتصادي حیث 
كانت اقتصادیات الدول بدأت منذ فجر تاریخھا بالخصخصة، وكأن األفراد یملكون مقدرات عیشھم 

لعدید من االختصاصات بدًلا من األفراد ومعاشھم وأمنھم وسالمتھم، ثم قامت الحكومات بالقیام با
الخ، ولكن حینما بلغ العالم القرن ...من أمن ودفاع وإسكان وصحة وتعلیم واتصاالت ومواصالت

الثامن عشر قام المفكرون االقتصادیون وفي مقدمتھم آدم سمیث یطالبون الحكومة بأن تترك للقطاع 
  ).١٥ص، ١٤٢١ساعاتي، . (الخاص مسؤولیة الخدمات العامة

وقد وجدت أول عملیة لتطبیق الخصخصة في الواقع العملي منذ أواخر القرن السادس عشر 
أثناء تطور الصراع بین المملكة المتحدة وأسبانیا، وأما ثاني عملیة للخصخصة في العالم، فیرجع 

. ( ١٦٧٦إلى سماح بلدیة نیویورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدینة عام 
   ).١١، ص٢٠٠٧بوي، ع

م نادى بالخصخصة العالم آدم سمیث ١٧٧٦الذي نشره عام ) ثروة األمم ( وفي كتابھ الشھیر 
)Adam Smith (  أبو االقتصاد، وذلك باالعتماد على قوى السوق والمبادرات الفردیة من أجل

لكلي أو الجزئي، وبالتالي تحقیق الكفاءة االقتصادیة سواء على المستوى ا، التخصص وتقسیم العمل
، ص ٢٠٠٤الربیعي . (وھي أفكار تشكل جوانب ھامة ترتبط بصورة مباشرة بسیاسة الخصخصة

١٢٥(  
أما استخدام الخصخصة كسیاسة اقتصادیة فقد بدأ في السبعینیات من القرن العشرین، سبقھا 

إقامة مصانع عندما بدأت في أواخر القرن التاسع عشر ب، تجربة رائدة ناجحة للحكومة الیابانیة
وصناعات معینة تم بیعھا إلى الشركات واألفراد، وھذه التجارب تكاد تكون األولى من نوعھا في 
وضع أسس لمفھوم الخصخصة في العالم، وقد لعبت دوًرا مھًما في الیابان من خالل تشجیعھا 

، ٢٠٠٧عبوي، ) ( ٩، ص٢٠٠٣عویضة ، .(للصناعات الوطنیة، وانتشارھا في القطاع الخاص
  ).١١ص

) بیتردركر( وقد ظھرت فكرة الخصخصة في القرن العشرین أیًضا في كتاب عالم اإلدارة 
، حیث كانت البدایة الحقیقیة للبدء في تطبیق أول عملیة نقل للملكیة العامة إلى القطاع ١٩٦٨عام 

، مةوكان ذلك في الوالیات المتحدة عندما اتجھت إلى بیع المؤسسات العا، م١٩٦٩الخاص عام 
مبتدئة بصناعة النقل والطاقة واالتصاالت والفوالذ وبناء السفن، وتم تطبیقھا في نقل الملكیة العامة 

   ).٩، ص٢٠٠٣عویضة، .( م١٩٧٣إلى الملكیة الخاصة في جمھوریة تشیلي عام 
وكانت المرحلة التالیة من الخصخصة عندما قام حزب المحافظین البریطاني بخصخصة 

لصناعیة والخدمیة التي قام بتأمیمھا حزب العمال البریطاني بعد الحرب معظم المشروعات ا
العالمیة الثانیة، ثم بعد ذلك بدأت الموجة األولى للخصخصة حیث بدأت في عھد مارجریت تاتشر 
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بحجمھا الكبیر، والزخم اإلعالمي حولھا، والصراع ) م١٩٨٢و١٩٧٩(في بریطانیا بالفترة ما بین 
 طبقة العمال فیھا، وبالرغم من المعارضة العمالیة لتاتشر إال أنھا وبإرادة المریر، والمؤثر مع

حدیدیة استطاعت أن تمضي في تطبیق سیاستھا االقتصادیة، وكانت الخصخصة إحدى األدوات 
الھامة التي اتخذتھا، وذلك بأنھا تمت بإطار توجھ فكري فلسفي یتبنى أفكار االقتصادیین 

ین القتصاد السوق، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقیام بالدور الكالسیكیین الجدد الداع
بإحداث انكماش بدور ) تاتشر ( السیاسي في اإلنتاج، واالزدھار االقتصادي، وبذلك سعت الحكومة 

  )١١، ص٢٠٠٧عبوي، .(الدولة في القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة
ألمریكي دیفید أوزبورن في كتابھ الشھیر وفي العقد األخیر من القرن العشرین تناول المفكر ا

مفھوم التخصیص على مستوى المشروعات الحكومیة مشیًرا إلى أنھ على ) إعادة اختراع الحكومة(
الحكومة أن تتحول إلى المشرف، ولیس المنفذ للمشاریع، وتترك للقطاع الخاص مسؤولیة تنفیذ 

لى المشاریع والقطاع الخاص یتولى البرامج والمشروعات، أو یكون دور الحكومة اإلشراف ع
  )٢٢، ص ١٤٢٠ساعاتي، .(إدارة وتنفیذ تلك المشاریع

وبعد انھیار الكتلة الشرقیة وعلى رأسھا االتحاد السوفیتي، وتحرر معظم دول أوربا الشرقیة 
من الھیمنة السوفیتیة، وما تبع ذلك من محاوالت للتحلل من قیود ومبادئ االشتراكیة كان لذلك كلھ 

ور في تعزیز الخصخصة، خاصة بعد أن تبین أن االتحاد السوفیتي في ظل النظام االقتصادي د
االشتراكي بعد فترة زمنیة طویلة ھو عبارة عن دول كبیرة من العالم الثالث، فالتنمیة فیھ كانت 
متردیة في كل القطاعات، حیث كان االھتمام بالقطاع العسكري، وھذه األحداث عززت الرغبة 

معظم شعوب وحكومات أوروبا الشرقیة للتوجھ نحو االقتصادیات الرأسمالیة، األمر الذي لدى 
  )١٢، ص٢٠٠٧عبوي، . (شجع وخلق البیئة المالئمة لظھور الخصخصة

كما أن ھناك مبادرات قام بھا البنك الدولي لتشجیع الدول النامیة على اإلسراع بتبني فكرة 
عجز والفقر، وبذلك أصبحت الخصخصة أحد العناصر الخصخصة كوسیلة مالئمة للتخلص من ال

األساسیة في العصر الحدیث التي یجب توفیرھا في البلدان النامیة لتسھیل تعامل ھذه الدول مع 
، ٢٠٠٧عبوي . (الدول الكبرى والمتقدمة إضافة إلى ضرورة تعاملھا مع المنظمات الدولیة

  ).١١ص
معظم األنشطة االقتصادیة في بدایتھا بدأت ومن العرض السابق لنشأة الخصخصة یتضح أن 

في القطاع الخاص، كما أن بدایة ظھور مفھوم الخصخصة في العصر الحدیث بدأ مع مطلع 
  .السبعینیات في القرن المیالدي الماضي، ولكن فكرة الخصخصة سبقت تداول مفھومھا بقرون

  :مبررات الخصخصة -
لحكومات إلى ضرورة قبول مفھوم الخصخصة یوجد العدید من األمور المساعدة التي تدفع ا

إنھ توجد قواسم : في قطاعاتھا اإلنتاجیة، وھي متغیرة من دولة إلى أخرى، إال أنھ یمكن القول
  : مشتركة عامة یمكن منھا أن نقسم المبررات والدوافع العملیة إلى ما یلي

  : من أبرز المبررات االقتصادیة لألخذ بالخصخصة: مبررات اقتصادیة
 ا یتمتع بھ القطاع الخاص من مرونة وقدرات ومھارات بشكل یساعد أكثر على تشجیع م

، ٢٠٠٧عبوي، . (االستثمار، وزیادة رأس المال وتحسین فرص العمل، وتخفیف البطالة
 ).١٣ص

 وبث الثقة في القطاع الخاص ، تعد الخصخصة أداة مثلى لخلق المناخ المالئم لالستثمار
طویل األجل في القطاعات اإلنتاجیة المختلفة كما تلعب الخصخصة لإلقدام على االستثمار 

دوًرا خالًقا في تطویر سوق رأس المال؛ ألنھا تجذب المؤسسات المالیة والمستثمرین 
  ).١٨، ص٢٠٠٧موسى، . (المتخصصین
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العجز المتواصل والمستمر في الموازنة العامة خاصة في دول العالم : مبررات ودوافع مالیــة
یة من األمور التي شجعت خصخصة بعض القطاعات، حیث دفع ھذا العبء الكبیر على النام

 )١٣، ص٢٠٠٧عبوي، .(الحكومات تبني الخصخصة للتخفیف من ھذه األعباء
  تعمل الخصخصة على تخفیف أعباء تقدیم الخدمات، وأعباء دعم بعض ھذه الخدمات، بل قد

زانة الدولة من خالل بیع الشركات التي یزید األمر إلى اعتبار الخصخصة مصدر لتمویل خ
 ).٢٨، ص٢٠٠٣ماھر، . (تؤول إلى الدولة

  تؤدي الخصخصة إلى تولید إیرادات كبیرة تستخدم في قضاء الدیون العامة مما یساعد في
تخفیف أعباء الدول، وفي حالة استغالل ھذه اإلیرادات في البنیة التحتیة، فإن ذلك سیعمل 

  ).٧، ص١٩٩٧عماري، . (لمالیة العامةعلى تقلیل الضغط على ا
، ربما تكون الوسیلة المناسبة )التحول إلى الملكیة الخاصة( الخصخصة : مبررات اجتماعیة

لتحقیق، وإیجاد الحافز الشخصي على اإلنتاج، والقضاء على السلبیة، وعدم االلتزام بالقواعد، 
ؤدي إلى القضاء على بعض المشكالت وتحقیق انضباط في السلوك داخل مجاالت العمل، كما أنھا ت

ماھر، ( االجتماعیة، فالقطاع الخاص أقدر على محاسبة العامل الذي یھمل أو یقصر في عملھ 
  ). ٣٠، ص٢٠٠٣

تركز الخصخصة على رفع المنافسة الحرة، وھذا یعني ضرورة البحث عن موارد : مبررات إداریة
ین، وأمور التوظیف والحوافز، والعمل على بشریة متمیزة وماھرة خاصة في مجال سیاسات التعی

تنمیة مھارات وقدرات ھؤالء األفراد إضافة إلى التركیز على ضرورة توافر أبنیة تنظیمیة متطورة 
 ).١٤، ص٢٠٠٧عبوي،.(من حیث الھیاكل وطرق وأسالیب العمل واإلجراءات

 كالت إداریة ظھرت الدعوة إلى الخصخصة كمخرج لما یواجھھ القطاع العام من مأزق ومش
التدخالت في اإلدارة، وتعدد : أدت إلى تدني مستوى الخدمات التي یقدمھا للمواطنین، مثل

جھات اإلشراف والمتابعة والرقابة، وذلك یؤدي إلى إصابة القرار اإلداري بالعقم، ویدفن 
وقت المبادرات الفردیة ویكسبھا البطء والتعقید، ویفقدھا اإلحساس بعنصر الزمن واحترام ال

 ).٦٠، ص١٩٩٣عبد الخالق، (
  مركزیة القرارات التي من شأنھا أن تؤثر على سرعة اتخاذ القرار، تفتح الباب أمام ممارسة

ضغوط سیاسیة على متخذ القرار تستھدف تحقیق مصالح فئة أو فئات معینة، مما یترتب 
   ).٣ ص،٢٠١٢ھندي، . ( علیھ سوء تخصیص الموارد، وتأجیل قرارات استثماریة ملحة

ماھر، ( ،)٨٦، ص٢٠٠٧العشماوي، ( وفي كل األحوال فإن مجموعة كبیرة من الباحثین 
یتفقون على أن تبني استراتیجیات الخصخصة یترتب علیھ بعد المنظمة عن ) ٢٩، ص٢٠٠٣

البیروقراطیة، وأن الھدف الرئیس منھا ھو توفیر الحوافز الفردیة، أو المؤسسیة بین المنظمات، 
 یقود إلى زیادة اإلنتاج وارتفاع مستوى جودة األداء، وبالتالي القدرة على البقاء والنمو وھذا األمر
  .واالستمرار

  :                                                       متطلبات ومقومات الخصخصة: ثالثًا
ألسلوب تتنوع متطلبات الخصخصة تبعًا لنشاط المنظمات المراد خصخصتھا، وكذلك تبعًا 

الخصخصة المراد تطبیقھ، من حیث بقاء المنظمة تحت ملكیة الدولة من عدمھا، ولكن في اإلجمال 
  :ھناك متطلبات مشتركة یمكن األخذ بھا عند النیة في تطبیق برامج الخصخصة ومنھا

تھیئة البیة العامة، وُیقصد بذلك إعادة النظر في التشریعات، وإعادة ھیكلة السیاسة العامة،  -
  .شكل یحدد بوضوع الدور الذي سیلعبھ كل من القطاع العام والقطاع الخاصب
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تھیئة كل من البیئة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئة التنظیمیة واإلداریة والقانونیة، وأن یأخذ  -
برنامج الخصخصة مداه الزمني على مراحل دون عجلة، وعلى أساس من التعلم من 

  .التجاربو المراجعة والتصحیح
  .التوعیة بفكرة الخصخصة وأھدافھا ومتطلباتھا وفوائدھا لالقتصاد الوطني -
  .استحداث سیاسات جدیدة، لضمان استمرار الخدمات دون اإلضرار بالمستفید -
  .إضفاء مزید من الشفافیة والوضوح عند تطبیق برامج الخصخصة  -
إیجاد حزمة من تھیئة المناخ التنافسي، وإعادة تنظیم وحدات القطاع العام، من خالل  -

القوانین المكتملة، إضافة إلى مراجعة القوانین الموجودة حتى ال تتعارض مع توجھات 
   )٢٠١٢حسن، . ( الخصخصة

وإلى جانب ما سبق یتطلب تطبیق الخصخصة ضرورة تھیئة كل من البیئة االجتماعیة 
الخصخصة یحتاج لیأخذ واالقتصادیة، والبیئة التنظیمیة، واإلداریة والتشریعیة، ذلك أن برنامج 

مداه الزمني؛ أن یتم على مراحل، وعلى أساس التعلم من التجارب، والمراجعة والتصحیح، كما 
یجب أن تؤخذ الظروف والمتغیرات البیئیة بعین االعتبار عند رسم استراتیجیة الخصخصة، وإعداد 

  ).٩ص: ٢٠١٢حسن ،. (برنامجھا التنفیذي
  :یاتھاإیجابیات الخصخصة، وسلب: رابعا
  إیجابیات الخصخصة:  

ُتنعت الخصخصة بأنھا وسیلة لإلصالح االقتصادي، حیث أدت كما یرى عدد من الباحثین 
إلى زیادة في اإلنتاج، ومستوى جودة أعلى في المؤسسات التي تبنت ھذا التوجھ، وھناك العدید من 

  :اإلیجابیات التي حققتھا الخصخصة منھا
 ة إصالح تنظیمي یغطي كال من الھیاكل التنظیمیة واللوائح أن الخصخصة تقوم بإجراء عملی

المختلفة الخاصة بنشاط المؤسسات اإلنتاجیة العمومیة، والمؤسسات الحكومیة المسؤولة 
 .عن سیاسات االستثمار، ثم السیاسات المالیة والنقدیة

 نتاج تؤدي الخصخصة إلى رفع كفاءة المؤسسات الخاصة من خالل تحقیق الحجم األمثل لإل
 .الذي یؤمن للمنتجین أقصى ربح ممكن

  تساعد الخصخصة على تركیز الضوء على نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساتھ اإلنتاجیة
 .باعتبار أن ھذا القطاع تتوفر فیھ عناصر الكفاءة االقتصادیة ومقوماتھا

  تؤدي الخصخصة إلى استحداث وظائف ومجاالت عمل جدیدة، حیث إن أحد األھداف
سة لبرامج الخصخصة الوطنیة وتوسیع قاعدة الملكیة الخاصة ھو إضافة فرص عمل الرئی

جدیدة والتخفیف قدر اإلمكان من نسبة البطالة المنتشرة في فئات المجتمع بتخصصاتھم 
   ).٦٠، ص٢٠٠٥قنوع، . ( وخبراتھم في مختلف المجاالت

  :، أن من إیجابیات الخصخصة)٣١، ص٢٠٠٣الحراحشة، (ویرى 
قاعدة اإلنتاج من خالل إتاحة المجال لزیادة عدد الھیئات المنتجة، إضافة إلى زیادة توسیع  -

عدد أصحاب رؤوس األموال الداخلة في اإلنتاج السلعي والخدمي، وھذا یؤدي إلى زیادة 
 .دخول المنتجین

تطویر الخدمات المقدمة للمواطنین واالرتقاء بمستواھا الكمي والنوعي، حیث یمكن للقطاع  -
خاص توفیر خدمات أفضل في قطاعات كثیرة إذا ما أخضع لشروط تملیھا مصلحة ال
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المواطن وخلق حالة من التنافس في السوق تستطیع الحكمة من خاللھ حث الشركات على 
 .تقدیم الخدمة األفضل واالبتعاد عن االحتكار واستغالل حاجة المواطن لھذه الخدمة

 :ومن إیجابیات الخصخصة كذلك
تصاد العام للبلد، حیث أن رغبة المؤسسات الخاصة في تحقیق وزیادة األرباح دعم االق -

تدفعھا إلى تطویر وتوسیع الخدمات التي تقدمھا وتنتجھا، مما یؤدي إلى سد جزء كبیر من 
حاجة البلد أو سدھا بالكامل أو حتى التصدیر للدول األخرى وكل ذلك یعد دعمًا كبیرًا 

 .قوميلالقتصاد الوطني والدخل ال
ضمان التوازن التقني واالقتصادي واالجتماعي ما بین العرض والطلب مع تعزیز دور  -

األجور والحوافز في استقرار العاملین وتطویر كفاءتھم اإلنتاجیة وبالتالي تصحیح 
 .االتجاھات السلبیة التي ترافق نشاط المنشآت في القطاع العام

فالبیئة االقتصادیة . ادھا على المدى الطویلتؤدي إلى استقرار وضع الدولة المالي واقتص -
 ).٣١، ص٢٠٠٦القضاة، . ( المستقرة عنصرًا أساسیًا في جذب االستثمار األجنبي

اعتماد ربط األجور باإلنتاجیة على أساس تحفیزیة األمر الذي ینعكس بدوره على زیادة  -
العاملین على عكس ما كفاءة األداء وتحسین النوعیة وتنشیط االستخدام نتیجة التنافس بین 

ھو معمول بھ في المؤسسات الحكومیة التي تمارس فیھا األنشطة التقلیدیة في التشغیل 
 ).١٣١، ص١٩٩٧الجمیل، . ( وتحدید األجور والرواتب والحوافز

وجود المناخ التنافسي الذي تعمل في ظلھ منشآت القطاع الخاص وإیجاد بیئة للمنافسة ما بین  -
، یدفعھا للتطویر وممارسة العمل والنشاط لتعزیز موقعھا اإلنتاجي المنشآت اإلنتاجیة

واالعتماد على قدراتھا الذاتیة لتطویر كفاءتھا اإلنتاجیة وبناء إستراتیجیتھا التسویقیة 
عطیة، ) (٣١، ص١٩٩٥عثمان، (وتحدیث مساراتھا التكنولوجیة في عملیات اإلنتاج 

 ).١٠٤، ص٢٠٠٢
خاصة في حالة استمرار اإلنفاق في مشاریع الدولة، إذ أن باعث تالفي الخسائر المتراكمة و -

الربح في الملكیات الخاصة ھو الكفیل بتوفیر اإلیرادات وتحقیق الفوائض المالیة التي 
 ).٧١٨، ص١٩٩٨الفاعوري، وجولو، . (تساعد بدورھا على تطویر المنشآت ذاتیًا 

م خدماتھا للمواطنین بمزید من تحسین مستوى أداء المنشآت المخصخصة وتطویره، لتقد -
الكفاءة من خالل تحرر قرارات اإلدارة، وربط العاملین بعائد وأرباح المشروع، وبأسعار 

  ).٢٤، ص٢٠٠٧العكالیك، .(تتناسب مع تلك الخدمات نتیجة إدارتھا على أسس تجاریة
  :إلى أن من إیجابیات الخصخصة في التعلیم ما یلي ) ٢٠٠٤(ویشیر الرفاعي 

 د التكالیف المستخدمة في المصروفات التشغیلیةترشی. 
 إتباع األسالیب العلمیة في إدارة وتطویر المؤسسات التربویة. 
 تحسین نوعیة التعلیم وزیادة كفاءتھ. 
 ـ، ١٤٣٨العتیبي، . ( تطبیق مبدأ المساءلة والمحاسبیة في بناء وتجھیز المباني المدرسیة

  ).٦٢ص
  :سلبیات الخصخصة  -

  :اإلیجابیات المتعددة لعملیة الخصخصة إال أن لھا سلبیات منھاعلى الرغم من 
ابتعاد الخصخصة عن ھدفھا الحقیقي المتمثل في زیادة اإلنتاجیة والكفاءة، إذا لم یتم إعادة  -

 .تأھیل العاملین وتدریبھم في القطاع العام الذي سوف یتم تحویلھ إلى القطاع الخاص
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قل بصورة كبیرة عن القیم السوقیة لھا، وذلك لصعوبة بیع مشروعات القطاع العام بأسعار ت -
تحدید أسعار األسھم بشكل دقیق بسب بعدم وجود أي تعامل سابق في أسھم الشركات العامة 

 )٣٢ – ٣١، ص ٢٠٠٣الحراحشة، . (األمر الذي یجعل عملیة التسعیر عملیة معقدة
 سیطرتھا على الخدمة احتكار الخدمات، حیث تعمد كثیر من مؤسسات القطاع الخاص بعد -

وانفرادھا بالسوق ویتحول ھمھا األساسي إلى عملیة جني األرباح دون تحقیق أي تطور أو 
 ).٣١، ص٢٠٠٦القضاة، . (تقدم في نوع الخدمة

الخوف أن تؤدي عملیة الخصخصة في بعض المؤسسات العامة إلى رفع أسعار الخدمات  -
لى تقلیص الخدمات عن المناطق غیر الربحیة إلى معدالت تفوق كثیرًا تكلفتھا الحقیقیة وإ

 .مثل المناطق النائیة
ازدیاد البطالة وزیادة صفوف العاطلین وھو ما یؤدي إلى ظھور مشاكل اقتصادیة واجتماعیة  -

تعرض أمن البلد للخطر في حین تعمد مؤسسات القطاع الخاص بھدف زیادة الربح إلى 
 من العمال، مما یؤدي إلى تسریح أعداد تقلیص الوظائف واالقتصار على الحد األدنى

كبیرة من العمالة ومع افتقاد البلدان النامیة إلى شبكة الحمایة االجتماعیة ضد البطالة والفقر 
( فإن ذلك یمثل مشكلة كبیرة جدًا البد من دراستھا جیدًا قبل االتجاه نحو الخصخصة 

 ).٢٤، ص٢٠٠١المتوكل، 
لسلع األساسیة التي یستھلكھا عادة أفراد المجتمع ذوو إمكانیة رفع الدعم الحكومي عن ا -

  . الدخل المحدود بصورة خاصة، وصعوبة تعویض ھذا الدعم بوسائل أخرى
 عدم توفر األجھزة واإلدارات المتخصصة بعملیات نقل ملكیة المؤسسة العمومیة إلى – -

  . القطاع الخاص
الخاص من أجل رفع مستوى أنشطتھا ال تعطي الدول النامیة بشكل عام أھمیة كبیرة للقطاع  -

  . االقتصادیة وكفاءتھا
صعوبة حل المشكالت المتعلقة بعقود االمتیاز واستخدام العالمات التجاریة من قبل  -

  . المؤسسات العمومیة عند نقل ملكیتھا إلى القطاع الخاص
ا بصورة عامة كما أن برامج نقل ملكیة القطاع العام إلى القطاع الخاص ال تتلقى تأییدا سیاسی -

  . في العدید من الدول النامیة
عدم توفر البیئة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في العدید من األقطار العربیة وحتى في  -

حالة توفرھا لدى أقطار أخرى، فإنھا تعتبر غیر مالئمة لنقل الملكیة العامة إلى القطاع 
  ).٦٣ ٦٢، ص ص٢٠٠٥قنوع، . ( الخاص

  :ة في التعلیم العالي الخصخص:خامسا
تعُد فكرة خصخصة التعلیم من األفكار المطروحة في كل المحافل على الساحة التربویة، 
وأكثرھا إثارة للجدل في كل المجتمعات والثقافات حتى الغربیة منھا، لكنھا تكتسب خصوصیة في 

شجعھ الدولة من خالل مجتمعنا العربي والمجتمعات النامیة بشكل عام، واالندفاع نحوھا تقوده أو ت
األوساط التربویة الرسمیة على وجھ الخصوص في محاولة لتسویق الفكرة والترویج لھا، فأصبح 
لھذه الفكرة من یناصرھا ویؤید العمل بھا من المفكرین والتربویین والرسمیین وأصحاب القرار 

  ).٣، ص٢٠١٠شاھین ،(
 الدولة عن واجباتھا والتزاماتھا وال تعني خصخصة التعلیم بأیة حال من األحوال تخلي

، بل ھي سبیل إلى التطویر )٧٥، ص١٤٣٤مراد ،.(لضمان توفیر الفرص التعلیمیة ألبناء المجتمع
  .واالنتاج وتحسین األداء، بما یساعد المنظومة التعلیمیة على أداء رسالتھا باقتدار
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 اآلونة األخیرة وفي وفیما یخص التعلیم العالي شھدت عملیة الخصخصة نموًا ملحوظًا في
العدید من دول العالم، حیث باتت مؤسسات التعلیم العالي الخاصة تسیطر على نصف مؤسسات 

من مؤسسات التعلیم العالي في بعض البلدان العالمیة ككوریا الجنوبیة، % ٥٠المجتمع فقد احتلت 
لي مكانھا في العقدین والفلبین، والیابان، أما في البلدان العربیة فأخذت خصخصة التعلیم العا

األخیرین من القرن العشرین وعملت على طرح نفسھا باعتبارھا قضیة رئیسیة تقوم برسم مسارات 
  ).٢٨:، ص٢٠٠٦البرقاوي، . ( التعلیم الجامعي ومالمحھ

، أن خصخصة التعلیم )٢٠٧، ص٢٠١٦(ویذكر حمود المشار إلیھ في  الحربي، والزھراني 
فكیر لم تكن تطوًرا جدیًدا في العالم العربي، ففي حقیقة األمر اعتمدت العالي كظاھرة وطریقة للت

بعض الجامعات القدیمة نسبیًا في مصر مثل جامعة األزھر اعتماًدا كلیًا على التبرعات والمنح 
 م من ١٩٠٨والوقف اإلسالمي لدى تأسیسھا، وینطبق ذلك على جامعة القاھرة حینما تأسست عام 

 م، وفي لبنان وبالرغم من أن العدید من مؤسسات التعلیم ١٩٢٥بل تأمیمھا عامقبل القطاع الخاص ق
العالي كانت تدار من قبل مؤسسات أجنبیة إال أنھا كانت قد تأسست في حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر بمبادرات خاصة ویشمل ذلك الجامعة األمریكیة في بیروت وغیرھا من الكلیات 

  .التبشیریة األخرى
جنًبا إلى جنب مع الجامعات )أھلیة (نشأت معظم الدول العربیة جامعات خاصة وقد أ

الحكومیة؛ لیسھم التعلیم الجامعي الخاص في سد احتیاجات البالد العربیة من خریجین في مختلف 
التخصصات، و لیقوم بدوره في تنمیة وتطویر البحث العلمي وخدمة المجتمع فقد كانت الجامعات 

 تقریًبا تقدیم التعلیم الجامعي، إال أن التحوالت الشدیدة التي شھدتھا المجتمعات الحكومیة تحتكر
العربیة في مختلف المجاالت طرحت بشدة قضیة التعلیم الجامعي الخاص باعتبارھا صیغة جدیدة 

  ).٧٨، ص٢٠٠٠فھمي، . (للتعلیم الجامعي ال مناص من االعتراف بھا وتقبلھا وتبنیھا
لعالي في المملكة العربیة السعودیة قام القطاع الخاص باإلسھام في إنشاء وفي مجال التعلیم ا

عدد من الكلیات األھلیة التي تم الترخیص لھا من قبل وزارة التعلیم العالي، بغیة أن تكون رافدًا من 
  .روافد التنمیة، إلى جانب مثیالتھا من الجامعات الحكومیة

من خالل خططھا التنمویة الخمسیة باعتبار القطاع وتأتي ھذه الجھود في إطار توجھ الدولة 
الخاص شریًكا استراتیجًیا في مسیرتھا التنمویة في مختلف القطاعات، ومن بینھا قطاع التعلیم 
العالي، حیث تؤدي الخصخصة في التعلیم العالي إلى المنافسة في توفیر الخدمات التعلیمیة ،وحریة 

  )٧٦، ص١٤٣٤مراد، . (میةاالختیار في انتقاء الخدمات التعلی
كما تأتي خصخصة التعلیم العالي انطالًقا من تشجیع المملكة العربیة السعودیة وإعطاء دور 
للقطاع الخاص في إنشاء المؤسسات التعلیمیة؛ لیساند دور الدولة حیث أن أعباء التعلیم تتصاعد 

كة رأس المال الحر في تمویل دوًما، ومھما كانت القدرات المالیة للمجتمع فھناك حاجة إلى مشار
  ) ١٨٢، ص١٤٢٦الحامد وآخرون ،.(التعلیم 

كما أنھ قد تغیرت النظرة إلى طبیعة اإلنفاق التعلیمي، وأصبح ینظر إلیھ على أنھ استثمار ذي 
، ١٤١٨عبد الحمید، . (عائد اقتصادي مجز، ولیس مجرد خدمة تقدمھا الحكومات لشعوبھا

م عبر شركة تطویر التعلیم القابضة إلى االستثمار في الخدمات ، حیث تسعى وزارة التعلی)١٣ص
التعلیمیة بما یمكن الوزارة من االستفادة من القدرة المالیة للشركة في استقطاب المزید من 
الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني، كما تتجھ الوزارة إلى إدخال مفھوم 

التي تشرف علیھا، وتحافظ على مجانیة التعلیم فیھا مع إتاحة تشغیلھا المؤسسات التعلیمیة المستقلة 
من قبل مؤسسات صغیرة ومتوسطة مملوكة للتربویین وتتیح لھم االستفادة من استثمار عوائد 

  ).١٥، ص١٤٣٧العیسى ،. (الخدمات
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وحتى تنجح خصخصة التعلیم في المملكة یجب تحویل التحدیات إلى فرص استثماریة، كون 
ا األمر ھو المطلوب العمل علیھ عاجًلا من قبل الوزارة والقطاع الخاص، خاصة مع الحركة ھذ

العمرو، . (الحالیة نحو اإلسراع في برامج الخصخصة في الدولة ومبادرات برنامج التحول الوطني
  )١، ص١٤٣٧والخیزان، 

قلیل االعتماد  التي تھدف إلى  تنویع مصادر الدخل وت٢٠٣٠وھذا ما تعززه رؤیة المملكة 
على النفط، وتتمحور جل أھدافھا وبرامجھا حول استثمار الثروة البشریة، واالعتماد على 
الخصخصة، وإعادة ھیكلة صندوق االستثمارات العامة والسعي لالستفادة من الموقع االستراتیجي 

 آسیا وأوروبا للمملكة الذي یعد المعبر البري والبحري والجوي المھم على مستوى القارات الثالث
  .وإفریقیا

  االقتصاد المعرفي: المبحث الثاني
  مفھوم االقتصاد المعرفي، وأھمیتھ: أوال  

صاد  : ُأطلقت كثیر من المصطلحات كإشارة إلى اقتصاد المعرفة مثل   اقتصاد المعلومات، اقت
صاد   اإلنترنت، واالقتصاد شبكي،    الرقمي، واالفتراضي، واالقت صاد ال ي، واالقت صاد  االلكترون  واقت

  ).٢٤، ص٢٠٠٧الھاشمي والعزاوي، . (الالملموسات، واقتصاد الخبرة
ا                  ات م ذه التعریف رز ھ ن أب ي، م صاد المعرف ت االقت ي تناول ات الت ن التعریف وھناك العدید م

  :یلي
اإلنتاج والخدمات القائمة على المعرفة الكثیفة، والتي " ٌیعّرف االقتصاد المعرفي بأنھ 

  )Drummond. 2002:P58" (رة التقدم العلمي والتقنيتساھم في تسارع وتی
دمات  اإلنتاج"  بأنھ )  Powell & Snellman(وعرفھ كل من  ة  والخ ى  القائم ة  عل  معرف

شاطات  ي   الن ة، والت سھم  المكثف ي  ت سارع  ف رة  ت ة  وتی دم  التقنی ز     والتق ون التركی ذي یك  العلمي ، وال
ر الف القدرات على االعتماد زیادة على الرئیس فیھ ز   كریة أكث ن التركی ى  م دخالت  عل ة  الم  أو المادی

  ).p199 :2004(الطبیعیة  الموارد
االقتصاد الذي "فیریان أن االقتصاد المعرفي ھو) ٢٧، ص٢٠٠٧(أما الھاشمي، والعزاوي 

یكون للتطور المعرفي واإلبداع العلمي الوزن األكبر في نموه، ویقوم على تنمیة الموارد البشریة 
علمًیا ومعرفًیا؛ كي تتمكن من التعامل مع التقنیات الحدیثة والمتطورة، معتمًدا ) ةعمال المعرف(

على المعرفة التي یمتلكھا العنصر البشري كمورد استثماري، وكسلعة استراتیجیة، وكخدمة 
  " .وكمصدر للدخل القومي

   أھمیة االقتصاد المعرفي:ثانیا
سار    ة الت ن أھمی ي م صاد المعرف ة االقت ع أھمی اج   تنب ي إنت الي ف صر الح ي الع ذھل ف ع الم

ن         وع م ذا الن ن ھ تفادة م ة االس ا، وإمكانی ویر مجتمعاتھ ى تط دول عل درة ال ة، وق سویق المعرف وت
  .االقتصاد في إیجاد مكان لھا في میزان المنافسة بین دول العالم المتطورة

تفادة    د االس ن ألي بل ن  ویمك ي    م ي ف صاد المعرف ى  الوصول  االقت داع  إل دین مع اإلب ى   تم عل
ة، واالستخدام     ن جھ ة م ل  التعلیم المنتج للمعرف ا       األمث ة المنتجة والتكنولوجی ك المعرف ي لتل والعقالن

 :فوائد  لالقتصاد المعرفي، منھا مجموعة الباحثون وقد عدد. ومكان زمان ألي المواكبة الحدیثة
  .واالبتكار التجدید على كافة المؤسسات  یرغم-
   .وإنتاجھا وتوظیفھا ةالمعرف نشر على  یقوم-
   .للمستقبل وضروریة أساسیة وتحسینات تغیرات  تحقیق-
 .وجوھریة مرغوبة تعلیمیة ونواتج مخرجات  تحقیق-
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  .أوسع وخیارات أكبر ثقة المستھلك  یعطي-
 .إلكترونیًا  التبادل  یحقق-
  .جدیدة وظائف القدیمة، ویستحدث الوظائف  یغیر-
  ).٣٤،ص٢٠٠٧الھاشمي والعزاوي، .( واإلنتاج، والتوظیف، والمھارات لھ أثر في تحدید النمو،-

ي               ویرى الباحث أن     ًا ف وم، ومصدرًا أولی الم الی ي ع ي أصبح ضرورة ملحة ف االقتصاد المعرف
زیادة الناتج المحلي ألي دولة تتبنى ھذا النوع من االقتصاد، فالمجتمع الذي یحول اعتماده األساسي      

ورد ا  ات كم ى المعلوم یحقق    عل ومي، س دخل الق ة لل ة أولی تراتیجیة، وكخام سلعة اس تثماري، وك س
  . بالتأكید مركزًا متقدما في سباق عالم الیوم المعتمد على إنتاج المعرفة

  خصائص االقتصاد المعرفي: ثالثًا 
ة           سلع، ومبادل اج لل ر اإلنت ي عناص ة ف ة الحدیث ج للتقنی ھ دم ي بأن صاد المعرف ز االقت یتمی

دور حول                الخدمات بشكل    ھ ی شاط اقتصادي وأن ة كن وین المعرف ستخدم لتك ھ ی ا أن أبسط وأسرع، كم
دف تحسین              ا بھ ا، وإنتاجھ ا وابتكارھ ا، واستخدامھا وتوظیفھ الحصول على المعرفة والمشاركة فیھ
ورة،          ات متط ة، وتطبیق ة ثری ة معلوماتی ن خدم ادة م الل اإلف ن خ ة م ا كاف اة بمجاالتھ ة الحی نوعی

  ).٦٨٣، ص٢٠١١مصطفى، والكیالني، (البشري كرأس مال معرفي ثمین واستخدام للعقل 
   :أن االقتصاد المعرفي یتمیز بالخصائص التالیة  "الخضیري"ویرى 

شاط،                     - ي كل ن دخل ف ي ت ة الت ھ المعرفی ى منتجات ب عل ة والطل ھ والرغب تجدد الحاجة إلی
ول باس          ن الق ى درجة یمك شكل متصاعد إل ام  وفي كل عمل، وفي كل وظیفة وب تحالة قی

 .نشاط ما بدون المعرفة
تعمال أو   - واًء باالس ضوجھا س دم ن ا وع ا و ازدیادھ ة ونموھ صادر المعرفی دد الم تج

راكم    ة وتت صادر المعرفی زداد الم تخدام ت دد االس زمن وتع رور ال ل بم اظ، ب باالحتف
 )٤٨ص ، ٢٠٠١الخضیري، .(مجاالتھا

ة      ة العربی یط بالمملك صاد والتخط ددت وزارة االقت سعودیة ح ة  -ال تراتیجیة الوطنی ي االس  ف
  : خصائص االقتصاد المعرفي فما یلي–للتحول إلى مجتمع المعرفة 

  .االعتماد على قوى عاملة ذات إنتاجیة عالیة ومستوى تعلیمي رفیع -
  .االرتباط الوثیق بمصادر المعرفة العالمیة -
  .تشكل تقنیة المعلومات واالتصاالت األداة الرئیسة لفعالیاتھ -
  ).الوطنیة والعالمیة(افر بیئة اجتماعیة محفزة وجاذبة للمواھب تو -
  ).٨: ١٤٣٥وزارة االقتصاد والتخطیط، . ( ارتفاع نصیب الفرد من الدخل الوطني -

  :متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي :رابعًا
یم  ثقافة إلى یحتاج وتداولھا فحسب، بل المعلومة إنتاج على المعرفي یقتصر االقتصاد ال  تق

ا   في المجال  المعلومة، ویستغلھا ھذه ینتج من وتحترم ب  الصحیح، مم اعي  محیط  إیجاد  یتطل  اجتم
  .الحیاة مناحي كافة في بدورھا بالمعرفة، ویؤمن یؤمن وثقافي

  :أھمھا من الركائز من عدد على المعرفي االقتصاد ویعتمد
 الذي المستمر والتأھیل التأھیل عادةبإ یعرف ما أو التدریب المستمرین، وإعادة والتدریب التعلم -

 .المعرفة میادین في تحدث التي التطورات لمواكبة التدریب من عالیة للعاملین مستویات یضمن
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ار  - ال  نظام  ابتك ن  فع روابط  م ة  ال ین  التجاری شركات  ب ات  ال ال  ومنظم ین  األعم  المؤسسات  وب
ة  ة  العلمی ن   واألكادیمی ا م ات  وغیرھ ي  المنظم ستطیع  الت ة  ت ورات  مواكب ة  ث ة،   المعرف المتنامی

 .المحلیة االحتیاجات مع وتكییفھا واستیعابھا
ث  والتنافسیة لإلنتاجیة أساس التعلیم - ین  االقتصادیة، حی ى  یتع ات  عل وفیر  الحكوم د  ت ة  الی  العامل

 .العمل في الحدیثة التكنولوجیات إدماج على القادر البشري المال أو رأس واإلبداعیة الماھرة
ا  دمج إلى الحاجة تنامي - ات  تكنولوجی ن  فضال  واالتصاالت  المعلوم ارات  ع ة  المھ ي  اإلبداعی  ف

 .الحیاة مدى وبرامج التعلم التعلیمیة المناھج
اد  - ة  اعتم ة  البنی ى  التحتی ا  عل ات  تكنولوجی سھل  واالتصاالت  المعلوم شر   لت ات  ن  المعلوم

 .المحلي االحتیاجات وتكییفھا مع وتجھیزھا، والمعارف
 حوافز  بتقدیم والنمو، وذلك اإلنتاجیة زیادة إلى تھدف التي والسیاسیة القانونیة األطر كل توفیر -

وم  ى  تق س اقتصادیة   عل شمل   أس ة، فت سیاسات  إصالح  قوی ي  ال دف  الت ى  تھ ا  جعل  إل  تكنولوجی
ع    أكثر واالتصاالت المعلومات سر، م یض  إتاحة وی ات  تخف ة  التعریف ى  المفروضة  الجمركی  عل
ة، و  المنتجات  ادة التكنولوجی درة  زی سیة  الق الخضیري،  (.والمتوسطة  للمؤسسات الصغیرة   التناف

  )٣٥-٣٢  ص ص ، ٢٠٠١
ستلزمات  ) ١٣، ص ٢٠٠٤(ویرى الرفاعي    أن االنتقال نحو مجتمع المعرفة یتطلب إعداد م

وین            ى تك ساعد عل رامج ت مشروع تقییم أصول المعرفة الوطنیة من جانب، ومن جانب آخر وضع ب
تقبال  مناخ ایجابي إلنتاج ا    لمعرفة بدًال من استھالكھا، أي ابتكار وإبداع المعرفة ولیس فقط تلقي واس

  .المعرفة
د  المعرفیة النشاطات تكامل من المعرفة، البد مجتمع مفھوم ظل وفي ة،   الثالثة، تولی المعرف

ق  أجل من معطیاتھا من لإلفادة ونشرھا، وتوظیفھا ة  تحقی د . والتطویر  التنمی صاد  إذ ُیع ة المعر اقت  ف
اء  یقتضي حیث المعرفة أبعاد مجتمع من أساسیا بعدا صاد  بن ي  االقت ي  االستثمار  ضرورة  المعرف  ف

ستقبل،   نحو الذاتیة ورؤاھا، واستراتیجیاتھا الدول وقدرات یتوافق بما وحاجاتھ وتطلعاتھ اإلنسان الم
 ذات بشریة واردم توافر معھ یقتضي لألسواق، مما االندماج التنافسي في بالتسارع یتصف عالم في

اءات  ارات  كف ادرة   ومھ ة، ق یس  عالی ط  ل ى  فق ذه   عل سایرة ھ ة  التطورات  م ة  التكنولوجی  والمعلوماتی
 أو المحتملة لمجابھة التحدیات المتاحة الفرص من واإلفادة التغییر إمكانات في والتحكم والمادیة، بل

  (Carnevale & Desrochers, 2002: p.p. 17-19).الممكنة
ن    إذا فاالقت رة م وًدا كبی ي جھ دم التقن ي، والتق ور العلم ل التط ي ظ ب ف ي یتطل صاد المعرف

دیث         ل ح ة ك اون لمواكب ھ والتع دریب والتوجی نھم الت ب م ا یتطل االت، كم ف المج ي مختل احثین ف الب
ة دوًرا           ة، وتلعب المجموعات البحثی ي شتى المجاالت المختلف یمكن أن یعود على الوطن بالمنفعة ف

ة               بارًزا في ذلك   شاریع علمی ام بم ة للقی ة والدولی رات المحلی وطین الخب ل وت ق نق ي تحقی ، إذ تساعد ف
ي              ة ف ة بالغ ن أھمی ا م ا لھ ك لم وطني، وذل رائدة، وتسھم بشكل مباشر في تعزیز النمو االقتصادي ال
ة             ب بحثی ن جوان اقش م ث ین د، حی دف موح ي مجموعات ذات ھ توطین الكفاءات العلمیة المختلفة ف

اج       مختلفة؛ ل  ن اإلنت ة م وفره البحوث الفردی یعطي رؤیة متكاملة وخالقة،  وبالتالي فھي توفر ما ال ت
ة      ة للتقنی ة والمواكب ة عالی شكالت بفعالی ل الم ى ح دار عل ع أو اإلق ة المجتم م لحاج یل والمالئ األص

ة  الحدیثة والمحقق الستثمار الطاقات البشریة بما یعود على المجتمع والوطن بعوائد اقتصادیة    إیجابی
  )٥٨، ص١٤٣٨آل شرف، .(ثریة محلًیا وإقلیمًیا ودولًیا 
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  : جھود المملكة العربیة السعودیة للتحول إلى االقتصاد المعرفي:خامسا
ر      صاد أكث تشھد المملكة حالیًا حراكًا مجتمعًیا واسًعا، وھي تمضي بخطًى واثقة نحو بناء اقت

.  بعیدًا عن االقتصاد المعتمد على الموارد الطبیعیةتنوعًا، بحیث ینطوي على محتوًى معرفي أعلى، 
ا، لضمان             ة تجاوزھ ى المملك ي ینبغي عل ورغم ذلك، ال تزال ھناك العدید من التحدیات الكبیرة، الت

ن أصول      . المضي قدمًا نحو تحقیق رؤیتھا المستقبلیة بعیدة المدى     ة م ھ المملك ا تمتلك فعلى الرغم مم
ا   وموارد استراتیجیة، ھناك ال   ي ینبغي مواجھتھ وزارة . ( عدید من المشكالت الھیكلیة والمؤسسیة الت

   ).١٥، ص١٤٣٥التخطیط، 
 مسعى  في المعرفة على القائمة الصناعات بناء إلى سبیلھا الراھن، في الوقت في والمملكة

ات  تلبیة إلى منھا سیة  متطلب ات   التناف ة  االقتصادیة  االقتصادیة، والمتطلب بالد،   واالجتماعی  عالوة لل
 وتعلیمي بحثي كمركز أقدامھا والعشرین، وترسیخ الحادي القرن القتصاد األساس حجر وضع على

صناعات  األساسیة  الركیزة على التركیز بالمنطقة، مع وصناعي ة  لل ى  القائم ة  عل   :وھي  أال المعرف
ات  االتصاالت  الحیویة، وتقنیة النانو، والتقنیة تقنیة ة ل . (والمعلوم لتخطیط واإلحصاء،   اإلدارة العام

  )١٠، ص١٤٣١
ي  لذا حرصت المملكة على االھتمام بالتعلیم وخاصة التعلیم العالي،        فالتعلیم العالي یساھم ف

یم   النمو االقتصادي المستدام من خالل تأثیر الخریجین على نشر المعرفة، كما تساھم مؤسسات التعل
ن     دة م ة الجدی ة والتقنی ا       خالل البحث  العالي في إنتاج المعارف العلمی دم، كم دریب المتق العلمي والت
  )١١، ص٢٠٠٦المصبح، (. تخدم كقنوات لنقل ونشر المعارف المولدة في الخارج

ذا  ذل  ولھ یم  وزارة تب وًدا     التعل سعودیة جھ ة ال ة العربی ي  النظر  إلعادة  مضاعفة  بالمملك  ف
ل      ة والتأم ي  صیاغة النظام التعلیمي بالمملك ھ  ف ة  عملیات ق  بطریق ة الت تحق شاملة  نمی ي  ال عصر   ف

  )٣، ص٢٠١١القیسي،  (.نجاحھ فرص وزیادة المستقبل االقتصاد المعرفي؛ بتأھیل جیل
ى                 ة للتحول إل ك قامت وزارة االقتصاد والتخطیط بصیاغة استراتیجیة وطنی وفي إطار ذل

ي   ع المعرف ي   (المجتم ع المعرف ستقبلیة للمجتم ة م ن       ) رؤی ائم م و ق ا ھ ى م ة عل ة مبنی ي المملك ف
ل        ا دة رسمیًا مث ة    : "ستراتیجیات وسیاسات وخطط معتم وم والتقنی ة للعل سیاسة الوطنی الخطة  "، و"ال

ار    "، و "المستقبلیة للتعلیم الجامعي آفاق    م االبتك داع ودع ـ  ١٤٤٤استراتیجیة الموھبة واإلب ي  . ھ والت
ق ت    ة لتحقی سیة العالمی اج والتناف اءة اإلنت ار وكف ة لالبتك درة الوطنی ى الق د عل ن تعتم ستدامة م ة م نمی

زة       ة ومحف ة حدیث ة تحتی شاء بنی ورة، وإن ة متط ة تقنی وفیر بیئ ة، وت شریة مبدع روة ب اء ث الل بن . خ
   ).١١، ص١٤٣٥وزارة االقتصاد والتخطیط، (

ول           سعودیة للتح ة ال ة العربی ذلھا المملك ي تب حة الت ود الواض زًا للجھ ذلك وتعزی ة ل ونتیج
وزرا   س ال ر مجل د أق ة فق صاد المعرف ع    القت ركات تتب ع ش شاء أرب ك بإن ة وذل ة التقنی ادرة أودی ء مب

، )وادي الریاض ( ، وجامعة الملك سعود )وادي الظھران ( للجامعات في كل من جامعة الملك فھد  
، والتي استقبلتھا األوساط )وادي مكة ( ، وجامعة أم القرى )وادي جده ( وجامعة الملك عبد العزیز   
ز العمل وحث الخطى، نحو           األكادیمیة باستبشار وتفاؤل   ي تعزی ة ف  كبیرین في أن تسھم تلك األودی

  .التحول السریع إلى اقتصاد المعرفة
ن خالل               ة م صاد المعرف ذ باقت ویرى الباحث أنھ یمكن االستفادة من ھذه األودیة التقنیة لألخ

یم             ام والتعل یم الع ي التعل یم األخرى ف سھا، وقطاعات التعل ي،   التكامل بین الجامعات أنف ي والمھن  الفن
ي            ة، الت ة والتجریبی شطة البحثی ادي لألن دعم الم وفیر ال ي ت وكذلك القطاع الخاص ورجال األعمال ف
داع            ى االب شجیع والتحفیزعل ي القطاع الخاص، والت ة ف تنتج المعرفة، وتطویر ودعم المراكز البحثی

ق ن     ك یخل ل ذل ي، ك صاد المعرف ة لالقت ة التحتی الح البنی ار، وإص ع األدوار،  واالبتك ن توزی ًا م وع
  .والتكامل المنشود الذي یحقق ما نتطلع إلیھ من أھداف
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  دور الجامعات السعودیة في بناء االقتصاد المعرفي -
 ستعمل على ٢٠٣٠ال شك أن وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة وضمن رؤیة المملكة     

ي  االستثمار  مواصلة  یم  ف دریب  التعل د  والت ارف  اأبنائن  وتزوی ارات  بالمع ة  والمھ  لوظائف  الالزم
دریبھم  التربویة والقیادات المدرسین تأھیل المستقبل، وعلى اھج  وتطویر  وت ا  الدراسیة  المن یتم   كم س

 العمل، وسیتم تأسیس   سوق احتیاجات مع التعلیمیة المنظومة مخرجات مواءمة في الجھود  تعزیز
ى  تنموي  قطاع  بكل  خاصة مھنیة مجالس د  تعن ا  بتحدی ن  یحتاجھ  م ارات  م یتم     المھ ارف، وس والمع
 المجاالت على االبتعاث فرص تركیز االقتصادیة، مع التنمیة عجلة لدفع المھني التدریب في التوسع

ي  دم  الت وطني   تخ صاد ال ي  االقت ة  التخصصات  وف ي  النوعّی ات  ف ة  الجامع یتم    العالمّی ة، وس المرموق
ز  ى  التركی ار  عل ي  االبتك ات  ف ي  ةالمتطور  التقنی ال   وف ادة األعم س ( .ری شؤون  مجل  االقتصادیة  ال

  ).١٤، ص٢٠١٦والتنمیة، 
ق             ي تحقی ًا ف ا وحیوی سعودیة دورًا مھم وعلیھ فإن لمؤسسات التعلیم العالي في المملكة العربیة ال
یاغة      ي ص ة ف شاركة بفاعلی ستطیع الم صة، ت ة متخص سات أكادیمی ا مؤس ات، باعتبارھ ك التطلع تل

ع         أھداف ھذه المرحلة،     ى مجتم ذھا، سعیًا للوصول إل ي تنفی والتخطیط لھا، والمساعدة والمشاركة ف
  .المعرفة

ة         "ولقد أوضحت دراسة بعنوان      ق رؤی ة وتحقی ع المعرف اء مجتم دور الجامعات السعودیة في بن
رًا لإلسھام       "٢٠٣٠ ؤدي دورًا كبی ة ت ، أن الجامعات السعودیة المھتمة بالمعرفة مع نظیراتھا العربی
ي بن ر      ف ة التغی ادة حرك ات لقی ھ الجامع ا تبذل الل م ن خ ك م ل وذل ي متكام ي عرب ع معرف اء مجتم

اره        دور وإظھ االجتماعي والثقافي للوصول إلى ما ھو منشود،  حیث سعت الدراسة إلى تبیین ھذا ال
ة           ات العملی ي الدراس ة ف صل؛ متمثل رحمن الفی د ال ام عب ة اإلم ة جامع ى تجرب ضوء عل سلیط ال بت

  ).٢٠١٦الصادق، ونصر،   ( .جمعًا وتوثیقًا وتنظیمًا وحفظًا وبثًا وإتاحة والعلمیة 
ن                    ك م ى ذل یس أدل عل ذا التوجھ، ول ي ھ ر بتبن د األخی وقد بدأت الجامعات السعودیة خالل العق
ز         ى تعزی اج إل ذي یحت ر ال ات، األم تأسیسھا ألودیة التقنیة، وحاضنات االبتكار في العدید من الجامع

  .یؤتي ثمارهھذا التوجھ ل
دخالت، وأن           ا م كما راعت ذلك في حرصھا على النظر للمناھج والمقررات الدراسیة باعتبارھ
ذه                  ة أن تكون ھ ي ینبغي أن تكون ھي المخرجات بغی اج المعرف ى اإلنت درة عل عملیات التفكیر والق

ا   ة بھ ة المحیط ة للبیئ دمات مختلف دیم خ ى تق ادرة عل ة ق دة إنتاجی ات وح ا. (الجامع ، ٢٠١٥ط،  الرب
  ).٤٧٤ص

ة   وطني ورؤی ول ال امج التح ي، وبرن صاد المعرف ات االقت ن متطلب ا م ث وانطالًق رى الباح   وی
زم    إیجاد وراء ، وسعًیا٢٠٣٠المملكة  ا، یل ي تحقیقھ ة  تتوجھ  أن طرق للمشاركة ف ي  المملك رة   ف الفت
ة  استراتیجیة طرح إلى الراھنة ى  -حالی دى   عل ب   الم ی  –القری ستقبلیة للتعل الي  م وم ة،    الع ي المملك ف

ة      من یتبعھا عدد ق رؤی ي تحقی ًا ف ًا مھم  السیاسات واإلجراءات التنفیذیة التي تجعل الجامعات، العب
ل             ٢٠٣٠ ا ال تغف ي، وضرورة أن صاد المعرف ي التحول لالقت ة ف ات الدول ا وتطلع ، ومواكبة تطلعاتھ

تفادة م    ة االس اص، وإمكانی اع الخ دة دور القط سیاسات الجدی ذه ال ة   ھ ویر منظوم ي تط ھ ف ن قدرات
  .التعلیم
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  ٢٠٢٠برنامج التحول الوطني : المبحث الثالث
  :ماھیة برنامج التحول الوطني 

ة             ة العربی ة المملك ة لرؤی رامج المحقق م الب د أھ و أح وطني ھ ول ال امج التح برن
ات اإلی         ٢٠٣٠السعودیة ى نجاحھ التوقع ق عل ذي تعل امج ال و البرن ة؛  ، وأحد أھم عناصرھا؛ وھ جابی

  .والتحول المنشود
ن               ا م اط بھ دور المن ھ ألداء ال شاركة فی ة الم وھو أیضًا البرنامج الذي ُیعد األجھزة الحكومی

ول عام        كجزء  ٢٠٢٠خالل وضع أھدافھا ومستھدفاتھا المرحلیة التي ترغب في الوصول إلیھا بحل
ا             ا وربطھ ادرات لھ م وضع مب ن ث ة، وم ستھدفات الرؤی داف وم اس أداء   من تحقیق أھ بمؤشرات قی

  .لضبط فاعلیة األثر المتوقع من البرنامج
ة          ة المملك ق رؤی ي تحقی ساھمة ف امج للم ي   ٢٠٣٠وقد ُأطلق ھذا البرن دیات الت ، وإدراك التح

ا                ي سبیل تحقیقھ ة ف ى القطاعات االقتصادیة والتنموی ة عل ة القائم ات الحكومی ددت  . تواجھ الجھ وح
دا       امج أھ دّیات         الجھات المشاركة في البرن ذه التح ة ھ ة، ومجابھ داف الرؤی ق أھ ف استراتیجیة لتحقی

ام  ى الع ذه     ٢٠٢٠إل ق ھ ة لتحقی ادرات الالزم د المب م تحدی ن ث دّدة، وم ستھدفات مح ى م اًء عل  م بن
اس األداء             ة لقی رات مرحلی ى مؤش د عل ا، تعتم صیلیة لھ ط تف اء خط نوي، وبن شكل س داف ب األھ

ھ ا  ي عام امج ف ق البرن ھ، وانطل ستوى ومتابعت ى م افة   ٢٤ألول عل تم إض ى أن ی ة عل ة حكومی  جھ
  ).١٠، ص ٢٠١٦وثیقة برنامج التحول الوطني، .(جھات أخرى في األعوام المقبلة

سعودي،          صاد ال سیة االقت ة، واستثمار تناف ل التقنی إن برنامج التحول الوطني یمثل جسًرا لنق
ذین  الذي یتمیز بمقومات في قطاعاتھ المختلفة وفي مقدمتھا قطاع  ي التعلیم وتكنولوجیا المعلومات الل

  ).١٤٣٦وزارة التعلیم، . (یمكن أن یكونا األكثر نمًوا وخلًقا للوظائف النوعیة
وطني             امج التحّول ال ي العمل الحكومي، ساھم برن ة ف دعم المرون ة ل ًا بتوجھ الرؤی والتزام

ة   كذلك في رفع وتیرة التنسیق والعمل المشترك، عبر تحدید بعض األھداف     ات العاّم  المشتركة للجھ
ة،                   ات العاّم ین الجھ رات ب ل الخب دفع نحو التخطیط المشترك ونق ة، وال ات الوطنی ى األولوی بناء عل
الیب         ول وأس ار الحل دیات وابتك د التح ة تحدی ي عملی ي ف ر الربح اص وغی اعین الخ راك القط وإش

یم األداء   ة وتقی ي المتابع ساھمة ف ذ، والم ل والتنفی ة .( التموی وطني،  وثیق ول ال امج التح ، ٢٠١٦برن
  ).١٠ص

ي            یم ف ویر التعل ة لتط رص الداعم وطني الف ول ال امج التح وفر برن یم ی ال التعل ي مج و ف
ي     ل ف یم، تمث ل التعل ع مراح ستدامة لجمی ة الم ویر والتنمی ق التط ي تحقی ادة ف ة، واإلرادة الج المملك

شا     یم، وإن ویر التعل تراتیجیة لتط ة اس ستقبلیة وخط ة م ود رؤی ضة   وج یم القاب ویر التعل ركة تط ء ش
ى استقطاب                   درة عل ة والق ة المؤھل رات الوطنی وفر الخب ا، وت یم لھ شاریع تطویر التعل وإناطة تنفیذ م
ة              شر ثقاف سمح بن ذي ی ي ال دم التقن ة، والتق أفضل الخبرات العالمیة، وتوفر اإلمكانیات والحلول المالی

  ).١٦، ص١٤٣٧ر، العم. (التطویر والجودة بفاعلیة وبتكلفة منخفضة
  :أھداف برنامج التحول الوطني

ة             اءة وفعالی ى كف ًا عل ًرا ملموس وطني أث ّول ال امج التح ات برن ل ومخرج ة عم ق آلی تحق
ة         ة المملك زام رؤی ًا اللت ا      ٢٠٣٠التخطیط وتكامل العمل الحكومي وتحقیق ى م امج إل دف البرن د ھ ، فق

  :یلي
وطني  : اركةتحدید أھداف استراتیجیة ومستھدفات للجھات المش     - اعتمد برنامج التحّول ال

ة   ة المملك ق رؤی ة لتحقی تراتیجیة الداعم داف اإلس ي ٢٠٣٠األھ دّیات الت ، وإدراك التح
 .تعیق تحقیقھا
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ات           - ة بالجھ ة خاّص ادرات تنفیذی ة    :  ترجمة األھداف االستراتیجیة إلى مب م ترجم ث ت حب
ادرات تفصیلی         ى مب داف،    األھداف االستراتیجیة للجھات المشاركة إل ك األھ ق تل ة لتحقی

 .وتطویر خطط تنفیذ تفصیلیة لتنفیذھا
شتركة     - ة الم داف الوطنی ق األھ و تحقی شترك نح ل الم ز العم امج  : تعزی دّد برن ث ح حی

ة            ام والمبنی ع الع ر والنف ة المشتركة ذات األث ات الوطنی التحّول الوطني عدد من األولوی
ل  الل تحلی ن خ ة، م تراتیجیة للرؤی داف االس ى األھ م عل رف دع ي غ ادرات ف  المب

داف            ق األھ ي تحقی ادرات ف ساھمة المب ى تعظیم م ة عل حات قائم ق ُمرِش متخصصة وف
  ).١١، ص٢٠١٦وثیقة برنامج التحول الوطني، . ( الوطنّیة المشتركة

سالخ المؤسسات              و ان ا، ھ ة، ونجاح برامجھ ویرى الباحث أن من أھم مقومات نجاح الرؤی
شغیلیة،       والقطاعات المعنیة من األنظ    ا الت ربط خططھ مة التقلیدیة التي كانت تحكم ممارساتھا، وأن ت

ة       وأھدافھا التنفیذیة باألھداف العامة للرؤیة، بحیث تكون كل الممارسات الفنیة، واإلجراءات اإلداری
  .داخل المنظمة منطلقًة من ھذا التوجھ

  :٢٠٢٠مراحل وآلیة عمل برنامج التحول الوطني
شؤون اال     ة       عمل مجلس ال ة المملك داده لرؤی د إع ة لكل     ٢٠٣٠قتصادیة عن داد آلی ى إع ، عل

رق                 شكیل ف م ت ث ت وطني، حی امج التحول ال ا برن ن بینھ ة، وم ق الرؤی ي تحق رامج الت برنامج من الب
عمل من الجھات الحكومیة األربعة والعشرین المشاركة في المرحلة األولى من البرنامج، باإلضافة       

  .خرى لإلسھام في التخطیط للمبادراتإلى فرق من جھات حكومیة أ
  :وقد تضمنت آلیة عمل برنامج التحول الوطني خمسة مراحل، تتلخص في التالي

ى         - ة حت دد      : ٢٠٢٠حصر التحدیات، ووضع أھداف مرحلیة لكل جھ ة بتح وم كل جھ ث تق حی
ة    داف رؤی ق أھ بیل تحقی ي س ا ف ي تواجھھ دیات الت ق والتح م العوائ ستھدفات٢٠٣٠أھ ع م  ، ووض

  .٢٠٢٠لمواجھة ھذه التحدیات ضمن اإلطار الزمني حتى 
ى     : تطویر المبادرات الداعمة لتحقیق األھداف االستراتیجیة       - شاركة عل ات الم حیث تعمل الجھ

ي وضعت         ة الت ستھدفات المرحلی تطویر مبادراتھا السنّویة التي یعّول علیھا في تحقیق األھداف والم
ة    ق رؤی دیات تحقی ة تح عیا لمواجھ ضل    ٢٠٣٠س ى أف وع إل د الرج دوى بع ات الج داد دراس ، وإع

اق الحكومي            اءة اإلنف ع كف دة بغرض رف الممارسات والتجارب العالمیة، وتطویر أسالیب تمویل جدی
  .وتعزیز مشاركة القطاع الخاص

ادرات     - ذ المب صیلیة لتنفی ة التف ط التنفیذی ویر الخط ي   : تط صیلیة الت ط التف وي الخط ث تحت حی
ات عتھا الجھ ات  وض رد للمتطلب ادرات، وس ذ المب وات تنفی ل وخط صیل لمراح ى تف ادرة عل ل مب  لك

ادرات               شكل دوري للوصول لمب ا ب ب تطویرھ ا یتطل ادرة، م ذ المب شریة لتنفی ة والب التشریعیة والمالی
  .أخرى

ائج    - ستھدفات والنت شر الم شفافیة ون ز ال ّول   : تعزی امج التح اح برن ي إنج ر ف شفافیة دور كبی لل
ن    الوطني، ح  ا یمّك ة، بم یث یعمل البرنامج على نشر المستھدفات والنتائج الخاّصة بالجھات الحكومی

ن                ك م یتّم ذل یم األداء، وس ة وتقی ن متابع ة م الجھات الحكومیة والقطاعات األخرى وأصحاب العالق
  .خالل نشر لوحة مؤشرات األداء وتحدیث نتائجھا وتحلیلھا باستمرار

ة   : ر وإطالق مبادرات جدیدة وضم جھات إضافیة     المراجعة والتحسین المستم    - شتمل آلی حیث ت
  :العمل على مراجعة دوریة لمدى تحقق األھداف االستراتیجیة، وفق مستویین مختلفین

  .مراجعة مدى تحقق المستھدفات المرتبطة باألھداف االستراتیجیة  •
  ).٢٠١٦مكة، ( . متابعة تقدم اإلنجاز في المبادرات، مقارنة بالخطط المرسومة لھا  •
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  :دور وزارة التعلیم في برنامج التحول الوطني
وطني              امج التحول ال ل برن ي تفعی یم ف ا الستراتیجیة     ٢٠٢٠یتمثل دور وزارة التعل ن خالل تبنیھ ، م

  :تفصیلیة، تتضمن سعیھا لتحقیق سبعة أھداف عامة تتمثل فیما یلي
 .ص التعلم مدى الحیاةضمان التعلیم الجید والمنصف والشامل للجمیع، وتعزیز فر -
 .تحسین استقطاب المعلمین وإعدادھم وتأھیلھم وتطویرھم -
 .تحسین البیئة التعلیمیة المحفزة لإلبداع واالبتكار -
 .تطویر المناھج وأسالیب التعلیم والتقویم -
 .تعزیز القیم والمھارات األساسیة للطلبة -
 . واحتیاجات سوق العملتعزیز قدرة نظام التعلیم والتدریب لتلبیة متطلبات التنمیة -
 .تنویع مصادر تمویل مبتكرة وتحسین الكفاءة المالیة لقطاع التعلیم -
 ).١٤٣٧وزارة التعلیم، . ( رفع مشاركة القطاع األھلي والخاص في التعلیم والتدریب -

رات         ة، ومؤش داف الفرعی ن األھ ًة م داف مجموع ذه األھ ن ھ دف م ل ھ ت ك درج تح وین
ن خال   دد م ي ُیح ألداء، الت ن       ل دف م ل ھ ق ك ي تحقی اح ف دى النج ستوى األداء، وم ا م لھ

 .األھداف
ة             ة المملك داف رؤی ع أھ شكل مباشر م داف مرتبطة ب ذه األھ ة  ٢٠٣٠وبالتأكید فإن جمیع ھ  المتعلق

  :بالتعلیم، والمتمثلة في
 .تزوید المواطنین بالمعارف والمھارات لموائمة احتیاجات سوق العمل -
 .تفاد منھاتنمیة مھارات الشباب واالس -
 .تحقیق التوازن في المیزانیة -
  ).٢٠١٦وثیقة الرؤیة، . ( التوسع في خصخصة الخدمات الحكومیة -

إطالق       یم ب ة تتجاوز      ) ٣٦( ومن خالل كل ذلك قامت وزارة التعل ة، بقیم ادرًة نوعی  ٢٨مب
   ).٢٠١٧الجزیرة، . ( ملیارًا، ُیتوقع أن تقفز بالتعلیم العام والعالي نحو مزید من النجاح

  :٢٠٢٠التحدیات الحالیة التي تواجھ وزارة التعلیم نحو تحقیق برنامج التحول الوطني 
داف        ق أھ تتمثل التحدیات التي تواجھ وزارة التعلیم في طریقھا نحو المساھمة الفاعلة في تحقی

  :، فیما یلي٢٠٣٠، ورؤیة المملكة ٢٠٢٠برنامج التحول الوطني 
 .التعلیمة لبعض الفئات الطالبیةقلة توفر الخدمات والبرامج  -
 .ضعف البیئة التعلیمیة المحفزة على اإلبداع واالبتكار -
 .ضعف المھارات الشخصیة ومھارات التفكیر الناقد لدى الطالب -
یم        - ضعف بیئة االستثمار في التعلیم األھلي، وغیاب الخدمات التي تدعم قیام صناعة تعل

 .مزدھر
 .ة التعلیمالصورة النمطیة السلبیة تجاه مھن -
دى      - ویم ل تدني جودة المناھج واالعتماد على طرق تدریس تقلیدیة، وضعف مھارات التق

 .المدرسین
ل           - ع احتیاجات سوق العم دریب م یم والت یم،  .(ضعف موائمة مخرجات التعل وزارة التعل

١٤٣٧( 
ن           د م ة، بمزی ذه المرحل الل ھ یم خ وم وزارة التعل رورة أن تق ث ض رى الباح ذا ی ى ھ وعل

یم       اإلجرا  ة لمؤسسات التعل دیات، وإتاحة الفرص ذه التح ي تجاوز ھ سارع ف ي ت ءات التصحیحیة الت
ن         – الجامعات –العالي   د م ات بمزی ھ الجامع وم فی ام، تق یم الع  للقیام بدور تكاملي مع مؤسسات التعل
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 البشریة أداواھا التعلیمیة، والتدریبیة، كالمشاركة في تصمیم المناھج الدراسة، وإعادة تأھیل الكوادر     
ض           ي بع اص، ف اع الخ راك القط ذلك إش ل، وك وق العم ات س ع احتیاج ا م ب أداؤھ ي ال یتناس الت

  .الخدمات التعلیمیة، وتحسین البنیة التحتیة لمؤسسات التعلیم
  :إجراءات الدراسة المیدانیة

  :منھج الّدراسة
لتعرف على استنادًا إلى الھدف الرئیس الذي تسعى الّدراسة الحالیة إلى تحقیقھ وھو ا

متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول 
الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات، وإلى أن الظاھرة المدروسة تتعلق 

اسة بالحاضر، فأن أنسب مناھج البحث العلمي الذي یمكن من خالل تطبیقھ أن تتحقق أھداف الّدر
  .الحالیة، ھو المنھج الوصفي التحلیلي
استقصاء ینصب على ظاھرٍة من الظواھر كما ھي قائمة في : ویعرف المنھج الوصفي بأنھ

الحاضر، بقصد تشخیصھا، وكشف جوانبھا، وتحدید العالقات بین عناصرھا، أو بینھا وبین ظواھر 
ن البحوث الذي یتم بواسطة مذلك النوع : "وُیعّرف بأنھ). ٩٧ص، ٢٠٠٨العزاوي، " (أخرى
دف وصف ھــــــــم؛ وذلك بھــــة كبیرة منـراد مجتمع البحث أو عینـــواب جمیع أفــــــاستج

ة وجودھــــــا، دون أن یتجــــاوز ذلك إلى الظاھرة المدروســـــة، من حیث طبیعتھــــــا ودرجــــــ
  ).١٢٠ص، ٢٠١٢، العساف" (ة أو استنتاج األسبابدراســة العالقـ

  :مجتمع الّدراسة
المجموعة الكلیة من العناصر التي یسعى الباحث إلى أن ُیعّمم علیھا : "ُیعّرف المجتمع بأنھ

  ).٨٠ص، ١٤٢٥، النوح" (النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة
ومن أجل تحدید المجتمع األصلي للّدراسة، استعان الباحث باإلحصائیات الجدیدة للعام 

، جامعة أم القرى(وھي ، ، لخمس من الجامعات السعودیة)ھـ١٤٣٩-ھـ١٤٣٨(سي الحالي الدرا
) جامعة تبوك، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل، جامعة الملك خالد، جامعة الملك سعود

للحصول على البیانات العلمیة المتعلقـــــــــة بأعـــداد القیادات األكادیمیة في الجامعات الخمس 
رؤساء ، وكالء العمادات المساندة، عمداء العمادات المساندة، وكالء الكلیات،  الكلیاتعمداء(

الذكور واإلناث، وقد تكون مجتمع الّدراسة الحالیة والذي سوف ُتعّمم علیھ النتائج من ) األقسام
  . والجدول التالي یوضح ذلك، من القیادات األكادیمیة في الجامعات الخمس عینة الدراسة) ١٤٦٢(

  توزیع أفراد مجتمع الدراسة  )١(جدول رقم 

  عمید  الجامعة
  كلیة

  وكیل
  كلیة

عمید عمادة 
  مساندة

وكیل عمادة 
  مساندة

  رئیس
 النسبة المجموع  قسم

 %٢٢ ٣٢٢  ١٠٩  ٥٤  ١١  ١١٧  ٣١  أم القرى
 %١٩٫٥ ٢٨٥  ١٢٠  ٥٢  ١٢  ٨٠  ٢١  الملك سعود

اإلمام عبد الرحمن بن 
 %١٤٫٥ ٢١٢  ٧٨  ٤٣  ١١  ٦٤  ١٦  فیصل

 %٢٣٫٨ ٣٤٨  ١٤٩  ٣٩  ١١  ١١٥  ٣٤  الملك خالد
 %٢٠٫٢ ٢٩٥  ١٤٧  ٤٢  ١١  ٧٦  ١٩  تبوك

 %١٠٠ ١٤٦٢  ٦٠٣  ٢٣٠  ٥٦  ٤٥٢  ١٢١  المجموع

 نترنتھـ ، مواقع الجامعات الرسمیة على اال١٤٣٨دلیل إحصاءات التعلیم العالي : المصدر 
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  :عینة الّدراسة

جزء من مجتمع البحث األصلي، یختارھا الباحث بأسالیب مختلفة، : "تعرف العینة بأنھا
  ).١٠٥ص، ١٤٣٠، نبھان" (وتضم عددًا من األفراد من المجتمع األصلي

ونظرًا ألن حجم مجتمع الّدراسة األصلي كبیر نسبیًا اختار الباحث عینة عشوائیة طبقیة 
عمداء العمادات ، وكالء الكلیات، عمداء الكلیات(من القیادات األكادیمیة ) ٣٠٤(تكــــــونت من 

ن الجامعات الذكور واإلناث، في خمس م) رؤساء األقسام، وكالء العمادات المساندة، المساندة
 - ه١٤٣٨(السعودیة الذین ھم على رأس العمل خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  ).ه١٤٣٩
  )٢(جدول رقم 

  توزیع أفراد عینة الدراسة

  الجامعة
  عمید
  كلیة

  وكیل
  كلیة

عمید 
عمادة 
  مساندة

وكیل 
عمادة 
  مساندة

  رئیس
  قسم

 النسبة المجموع

%٢٠ ٦١  ١٦  ١٢  ٣  ٢٠  ١٠  أم القرى  
%٢٤ ٧٣  ٣٩  ١٠  ٢  ١٥  ٧  الملك سعود  
اإلمام عبد 

%١٨٫٥ ٥٦  ٢٧  ٨  ٣  ١٢  ٦  الرحمن بن فیصل  

%١٧٫٥ ٥٣  ٢٥  ٧  ١  ١٠  ١٠  الملك خالد  
%٢٠ ٦١  ٤٢  ٥  ١  ٧  ٦  تبوك  

 %١٠٠ ٣٠٤  ١٤٩  ٤٢  ١٠  ٦٤  ٣٩  المجموع
  :أداة الّدراسة وإجراءات إعدادھا

 معلومات تمّكنھ من إجابة أسئلة البحث، الوسیلة التي یجمع بھا الباحث: "تعرف األداة بأنھا
مجموعـــــــة من : "وتعرف أیضا بأنھا). ١٨٠ص، ٢٠١٢، العساف( "واختبار فروضھ

، )مغلقـة ومفتوحــة في آن واحد(األسئلـــــــــة قــــد تكون مفتوحــــة أو مغلقــــة، أو كلیھما 
ات عالقة بأھداف وأسئلة وفروض موجھـــة إلى أفراد مجتمع البحث؛ بھدف جمع معلومات ذ

  ).٢٨٦ص، ٢٠٠٨، السریحي وآخرون" (البحث
وحیث إن ھذه الدراسة قد اتبعت المنھج الوصفي وھدفت إلى التعرف على متطلبات 
ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، 

  .جمع البیاناتلذلك فقد اختار الباحث االستبانة كأداة ل
  :وقد تم بناء أداة الدراسة وفق اإلجراءات التالیة

 . دراسة اإلطار النظري ومراجعة األدبیات التربویة، وعدد من الدراسات السابقة -١
 .سؤال المتخصصین لإلفادة من آرائھم في بناء االستبانة -٢
 :إعداد االستبانة في صورتھا األولیة لتشمل -٣

o الرتبة العلمیة، الجامعة ، الجنس: وتضمنت): المستجیبة(ستجیب البیانات األولیة للم: أوًال ،
 .عدد سنوات الخدمة، العمل الحالي
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o خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول : ثانیًا
 :وھما، وذلك في محورین أساسیین، الوطني

o شرات االقتصاد متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤ: المحور األول
 .المعرفي والتحول الوطني

o معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد : المحور الثاني
 .المعرفي والتحول الوطني

o  عرضت األداة بصیغتھا األولیة على المشرف العلمي على الدراسة وأبدى مالحظاتھ وكان
 .غتھالتوجیھاتھ دور كبیر في بناء االستبانة وتعدیل صیا

o  من أعضــــــــاء ھیئة التدریس ) ١٥(عرضت األداة بعــــــــــــد ذلك على عـــــــــــدد
والمختصین في عدد من الجامعات السعودیة، وطلب منھم إبداء الرأي حول صیاغة 
العبارة، ومدى وضوحھا، ومدى انتمائھا للمحور، وقد أبدوا مالحظاتھم علیھا وكانت 

 .ھتمام من قبل الباحثموضع االعتبار واال
o  وبعد إجراء التعدیالت المطلوبة على أداة الدراسة، تضمنت االستبانة في صورتھا النھائیة ما

 :یلي
، الرتبة العلمیة، الجامعة ، الجنس: وتضمنت): المستجیبة(البیانات األولیة للمستجیب : أوال -

 .عدد سنوات الخدمة، العمل الحالي
عودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول خصخصة الجامعات الس: ثانیا -

 :وھما، عبارة وذلك في محورین أساسیین) ٦٩(، تضمنت الوطني
 متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد : المحور األول

 :وھي، وذلك في خمسة مجاالت، عبارة) ٣٨(وتضمن ، المعرفي والتحول الوطني
 .عبارات) ٩(وتضمن ، الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسيمجال : المجال األول -
 .عبارات) ٧(وتضمن ، مجال االبتكار: المجال الثاني -
 .عبارات) ٧(وتضمن ، مجال التعلیم والتدریب: المجال الثالث -
 .عبارات) ٦(وتضمن ، مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات: المجال الرابع -
 .عبارات) ٩(وتضمن ، م٢٠٢٠ الوطني برنامج التحول: المجال الخامس -
  المحور الثاني معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي

 :وھي، وذلك في خمسة مجاالت، عبارة) ٣١(وتضمن ، والتحول الوطني
 .عبارات) ٦(وتضمن ، مجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي: المجال األول -
 .عبارات) ٦(وتضمن ،  مجال االبتكار:المجال الثاني -
 .عبارات) ٦(وتضمن ، مجال التعلیم والتدریب: المجال الثالث -
 .عبارات) ٦(وتضمن ، مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات: المجال الرابع -
 .عبارات) ٧(وتضمن ، م٢٠٢٠برنامج التحول الوطني : المجال الخامس -

ق مقیاس لیكرت الخماسي لتقدیر وجھة نظر أفراد أعطى الباحث لكل فقرة وزنا مدرجًا وف -٤
عینة الدراسة حول خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي 

) غیر موافق بشدة، غیر موافق، محاید، موافق، موافق بشدة(والتحول الوطني بدرجة 
 .على التوالي) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥(وتمثل رقمیا 
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  ):تقنین أداة الدراسة(صدق وثبات االستبانة 
قیاس األداة لما ُصّممت لقیاسھ، إذ ُیفترض لألداة أن تقیس السمة : "ُیعّرف صدق األداة بأنھ

" التي ُصّممت من أجل قیاسھـــا، فال تقیس سمة أخرى غیرھا، أو سمة أخــــرى باإلضافة لھا
  ).٩٤ص، ٢٠٠٩، الشایب(

ألداة لبیان مدى قدرة كل عبارة من ویعد الصدق من األمور المطلوب توافرھا في ا
عباراتھا على قیاس ما وضعت لقیاسھ، وللتحقق من صدق األداة ومعرفة مدى صالحیة استخدامھا 
في التعرف على متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد 

  .المعرفي والتحول الوطني
  ):صدق المحتوى(الصدق الظاھري لألداة ) أ

للتحّقق من صدق محتوى االستبانة، والتأكد من أنھا تقیس ما وضعت ألجلھ، قام الباحث 
من المحّكمین األكادیمّیین من ذوي الخبرة والتخّصص في عدد من ) ١٥(بعرضھا على عدد 
ومدى وضوح ، صیاغة العبارة: ، إلبداء رأیھم من حیث)٢انظر الملحق رقم (الجامعات السعودیة 

تمائھا للمحور، وبعد دراسة مالحظات المحّكمین واقتراحاتھم ومراجعة المشرف العبارة، وان
بلغ عـــــــدد عبارات ) ٪٨٠(العلمي على الدراسة، وإجراء التعدیالت التي اتفق علیھا أكثر من 

المحور األول : وھما، فقـــــــــــرة في محورین رئیسین) ٦٩(االستبانة في صورتھا النھائّیة 
)  خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطنيمتطلبات(

معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات (عبارة، المحور الثاني ) ٣٨(وتضمن 
  .عبارة) ٣١(وتضمن ) االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

  ):الصدق البنائي(صدق االتساق الداخلي ) ب
دم       ا تق ین        في ضوء م ـة والمحكم ى الدراســـــــــ ـة المشرف العلمي عل د موافقــــــــــــ وبع

ى          ) ٦٩(على صـــــــدق األداة، تم اعتماد       تبانة عل ق االس م تطبی ك ت د ذل ي أداة الدراسة، وبع فقرة ف
  . من القیادات األكادیمیة في الجامعات الخمس عینة الدراسة) ٣٠(عینة استطالعیــــــة بلغت 

اط بیرسون      تم حسا تبانة باستخدام معامل االرتب  Pearsonب صدق االتساق الداخلي لالس
Correlationحیث تم حساب معامل االرتباط بین كل عبارة والمجال الذي تنتمي لھ ،.  

 )٣(جدول رقم 
  )٣٠= ن(معامالت صدق االتساق الداخلي بین مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة لألداة 

عدد   المحور  م
  اراتالعب

معامل ارتباط 
  بیرسون

ور األول وء    : المح ي ض سعودیة ف ات ال صة الجامع ات خصخ متطلب
   )٣٨(   .مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

٠٫٩٣**  

**٠،٩١  ٩  .مجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي: المجال األول -  

**٠،٩٢  ٧  .مجال االبتكار: المجال الثاني -  

**٠،٩٦  ٧  .مجال التعلیم والتدریب: ثالمجال الثال -  

١  

**٠،٩٥  ٦  .مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات: المجال الرابع -  
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**٠،٨٨  ٩  .م٢٠٢٠برنامج التحول الوطني : المجال الخامس -  

اني ور الث وء  : المح ي ض سعودیة ف ات ال صة الجامع ات خصخ معوق
  **٠٫٨٩   )٣١(   .مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

**٠،٨٤  ٦  .مجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي: المجال األول -  

**٠،٨٣  ٦  .مجال االبتكار: المجال الثاني -  

**٠،٨٩  ٦  .مجال التعلیم والتدریب: المجال الثالث -  

**٠،٨٩  ٦  .مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات: المجال الرابع -  

٢ 

**٠،٩٤  ٧  .م٢٠٢٠الوطني برنامج التحول : المجال الخامس -  

أن محوري االستبانة یتمتعان بدرجــــــــــة مرتفعــــــة من ) ٣(یوضح الجدول رقم 
للمحور األول وبلغت قیمة معامل ارتباط ) ٠٫٩٣(الصدق، حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون 
للمجاالت ) ٠٫٨٨، ٠٫٩٥، ٠٫٩٦ ،٠٫٩٢، ٠٫٩١(بیرسون للمجاالت التي یتضمنھا المحور األول 

) ٠،٨٩(األول والثاني والثالث والرابع والخامس على التوالي، وبلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون 
، ٠٫٨٤(للمحور الثاني وبلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون للمجاالت التي یتضمنھا المحور الثاني 

الث والرابع والخامس على التوالي، للمجاالت األول والثاني والث) ٠٫٩٤، ٠٫٨٩، ٠٫٨٩، ٠٫٨٣
مما یشیر إلى تمتع محوري االستبانة ومجاالتھما بدرجة عالیة من الصدق تجعلنا على ثقة من 

  .نتائجھا
  :ثبات األداة

درجة االتساق في قیاس السمة موضوع القیاس من مرة ألخرى، فیما : "ُیعّرف الثبات بأنھ
  ).١٠٢ص، ٢٠٠٩، الشایب" (لو أعدنا تطبیق األداة عددًا من المرات

وللتحقق من ثبات األداة ومعرفة مدى صالحیة استخدامھا في التعرف على متطلبات 
ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني تم 

ت الخمس من القیادات األكادیمیة في الجامعا) ٣٠(تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة بلغت 
 Cronbach'sلقیاس مدى ثبات االستبانة، وتم بحساب ثبات االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا 

Alphaلالتساق الداخلي .  
 )٤(جدول رقم 

  )٣٠= ن(معامالت ثبات االتساق الداخلي بین محاور االستبانة والدرجة الكلیة لألداة 

عدد   المحور  م
  العبارات

معامل ارتباط 
  بیرسون

ور األول سعودیة    : المح ات ال صة الجامع ات خصخ متطلب
  .في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

٠٫٩٧  ٣٨**  

ال األول - اء   : المج صادیة والبن وافز االقت ال الح مج
  .المؤسسي

٩  
٠،٨٨**  

**٠،٩١  ٧  .مجال االبتكار: المجال الثاني -  

**٠،٩٠  ٧  .مجال التعلیم والتدریب: المجال الثالث -  

١  

ع  - ال الراب صاالت    : المج ا االت ال تكنولوجی مج
  .والمعلومات

٦  
٠،٨٩**  
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**٠،٨٩  ٩  .م٢٠٢٠برنامج التحول الوطني : المجال الخامس -  
اني  ور الث سعودیة   : المح ات ال صة الجامع ات خصخ معوق

  .في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني
٠٫٩٥  ٣١**  

ال األول - وافز : المج ال الح اء  مج صادیة والبن  االقت
  .المؤسسي

٦  
٠،٨٣**  

**٠،٨٢  ٦  .مجال االبتكار: المجال الثاني -  

**٠،٨٥  ٦  .مجال التعلیم والتدریب: المجال الثالث -  

٢ 

ع  - ال الراب صاالت    : المج ا االت ال تكنولوجی مج
  .والمعلومات

٦  
٠،٨٢**  

**٠،٨٣  ٧  .م٢٠٢٠برنامج التحول الوطني : المجال الخامس -    
  )٠٫٠١( مستوى دال عند** 

أن محوري االستبانة یتمتعا بدرجــــــــــة مرتفعــــــة من الثبات، ) ٤(یوضح الجدول رقم 
للمحور األول وبلغت قیمة معامل كرونباخ ألفا ) ٠٫٩٧(حیث بلغت قیمة معامل كرونباخ ألفا 
ت األول للمجاال) ٠٫٨٩، ٠٫٨٩، ٠٫٩٠، ٠٫٩١، ٠٫٨٨(للمجاالت التي یتضمنھا المحور األول 

للمحور ) ٠٫٩٥(والثاني والثالث والرابع والخامس على التوالي، وبلغت قیمة معامل كرونباخ ألفا 
، ٠٫٨٢، ٠٫٨٣(الثاني وبلغت قیمة معامل كرونباخ ألفا للمجاالت التي یتضمنھا المحور الثاني 

الي، مما یشیر للمجاالت األول والثاني والثالث والرابع والخامس على التو) ٠٫٨٣، ٠٫٨٢، ٠٫٨٥
  .إلى تمتع محوري االستبانة ومجاالتھما بدرجة عالیة من الثبات تجعلنا على ثقة من نتائجھا

  :تطبیق أداة الدراسة
بعد بناء أداة الّدراسة والتأكد من صدقھا وثباتھا، قام الباحث بتوزیع االستبانات إلكترونیا 

، تضاف )٦٩(ة المستردة الصالحة للتحلیل وورقیًا على مجتمع الدراسة وبلغت االستبانات الورقی
من مجتمع الدراسة لتمثل ) ٢٣٥(إلى عدد االستبانات اإللكترونیة الصالحة للتحلیل والبالغ عددھا 

ھي ، من القیادات األكادیمیة في خمس من الجامعات السعودیة) ٣٠٤(عینة الّدراسة البالغ عددھا 
خالل الفصل الدراسي ) تبوك، م عبد الرحمن بن فیصلاإلما، الملك خالد، الملك سعود، أم القرى(

  ).ه١٤٣٩ - ھـ١٤٣٨(الثاني 
  :توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق

  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الجنس  )٥(جدول رقم 
  النسبة ٪  التكرار  الجنس  م
  ٪٦٦٫٤ ٢٠٢  ذكر  ١
 ٪٣٣٫٦ ١٠٢ أنثى  ٢

٪١٠٠  ٣٠٤  المجموع  
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 توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الجنس، وجاء في المرتبة )٥(یوضح الجدول رقم 
  ).٪٣٣٫٦(بنسبة ) اإلناث(، ثم )٪٦٦٫٤(بنسبة ) الذكور(األولى 

  
  )١(شكل رقم 

  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الجنس
  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الجامعة  )٦- ٣(جدول رقم 

  ٪النسبة   التكرار  الجامعة  م
  ٪٢٠٫١ ٦١  جامعة أم القرى  ١
 ٪٢٤٫٠ ٧٣  جامعة الملك سعود  ٢
  ٪١٨٫٤ ٥٦  جامعة الملك خالد  ٣

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن   ٤
  ٪١٧٫٤ ٥٣  فیصل

   ٪٢٠٫١ ٦١  جامعة تبوك  ٥
  ٪١٠٠  ٣٠٤  المجموع
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توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الجامعة، وجاء في المرتبة ) ٦(یوضح الجدول رقم 
، ثم الذین )٪٢٤٫٠(بنسبة ) الملك سعود(ألولى أعضاء ھیئة التدریس الذین یعملون في جامعة ا

لكل منھما، ثم الذین یعملون في ) ٪٢٠٫١(بنسبة ) تبوك(وجامعة ) أم القرى(یعملون في جامعة 
) اإلمام عبد الرحمن بن فیصل(ثم الذین یعملون في جامعة ، )٪١٨٫٤(بنسبة ) الملك خالد(جامعة 
  ).٪١٧٫٤(بنسبة 

  
  )٢(شكل رقم 

  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الجامعة
  

  )٧(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الرتبة العلمیة

  النسبة ٪  التكرار  الرتبة العلمیة  م
  ١٤٫١ ٤٣  أستاذ  ١
  ٣٨٫٢ ١١٦  أستاذ مشارك  ٢
 ٤٧٫٧ ١٤٥ أستاذ مساعد  ٣

٪١٠٠  ٣٠٤  المجموع  
توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الرتبة العلمیة، وجاء في ) ٧(ضح الجدول رقم یو

أستاذ (، ثم الذین رتبتھم العلمیة )٪٤٧٫٧(بنسبة ) أستاذ مساعد(المرتبة األولى الذین رتبتھم العلمیة 
  ).٪١٤٫١(بنسبة ) أستاذ(ثم الذین رتبتھم العلمیة ، )٪٣٨٫٢(بنسبة ) مشارك
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  )٣(شكل رقم 

  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب الرتبة العلمیة
  )٨(جدول رقم 

  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب العمل الحالي
  النسبة ٪  التكرار  العمل الحالي  م
  ٪١٢٫٨ ٣٩  ة كلیة/عمید  ١
  ٪٢١٫١ ٦٤ ـة كلیة/وكیل  ٢
  ٪٣٫٣ ١٠  ة عمادة مساندة/عمید  ٣
 ٪١٣٫٨ ٤٢  ـة عمادة مساندة/وكیل  ٤
  ٪٤٩٫٠ ١٤٩  نائبة رئیس قسم/رئیس قسم   ٥

  ٪١٠٠  ٣٠٤  المجموع
توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب العمل الحالي، وجاء في المرتبة ) ٨(یوضح الجدول رقم 

، ثم الذین عملھم الحالي )٪٤٩٫٤(بنسبة ) نائبة رئیس قسم/ رئیس قسم(األولى الذین عملھم الحالي 
بنسبة ) ــة عمادة مساندة/ وكیل(، ثم الذین عملھم الحالي )٪٢١٫١(بنسبة ) ــة كلیة/ وكیل(
ثم الذین عملھم الحالي ، )٪١٢٫٨(بنسبة ) ـــة كلیة/ عمید(ثم الذین عملھم الحالي ، )٪١٣٫٨(
  ).٪٣٫٣(بنسبة ) ـــة مساندة/ عمید(

  
  )٤(شكل رقم 

  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب العمل الحالي
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  )٩(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب عدد سنوات الخدمة

  النسبة ٪  التكرار  عدد سنوات الخدمة  م
  ٪٢٧٫٦ ٨٤  أقل من عشر سنوات  ١
  ٪٤١٫١ ١٢٥  من عشر إلى أقل من عشرین سنة  ٢
 ٪٣١٫٣ ٩٥ من عشرین سنة فأكثر  ٣

  ٪١٠٠  ٣٠٤  المجموع
تطبیق حسب عدد سنوات الخدمة، وجاء في توزیع عینة الدراسة بعد ال) ٩(یوضح الجدول رقم 

، ثم الذین ) ٪٤١٫١(بنسبة )  سنة٢٠ إلى أقل من ١٠من (المرتبة األولى الذین طبیعة خدمتھم 
  ).٪٢٧٫٦(بنسبة  )  سنوات١٠أقل من (، ثم الذین خدمتھم) ٪٣١٫٣(بنسبة )  سنة فأكثر٢٠(خدمتھم

  
  )٥(شكل رقم 

  عدد سنوات الخدمةتوزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب 
  :مقیاس التصحیح ومعیار الحكم

ي           ذه الدراسة الت ة حول ھ ى   وألغراض تفسیر النتائج، والخروج باستنتاجات نھائی دفت إل ھ
صاد        رات االقت وء مؤش ي ض سعودیة ف ات ال صة الجامع ات خصخ ات ومعوق ى متطلب رف عل التع

  :، اعتمد الباحث المحك المعیاري التاليالمعرفي والتحول الوطني
اس لیكرت الخماسي          ا مقی ا   (لتحدید طول خالی دنیا والعلی دود ال دى    ) الح م حســــــــاب الم ت

ـة أي     ، )٤=١-٥(  ٥÷٤(ومن ثم تقسیمھ على أكبر قیمة في المقیاس للحصول على طول الخلیــــــــ
اس    ) ٠،٨٠= ي المقی ة ف ل قیم ى أق ة إل ذه القیم افة ھ م إض ك ت د ذل د  (وبع ي واح اس وھ ة المقی بدای

  :وذلك لتحدید الحد األعلى لھذه الخلیة وھكذا أصبح طول الخالیا كما یلي) صحیح
  )١٠(جدول رقم 

  الحدود الدنیا والعلیا لمقیاس لیكرت الخماسي
  )المتوسط الحسابي(طول الخلیة   درجة الموافقة
  ١٫٨٠أقل من   منخفضة جدًا

  ٢٫٦٠ إلى أقل من ١٫٨٠من   منخفضة
  ٣٫٤٠ن  إلى أقل م٢٫٦٠من   متوسطة
  ٤٫٢٠ إلى أقل من ٣٫٤٠من   عالیة

   فأكثر٤٫٢٠من   عالیة جدًا
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  :األسالیب اإلحصائّیة
من القیادات األكادیمیة على ) ٣٠٤(تم تفریغ بیانات االستبانات المستوفاة والبالغ عددھا 

  : في الحاسب اآللي، وتم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة(SPSS)برنامج الرزم اإلحصائیة 
التوزیعات التكراریة والنسب المئویة التي تھدف إلى التعرف على توزیع أفراد عینة  -١

 .الدراسة بعد التطبیق حسب المتغیرات الدیموغرافیة
لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة ) Pearson Correlation(معامل ارتباط بیرسون  -٢

 .الّدراسة
 .بات أداة الّدراسة لحساب ث(Cronbach's Alpha)معامل كرونباخ ألفا  -٣
التوزیعات التكراریة والنسب المئویة التي تھدف إلى التعرف على تكرار اإلجابات لدى  -٤

 .أفراد عینة الدراسة
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات االستبانة وذلك للتعرف على  -٥

 .مدى تشتت إجابات أفراد عینة الدراسة
ذات الداللة اإلحصائیة لتحدید الفروق ) Independent-Samples T-Test) (ت(اختبار  -٦

 حول) α≥ ٠٫٠٥(عند مستوى الداللة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة 
متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي 

 .والتحول الوطني والتي ُتعزى إلى الجنس
ذات الداللة  لتحدید الفروق (One Way ANOVA)ألحادي اختبار تحلیل التباین ا -٧

) α≥ ٠٫٠٥(عند مستوى الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة 
متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد  حول

 .ة، عدد سنوات الخدمةالرتبة العلمی، الجامعة: المعرفي والتحول الوطني والتي ُتعزى إلى
البعدي لتحدید اتجاه الفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة ) LSD(اختبار  -٨

حول متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد 
عدد ، العمل الحالي، الرتبة العلمیة، الجامعة: المعرفي والتحول الوطني والتي ُتعزى إلى

 . الخدمةسنوات
ذات لتحدید اتجاه الفروق ) Kruskal Wallis) (كروسكال والیس(االختبار الالمعلمي  -٩

عند مستوى الداللة الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة 
)٠٫٠٥ ≤α (متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات  حول

 .وطني والتي ُتعزى إلى العمل الحالياالقتصاد المعرفي والتحول ال
ما التصور المقترح لخصخصة الجامعات السعودیة في : لإلجابة عن تساؤل الدراسة الذي نصـھ

  ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني؟
   :التصور المقترح

 :تمھید
لعل من أبرزھا تواجھ الجامعات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة العدید من التحدیات 

قضیة التمویل، والذي یعد عامًال رئیسًا في انتاج وتسویق المعرفة، في ظل اتجاه الجامعات نحو 
  .االقتصاد المعرفي ، والریادة األكادیمیة 

وإزاء ھذه التحدیات، وفي ظل توجھ الحكومة لترشید النفقات، فإن قطاع التعلیم العالي في 
بالعمل على تبني استراتیجیات - أكثر من أي وقت مضى - اآلن المملكة العربیة السعودیة مطالب

جدیدة، تساعد على ترشید اإلنفاق، وتساھم بشكل فاعل في تطویر أداء الجامعات، لتصبح 
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، لتجد لھا مكانًا بین ٢٠٣٠مؤسسات تنتج وتسوق للمعرفة، وتعمل بفاعلیة في تحقیق رؤیة المملكة 
  .جامعات العالم في التصنیف الدولي

وفي ضوء اإلطار النظري للدراسة، واستجابات عینة الدراسة، تقدم الدراسة التصور المقترح 
لخصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، وبذلك 

  :یكون البحث قد أجاب على التساؤل الخامس والذي نص على 
یة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي ما التصور المقترح لخصخصة الجامعات السعود"

  والتحول الوطني
مفھوم التصور المقترح، ومراحل بنائھ، : وتمت اإلجابة على السؤال السابق وفقًا للتالي

وأھمیتھ، ومبرراتھ ودوافعھ، ومنطلقاتھ الفكریة، والرؤیة والرسالة، واألھداف، ومحتویات 
یانات المسئولة عن التصور المقترح، ومقومات التصور المقترح، وكذلك الفئة المستھدفة، والك

  .نجاحھ، وآلیة تنفیذه
  :مفھوم التصور المقترح، ومراحل بنائھ: أوًال 

اطار فكري عام یتبناه فئات الباحثین أو التربویین في : "  بأنھParadigmیعرف المقترح 
ون والحیاة والمجتمع، صورة افتراضات أساسیة أو قیم أو مفاھیم أو اھتمامات تتصل باإلنسان والك

وبالعالقات الجدلیة القائمة بین الموضوعات جمیعھا من شانھا أن یوجھ الباحثین إلى تفضیل نماذج 
، زین الدین" (ومناھج وطرائق معینة في البحث تتالءم مع الصیغة التي یتبنونھا وتتفق مع مكوناتھ

  ).٦ص، ٢٠١٣
شكل آخر من التوصیات یصیغھ : راسة بأنھویعرف الباحث المقترح إجرائیا من خالل ھذه الد

الباحث بشكل موسع، وھي فكرة تھدف إلى تحویل نتائج الدراسة المیدانیة لتصور مقترح یساعد في 
  .تطبیق خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

 ومعوقات خصخصة الجامعات وبناًء على نتائج الدراسة المیدانیة التي كشفت عن متطلبات
السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، وضعت الدراسة تصورًا مقترحًا 

  :من خالل 
   تمثلت في االطالع على أدبیات الدراسة من خالل استعراض نشأة : المرحلة األولى

عوقات الخصخصة وتطورھا، والمبررات والدوافع التي تقود إلیھا، ومتطلبات وم
  .الخصخصة، واستعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالخصخصة وآلیات تنفیذھا

  تمثلت في إجراءات الدراسة المیدانیة من خالل بناء استبیان یكشف عن : المرحلة الثانیة
متطلبات ومعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي 

  .قیادات األكادیمیة بالجامعات السعودیةوالتحول الوطني من وجھة نظر ال
   تمثلت في تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة وبناء التصور في صورتھ : المرحلة الثالثة

األولیة بعد تحدید أھدافھ، ومبرراتھ ومنطلقاتھ، ومكوناتھ، ومقومات نجاحھ، وآلیات تنفیذه 
.  

  لى مجموعة من الخبراء في تحكیم التصور المقترح من خالل عرضھ ع: المرحلة الرابعة
التعلیم العالي، لتقییم مناسبتھ ومدى تحقیقھ ألھدافھ، وتقدیم المالحظات التي تفید في دعم 

  .وتطویر التصور المقترح
  اعتماد التصور المقترح في صورتھ النھائیة، بعد األخذ بآراء : المرحلة الخامسة

في بناء متطلبات خصخصة الجامعات المحكمین، والتأكد من إمكانیة تطبیقھ واإلفادة منھ 
 .السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني
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  :أھمیة التصور المقترح: ثانیًا 
  :تتمثل أھمیة التصور المقترح في النقاط التالیة

  ،إمكانیة استخدامھ في تكوین إطار منھجي یساھم في القیام بعملیات المناقشة النظریة
ملي للشروع في خصخصة الجامعات الحكومیة السعودیة في ضوء مؤشرات والتطبیق الع

 .االقتصاد الوطني والتحول الوطني
  إمكانیة استخدامھ للكشف عن المتطلبات الفاعلة، والمعوقات المؤثرة في تطبیق 

 .خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني
 توضیح اإلجراءات والقواعد وآلیات العمل لخصخصة الجامعات إمكانیة استخدامھ في 

 .السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني
  مساعدة متخذي القرار على توفیر متطلبات الخصخصة في الجامعات السعودیة. 

 :مبررات ودوافع التصور المقترح : ثالثًا 
خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات تتعدد مبررات ودوافع التصور المقترح ل

االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، وتبرز بشكل عام في  المبررات الداخلیة لقطاع التعلیم العالي 
في المملكة العربیة السعودیة كالھدر المالي، والتأخر عن تحقیق مراكز متقدمة في التصنیف الدولي 

رات االقتصاد المعرفي، باإلضافة إلى بعض المبررات للجامعات، وتحقیق نتائج منخفضة في مؤش
الخارجیة والمتمثلة في مواكبة التغیرات السریعة في المجاالت المعرفیة واالقتصادیة والتكنولوجیة، 

  :ویمكن إجمال تلك المبررات في النقاط التالیة
 .اآلنحتى عدم تطبیق الخصخصة في الجامعات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة .١
  .رفع كفاءة الجامعات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة لتنافس جامعات العالم.٢
 .وضع تصور یساعد متخذ القرار على تطبیق الخصخصة في الجامعات السعودیة .٣
 .أھمیة االقتصاد المعرفي كعامل رئیس في التصنیف العالمي للجامعات.٤
، ٢٠٣٠رئیس في تحقیق رؤیة المملكة ، كبرنامج ٢٠٢٠أھمیة برنامج التحول الوطني .٥

 .ودور الجامعات في تحقیقھما
التوجھ العالمي والمتمثل في تخفیف العبء االقتصادي على الحكومة، وذلك بتخصیص .٦

 .القطاع العام
 .تشر ثقافة خصخصة قطاع الخدمات العامة، وتھیئة المجتمع لذلك.٧
  :األطر النظریة للتصور  المقترح: رابعًا 

  لیم في المملكة العربیة السعودیة سیاسة التع. 
   توجھ وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة إلى تبني الخصخصة في مؤسساتھا

، والتي جاء ٢٠٢٠الجامعات السعودیة، والمشاركة في تحقیق برنامج التحول الوطني 
ین البیئة تحس" فیھا أن من األھداف االستراتیجیة لوزارة التعلیم التي تسعى لتحقیقھا 

وھو الھدف االستراتیجي الثالث لوزارة التعلیم الثالث " التعلیمیة المحفزة لإلبداع واالبتكار
تنویع مصادر تمویل مبتكرة وتحسین الكفاءة المالیة " وكذلك الھدف االستراتیجي السابع 

ي رفع مشاركة القطاع األھلي والخاص ف" ، والھدف االستراتیجي الثامن "لقطاع التعلیم
 " . التعلیم

   والذي جاء ضمن مبادراتھ جذب االستثمارات الخاصة ٢٠٢٠برنامج التحول الوطني  ،
 .لتمویل إنشاء المباني التعلیمیة من أجل تنویع نماذج تمویل النظم التعلیمیة 
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   وما تؤكد وتعول علیھ من دور للجامعات في تحقیقھا، ابتداًء ٢٠٣٠رؤیة المملكة ،
یع االبداع واالبتكار،  وانتھاًء بتوفیر فرص التعلیم للجمیع، بالبحث العلمي، وتشج

 .وتقلیص الفجوة بین مخرجات التعلیم العالي واحتیاجات سوق العمل
   اإلیمان بدور مؤسسات التعلیم العالي في نمو االقتصاد الوطني، ورفع الناتج المحلي، من

 .خالل تحقیق مؤشرات االقتصاد المعرفي
  :الرؤیة:خامسًا 

ع كفاءة وأھلیة الجامعات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة بما یسھم في تخفیف رف
  .العبء المالي على الحكومة، ویحقق أداًء متمیزًا في مؤسسات التعلیم العالي الحكومي

  : الرسالة: سادسًا 
تتركز رسالة التصور المقترح في وضع مخطٍط متكامٍل لمتطلبات خصخصة الجامعات 

یة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، بما یساعد الجامعات على تبني السعود
فكرة الخصخصة، وبما یؤھلھا للریادة في تحقیق مؤشرات االقتصاد المعرفي، وتساھم بشكل فاعل 

، من خالل تبني متطلبات ٢٠٣٠، ورؤیة المملكة ٢٠٢٠في تحقیق برنامج التحول الوطني 
لتي تتوافق مع سیاسة التعلیم، وبیئة المملكة وظروفھا االقتصادیة خصخصة الجامعات ا

واالجتماعیة، وفي ضوء نظرة شمولیة تطرح الحلول المناسبة لما یمكن أن یظھر من صعوبات قد 
  .تحد من توفیر تلك المتطلبات

 :أھداف التصور المقترح : سابعًا 
ت خصخصة الجامعات السعودیة الھدف العام والرئیس للتصور المقترح ھو توفیر متطلبا

في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، لرفع مستوى أداء الجامعات وتخفیف 
، ویمكن إجمال األھداف التي ٢٠٣٠األعباء المالیة على خزینة الدولة، وبما یحقق رؤیة المملكة 

  : یسعى التصور المقترح إلى تحقیقھا في األھداف التالیة
ي تقدیم إطار عمٍل لمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات المساھمة ف .١

مفھوم، ومنھجیة بناء التصور : االقتصاد المعرفي والتحول الوطني یشتمل على األبعاد التالیة
المقترح، وأھمیة التصور المقترح، ومبرراتھ ودوافعھ، والمنطلقات الفكریة للتصور المقترح، 

ألھداف، ومحتویاتھ، والفئة المستھدفة بالتصور المقترح، والكیانات والرؤیة والرسالة، وا
 .المسئولة عن التصور المقترح، ومقومات نجاح التصور المقترح، وآلیات تنفیذه

نشر ثقافة الخصخصة في مؤسسات التعلیم العالي بھدف تكوین منظومة تتبنى تطبیق  .٢
، ورؤیة المملكة ٢٠٢٠ل الوطني الخصخصة، وبالتالي المساھمة في تحقیق برنامج التحو

٢٠٣٠.  
تحدید اآللیات والمتطلبات المناسبة لخصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات  .٣

 .االقتصاد المعرفي والتحول الوطني
تحسین جودة مخرجات العملیة التعلیمیة في الجامعات السعودیة من خالل اتباع األسالیب  .٤

اسب مع التطور العالمي والمؤثرات الخارجیة التي تحیط والوسائل العلمیة الحدیثة، وبما یتن
 .بالمملكة العربیة السعودیة

تقدیم التوصیات اإلجرائیة للتغلب على المعوقات التي تحول دون خصخصة الجامعات  .٥
السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني بما یتالءم مع برنامج 

، واقتراح مجموعة من اآللیات الالزمة لتنفیذ ھذه ٢٠٣٠، ورؤیة ٢٠٢٠التحول الوطني
 .التوصیات
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 :مكونات التصور المقترح: ثامنًا 
  :یتكون التصور المقترح وفق محاور الدراسة من مصفوفتین ھما

   مصفوفة متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي
 .والتحول الوطني 

  جامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي مصفوفة معوقات خصخصة ال
 .والتحول الوطني 

مصفوفة متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد : ١-٨
  : المعرفي والتحول الوطني 

تتكون ھذه المصفوفة من خمسة مجاالت رئیسة لمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في 
عرفي والتحول الوطني، وضمن كل مجال حزمة من المتطلبات تسھم ضوء مؤشرات االقتصاد الم

، مجاالت متطلبات الخصخصة، وقائمة )١١(جال، ویوضح الجدول التالي رقم في تحقیق ذلك الم
  .بالمتطلبات لكل مجال

  ) ١١( جدول رقم 
مصفوفة مجاالت وحزم متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد 

  ي والتحول الوطني المعرف

العبارة/ م  المجال  م
  حزم متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة 

  في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

من الموظفین وھیئة التدریس عند ) الفائض(إیجاد قوانین تضمن حقوق   ١
 .ة الجامعةخصخص

مجانیة (اختیار أسلوب خصخصة یراعي األحكام العامة في سیاسة التعلیم   ٢
 .... ).التعلیم، وملكیة الجامعات للدولة، 

 .إصدار قوانین لحمایة إنتاج المعرفة وتسویقھا ونقلھا  ٣
 .توفیر الدعم القانوني  للجامعات التي تبادر بتبني الخصخصة  ٤

 مستقلة تتولى تصمیم الئحة تنظیمیة لمشروع خصخصة إنشاء إدارة  ٥
 .الجامعات
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  .إعادة ھیكلة الجامعات المخصخصة بشكل یھیئھا للمناخ التنافسي  ٦
  .إنشاء مراكز بحثیة حسب المواصفات العالمیة  ١
  . تعزز القدرة على االبتكارتطویر آلیة رعایة المتفوقین من خالل برامج نوعیة  ٢

تشجیع القطاع الخاص على تمویل حاضنات االبتكار في الجامعات   ٣
  .المخصخصة

  .زیادة المخصصات االستثماریة في مجال االبتكار  ٤

عقد شراكات مع الجھات المحلیة والدولیة الداعمة لحاضنات األعمال   ٥
  .واالبتكار

نیة وحاضنات األعمال كمصادر فعالة لتوسیع أنشطة استغالل عوائد أودیة التق  ٦
  .الجامعة البحثیة
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وضع حوافز لرواد األعمال والخبراء والباحثین للمشاركة بمبادرات نوعیة   ٧
  .تعزز االبتكار
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العبارة/ م  المجال  م
  حزم متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة 

  في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

علمیة المحلیة تعزیز مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في المؤتمرات والندوات ال  ١
  .والعالمیة

  .تمكین الطالب من تنویع اختیاراتھم التعلیمیة بما یتناسب وسوق العمل  ٢
  .تطویر خطط االبتعاث والتدریب في الجامعات المخصخصة  ٣

وضع إطار عملي لضمان المواءمة بین مخرجات التخصصات الجامعیة   ٤
  .،واحتیاجات سوق العمل

  .التعلیم والتدریب في العالمیة الرائدة الجامعات مع راتیجیةشراكات است بناء  ٥
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  .إلحاق الطالب أثناء الدراسة للتدریب في مؤسسات العمل واإلنتاج  ٦
  .توفیر شبكة اتصاالت فائقة السرعة في الجامعات المخصخصة  ١

ة للمعلومات تیسر حصول الباحثین على المعلومات وتتیح تبادل إنشاء شبك  ٢
 .اآلراء واألفكار

 .توظیف التقنیات الحدیثة ووسائط اإلعالم الجدید في التدریس واإلدارة  ٣
 .توسع الجامعة في توظیف تقنیة المعلومات واالتصاالت في الجوانب اإلداریة  ٤

لومات إلجراء الصیانة الدوریة والتطویر توفیر مختصین في مجال تقنیة المع  ٥
 .لشبكة االتصاالت
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  .إیجاد استراتیجیة واضحة للتعلم اإللكتروني في كل جامعة  ٦

تأھیل عضو ھیئة التدریس لیتمكن من التفاعل مع التغییرات المستقبلیة التي   ١
  .نامج الوطنيیتطلع إلیھا البر

  .تطبیق نظام الحوكمة في الجامعات المخصخصة  ٢
  .إعداد مناھج متطورة تركز على المھارات األساسیة  ٣

تأسیس وحدة دعم متخصّصة تعمل على تقییم المبادرات ودارسة جدواھا   ٤
  .االقتصادیة مع الخبراء والمعنیین

م الجامعي مبنیة على أھداف صیاغة خطة استراتیجیة جدیدة لتطویر التعلی  ٥
  .٢٠٢٠برنامج التحول الوطني 

تحدید مؤشرات واضحة لقیاس األداء، مبنیة على أھداف برنامج التحول   ٦
  .الوطني

  .بناء المبادرة التربویة على أسس تخدم برنامج التحول الوطني  ٧
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تاج في إعداد خطة إجرائیة للتكامل بین الجامعات المخصخصة ووحدات اإلن  ٨
  .القطاعات األخرى

مصفوفة معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي : ٢-٨
  : والتحول الوطني 

تتكون ھذه المصفوفة من المعوقات التي ربما تحد من تطبیق خصخصة الجامعات 
قیادات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني، من وجھة نظر ال

  .األكادیمیة بتلك الجامعات
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  : ویوضح الجدول التالي تلك المعوقات
    ) ١٢( جدول رقم 

مصفوفة مجاالت وحزم معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد 
  المعرفي والتحول الوطني 

العبارة/ م  المجال  م
  حزم معوقات خصخصة الجامعات السعودیة 

  القتصاد المعرفي والتحول الوطنيفي ضوء مؤشرات ا

 .میل الكثیر من أفراد المجتمع إلى التمسك بالجامعات الحكومیة  ١
 .قلة تبنى اقتصادیات المعرفة واالستثمار في العقل البشري  ٢
 .ي المؤسسات االقتصادیةضعف التعاون مع  المراكز البحثیة ف  ٣
 .ضعف البنیة التحتیة الحالیة للقیام بعملیة الخصخصة  ٤
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 .تعارض أنشطة الجامعات المخصخصة مع مبدأ تكافؤ الفرص  ٥  

قلة استفادة  الجامعة من بیوت الخبرة األجنبیة في البحوث العلمیة   ١
 .الداعمة لالبتكار

 .ندرة بناء الشراكات المجتمعیة مع الجھات ذات العالقة بتنمیة االبتكار  ٢
 .ندرة التعاون البحثي بین أعضاء ھیئة التدریس أنفسھم ومع طالبھم  ٣
 .ضعف البنى التحتیة إلنشاء حاضنات االبتكار  ٤
 .قلة مخصصات البحث العلمي واالبتكار في میزانیة الجامعات  ٥

٢  
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 . القوانین الحالیة عن حفظ حقوق الملكیة الفكریة لالبتكارقصور  ٦

 .ضعف مشاركة القطاع الخاص في التعلیم والتدریب  ١

 .ندرة وجود مراكز تدریب متطورة إلعداد البرامج التدریبیة النوعیة  ٢

المحلیة والجامعات العالمیة الرائدة في قلة التبادل المعرفي بین الجامعات   ٣
 .التدریس والتدریب

 .استمرار الجامعات في تقدیم برامج تعلیمیة ال تلبي احتیاجات سوق العمل  ٤

 .قلة االھتمام  بالتدریب التعاوني للطالب  ٥
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 .قصور وعي الطالب عن تنویع أو تغییر احتیاجاتھم التعلیمیة  ٦

تدني مساھمة القطاع الخاص في تأھیل وتدریب الكوادر البشریة على   ١
  .التقنیات الحدیثة

  .قلة دمج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في إجراءات العمل  ٢

ضعف كفایة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات للوفاء بمتطلبات العمل   ٣
  .ي الجامعاتف

قلة عدد الكوادر البشریة المؤھلة في مجال تكنولوجیا االتصاالت   ٤
  .والمعلومات العاملین بالجامعات

  .قلة المخصصات المالیة الداعمة لتطویر تقنیة االتصال والمعلومات  ٥
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ضعف اإلمكانات إلنشاء شبكات المعلومات التي تتیح للباحثین نشر   ٦  
  .األبحاث



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٩١

العبارة/ م  المجال  م
  حزم معوقات خصخصة الجامعات السعودیة 

  القتصاد المعرفي والتحول الوطنيفي ضوء مؤشرات ا

قلة عقد الشراكات مع قطاعات اإلنتاج إلعادة تدریب وتأھیل المنخرطین   ١
  .في سوق العمل

  .ندرة بناء شراكات استراتیجیة مع الجامعات العالمیة  ٢
  .ندرة المشروعات التطبیقیة التي تخدم سوق العمل المحلي  ٣
  .بالتعلیم القائم على المھاراتقلة االھتمام    ٤
  .ضعف تفعیل مبدأ المنافسة في توفیر الخدمات التعلیمیة  ٥

ضعف البنیة التحتیة في الجامعات السعودیة لمسایرة برنامج التحول   ٦
  .٢٠٢٠الوطني 
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قلة إتاحة الفرصة للطالب  للتنقل بین المسارات التعلیمیة طبًقا لالحتیاجات   ٧
  . العملالفعلیة لسوق

 :مقترحات للتغلب على معوقات تطبیق الخصخصة : تاسعًا 
 .نشر ثقافة الخصخصة في البیئة الجامعیة والمجتمع المحلي .١
 .إنشاء وحده أو جھاز مستقل یعنى بالتخطیط والتنفیذ والمتابعة لعملیة الخصخصة .٢
 .إصدار الئحة تنظیمیة واضحة ، وأدلة إجرائیة لتنفیذ عملیة الخصخصة .٣
في الجامعات بما یتناسب ومتطلبات ) المادیة والبشریة( ل البنیة التحتیةتأھی .٤

 .الخصخصة
 .إعادة تأھیل وتدریب منسوبي الجامعات بما یؤھلھم لتنفیذ برنامج الخصخصة .٥
 .ربط برامج الجامعات المخصخصة، بمتطلبات سوق العمل .٦
اكات إعطاء الجامعات المخصخصة مزیدًا من الحریة فیما یتعلق بعقد الشر .٧

 .االستراتیجیة مع الجھات الداعمة، ومراكز األبحاث محلیًا وعالمیًا
منح الجامعات المتبنیة للخصخصة مزیدًا من الحوافز المادیة والمعنویة لتطبیق  .٨

 .الخصخصة
إعادة تنظیم وتأھیل حاضنات االبتكار، وأودیة التقنیة في الجامعات المتبنیة  .٩

شرات االقتصاد المعرفي وبرنامج التحول للخصخصة، بما یساعدھا على تحقیق مؤ
 .الوطني

إخضاع القیادات األكادیمیة في الجامعات المخصخصة لدورات تدریبیة  .١٠
 .لتطویرھم معرفیًا، ومھاریًا على التعامل مع متطلبات خصخصة الجامعات

 :الفئة المستھدفة : عاشرًا 
ُیستفاد من التصور في خصخصة الجامعات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة، ویمكن أن 

  .مؤسسات التعلیم العالي األخرى
 :الكیانات المسؤولة : حادي عشر 

یقترح الباحث أن یتم إنشاء جھاز مستقل إداریًا ومالیًا، یتولى مسؤولیة التخطیط والتنفیذ 
یمكن للتصور المقترح، ویكون مرتبطًا بمجلس الوزراء، او بمجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة، و

لھذا الجھاز أن یشكل فرق عمل من وزارة التعلیم، والوزارات المعنیة، والقطاع الخاص، وخبراء 
  .االقتصاد والخصخصة من األكادیمیین في الجامعات السعودیة
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 :مقومات نجاح التصور : ثاني عشر 
إن نجاح تطبیق التصور المقترح لخصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد 
المعرفي والتحول الوطني مرتھٌن بتوافر مجموعة من المقومات التنظیمیة والبشریة والمادیة 
والبیئیة، التي یؤدي توافرھا إلى تحقیق التصور المقترح ألھدافھ المرسومة، ویمكن توضیح تلك 

  :المقومات فیما یلي
 الجامعات  ترتكز المقومات التنظیمیة للتصور المقترح لخصخصة:المقومات التنظیمیة -١

  :السعودیة  على عدد من المعطیات من أبرزھا
  رسم السیاسة العامة المتعلقة بعملیة خصخصة الجامعات ووضع اإلجراءات الالزمة   -أ 

 .لتبني الخصخصة في حدود اإلطار العام لفلسفة التصور المقترح
تنظیمات ذات ھدف موحد، بحیث ینسق الجھاز القائم بمھمة تخطیط وتنفیذ التصور   -ب 

المقترح بین الھدف الرئیس للتصور وبین األھداف المتعددة لكل من وزارة التعلیم 
والجامعات ومنسوبیھا، بحیث تعمل جمیعھا في انسجام نحو تحقیق أھداف 

 . التصور
 .تنظیمات تدعم نشر ثقافة الخصخصة -ج 
 .تنظیمات تتمیز باالستقاللیة التامة والصالحیات الواسعة  -د 
التي تمكنھا من استیعاب التغیرات ومقابلة الظروف الطارئة تنظیمات تتسم بالمرونة   - ه 

 .دون إحداث تغییر جذري في معالم التصور المقترح
تتمثل المقومات البشریة لھذا التصور في توفیر فریق عمل من ذوي : المقومات البشریة -٢

في الجامعات الحكومیة، وتحدید  الخبرة والكفاءة واالختصاص إلدارة عملیة الخصخصة
لمدة الزمنیة التي ستتم فیھا عملیة الخصخصة، ویتم تقییم إنجازھم بشكل سنوي أو نصف ا

  .سنوي، للوقوف على مدى التقدم في التخطیط والتنفیذ لبرنامج الخصخصة
توفیر الدعم المالي الالزم لقیام فریق العمل بمھمة تخطیط وتنفیذ التصور : المقومات المادیة -٣

ار میزانیة مستقلة لھذا المشروع، كما یمكن االستفادة من المقترح، وذلك من خالل إقر
 .القطاع الخاص في دعم المشروع، والجھات المستفیدة من تنفیذه

تتمثل المقومات البیئیة التي تساعد على تحقیق أھداف التصور المقترح : المقومات البیئیة -٤
الستقبال التغییرات في األنشطة الجامعیة، والمتطلبات المسبقة التي تھيء بیئة العمل 

 :الجدیدة على أرض الواقع، والتي یمكن إجمالھا في المقومات البیئیة التالیة
تھیئة منسوبي الجامعات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة لبرنامج   -أ 

 .الخصخصة من خال نشر ثقافة الخصخصة، وبیان إیجابیاتھا
 .یذ برنامج الخصخصةتھیئة البنیة التحتیة في الجامعات الحكومیة لتنف  -ب 
االرتباط الحیوي مع بعض المؤسسات الحكومیة ومؤسسات القطاع الخاص   -ج 

القادرة على المساعدة في التھیئة والتنفیذ لخصخصة الجامعات السعودیة في 
 .ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

جامعات تفعیل مبدأ التغذیة الراجعة بین فریق عمل خصخصة الجامعات وبین ال  -د 
 .المتبنیة للخصخصة، بحیث یتم معالجة القصور بشكل فوري

ربط الشروع في الخصخصة بمیزات مادیة ومعنویة، كالموازنة السنویة   - ه 
 .للجامعة، وغیرھا
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  :آلیة تنفیذ التصور : ثالث عشر 
  :یقترح الباحث أن یتم تنفیذ التصور المقترح وفق الخطوات التالیة

ھذه المرحلة وضع الالئحة التنظیمیة الالزمة لخصخصة الجامعات یتم في : مرحلة التخطیط -١
السعودیة من قبل الجھاز المنشأ لھذا الغرض، والذي سیتولى وضع اللوائح المنظمة لعملیة 
الخصخصة والتخطیط لتنفیذ برنامج الخصخصة، وتحدید المراحل التي تتطلبھا عملیة 

 .لمسؤولیات والصالحیاتالخصخصة والمدة الزمنیة لكل مرحلة، وتحدید ا
یتم في ھذه المرحلة تھیئة المجتمع المحلي والبیئة الجامعیة كاملة : مرحلة التھیئة واإلعداد -٢

لالستعداد لتنفیذ الخصخصة، وتتم عملیة التھیئة من خالل نشر ثقافة الخصخصة، وتدریب 
 .جمیع منسوبي الجامعات على كیفیة التعامل مع خطوات، ومتطلبات الخصخصة

 .في ھذه المرحلة یتم تنفیذ الخطة الموضوعة لخصخصة الجامعات السعودیة: رحلة التنفیذم -٣
في ھذه المرحلة یتم تقویم التجربة كاملة، بناًء على  مؤشرات لألداء یتم تحدیدھا : مرحلة التقویم -٤

من قبل الجھاز المسؤول، وبناء على تلك المؤشرات یتم تحدید مستوى تحقیق التصور 
 .تحقیق أھدافھالمقترح ل

في ھذه المرحلة یتم التغلب على المعوقات التي تظھر خالل مرحلة التقویم، : مرحلة العالج    -٥
 .وتحد من تنفیذ برنامج الخصخصة وتحقیقھ لألھداف

في ھذه المرحلة تنضج التجربة ویمكن تطویرھا من خالل االستفادة من : مرحلة التطویر -٦
 .ة والعالمیة فیما یتعلق ببرنامج الخصخصةالتجربة نفسھا، ومن التجارب المحلی

  :ملخص نتائج الدراسة
بمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد : فیما یتعلق

  :المعرفي والتحول الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة
دل تحلیل بیانات الدراسة على موافقة أفراد عینة الدراسة على متطلبات خصخصة 

) عالیة جدًا(الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني بدرجة 
وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة بین ). ٠،٤٥(وانحراف معیاري ) ٤،٣٧(بمتوسط حسابي 

وجاءت جمیع المجاالت ). ٠،٥٥ -٠،٥٠(وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٤،٣٠-٤،٤٥(
متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي الخمسةالتي تقیس 

   ).عالیة جدًا(والتحول الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بدرجة 
بمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر الحوافز االقتصادیة : فیما یتعلق

  :تلك الجامعاتوالبناء المؤسسي من وجھة نظر القیادات األكادیمیة ب
دل تحلیل بیانات الدراسة على موافقة أفراد عینة الدراسة على متطلبات خصخصة 
الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي من وجھة نظر القیادات 

وانحراف معیاري ) ٤،٣٠(بمتوسط حسابي ) عالیة جدًا(األكادیمیة بتلك الجامعات كانت بدرجة 
وتراوحت االنحرافات ، )٣،٨٨ -٤،٤٩(وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة بین ). ٠،٥٤(

عبارات من بین العبارات التي تقیس متطلبات ) ٦(وجاءت ). ١،١٧ -٠،٦٦(المعیاریة بین 
خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي من وجھة 

عبارتین بدرجة ) ٢(، بینما جاءت )عالیة جدًا( بتلك الجامعات بدرجة نظر القیادات األكادیمیة
  ).عالیة(
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بمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر االبتكار من وجھة : فیما یتعلق
  :نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات

 خصخصة دل تحلیل بیانات الدراسة على أن موافقة أفراد عینة الدراسة على متطلبات
الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر االبتكار من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات 

وقد تراوحت ). ٠،٥٤(وانحراف معیاري ) ٤،٣٩(بمتوسط حسابي ) عالیة جدًا(كانت بدرجة 
). ١،٠٧ -٠،٦١(وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٤،١٨ -٤،٥٧(المتوسطات الحسابیة بین 

عبارات من بین العبارات التي تقیس متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ) ٧(اءت وج
، )عالیة جدًا(ضوء مؤشر االبتكار من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات بدرجة 

  ).عالیة(عبارة واحدة بدرجة ) ١(وجاءت 
تعلیم والتدریب بمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر ال: فیما یتعلق

  :من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات
دل تحلیل بیانات الدراسة على أن موافقة أفراد عینة الدراسة على متطلبات خصخصة 
الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر التعلیم والتدریب من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك 

). ٠،٥٥(وانحراف معیاري ) ٤،٣٤(توسط حسابي بم) عالیة جدًا(الجامعات كانت بدرجة 
وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٣،٨٧ -٤،٥٠(وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

عبارات من بین العبارات التي تقیس متطلبات خصخصة الجامعات ) ٦(وجاءت ). ١،١٩ -٠،٦٥(
ت األكادیمیة بتلك الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر التعلیم والتدریب من وجھة نظر القیادا

  ).عالیة(عبارة واحدة بدرجة ) ١(، وجاءت )عالیة جدًا(بدرجة 
بمتطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر تكنولوجیا : فیما یتعلق

  :االتصاالت والمعلومات من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات
اد عینة الدراسة على متطلبات خصخصة الجامعات دل تحلیل بیانات الدراسة أن موافقة أفر

السعودیة في ضوء مؤشر تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات من وجھة نظر القیادات األكادیمیة 
، )٠،٥٣(وانحراف معیاري ) ٤،٤٥(بمتوسط حسابي ) عالیة جدًا(بتلك الجامعات كانت بدرجة 

وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٤،٢١ - ٤،٥٤(وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 
وجاءت جمیع العبارات الست التي تقیس متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة ). ٠،٩٢ -٠،٦٤(

في ضوء مؤشر تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك 
  ).عالیة جدًا(الجامعات بدرجة 

ات السعودیة في ضوء برنامج التحول الوطني بمتطلبات خصخصة الجامع: فیما یتعلق
  : من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات٢٠٢٠

دل تحلیل بیانات الدراسة على أن موافقة أفراد عینة الدراسة على متطلبات خصخصة 
 من وجھة نظر القیادات األكادیمیة ٢٠٢٠الجامعات السعودیة في ضوء برنامج التحول الوطني 

، )٠،٥٠(وانحراف معیاري ) ٤،٣٧(بمتوسط حسابي ) عالیة جدًا(لجامعات كانت بدرجة بتلك ا
وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٤،١٣ - ٤،٤٦(وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

عبارات من بین العبارات التي تقیس متطلبات خصخصة الجامعات ) ٨(، وجاءت )١،٠٥ -٠،٦١(
 من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك ٢٠٢٠مج التحول الوطني السعودیة في ضوء برنا

  ).عالیة(عبارة واحدة بدرجة ) ١(، بینما جاءت )عالیة جدًا(الجامعات بدرجة 
بمعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي : فیما یتعلق

  :والتحول الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة
تحلیل بیانات الدراسة على أن موافقة أفراد عینة الدراسة على معوقات خصخصة دل 

) عالیة(الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني كانت بدرجة 



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٩٥

، وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة بین )٠،٥٣(وانحراف معیاري ) ٣،٩١(بمتوسط حسابي 
وجاءت جمیع المجاالت ). ٠،٧٦ -٠،٥٢(حرافات المعیاریة بین وتراوحت االن، )٣،٦٦-٤،١٤(

الخمسة التي تقیس معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي 
  ).عالیة(والتحول الوطني من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بدرجة 

افز االقتصادیة بمعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر الحو: فیما یتعلق
  :والبناء المؤسسي من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات

دل تحلیل بیانات الدراسة أن موافقة أفراد عینة الدراسة على معوقات خصخصة الجامعات 
السعودیة في ضوء مؤشر الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي من وجھة نظر القیادات األكادیمیة 

وقد ). ٠،٥٢(وانحراف معیاري ) ٣،٦٦(بمتوسط حسابي ) عالیة(ات كانت بدرجة بتلك الجامع
 - ٠،٦١(وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٣،٣٨ -٣،٨٨(تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

عبارات من بین العبارات التي تقیس معوقات خصخصة الجامعات السعودیة ) ٥(، وجاءت )١،٠٥
قتصادیة والبناء المؤسسي من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك في ضوء مؤشر الحوافز اال

  ).متوسطة(عبارة واحدة بدرجة ) ١(، بینما جاءت )عالیة(الجامعات بدرجة 
بمعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر االبتكار من وجھة : فیما یتعلق

  :نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات
 الدراسة على أن موافقة أفراد عینة الدراسة على معوقات خصخصة دل تحلیل بیانات

الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر االبتكار من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات 
، وقد تراوحت )٠،٦٧(وانحراف معیاري ) ٣،٩٤(بمتوسط حسابي ) عالیة(كانت بدرجة 

). ١،١٤ -٠،٨٤(راوحت االنحرافات المعیاریة بین وت، )٣،٦٦ -٤،١٤(المتوسطات الحسابیة بین 
وجاءت جمیع العبارات الست التي تقیس معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر 

  ).عالیة(االبتكار من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات بدرجة 
 والتدریب من بمعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر التعلیم: فیما یتعلق

  :وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات
دل تحلیل بیانات الدراسة على أن موافقة أفراد عینة الدراسة على معوقات خصخصة 
الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر التعلیم والتدریب من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك 

، وقد )٠،٦٥(وانحراف معیاري ) ٤،١٤(بمتوسط حسابي ) عالیة(الجامعات كانت بدرجة 
 - ٠،٨٠(وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٣،٩٨ -٤،٢٩(تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

عبارتان من بین العبارات التي تقیس معوقات خصخصة الجامعات السعودیة ) ٢(وجاءت ). ١،٠٦
عالیة (یمیة بتلك الجامعات بدرجة في ضوء مؤشر التعلیم والتدریب من وجھة نظر القیادات األكاد

  ).عالیة(عبارات بدرجة ) ٤(، بینما جاءت )جدًا
بمعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر تكنولوجیا : فیما یتعلق

  :االتصاالت والمعلومات من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات
نة الدراسة على معوقات خصخصة دل تحلیل بیانات الدراسة على أن موافقة أفراد عی

الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات من وجھة نظر القیادات 
وانحراف معیاري ) ٣،٨٣(بمتوسط حسابي ) عالیة(األكادیمیة بتلك الجامعات كانت بدرجة 

نحرافات وتراوحت اال، )٣،٤٣ -٤،٢٦(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة بین )٠،٧٦(
عبارة واحدة من بین العبارات التي تقیس معوقات ) ١(وجاءت ). ١،٣١ -٠،٨٨(المعیاریة بین 

خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشر تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات من وجھة نظر 
  ).یةعال(عبارات بدرجة ) ٥(، بینما جاءت )عالیة جدًا(القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات بدرجة 

بمعوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء برنامج التحول الوطني : فیما یتعلق
  : من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك الجامعات٢٠٢٠

دل تحلیل بیانات الدراسة على أن موافقة أفراد عینة الدراسة على معوقات خصخصة 
 وجھة نظر القیادات األكادیمیة  من٢٠٢٠الجامعات السعودیة في ضوء برنامج التحول الوطني 
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وقد ). ٠،٦٦(وانحراف معیاري ) ٣،٩٩(بمتوسط حسابي ) عالیة(بتلك الجامعات كانت بدرجة 
 - ٠،٨٠(وتراوحت االنحرافات المعیاریة بین ، )٣،٦٦ -٤،٢١(تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

خصخصة الجامعات عبارة واحدة من بین العبارات التي تقیس معوقات ) ١(، وجاءت )١،٢٤
 من وجھة نظر القیادات األكادیمیة بتلك ٢٠٢٠السعودیة في ضوء برنامج التحول الوطني 

  ).عالیة(عبارات بدرجة ) ٦(بینما جاءت ، )عالیة جدًا(الجامعات بدرجة 
بالفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة : فیما یتعلق

حول متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء )  α≥ ٠٫٠٥(عند مستوى الداللة 
الرتبة ، الجامعة، الجنس: مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني ُتعزى إلى متغیرات

  :عدد سنوات الخدمة، العمل الحالي، العلمیة
  :أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى: أثر الجنس:  أوًال-
 بین أفراد عینة (α=0.05)ة عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائی -١

الدراسة حول المتطلبات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمتطلبات 
المتعلقة بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، والمتطلبات المتعلقة ببرنامج التحول 

 . تعزى إلى الجنس٢٠٢٠الوطني 
 بین أفراد عینة الدراسة (α=0.05)ة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود فروق ذات دالل -٢

حول المتطلبات المتعلقة بمجال االبتكار، والمتطلبات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب 
  .وكانت الفروق لصالح الذكور، تعزى إلى الجنس

  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر الجامعة:  ثانیًا-
 بین أفراد عینة الدراسة (α=0.05)لة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود فروق ذات دال -١

حول المتطلبات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي تعزى إلى الجامعة، 
وكانت الفروق بین جامعة أم القرى وكل من جامعة الملك خالد وجامعة اإلمام عبد الرحمن 

ى، وبین جامعة الملك سعود وجامعة الملك خالد وكانت الفروق لصالح جامعة أم القر
وكانت الفروق لصالح جامعة الملك سعود، وبین جامعة الملك خالد وجامعة تبوك وكانت 
الفروق لصالح جامعة الملك خالد، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

(α=0.05)ال تكنولوجیا االتصاالت  بین أفراد عینة الدراسة حول المتطلبات المتعلقة بمج
والمعلومات تعزى إلى الجامعة، وكانت الفروق بین جامعة أم القرى وكل من جامعة الملك 

 .خالد وجامعة تبوك وكانت الفروق لصالح جامعة أم القرى
 بین أفراد عینة (α=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٢

لقة بمجال االبتكار، والمتطلبات المتعلقة بمجال التعلیم الدراسة حول المتطلبات المتع
  . تعزى إلى الجامعة٢٠٢٠والتدریب، والمتطلبات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني 

  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر الرتبة العلمیة:  ثالثًا-
اد عینة  بین أفر(α=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -١

الدراسة حول المتطلبات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمتطلبات 
المتعلقة بمجال االبتكار، والمتطلبات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب، والمتطلبات المتعلقة 

وطني بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، والمتطلبات المتعلقة ببرنامج التحول ال
 . تعزى إلى الرتبة العلمیة٢٠٢٠
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  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر العمل الحالي:  رابعًا-
 بین أفراد عینة (α=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -١

الدراسة حول المتطلبات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمتطلبات 
متعلقة بمجال االبتكار، والمتطلبات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب، والمتطلبات المتعلقة ال

بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، والمتطلبات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني 
 . تعزى إلى العمل الحالي٢٠٢٠

  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر عدد سنوات الخدمة:  خامسًا-
 بین أفراد عینة (α=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -١

الدراسة حول المتطلبات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمتطلبات 
المتعلقة بمجال االبتكار، والمتطلبات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب، والمتطلبات المتعلقة 

كنولوجیا االتصاالت والمعلومات، والمتطلبات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني بمجال ت
 . تعزى إلى عدد سنوات الخدمة٢٠٢٠

بالفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة : فیما یتعلق
حول معوقات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول 

والجامعة، الرتبة العملیة، ، الجنس: ُتعزى إلى متغیرات) α≥ ٠٫٠٥(الوطني عند مستوى الداللة 
  :والعمل الحالي، وعدد سنوات الخبرة

  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر الجنس:  أوًال-
 بین أفراد عینة (α=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -١

ل المعوقات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمعوقات الدراسة حو
المتعلقة بمجال االبتكار، والمعوقات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب، والمعوقات المتعلقة 

 . تعزى إلى الجنس٢٠٢٠ببرنامج التحول الوطني  
 بین أفراد عینة الدراسة (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٢

حول المعوقات المتعلقة بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات تعزى إلى الجنس، 
 .وكانت الفروق لصالح الذكور

  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر الجامعة:  ثانیًا-
سة  بین أفراد عینة الدرا(α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -١

حول المعوقات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي تعزى إلى الجامعة، 
وكانت الفروق بین جامعة أم القرى وجامعة اإلمام عبد الرحمن وكانت الفروق لصالح 
جامعة أم القرى، وبین جامعة الملك سعود وكل من جامعة الملك خالد، وجامعة تبوك 

معة الملك سعود، وبین جامعة الملك خالد وجامعة اإلمام عبد وكانت الفروق لصالح جا
وبین جامعة اإلمام عبد الرحمن وجامعة . الرحمن وكانت الفروق لصالح جامعة الملك خالد

 .تبوك وكانت الفروق لصالح جامعة اإلمام عبد الرحمن
لدراسة  بین أفراد عینة ا(α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٢

حول المعوقــــــــــات المتعلقــــــــة بمجـــــــال االبتكار تعزى إلى الجامعة، وكانت 
الفروق بین جامعة أم القرى وجامعة تبوك وكانت الفروق لصالح جامعة أم القرى، وبین 
جامعة الملك سعود وجامعة تبوك وكانت الفروق لصالح جامعة الملك سعود، وبین 

ة الملك خالد وجامعــــــــــــة اإلمــــــــــام عبد الرحمن وكانت الفروق لصالح جامعــــــــــ
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جامعة الملك خالد، وبین جامعة اإلمام عبد الرحمن وجامعة تبوك وكانت الفروق لصالح 
 .جامعة اإلمام عبد الرحمن

 بین أفراد عینة (α=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٣
  .الدراسة حول المعوقات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب تعزى إلى الجامعة

 بین أفراد عینة الدراسة (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٤
. حول المعوقات المتعلقة بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات تعزى إلى الجامعة

ى وكل من جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام عبد وكانت الفروق بین جامعة أم القر
الرحمن وكانت الفروق لصالح جامعة أم القرى، وبین جامعة الملك سعود وكل من جامعة 
الملك خالد وجامعة تبوك وكانت الفروق لصالح جامعة الملك سعود، وبین جامعــــــــــة 

حمن وكانت الفروق لصالح جامعة الملك الملك خالد وجامعــــــــــــة اإلمــــــــــام عبد الر
خالد، وبین جامعة اإلمام عبد الرحمن وجامعة تبوك وكانت الفروق لصالح جامعة اإلمام 

 .عبد الرحمن
 بین أفراد عینة (α=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -٥

  . تعزى إلى الجامعة٢٠٢٠الدراسة حول المعوقات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني 
  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر الرتبة العلمیة:  ثالثًا-
بین أفراد عینة ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -١

الدراسة حول المعوقات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمعوقات 
كار، والمعوقات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب، والمعوقات المتعلقة المتعلقة بمجال االبت

بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، والمعوقات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني 
 . تعزى إلى الرتبة العلمیة٢٠٢٠

  : أشار تحلیل بیانات الدراسة إلى:أثر العمل الحالي:  رابعًا-
بین أفراد عینة ) α=0.05(لة إحصائیة عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات دال -١

الدراسة حول المعوقات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمعوقات 
المتعلقة بمجال االبتكار، والمعوقات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب، والمعوقات المتعلقة 

ات، والمعوقات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلوم
 . تعزى إلى العمل الحالي٢٠٢٠

  :أثر عدد سنوات الخدمة:  خامسًا-
بین أفراد عینة ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -١

وقات الدراسة حول المعوقات المتعلقة بمجال الحوافز االقتصادیة والبناء المؤسسي، والمع
المتعلقة بمجال االبتكار، والمعوقات المتعلقة بمجال التعلیم والتدریب، والمعوقات المتعلقة 
بمجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، والمعوقات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني 

 . تعزى إلى عدد سنوات الخدمة٢٠٢٠
  : التوصیات-

خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء ول  التي انتھت إلیھا الدراسة حالنتائجفي ضوء 
  :، فإن الباحث یوصي بما یليمؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني 

   أن تتبنى الجامعات السعودیة الحكومیة تطبیق التصور المقترح لخصخصة الجامعات
 .السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني الذي أعده الباحث
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  ر متطلبات خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مؤشرات االقتصاد أھمیة توفی
المعرفي والتحول الوطني، والواردة في ھذه الدراسة ضمن التصور المقترح حین تبني 

 .تطبیق الخصخصة
   من الموظفین وھیئة التدریس عند خصخصة ) الفائض(  أن توضع قوانین تضمن حقوق

 .الجامعة
  راعي األحكام العامة في سیاسة التعلیم في المملكةأن یتم اختیار أسلوب خصخصة ی. 
  تشجیع القطاع الخاص على تمویل حاضنات االبتكار في الجامعات المخصخصة. 
  أھمیة تطبیق نظام الحوكمة في الجامعات المخصخصة. 
  ضرورة توفیر شبكة اتصاالت فائقة السرعة في الجامعات المخصخصة. 
  التعلیم الجامعي مبنیة على أھداف برنامج التحول صیاغة خطة استراتیجیة جدیدة لتطویر 

 .٢٠٢٠الوطني 
  ضرورة تبني اقتصادیات المعرفة واالستثمار في العقل البشري في الجامعات السعودیة. 
  تأھیل البینة التحتیة الحالیة للقیام بعملیة الخصخصة. 
   الداعمة ضرورة استفادة  الجامعات من بیوت الخبرة األجنبیة في البحوث العلمیة

 .لالبتكار
  ضرورة تأھیل البینة التحتیة الحالیة للقیام بعملیة الخصخصة. 
  العمل على بناء شراكات استراتیجیة مع الجامعات العالمیة. 
  ضرورة االھتمام بالتعلیم الجامعي القائم على المھارات. 
   ٢٠٢٠تأھیل البنیة التحتیة في الجامعات السعودیة لمسایرة برنامج التحول الوطني.  
  : الدراسات والبحوث المقترحة-

خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء النتائج والتوصیات التي انتھت إلیھا الدراسة حول 
، فإن الباحث یقترح إجراء الدراسات في ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني

  :التالیة
ؤشرات االقتصاد إجراء دراسات مقارنة حول خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء م -١

المعرفي والتحول الوطني في جامعات أخرى بالمملكة لتعظیم االستفادة من نتائج تلك 
 .الدراسات مع نتائج الدراسة الحالیة

إجراء دراسات حول خصخصة الجامعات السعودیة في ضوء مداخل أخرى كمعاییر  -٢
 .االعتماد األكادیمي، وتدویل التعلیم العالي، والحوكمة، وغیرھما

إجراء دراسات مقارنة حول الخصخصة في الجامعات الحكومیة في المملكة، وبعض  -٣
 .الدول المماثلة لظروف المملكة االقتصادیة، عربیًا أو آسیویًا

إجراء دراسات حول خصخصة مؤسسات حكومیة عامة في المملكة العربیة السعودیة في  -٤
 ٢٠٣٠ن تبني رؤیة المملكة ضوء مؤشرات االقتصاد المعرفي والتحول الوطني انطالقًا م

للخصخصة في أكثر من جھة، وذلك لتحقیق التكامل بین تلك المؤسسات ومؤسسات التعلیم 
 .العالي في المملكة
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  :المراجع 
  المراجع العربیة: أوًال

 .الخصخصة وتأثیراتھا االقتصادیة، دار أسامة، عمان، األردن) ٢٠١٠(أبو عامریة، فالح  -
التعلیم العالي وبناء مجتمع المعرفة في المملكة العربیة ) ١٤٣١(طیط واإلحصاء اإلدارة العامة للتخ -

  .، السعودیة)تقویم دولي ،وزارة التعلیم العالي(السعودیة 
خریطة طریق لمستقبل المملكة، مجلة رواد ” ٢٠٣٠رؤیة “)  ٢٠١٦( إدریس، جمال، وفتحي، محمد  -

:  تأریخ االسترجاع http://cutt.us/VOc30م ٢٠١٦ مایو ٢٢األعمال، الریاض، 
  ھـ٢٤/١١/١٤٣٨

االقتصاد المعرفي والمجموعات الوصفیة، دلیل ملخصات األوراق العلمیة ) ١٤٣٨(آل شرف، سمیة  -
   ھـ٢١/٣/١٤٣٨-٢٠، جامعة أم القرى ) تعاون -تعارف -تواصل (،ملتقى البحث العلمي 

إستراتیجیة التخصیص في المملكة العربیة السعودیة، ) ١٤٢٣(جلس االقتصادي األعلىاألمانة العامة للم -
  .الریاض، دیوان مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة

تقریر أعدتھ مدیریة العلم والتكنولوجیا  ) ٢٠٠٨( األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي  -
تنمیة في المیدان االقتصادي ومعھد الیونسكو لإلحصاء، الدورة والصناعة التابعة لمنظمـة التعـاون وال

  ٢٦-٢٩شباط/ فبرایر٢٠٠٨التاسعة والثالثون، 
الضمانات واالختبارات والقروض والخصخصة، ھل ستسھم جمیًعا في ) ٢٠٠٩(أوسیبیان، أرارات  -

ألمم المتحدة للتربیة محاربة فساد التعلیم العالي الروسي، مجلة مستقبلیات للتربیة المقارنة، منظمة ا
  .٣٩، المجلد١٤٩والعلوم والثقافة، مكتب التربیة العربي، العدد

المبادئ التوجیھیة لمنظمة التعاون  ) ٢٠١٤( ،  ) OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  -
الناشر . والتنمیة في المیدان االقتصادي، دلیل النقابات العمالیة، اللجنة االستشاریة للنقابات العمالیة

  .مؤسسة فریدریش إیبرت 
صفحة اللجنة االقتصادیة آلسیا والمحیط الھادي باألمم المتحدة، ، )٢٠١٧) (ESCAP (إیسكاب -

http://www.unescap.org/about م١٦/٨/٢٠١٧:  تاریخ الزیارة  
، عین للدراسات )صیغ وبدائل(التعلیم الجامعي و العاليتجدید ) ٢٠٠٨( بدران، شبل والدھشان، جمال   -

  .والبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة ، القاھرة ،مصر 
التجدید في التعلیم الجامعي، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة ) ٢٠٠٣( بدران، شبل، والدھشان، جمال  -

  .،مصر 
 دراسة تحلیلیة نوعیة، -ي في األردن خصخصة التعلیم العال ). ٢٠٠٦. ( البرقاوي، مروان عبد اهللا -

  .رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الیرموك، أربد، المملكة األردنیة الھاشمیة
تأثیر الخصخصة على الظروف االجتماعیة والوظیفیة للعمال في )  ٢٠٠٢(برو، نبیل محمد علي   -

 الجمھوري الیمنیة، مكتبة المؤسسات الصناعیة العامة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عدن،
  .الجامعة األردنیة

مسألة الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص، : نحو بناء مجتمع المعرفة)٢٠٠٦(البكري، سعد الحاج  -
  .٢٦، الریاض، ص٢٠٠٤مجلة أحوال المعرفة، العدد الثاني واألربعون، فبرایر 

امة إلى القطاع الخاص في ضوء تحویل الملكیة الع(الخصخصة )١٤٢٠(بن أوانج ، محمد صبري  -
  ،دار النفائس للنشر والتوزیع،عمان ،األردن  )الشریعة اإلسالمیة 

 الدولة في عالم متغیر ، مركز األھرام للترجمة والنشكر، -تقریر عن التنمیة في العالم : البنك الدولي  -
   .١٩٩٧یونیو 

ي بناء اقتصاد المعرفة، كلیة  العلوم تطویر التعلیم ودوره ف) ٢٠٠٩(جمعة، محمد سید أبو السعود،   -
: المالیة واإلداریة، جامعة الطائف،بحث مقدم للمؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد

  صناعة التعلم للمستقبل، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
التعلیم في ) ١٤٢٦(الحامد، محمد معجب، وزیادة، مصطفى، والعتیبي، بدر جویعد، ومتولي، نبیل  -

  .، مكتبة الرشد، الریاض٣رؤیة الحاضر، واستشراف المستقبل ،ط.المملكة العربیة السعودیة
: إدارة عملیات الخصخصة وأثرھا في اقتصادیات الوطن العربي) ١٩٩٧(حبتور، عبدالعزیز صالح  -

  .دراسة مقارنة  ، دار الصفاء، عمان، األردن
الفجوة المعرفیة بین الدول العربیة واألجنبیة بحسب منھجیة ) ٢٠١٣ (سجاد، حامد و الجنابي، الحدراوي -

   . ١١٣، ص٣٠المجلة االقتصادیة، العدد ، )KAM(تقییم المعرفة 
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اثر الخصخصة على الموارد البشریة في شركات الكھرباء ) ٢٠٠٣(الحراحشة، بسام سالم مقبل  -
  .األردناألردنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت، 

تصور مقترح للخصخصة في التعلیم ) ٢٠١٦(الحربي، أمل عبد الرحمن، والزھراني، صالح بن علي  -
 –) جامعة بنھا(العالي في المملكة العربیة السعودیة في ضوء تجارب دول أخرى، مجلة كلیة التربیة 

  .٣٠٢ – ٢٠٥:  ، ص ص١٠٦ع  ، ٢٧جمھوریة مصر العربیة، مج 
العلوم (  المتطلبات األساسیة لنجاح برنامج الخصخصة، مجلة جامعة بابل )٢٠١٢(حسن، علي حسین  -

  . ٨١-٧٨، ص  ص ١، ع٢٠ العراق، مج -) اإلنسانیة 
حول خصخصة التعلیم، صحیفة الجزیرة،الریاض، جمادى ) ١٤٣٧(الخازم ، محمد  -

 تأریخ http://www.al-jazirah.com/2016/20160210/ln43.htmھـ،١٤٣٧األولى
 .ھـ١٢/١١/١٤٣٨: االسترجاع

متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي ). ٢٠٠٤. (خضري، محمد -
  .٢٠٠٤ نیسان ٢٨-٢٦جامعة الزیتونة األردنیة،-السنوي الرابع لكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة

  .اقتصاد المعرفة، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، مصر) ٢٠٠١(الخضیري، محسن أحمد  -
  .التعلیم العالي قضایا ورؤى، الریاض، دار الخریجي ) ٢٠٠٤( الخطیب، محمد شحات  -
  .اقتصاد المعرفة، عالم الكتب الحدیث،  إربد، األردن ) ٢٠٠٧(خلف، فلیح حسن  -
نحو الجامعات الذكیة وفقا لمتطلبات اقتصاد المعرفة تصور مقترح التحول ) ٢٠١٣(مشاعل ، الخماش  -

  .،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،كلیة التربیة 
  ).ھـ١٤٣٣(دلیل مؤسسات التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة، إصدار وزارة التعلیم العالي  -
 الدول النامیة، المكتب حول طرق الخصخصة تجارب بعض) ٢٠٠٢(دھال، ریاض، والحاج، حسن  -

  .العربي للتخطیط، الكویت
متطلبات الخصخصة في المجال الریاضي، مجلة بحوث التربیة  ). ٢٠٠٦( الدوسري، بادي حسیان  -

  .٢٢٧-٢٢٥، ص ص ١الشاملة، مصر، مج
  .المناھج وتوجھاتھا المستقبلیة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة،مصر) ٢٠١٥(الرباط، بھیرة  -
التوجھ نحو الخصخصة في االقتصاد السعودي، الدراس السعودیة ) ٢٠٠٠( لین إلیاس الربضي، ماد -

  .للنشر والتوزیع، جده، المملكة العربیة السعودیة
 الخصخصة وأثرھا على التنمیة بالدول النامیة، مكتبة مدبولي، )٢٠٠٤(الربیعي ، عبده محمد فاضل  -

  .القاھرة، مصر
 ٤مج،عدد خاص ، مجلة الرابطة، أكادیمیة على إدارة المعرفة إطاللة) ٢٠٠٤( غالب عوض ،الرفاعي  -

  .١٣، ص٢٠٠٤تشرین الثاني 
النشرة التفصیلیة ألھداف الرویة وبرامج التحول الوطني، إحدى ). ٢٠١٦ (٢٠٣٠وثیقة رؤیة المملكة،  -

  . إصدارات رؤیة المملكة
رفة في الدول العربیة الواقع التنمیة البشریة المستدامة واقتصاد المع ). ٢٠١٣( ریاض، بولصباع  -

 الیمن، رسالة ماجستیر غیر منشورة، – الجزائر -اإلمارات العربیة المتحدة : والتحدیات دراسـة مقارنة
  .كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر

سم التربیة ق. أسالیب بناء التصور المقترح في الرسائل العلمیة) ٢٠١٣(محمد مجاھد ، زین الدین -
 . مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلیة التربیة. اإلسالمیة المقارنة

دور الجامعات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في المملكة العربیة ) ٢٠١٤(سالم، محمد إمام  -
  .  ٤٨، ص٢٠١٤أكتوبر  ،١٣مجلد  ، ٥عدد ،السعودیة،مجلة العالمیة لألعمال واالقتصاد 

اد، وحافظ، عبدالرشید عبدالعزیز، والضرمان، فالح عبد اهللا، وآل غالب، لیلى جابر، السریحي، حسن عو -
مركز ، جدة، التفكیر والبحث العلمي) ٢٠٠٨(والسعد، صالح عبدالرحمن، ویوسف، عواطف أمین 

  .م٢٠٠٨، جامعة الملك عبد العزیز، النشر العلمي
لمستقبلیة للتعلیم العالي، ورقة عمل مقدمة السیاسات التعلیمیة ا ) ١٤٢٢( السلطان، خالد بن صالح  -

  .ھـ ١٤٤٠لندوة الرؤیة المستقبلیة  لالقتصاد  السعودي حتى عام 
اقتصاد المعرفة من المنظور الجیو اقتصادي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر  )  ٢٠١٢( السنوسي،  محمد  -

، ٢٠١٢یونیو / ٨-٦فترة من العربي الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمیة التكنولوجیة، خالل ال
 .المركز الوطنـي للبحث العلمي والتقنـي، الرباط، المغرب
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الواقع والمأمول، ورقة عمل في في اللقاء : خصخصة التعلیم في فلسطین) ٢٠١٠(شاھین، محمد أحمد  -
  . تركیا–العلمي االستشاري حول تمویل التعلیم والخصخصة في التعلیم، اسطنبول

  .دار وائل للنشر والتوزیع، عّمان، أسس البحث التربوي) ٢٠٠٩( ظالشایب، عبد الحاف -
 آلیات التحول من نظام التخطیط المركزي الى نظام اقتصاد السوق ، رسالة) ٢٠٠١(شعالن، ھشام  -

  .دكتوراه غیر منشورة، الجامعة المستنصریھ ، بغداد
ألولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، االقتصاد المعرفي، الطبعة ا) ٢٠٠٨(الشمري، ھاشم و اللیثي، نادیا  -

  .عمان، األردن
دور الجامعات السعودیة في بناء مجتمع المعرفة ) "٢٠١٦(الصادق، أحالم حسین، ونصر، إقبال  -

  .، جامعة القصیم ٢٠٣٠دور الجامعات السعودیة في تفعیل رؤیة " ، مؤتمر  "  ٢٠٣٠وتحقیق رؤیة 
تعلیم األطفال في عصر ) ٢٠١٠(دبور، عبد اللطیف محمد الصافي، عبد الكریم، وقاره، سلیم محمد، و -

  .االقتصاد المعرفي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن 
حزمة حلول إلنھا التزامات القطاع الخاص ": الشؤون االقتصادیة"مجلس ) ٢٠١٦(صحیفة االقتصادیة  -

 تاریخ http://www.aleqt.com/2016/11/07/article_1100285.html:على الرابط
  .ھـ٦/١١/١٤٣٨: االسترجاع

-http://www.al:   مبادرة للتعلیم في التحول الوطني، على الرابط٣٦) ٢٠١٧(صحیفة الجزیرة  -
jazirah.com/2017/20170430/ln8.htm ھـ٢٣/١١/١٤٣٨:   تاریخ االسترجاع  

تقریر افتتاح أعمال السنة األولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ) ١٤٣٨(صحیفة عكاظ  -
http://www.okaz.com.sa/article/1514821ھـ٢٨/١١/١٤٣٨ : تأریخ االسترجاع 

 : مراحل آللیة عمل برنامج التحول الوطني على الرابط٥) ٢٠١٦(صحیفة مكة  -
http://makkahnewspaper.com/article/148418 ھـ٩/١١/١٤٣٨:   تاریخ االسترجاع  

لمعرفي كآلیة لتفعیل اإلبداع التكنولوجي في منظمات االقتصاد ا)٢٠١٦(طرطار، أحمد و حلیمي، سارة   -
دراسة -اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة: األعمال، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي

  .وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر
ھنیة  لكفایات  االقتصاد المعرفي من وجھة درجة ممارسة معلمي التربیة الم) ٢٠١٤(أحمد ، الطویسي -

، ص ١، العدد١٠نظر المشرفین التربویین في األردن ، المجلة األردنیة في  العلوم التربویة، المجلد 
  .٤٥-٤٣ص 

الضرورات التي تفرضھا سیاسة الخصخصة في مجال عالقات العمل، ) ٢٠٠٤(الظاھر، محمد عبدا هللا  -
  .بیروت

التحول إلي القطاع الخاص، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، ) : ١٩٩٦(عاشور، احمد صقر  -
  .جمھوریة مصر العربیة

 وتحدید الخصخصة) ٢٠١١(عباس، سمیر عبود، وكریم، عالء الدین محمود، وإحسان ، باسمة علي  -
والعشرون،  سادسال العدد الجامعة، االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة االقتصاد العراقي، مجلة إلصالح رؤى
  .١٨ص

، دار مصر للطباعة، القاھرة، )استثمار في أمة (اقتصادیات التعلیم ) ١٤١٨(عبد الحمید ،عبد الواحد   -
  .مصر

التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص بین النظریة والواقع مع رؤیة ) ١٩٩٣(عبد الخالق، أحمد  -
  .مستقبلیة، دار النھضة العربیة،  القاھرة، مصر

التصحیحات الھیكلیة والتحول إلي اقتصاد السوق في البلدان ) ١٩٩٩(العبد اهللا، أحمد مصطفى محمد  -
  .العربیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة

التوجھ نحو خصخصة التعلیم في األردن من وجھة نظر اإلداریین ) ٢٠٠٥(عبد اهللا، أسماء خلیل محمد  -
األسباب والنتائج المتوقعة، رسالة ماجستیر غیر منسورة، : لیموالمعلمین في وزارة التربیة والتع

  .الجامعة الھاشمیة، األردن
دور أجھزة األمن في فرض األمن والنظام أثناء المناسبات ). "٢٠٠٣(عبد المطلب، ممدوح عبد الحمید  -

جامعة م، ٢٠٠٣/ ٢٤/٩-٢٢الریاضیة، الندوة العلمیة حول شغب المالعب، والمنعقدة في الفترة من 
 .نایف العربیة للعلوم األمنیة

  .الخصخصة وآثارھا على التنمیة، منشورات منظمة العمل العربیة). ت .د( عبد المنعم، نادیھ  -
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، دار دجلة ، األردن ، ١الخصخصة في اإلدارة العامة بین النظریة والتطبیق، ط) ٢٠٠٧(عبوي، زید منیر  -
  .عمان 

دمات الجامعات السعودیة في ضوء التجارب خصخصة خ) ١٤٣٨( العتیبي، منصور حمود  -
  . رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعوداستراتیجیة مقترحة: العالمیة

اقتصادیات الخدمات والمشروعات العامة، الدار الجامعیة، ) ١٩٩٥(عثمان، سعید عبد العزیز  -
  .بیروت

، دار دجلة، عمان، المملكة ١نھج البحث العلمي، طمقدمة في م ) ٢٠٠٨( العزاوي، رحیم یونس كرو  -
  .األردنیة الھاشمیة 

  .العبیكان، الریاض، ٤ط، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة) ٢٠١٢( العساف، صالح حمد  -
الخصخصة اتحاد العاملین المساھمین تجارب دولیة وعربیة، ) ٢٠٠٧(العشماوي، شكري رجب  -

  .یةمصر،اإلسكندریة،الدار الجامع
  .اتجاھات حدیثة في التنمیة، مصر، اإلسكندریة، الدار الجامعیة) ٢٠٠٢(عطیة، عبد القادر محمد  -
  التعلیم المبني على اقتصاد المعرفة، دار البدایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن ) ٢٠١١(عفونة، بسام  -
-١٩٩٨التخاصیة واالستقرار السیاسي في األردن ) ٢٠٠٧(العكالیك، حمزة سلیمان  -

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن٢٠٠٥
االقتصاد المعرفي ودوره في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في األقطار ) ٢٠١٣(علة، مراد  -

 ، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة - دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة أنموذجًا -العربیة 
  التسییر، جامعة زیان عاشور بالجلفة،الجزائر وعلوم 

مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات میاه الشرب والصرف الصحي ) ٢٠٠٢(العلواني، حسن  -
 ٢٢-٢١بمصر، مؤتمر دور الدولة في عالم متغیر، جامعة القاھرة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة 

  .أكتوبر
أثر الخصخصة على فرص العمل في المملكة العربیة السعودیة ) ٢٠١٦(علي، نشوى والجبیر، الجوھرة   -

  ١٩-١، قسم االقتصاد، كلیة إدارة األعمال، جامعة الملك سعود،ص ص  )٢٠١٥-١٩٩١(خالل الفترة
اإلطار النظري للخصخصة وعالقتھا مع العولمة االقتصادیة، البرنامج التدریبي ) ١٩٩٧(عماري، شبیب  -

 -٢٩/٣/١٩٩٧لخصخصة في العالم العربي ،المنعقد خالل الفترة العولمة وانعكاساتھا على ا"
  .،األردن)عمان(المعھد الدبلوماسي  " ٧/٤/١٩٩٧

، ٢٠٢٠ تریلیون في١٫٤سوق التعلیم السعودي یصنع فرصًا استثماریة بقیمة ) ١٤٣٧(العمر، مشاعل  -
  .١٦، ص١٤٣٧ رجب٢٠١٦ إبریل ٢٤٧مجلة المعرفة، الریاض، العدد

الخمیس ١٧٤٦١خصخصة التعلیم، صحیفة الریاض، العدد) ١٤٣٧( والحیزان، أسامة العمرو، صالح، -
: تأریخ االستراجاعhttp://www.alriyadh.com/1146660م،٢٠١٦ابریل ١٤
  . ھـ١٦/١١/١٤٣٨

  .راإلسكندریة، مص الدولي، المكتب الخصخصة، ) ٢٠٠٠(عوض  شفیق عوض، -
دراسة تطبیقیة في المؤسسات : الخصخصة في االقتصاد الفلسطیني) ٢٠٠٣(عویضة، ھیثم یوسف   -

  .الفلسطینیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة النجاح ، نابلس ، فلسطین
  . ٥، مجلة المعرفة، ص٢٠٣٠الحصة األولى رؤیة السعودیة ) ١٤٣٧(العیسى، أحمد  -
 رجب ٧-٥نتدى ومعرض التعلیم الدولي الخامس، وزارة التعلیم، فعالیات م) ١٤٣٧(العیسى، أحمد  -

  .١٥ھـ، ص١٤٣٧رجب٢٠١٦، إبریل ٢٤٧، مجلة المعرفة السعودیة، الریاض، العدد١٤٣٧
مجلة بحوث . الضرورة والمحاذیر والمتطلبات: عملیة الخصخصة). ٢٠٠٦(عیسى، محمد عبد الشفیع  -

   .٣٧، ٣٦، ع ١٣مج.  مصر –اقتصادیة عربیة 
خصخصة التعلیم العالي في المملكة المغربیة الواقع والدروس  ). ٢٠٠٢. ( بان، محروس أحمدغ -

  .١١٢ ص ٨٥ص  . ١، ع ٢٢ تونس، مج -المستفادة، المجلة العربیة للتربیة 
اتجاھات موظفي مؤسسة المواصالت السلكیة والالسلكیة نحو تخصیصھا ) ٢٠٠٤(الفاعوري، رفعت  -

، ٣٤لكة األردنیة الھاشمیة وأثره على استغالل الوقت، مجلة اإلدارة العامة مفي اقلیم الشمال في المم
  .٨٥-٨٤، ص ص ١ع

خصخصة المؤسسة العامة القطریة لالتصاالت السلكیة ) ١٩٩٨(الفاعوري، رفعت، وجولو، ھند  -
  .٧١٧، ص٤ ، ع٣٧واآلثار المترتبة علیھا، مجلة اإلدارة العامة، م) كیوتل (والالسلكیة 
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، بحث مقدم )المبررات والمحاذیر( خصخصة التعلیم العالي الجامعي )٢٠٠٠(حمد سبف الدین فھمي، م -
، جامعة السلطان قابوس، مسقط، )لخصخصة التعلیم العالي والجامعي(إلى المؤتمر التربوي الثاني 

  م ٢٠٠٠ أكتوبر ٢٥-٢٣سلطنة عمان
 الخاص في التعلیم العام في المملكة االستثمارات المستقبلیة للقطاع) ١٤٢٩(القحطاني، محمد سعید   -

  .،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،كلیة التربیة"العربیة السعودیة
االقتصاد والخصخصة في التجربة األردنیة، لقاء في الغرفة التجاریة ) ٢٠٠٦(القضاة، إیاد محمد حامد  -

  .ھـ١٤٢٦/ربیع األول /٢٩الصناعیة بالریاض 
، مجلة جامعة "ایجابیاتھا وسلبیاتھا"ة االقتصادیة یشكل عام الخصخص) ٢٠٠٥. (قنوع، نزار -

، ص ٢،ع ٢٧تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، دمشق،سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، مجلد
  .٦٦-٤٧ص 

مالمح االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى مقررات العلوم الشرعیة قي ) ٢٠١١(القیسي، محمد علي  -
لتعلیم الثانوي بالمملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، عمادة مشروع تطویر ا

  .الدراسات العلیا 
البلدان المتحولھ بین التضخم والخصخصھ، مجلھ االقتصاد  اقتصادیات) ٢٠٠٤(كاظم، عبد الحسن  -

  .٤٨-٤٧، األردن، ص ص العربي، عمان
التنظیم اإلداري الحكومي بین التقلید : اه المعاصرةالتكویر التنظیمي وقضای ) ٢٠٠٦( الكبیسي، عامر  -

  .، دار الرضا، دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة٤والمعاصرة، ط
  .دلیل المدیر في الخصخصة، مصر، اإلسكندریة، الدار الجامعیة) ٢٠٠٣(ماھر، أحمد  -
ركز الوطني الخصخصة خلق أفاق جدیدة أمام القطاع الخاص، الم) ٢٠٠١. (المتوكل، مصطفى حسین -

  .٢٤-٢١، عدن، الجمھوریة الیمینة، ص ص٢للمعلومات، مجلة المعلومات، ع
االتجاھات الحدیثة في خصخصة المرافق العامة بین النظریة والتطبیق، ) ٢٠٠٤(متولي، محمد  -

  .مصر، القاھرة، دار النھضة العربیة
 العامة األمانة السعودیة، عربیةالمملكة ال في التخصیص إستراتیجیة )١٤٢٣( األعلى االقتصادي المجلس -

  .الریاض األعلى، االقتصادي للمجلس
التجارب الجدیدة والممیزة في التعلیم العالي والبحث . مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، األمانة العامة -

  .م٢٠١٦ـ الریاض،  . العلمي
 المملكة العربیة ، الریاض،٢٠٣٠رؤیة المملكة ) ٢٠١٦( مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة  -

  . السعودیة
دور اقتصاد المعرفة في تعزیز القدرات التنافسیة للمرأة العربیة،ورشة ) ٢٠٠٩(المحروق، ماھر حسن  -

، منظمة العمل العربیة، "تنمیة المھارات المھنیة والقدرات التنافسیة للمرأة العربیة"العمل القومیة 
 .دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة

دراسة مقارنة مع : مؤشرات قیاس االقتصاد القائم على المعرفة). ٢٠١٦(اء صالح ناجي محمد، إھد -
 – Cybrarians Journal –. نظرة لوضع مصر واستراتیجیاتھا في التحول إلى اقتصاد المعرفة

 . ١٩-٥، ص ص ٢٠١٦، دیسمبر  )٤٤( العدد 
مجلة العلوم . ءات والمعوقاتاإلجرا: الخصخصة في االقتصاد العراقي) ٢٠١١(محمد، سامي عبید  -

 .٥٨-٥٥، ص ص ٢٧، ع٧االقتصادیة، العراق، مج
مفاھیم االقتصاد المعرفي فى مؤسسات التعلیم العالي ودورھا  ). ٢٠١٦( محمد، عبدالمنعم حسین بابكر  -

، ١ع ، ١٧ األردن، مج-رؤیة مستقبلیة، مجلة جرش للبحوث والدراسات : فى تنمیة المجتمع السوداني
  .٨٢ ص٥١ص

أشكال الخصخصة وضوابط تطبیقھا في التعلیم، ) ٢٠١٠(محمد، عبدالمنعم محمد، وتھامي، جمعة سعید  -
 مصر، الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة واالدارة التعلیمیة ، –المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر 

  .١٨٣ ص١٧٣، ص١كلیة التربیة ، جامعة بني سویف مج
دور االبتكار واالبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات ) ٢٠١٦( محمد، نیفین حسین  -

  .وزارة االقتصاد، اإلمارات العربیة المتحدة. دراسة حالة األمارات: االقتصادیة والدول
، ١تجارب الخصخصة في المملكة العربیة السعودیة والدول العربیة والغربیة ،ط) ١٤٣٤(مراد، عزت  -

  .ة السعودیةالریاض ، المملكة العربی
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دور التعلیم والتربیة وتطور المعرفة التكنولوجیة في تحقیق التنمیة ) ٢٠٠٦(المصبح ، عماد الدین أحمد  -
تحدیات التنمیة البشریة في الوطن العربي ودور النقابات "البشریة، ورقة مقدمة إلى ورشة العمل حول

  ٢٧/٤/٢٠٠٦-٢٢، دمشق،  "في مواجھتھا وتوفیر فرص عمل للشباب
درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة ألدوار المعلم في ضوء )٢٠١١(مصطفى، مھند، والكیالني، أحمد  -

   ٧١٨ -٦٨١، ص ص ٤، العدد٢٧االقتصاد المعرفي من وجھة نظر مشرفیھم في األردن، المجلد 
خلیجیة ،كلیة الجامعة ال، األدوار المرتقبة للتعلیم المستمر في ظل اقتصاد المعرفة) ٢٠١٣(أحمد ، ملحم -

  .التربیة ،مملكة البحرین 
االستخدامات المثلى لعوائد التخاصیة في األردن، المنبر األردني في التنمیة )   ١٩٩١(منصور، یوسف   -

  .االقتصادیة، عمان، األردن
الخصخصة، نھضة مصر للطباعة والنشر، القاھرة، جمھوریة ) ٢٠٠٧(موسى، أحمد جمال الدین  -

  .مصر العربیة
دار یافا العلمیة ، عّمان، مناھج البحث العلمي بین النظریة والتطبیق) ١٤٣٠(، یحیى إسماعیل نبھان -

  .للنشر والتوزیع
المفاھیم واالستراتیجات والعملیات، دار الوراق للنشر : إدارة المعرفة) ٢٠٠٨( نجم، نجم عبود  -

  .والتوزیع، عّمان، األردن
  .الرشد، الریاض،  التربويمبادئ البحث) ١٤٢٥(النوح، مساعد عبد اهللا  -
عمان، ، دار المیسرة، المنھج واالقتصاد المعرفي) ٢٠٠٧(فائزة ، عبد الرحمن، والغراوي، الھاشمي -

  . األردن
الخصخصة خالصة التجارب العالمیة، المكتب العربي الحدیث، ) ٢٠١٢. (ھندي، منیر إبراھیم -

 .اإلسكندریة، جمھوریة مصر العربیة
 تقویم كتب لغتنا العربیة لطلبة الصف الثاني األساسي في ضوء االقتصاد )٢٠٠٩(الھویمل، عمر  -

 -١١٧، ص ص١، العدد٣٦المعرفي من وجھة نظر معلمیھ، مجلة دراسات العلوم التربویة، المجلد
١٣٢. 

الھیئة العامة لتشجیع االستثمار وشؤون الخصخصة فرع المنطقة الغربیة، طرابلس، لیبیا  -
https://investinlibya.ly/ ھـ١٤٣٨/ ١٠/ ٢١  تاریخ االسترجاع  

االستراتیجیة الوطنیة للتحول إلى مجتمع المعرفة، الریاض، المملكة ) ١٤٣٥(وزارة االقتصاد والتخطیط  -
 .العربیة السعودیة

 .لتعلیم، الریاض،السعودیةم، وزارة ا٢٠٣٠رؤیة المملكة العربیة السعودیة ) ١٤٣٦(وزارة التعلیم  -
 .٢٠٢٠وثیقة برنامج التحول الوطني  -
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