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عالم محمد موسى حمدان*

الطريق نحو الجامعات البحثية
عالمية المستوى
دراسة شمولية في الجامعات العربية**
توسعت منظومة التعليم العالي في الوطن العربي ،وازدادت معها حدة التحديات التي
تواجهها الجامعات العربية .وقد تجلت تلك التحديات في الفجوة بين مخرجات التعليم
العالي ومتطلبات سوق العمل ،وانتشار بطالة الخريجين ،وضعف البحث العلمي ،وعدم
القدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة .وأصبحت الجامعات العربية مطا َلبة
أكثر من ذي قبل بتنفيذ أدوارها التنموية بكفاءة وفاعلية .لذا ،عمدت هذه الدراسة إلى
توظيف نموذج الجامعات البحثية الهادف إلى استطالع حوكمة التعليم العالي في الوطن
العربي ،ومدى جذب الجامعات العربية المواهب من الطالب واألكاديميين والباحثين
وتركيزها هذه المواهب ،ومدى تمتعها بالتمويل الكافي .وقد شكلت األركان الثالثة
تلك مدخالت نموذج الجامعات البحثية عالمية المستوى ،ومن ثم بحثت الدراسة في
أثر هذه األركان الثالثة في مخرجات نموذج الجامعات البحثية ،وهي :جودة البحث
العلمي وجودة الخريجين وقدرة الجامعات على نقل التقنية وتوطينها في العالم العربي.

عينة الدراسة على 742
أكاديميا من  19دولة عربية ،واستخدمت مجموعة من
ً
اشتملت ّ
المعلميةً ،
فضل عن نماذج االنحدار المتعدد.
المعلمية وغير ْ
المقاييس اإلحصائية الوصفية ْ

طبقت أسس الحوكمة الرشيدة وحققت جذ ًبا
ّبينت نتائج الدراسة أن الجامعات التي ّ
تميز في
ً
وتركيزا للمواهب لديها ،عالوة على توفير التمويل المالئم ،استطاعت تحقيق ّ
جودة مخرجاتها من البحث العلمي والخريجين ،وساهمت في نقل التقنية وتوطينها.
* باحث فلسطيني ،وأستاذ مشارك ،ورئيس قسم المحاسبة واالقتصاد ،الجامعة األهلية في البحرين.
** ورقة قدمت إىل املؤمتر السنوي الرابع للعلوم االجتامعية واإلنسانية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،مراكش21-19 ،
آذار/مارس .2015
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مقدمة
ّ

ُي َعدّ التدريس والبحث العلمي وظيفتني أساسيتني يف اجلامعات احلديثةّ ،إل أن هناك دو ًما جتاذ ًبا
بينهام ،وهو ما يفرض عىل املؤسسات واألنظمة التعليمية أن تتخذ قرارات قد تكون صعبة يف
حتديد جمال الرتكيز ،وما يتبع ذلك من ترتيب لألولويات وختصيص للموارد .يف ضوء ذلك ،نجد أن
بعض األنظمة التعليمية طور آليات واضحة لتمييز مؤسسات التعليم العايل لديه بني جامعات بحثية
وأخرى تدريسية ،يف حني يعاين كثري من األنظمة ضبابية يف التمييز بني مؤسساهتا التعليمية واألدوار
املنوطة هبا((( .إن اجلدلية القائمة بني التدريس والبحث العلمي أفرزت أنوا ًعا عدة من اجلامعات ،منها
ما هيتم فقط بالوظيفة األساسية للجامعة ،وهي التدريس ،ومنها ما يركز عىل البحث العلمي عرب برامج
الدراسات العليا واالهتامم بالبحث التطبيقي الذي خيدم الصناعة ،ومنها ما يمزج بني التدريس والبحث
العلمي ،وهو ما ُيعرف بنموذج اجلامعات البحثية .تقف اجلامعات البحثية عىل املستويني االقتصادي
واالجتامعي يف مركز االقتصاد املعريف العاملي للقرن احلادي والعرشين؛ فهي مؤسسات نخبوية معقدة
أدوارا أكاديمية وجمتمعية ،من خالل إنتاجها الكثيف للمعرفة وحتويلها إىل تكنولوجياً ،
فضل عن
تؤدي
ً
مسامهتها يف فهم احلالة اإلنسانية عىل نحو أعمق(((.

يقوم نموذج اجلامعات البحثية عىل جمموعة من املدخالت املتم ّثلة يف :احلوكمة الرشيدة وجذب املواهب
أيضا عىل جمموعة من املخرجات املتم ّثلة يف :جودة البحث العلمي
وتركيزها والتمويل الوفري .ويقوم ً
وجودة اخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها .وقد عمدت هذه الدراسة إىل البحث يف مدى توافر هذه األركان
يف اجلامعات العربية ،عرب دراسة استطالعية شمولية آلراء األكاديميني والباحثني ،وقد تكونت من ١٩
دولة عربية؛ وذلك هبدف حتديد موقع اجلامعات العربية من اجلامعات البحثية ،ومدى قدرهتا عىل خدمة
املجتمع والنهوض به عرب البحث العلمي واخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها .عالوة عىل ذلك ،فهي هتدف
إىل استطالع وحتليل ألهم املشكالت التي تواجهها اجلامعات العربية مع تفسريها واقرتاح احللول هلا،
ً
شامل ألهم القضايا واملشكالت
أنموذجا
وقد اختزل معظمها يف نموذج اجلامعات البحثية الذي يعد
ً
التي تواجهها اجلامعات بد ًءا من اإلدارة ،وأسلوب اختاذ القرارات ،ومدى مشاركة األطراف ذوي
ومرورا بسياسات القبول واستقطاب الكفاءات وتدريبهم ،وتوفري التمويل
املصالح يف اختاذ القرارات،
ً
املالئم للجامعة ،وانتهاء بجودة البحث العلمي ومعوقاته األساسية ،وجودة اخلرجيني وقدرهتم عىل
مواكبة سوق العملً ،
وأخريا قدرهتم عىل نقل التقنية وتوطينها وتطويرها
فضل عن االستثامر يف املعرفة،
ً
لرفع سوية املجتمعات وتقدمها.

إشكالية الدراسة

تارخي ًيا مل يكن منو ًطا باجلامعات ّ
تول مهمة البحث العلمي؛ إذ كانت الغاية من إنشائها التدريس فقط،
ِ
إىل أن استُجيب للدعوات املتكررة جلعلها مهدً ا للبحث العلمي ،ومنها دعوة العال األملاين وليام هامبولد

((( محروس الغبان وحسام زمان« ،التمايز في التعليم الجامعي بين التدريس والبحث »،المجلة السعودية للتعليم العالي ،العدد 10
(تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2013ص .12

(2) Philip G. Altbach, «The Past, Present, and Future of the Research University,» in: Jamil Salmi and Philip G. Altbach,
eds., The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities, Directions in Development
(Washington DC: World Bank, 2011), p. 30.
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ربا للبحث العلمي إىل جانب التدريس والتدريب .وعىل الرغم من
( )1835-1767التي جعلت منها من ً
أن اجلامعات ظهرت لتكون مؤسسات تدريسية يف األساس ،فإن اجلامعات البحثية ترتبع عىل قمة النظام
األكاديمي العاملي ،وتتمتع بقدر عال من االحرتام ،وتشارك عىل نحو فاعل يف إنتاج املعرفة األصيلة
بشقيها األسايس والتطبيقي ،ومنح الدرجات العلمية الرفيعة .وتتميز اجلامعات البحثية ذات الطابع
العاملي بحضور قوي ومبارش بشبكة املعرفة الدولية ،والقدرة عىل استقطاب املوارد واملواهب من الطلبة،
دائم املراكز املتقدمة
وأعضاء هيئة التدريس ،والتقنيني والباحثني من الداخل واخلارج .لذا ،نجدها تتبوأ ً
يف التصنيفات العاملية التي تركز بطبيعتها عىل اجلامعات البحثية((( التي جتمع بني التدريس والبحث
العلمي املؤدي إىل هنضة املجتمع ورقيه ،وهذا ما تبحث هذه الورقة العلمية فيه ،حماولة استقصاء العالقة
بني التدريس والبحث العلمي ،ومدى توافر سامت اجلامعات البحثية يف الوطن العريب وخصائصها؛
فاجلامعات البحثية تتم ّيز بحوكمة رشيدة وتركيز عىل املواهب والتمويل الوفري .بناء عليه ،يمكن صوغ
إشكالية الدراسة األساسية يف التساؤالت اآلتية:

 ما مدى توافر سامت احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات العربية؟ ال بد من توافر اإلطار التنظيمي املساند،والرؤية االسرتاتيجية واحلرية األكاديمية واالستقاللية والقيادة الفعالة وانتشار ثقافة التميز.

 هل سامهت اجلامعات العربية يف جذب املواهب وتركيزها يف الوطن العريب ،من خالل استقطابأفضل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثني؟

 هل تتمتع اجلامعات العربية بالتمويل الوفري؟ وهل استطاعت اجلامعات العربية التحرر من الطرقبعضا منها -لتصل إىل مرتبة
التقليدية يف التمويل؟ وهل حققت اجلامعات العربية هذه السامت – أو ً
اجلامعات البحثية التي تساهم يف تنمية جمتمعاهتا عرب البحث العلمي ،ودفعها بأفضل اخلرجيني إىل سوق
العمل ،ونقل التقنية وتوطينها؟
لعل هذا ُي َعدّ اإلشكالية الثانية هلذه الورقة العلمية ،التي تعنى باإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 ما مدى مسامهة اجلامعات العربية يف خمرجات البحوث؟ وهل استطاعت من خالهلا تنمية املجتمعاتالعربية والنهوض هبا؟

 هل دفعت اجلامعات العربية بخرجيني مؤهلني ،وذوي مهارة عالية وقادرين عىل املنافسة يف سوقالعمل؟

 -هل سامهت اجلامعات العربية يف نقل التقنية وتوطينها وتطويرها يف الوطن العريب؟

القضية األساسية هلذه الدراسة هي البحث يف مدى توافر مقومات اجلامعات البحثية يف الوطن العريب
كي تساهم عىل نحو حقيقي وفعال يف تنمية املجتمع وهنوضه .والدراسة هذه توظف نموذج اجلامعات
البحثية الذي يتألف من ستة أركان لقياس أهم القضايا التي تعرتض مسرية اجلامعات العربية نحو خدمة
املجتمعات ومناقشتها وحتليلها .وتنبع أمهية الدراسة من أهنا حماولة جادة لقياس مستوى حوكمة التعليم
العايل يف اجلامعات العربية ،ملناقشة موضوع احلرية األكاديمية ،ومسامهة األطراف ذات املصالح يف صنع

(3) Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World-Class Universities, Directions in Development (Washington, DC:
World Bank, 2009), p. 8.
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القرار يف اجلامعات العربية ،وغريها من مرتكزات احلوكمة .كام أهنا تسعى إىل البحث يف قدرة اجلامعات
العربية عىل استقطاب املواهب إليها ،ومناقشة أهم السياسات املتخذة يف سبيل ذلك ،من مثل :قضية
التمويل يف اجلامعات العربية وتنو ّعها بني طرق تقليدية تستند إىل الدعم احلكومي والرسوم اجلامعية،
وأخرى ّ
خلقة كاملشاريع اخلاصة واألصول الوقفية .ومن أمهيتها كذلك أهنا تقيس األثر املتوقع ملدخالت
نموذج اجلامعات البحثية السابقة يف جودة البحث العلمي وجودة اخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها ،من
خالل دراسة تطبيقية تستند إىل النامذج االحصائية املعروفة ،فتقدم ملتخذي القرارات والقائمني عىل
اجلامعات العربية ً
دليل تطبيق ًيا يساهم يف إعطاء صورة واضحة عن واقع التعليم العايل يف الوطن العريب.

نموذج الدراسة النظري
تستعرض الدراسة يف هذا اجلزء نموذجها النظري الذي يوضح مرتكزات نموذج اجلامعات البحثية عاملية
املستوى ،باإلضافة إىل عرض أهم النظريات والدراسات السابقة الداعمة له.

ُيظهر الشكل ( )1نموذج الدراسة النظري الذي يوضح سامت اجلامعات البحثية وخمرجاهتا األساسية
التي تساهم يف تنمية املجتمعات ورقيها .ومن خالل هذا النموذج سيتم استنباط فرضيات الدراسة
وتأصيلها النظري.
الشكل ()1
نموذج الدراسة النظري
ﺣﻮﻛﻤﺔ رﺷﻴﺪة
 .١إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪ  .٤إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 .٢رؤﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

 .٣ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

ﳐﺮﺟﺎت
اﻟﺒﺤﻮث

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻮاﻫﺐ

ﻧﻘﻞ
ﻃﻼب؛ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؛ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن

 .٥ﻗﻴﺎدة

 .٦ﺗﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ

اﳋﺮﳚﻮن

ﲤﻮﻳﻞ وﻓﲑ

ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ :ﺣﻜﻮﻣﻲ؛
أوﻗﺎف؛ رﺳﻮم دراﺳﻴﺔ؛ ﻣﻨﺢ ﺑﺤﺜﻴﺔ.

اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮ
المصدرJamil Salmi, The Challenge of Establishing World-Class Universities, Directions in Development (Washington, :
DC: World Bank, 2009).
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الحوكمة الرشيدة
تغي طبيعة اجلامعات منذ احلرب العاملية الثانية من مؤسسات نخبوية إىل مؤسسات مجاهريية ،نتيجة
إن ّ
لتنامي الطلب عىل خدمات التعليم العايل وتوسع كبري يف الطاقة االستيعابية ملؤسساته ،قد أحدث ضغ ًطا
كبريا عىل احلكومات الوطنية للتعامل مع املشكالت املصاحبة هلذا النمو((( .ثم إن التغريات املتالحقة يف
ً
العامل عىل نحو عام والعامل العريب عىل نحو خاص ،سواء عىل الصعيد السيايس أو عىل الصعيد االقتصادي
التحول والتغيري يف إدارة التعليم العايل؛ فربوز ظاهرة
أو االجتامعي ،سامهت إىل حد كبري يف تعزيز مسرية
ّ
العوملة والتسارع يف ختيل احلكومات عن تقديم اخلدمة التعليمية نتيجة لألزمات االقتصادية املتكررة،
وتبنّي سياسة السوق املفتوح ،وتعاظم دور القطاع اخلاص ،وغريها من العوامل ،أدت إىل إعادة النظر
يف الشكل واملضمون إلدارة التعليم العايل وقيادهتا ،ومنها ظهور مفهوم احلوكمة وتطبيقه يف تفصيالت
العملية اإلدارية للجامعات .وقد أورد احلدايب عوامل عدة سامهت يف إحداث تغيري متسارع ،وأحيانًا
متدرج وتراكمي يف حوكمة اجلامعات ،وهي عىل النحو اآليت(((:
 -التوسع الكبري يف التعليم العايل ،وزيادة عدد امللتحقني به؛

 -األزمات االقتصادية ،وزيادة الوعي بالتكلفة؛

 تعدد أنامط التعليم ،مثل :التعلم اإللكرتوين والتعليم املفتوح والتعلم عن ُبعد؛ -دخول القطاع اخلاص يف تقديم خدمة التعليم اجلامعي؛

 -تنامي الوعي باملشاركة املجتمعية يف عملية اختاذ القرار؛

 تن ّقل الطلبة بني اجلامعات يف العامل ،وزيادة ظاهرة العاملية يف تقديم اخلدمة اجلامعية عرب القاراتوالدول؛

 ضغط احلكومات عىل اجلامعات – وال سيام احلكومية منها  -لتنويع مصادر التمويل والبحث عنمصادر متويل جديدة؛
 -زيادة املساءلة وحتسني األداء والفاعلية للجامعات.

لتعب عن كيفية إدارة العالقة بني
تنامى يف الفرتة األخرية دور احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل ّ
(((
ُعرف حوكمة
إدارة املؤسسة التعليمية وأصحاب املصالح من طالب وأعضاء يف هيئة التدريس  .وت َّ
التعليم العايل بأهنا «تطبيق معايري اجلودة ونظمها والتميز الذي حيكم أداء مؤسسات التعليم العايل ،بام
حيقق سالمة التوجهات ،وصحة الترصفات ،ونزاهة السلوكات ،وبام يضمن حتقيق الشفافية واملساءلة
واملشاركة من ِقبل األطراف مجيعهم ،وتغليب مصلحة املؤسسة عىل املصالح الفردية؛ مما يؤدي إىل

(4) Sarah Guri-Rosenblit, Helena S. Caron Ebková and Ulrich Teichler, «Massification and Diversity of Higher Education
Systems: Interplay of Complex Dimensions,» Higher Education Policy, vol. 20, no. 4 (2007), p. 381.

((( داود عبد الملك الحدابي« ،نموذج مقترح لحوكمة الجامعات العربية »،ورقة قدمت إلى :مؤتمر الحاكمية في التعليم العالي
(عمان ،تشرين الثاني /نوفمبر ،)2012ص .3
((( أحمد عزت« ،مفهوم حوكمة الجامعات والغرض منها وسبل تطبيقها( »،بحث قانوني ،عمان ،)2009 ،ص .2
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تطوير األداء املؤسيس ومحاية هؤالء األطراف الذين هلم عالقة مبارشة وغري مبارشة باملؤسسة»(((.
وقد اقرتح تراكامن أربعة نامذج حلوكمة مؤسسات التعليم العايل ،وهي :النموذج «األكاديمي» ،وهو
النموذج األكثر متسكًا بالتقاليد ،و ُيفرتض أن تَؤول مجيع السلطات يف اجلامعة إىل األكاديميني بسبب
إمساكهم بزمام األمور يف اإلدارة العليا من اجلامعة ،ويكون هلم التمثيل األوسع والرأي األقوى
يف حتديد رسالة اجلامعة وأهدافها .أ ّما النموذج الثاين ،فهو نموذج «حوكمة الرشكات» ،وفيه ُيرتك
املجال واس ًعا للمساءلة املالية ،وهو ما يساعد عىل حتسني النتائج .وعليهُ ،يفرتض أن يكون رئيس
اجلامعة مدير رشكة مهن ًيا وليس أكاديم ًيا .وتسند السلطة يف نموذج «األمناء» إىل جملس أمناء له
أعضاء غري منتخبني داخل املؤسسة ،بينام يتحقق نموذج «أصحاب املصالح» عندما ُت َّثل جمموعة
كبرية من أصحاب املصالح يف اجلامعة يف إدارهتا ،ومن أمثلة ذلك الطلبة واملوظفون واألكاديميون
واخلرجيون واحلكومة واملجتمع املحيل.
وتقوم احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل عىل مخسة مرتكزات هي :السياق؛ الرسالة واألهداف؛
اإلدارة؛ االستقاللية؛ املساءلة واملشاركة((( .وتساهم حوكمة التعليم العايل يف تيسري اختاذ قرارات تتسم
بالعقالنية واالستنارة والشفافية ،وتؤدي إىل حتقيق الكفاءة والفعالية عىل املستوى التنظيمي((( ،كام أن
تطبيقها يساهم يف تعظيم قيمة اجلامعة ويزيد من قدرهتا التنافسية ،وخاصة يف جمال خمرجاهتا ووضعها
اإلقليمي والدويل( .((1وقد استطلع البنك الدويل مستوى حوكمة التعليم العايل يف  41جامعة عربية
من فلسطني ومرص وتونس واملغرب ،وتوصلت الدراسة إىل أن غياب احلوكمة عىل مستوى الدولة
أ ّثر بدوره يف مستوى احلوكمة يف التعليم العايل؛ فاحلكومات هي من حيدد أهداف اجلامعات ،كام أن
ً
فضل عن مستوى استقالل مايل وإداري وأكاديمي حمدود
قيادات اجلامعات تع ّينها احلكومة غال ًبا،
جدً ا( .((1وب ّينت دراسة سيلفا وآمسرتونغ أن اجلامعات األسرتالية تط ّبق أفضل ممارسات احلوكمة يف
إدارهتا( .((1ويف الوطن العريب نجد أن الظروف السياسية والترشيعات اجلامعية وأسلوب اإلدارة وغياب
األكاديميني عن إدارة اجلامعة وحتديد رؤيتها وأهدافها ،كل ذلك عوامل سامهت يف ُّ
تأخر تطبيق حوكمة
التعليم العايل.
((( خالد خميس السر« ،عوائق تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وسبل التغلب عليها »،ورقة قدمت إلى:
«حوكمة مؤسسات التعليم العالي( »،ورشة عمل عقدتها هيئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم،
غزة ،فلسطين 28 ،آذار /مارس  ،)2013ص .37
((( حاتم العايدي« ،الحوكمة الجامعية »،ورقة قدمت إلى« :حوكمة مؤسسات التعليم العالي »،ص .64
((( أحمد برقعان وعبد الله القرشي« ،حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة التحديات »،ورقة قدمت إلى« :عولمة اإلدارة في عصر
المعرفة( »،مؤتمر علمي دولي عقدته جامعة الجنان ،طرابلس 17-15 ،كانون األول /ديسمبر  ،)2012ص .19
( ((1يعقوب ناصر الدين« ،إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في ضوء متطلبات الجودة الشاملة» ،مجلة
تطوير األداء الجامعي (جامعة المنصورة) ،السنة  ،1العدد ( 2شباط /فبراير .)2012

(11) Adriana Jaramillo [et al.], «Universities through the Looking Glass: Benchmarking University Governance to
Enable Higher Education Modernization in MENA,» (Report, World Bank, Washington, DC, 2012), pp. 1-100.
(12) Chitra De Silva and Anona Armstrong, «Evaluation of Corporate Governance Measures: An Application to the
Australian Higher Education Sector,» Journal of Business Systems, Governance and Ethics, vol. 7, no. 1 (2012), pp.
76-86.
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جذب المواهب وتركيزها

يتم ّثل الركن الثاين من أركان نموذج اجلامعات البحثية عاملية املستوى يف قدرة اجلامعة عىل جذب املواهب
من الطالب واألكاديميني والباحثني وتركيزها لدهيا .إن جذب املواهب وتركيزها يتطلبان يف الدرجة
األوىل سياسة قبول واضحة للطالب متايز بينهم بحسب معايري عدة .ومن الواضح أن أسس القبول يف
اجلامعات العربية ومعايريه ال ُتدَّ د وفق معايري واضحة ،وأن غياب رؤية واضحة واسرتاتيجيا شاملة
لربط التعليم العايل بسوق العمل أدى إىل ضبابية يف حتديد أعداد الطلبة املقبولني ،ونِسب التنسيق لكل
ختصص( ،((1وذلك عىل الرغم من أن جامعات النخبة هتتم باملوازنة بني التدريس والبحث العلمي،
وتقبل أعدا ًدا حمدودة من الطالب ليبقى املتنفس يف اجلامعات التدريسية التي هتتم بالدرجة األوىل
بتدريب الطالب وتأهيلهم لسوق العمل( .((1كام أن جذب األكاديميني املتميزين يتطلب سياسات جدية
يف استقطاهبم وتدريبهم ،وتفعيل برامج الزمالة وغريها من الربامج الفاعلة .كام أن تطوير كفاءات أعضاء
هيئة التدريس تظهر نتائجها عىل خمرجات العملية التعليمية؛ فالتنمية املهنية لألكاديميني والباحثني ُت َعدّ
مطل ًبا أساس ًيا لتحقيق جودة التعليم العايل(.((1

تمويل الجامعات
مهم يف بناء اجلامعات وتسيريها وتطورها ،ويف البحث عن فرص مستدامة للنمو
دورا ًّ
يؤدي التمويل ً
مت ِّثل العمود الفقري لتطور اجلامعات .إن طرق التمويل ّ
اخللقة وغري التقليدية تسمح للجامعات بتمويل
تكاليفها التشغيلية والرأساملية ،ومتنحها مزيدً ا من االستقاللية ،عىل العكس من طريق التمويل التقليدية،
كاالستناد إىل التمويل احلكومي أو إىل مسامهة رسوم الدراسة .غري أن ذلك حيتّم إتباعه بإجراءات تساهم
يف حتقيق الشفافية يف عرض املعلومات املالية بشأن مصادر التمويل وسبل اإلنفاق( .((1يف فلسطني
الحظت الباحثة شعث تركُّز اإلنفاق اجلامعي عىل اإلنفاق اجلاري ،األمر الذي ال يرتك ً
جمال لتطوير
لحظ أن
نوعية التعليم ،أو الرتكيز عىل البحث العلمي باعتباره وظيفة أساسية من وظائف اجلامعة( .((1و ُي َ
كثريا
كثريا تلك املتعلقة باجلامعات التدريسيةّ ،إل أن ً
متطلبات متويل اجلامعات البحثية وتشغيلها تفوق ً
من البلدان ال تدرك مقدار التعقيد واحلاجة املاسة إىل املوارد لبناء جامعات بحثية وإدامة عملها؛ فميزانية
جامعة هارفرد  -وهي من اجلامعات البحثية الرائدة  -تشكّل ثلث ميزانية املغرب ً
مثل( .((1ويف الفرتة
األخرية ،أ ّثرت األزمة املالية عىل نحو كبري يف مؤسسات التعليم العايل األمريكية والعاملية؛ فقد تسببت
( ((1السر ،ص .54

(14) Qiang Zha, «Diversification or Homogenization: How Governments and Markets Have Combined to (Re)shape
Chinese Higher Education in its Recent Massification Process,» Higher Education, vol. 58, no. 1 (2009), p. 47.

( ((1ردمان غالب وتوفيق عالم« ،التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس مدخل للجودة الشاملة في التعليم الجامعي »،المجلة العربية
لضمان جودة التعليم العالي ،السنة  ،1العدد  ،)2008( 1ص .188-160
( ((1ماجد الفرا« ،مفهوم الحوكمة وسبل تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي »،ورقة قدمت إلى« :حوكمة مؤسسات التعليم
العالي »،ص .9
( ((1منى شعث« ،واقع تمويل التعليم الجامعي( »،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،كلية التربية ،نابلس،)1997 ،
ص .78
( ((1حفيظ بوطالب الجوطي ،جامعة المستقبل (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،)2012 ،ص .58
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األزمة يف انخفاض التمويل احلكومي ،وهو ما أجرب املؤسسات عىل العمل بموارد أقل ،وأدى إىل قيام
اجلامعات برفع رسومها الدراسية وتقليص فصوهلا وقاعاهتا الدراسية ،سع ًيا إىل ختفيض التكاليفً ،
فضل
عن تقليص اخلدمات التي تقدّ م إىل الطالب(.((1

يف اجلهة املقابلةُ ،ي َعدّ الطلب عىل التعليم العايل من العوامل املؤثرة يف متويله .تب ًعا لذلك ،بحث عدد كبري

من الدراسات العوامل املؤثرة يف الطلب عىل التعليم العايل؛ فمنذ ظهور اقتصاديات التعليم العايل يف

ستينيات القرن املايض ،دأب الكثري من الدراسات عىل البحث يف العوامل املؤثرة يف الطلب عىل التعليم

العايل ،ومنها دراسات شولتز ( ((2وبيكر ( ،((2بينام كان هناك املحاولة اجلادة التي بذهلا كامبل وسيغل
ومؤخرا جادل ٌّ
لقياس أثر التعليم والدخل يف الطلب عىل التعليم العايل.
كل من تودارو وسميث بأن من
ً

(((2

أهم عوامل الطلب عىل التعليم العايل هو الدخل املتو َّقع ،وكذلك التكاليف املبارشة وغري املبارشة ،بينام
أكدا دور العوامل السياسية يف حتديد مستوى عرض خدمات التعليم العايل ،ويف النهاية ُشدِّ د عىل العالقة

القوية بني فرص العمل والطلب عىل التعليم العايل( .((2أ ّما يف الوطن العريب ،فقد ب ّينت دراسة اهلوارين
أن معدل العائد املتو َّقع ُيعترب من أهم العوامل اإلجيابية املؤثرة يف قرار التعليم العايل بعد الثانوية ،وهو ما
يؤكد دور الكسب املتو َّقع بعد اجلامعة يف حتديد قرار االستمرار يف التعليم العايل يف الوطن العريب .كام
ً
احتامل لالستمرار يف
ب َّينت الدراسة أن الطالب من ذوي الدخول املنخفضة والعائالت املمتدة هم األقل

التعليم العايل( .((2وقد جاءت نتائج دراسة كنعان لتؤكد ذلك؛ إذ أوضحت أن عدد امللتحقني بمؤسسات
التعليم العايل يف األردن يرتبط بالدخل ارتباط ًا طردي ًا قوي ًا؛ بعالقة طردية قوية؛ فنسبة امللتحقني بالتعليم
العايل من األغنياء تفوق نسبة امللتحقني من الفقراء بثالثة أضعاف(.((2
ومؤخرا خرجت دراسة بدر
ً

بمحدِّ دات عدة للطلب عىل التعليم العايل يف األردن ،فب ّينت أن معدل البطالة يفرس اجلزء األكرب من

التباين يف الطلب عىل اجلامعات العامة يف األردن ،يليه الدعم احلكومي ،ثم تكلفة الدراسة،
وأخريا
ً
الدخل احلقيقي للطالب(.((2

( ((1سوزان هانتر ،أثر األزمة المالية العالمية في قطاع التعليم ،سلسلة محاضرات اإلمارات؛ ( 174أبو ظبي :مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،)2014 ،ص .50
(20) Theodore Schultz, «Investment in Human Capital,». The American Economic Review, vol. 51, no. 1, (1961), pp.
1-19.
(21) Gray Becker, Human Capital, 2nd ed (New York: Columbia university Press, 1964).
(22) Robert Campbell and Barry N. Siegel. «The Demand for Higher Education in the United States, 1919-1964,». The
American Economic Review, vol. 57, no. 3, (1967), pp. 482-494.
(23) Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development, 11th ed. (Boston, Mass.: Addison-Wesley, 2012),
pp. 377-378.
(24) Ibrahim Alhawarin, «Demand for Higher Education and the Role of Starting Earnings Expectations: The Case of
Final-Year Secondary Education Students in Jordan,» (PhD Dissertation, Northumbria University, 2006).
(25) Taher H. Kanaan [et al.], «Higher Education in Jordan: Access and Equity in its Financing» (Jordan Center for
Policy Research and Dialogue (JCPP), Amman, Jordan, 2009).
(26) Majed Farhan Bader, «Economic Determinants of the Demand for Higher Education in Jordan: An Econometric
Study (1990 – 2010),» Jordan Journal of Economic Sciences, vol. 1, no. 1 (2014), pp. 66-78.
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مخرجات البحوث
يم ّثل البحث العلمي بمستوياته كافة ركنًا أساس ًيا يف حياة األمم والشعوب؛ فهو عامد كل ختطيط
ُوضع خطط التنمية عىل أسس علمية متينة ،وجيري تفادي األخطاء ،وتوفري
وعصب كل تنمية ،وبه ت َ
األموال ،وتقصري الوقت ،وحتسني النوعية .كام أنه يقود إىل تكنولوجيا متطورة ال غنى عنها يف
عظيم من
حالتي السلم واحلرب عىل السواء( .((2وقد اكتسبت اإلنسانية عىل مدار تارخيها ترا ًثا
ً
املعارف التي شكّلت إطار هذه املعرفة ،وتردد صداها يف سلوك اإلنسان وعالقاته عىل مر التاريخ.
تلك املعارف كسبها الفرد من خالل مالحظته األشياء واملوجودات ،ثم تأ ّمله فيها ،أو من خالل
نتائج التجريب التي يقوم به اإلنسان للتعرف إىل دقائق األمور ،ثم الربط بني مكوناهتا ،أو التعرف
إىل مكونات جديدة(.((2
لحظ أن
يتأثر نشاط البحث العلمي بالظروف السياسية واالجتامعية والثقافية .ويف هذا الشأن ُي َ
معظم اجلامعات العربية حكومية املنشأ ،وهي التايل رهينة األنظمة السياسية السائدة ،تلتزم
بتوجيهاهتا وختضع لقراراهتا وف ًقا ملا تراه السلطة السياسية .من هنا ،فإن هذه األنظمة جتني جمتم ًعا
يمتلئ بالنفاق الذي يتفنن فيه الباحثون واملفكرون لتزييف الواقع وتوجيه حركة البحث بام يتالءم
تشجع عىل العمل العلمي أو اإلبداع بصوره وأشكاله
مع تيار السلطة( .((2إن البيئة املحيطة ال
ّ
املختلفة ،وما مل تتحسن ظروف املناخ العام للمجتمع ،ستميض مسرية البحث العلمي نحو ترسيخ
اجلهل يف العامل العريب(.((3
إن نظام البحث العلمي يف اجلامعات العربية يعاين الكثري من نقاط الضعف يف ُبعديه الرئيسيني ،إعداد
البحث العلمي وتقييمه ،من أمهها اخللل الكبري يف سياسات التعليم العايل ،وإساءة تفسري العالقة بني
منظومة البحث العلمي وعملية صنع القرار السيايس( .((3وقد توصلت دراسة الطبيب إىل رضورة
الرتكيز عىل الباحث العريب واملؤسسة البحثية وتطويرمها ،وكذلك الرتكيز عىل التمويل الذي ُي َعدّ جان ًبا
مهم لضامن جودة البحث العلمي يف الوطن العريب ،وكذلك توفري االستقرار السيايس بام يضمن تطوير
ً
(((3
البحث العلمي  .أ ّما دراسة الفرا ،فعمدت إىل استقصاء معوقات البحث العلمي األكاديمي يف
( ((2محمد الريس« ،وجهة نظر حول دور البحث العلمي الجامعي في التنمية »،مجلة التعريب ،العدد ،)1992( 3
ص .15
( ((2محمود أبو سمرة وعماد البرغوثي« ،منهجية البحث العلمي عند علماء المسلمين ،»،مجلة الجامعة اإلسالمية :سلسلة الدراسات
اإلنسانية ،السنة  ،16العدد ( 2حزيران /يونيو  ،)2008ص .10
توجيها
( ((2رشدي طعيمة« ،معوقات توجيه العلوم
إسالميا :أسبابها وطرق عالجها »،مجلة الشؤون االجتماعية ،السنة  ،10العدد
ً
ً
 ،)1993( 38ص .21
( ((3أحمد رقعان [وآخرون]« ،معايير التميز في البحوث اإلدارية في ضوء إدارة الجودة الشاملة »،ورقة قدمت إلى :المؤتمر العربي
الثالث للبحوث اإلدارية والنشر (نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة 15-14 ،أيار/مايو .)2003
( ((3محمد الطائي« ،نحو استراتيجية فاعلة لضمان الجودة في البحث العلمي بالوطن العربي» ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم
الجامعي ،السنة  ،5العدد  ،)2012( 10ص .1
( ((3مصطفى الطبيب« ،ضمان جودة البحث العلمي في الوطن العربي :دراسة تحليلية – ميدانية »،المجلة العربية لضمان جودة
التعليم الجامعي ،السنة  ،6العدد  ،)2013( 13ص .113-97
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اجلامعات الفلسطينية ،فوجدت أربعة معوقات أساسية هي :عدم توافر املعلومات واملراجع العلمية
واألوراق البحثية الرضورية للقيام بالبحوث العلمية ،ومعوقات مالية ،ومعوقات إدارية بريوقراطية
وأخريا معوقات تعود
تعود إىل عدم املتابعة اجليدة لعمليات النرش والتحكيم من جانب اجلامعات،
ً
إىل األعباء اإلدارية التي يكلف هبا عضو هيئة التدريس يف اجلامعات العربية(((3؛ فالبحث العلمي يف
الوطن العريب يعاين غياب سياسة راعية وموجهة ومرشدة وداعمة للبحث العلمي يف خدمة املجتمع
وقضاياه وأهدافه ،وكذلك هجرة العقول .كام سامهت علمنة العلوم يف ترسيخ األنانية يف البحث
العلمي و ُبعده عن خدمة املجتمع ،فال دافع للبحث لدى الباحثني ّإل ما حيقق هلم منافع دنيوية؛ إذ
انخفضت إنتاجيتهم البحثية من حيث الكم والنوع( .((3وقد ب ّينت دراسة محدان والعناسوة أن من
معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب نقص البيانات ،ومعوقات تتعلق بجهة العمل وأخرى
بجهات النرش العلمي(.((3

تكشف اإلحصاءات عن فجوة هائلة عىل ُصعد إنتاج املعرفة والثقافة ونرش الكتب بني القوة العظمى
املهيمنة عىل النظام العاملي اجلديد والوطن العريب؛ ً
فمثل ،بلغ عدد العناوين الصادرة أول مرة يف الواليات
املتحدة األمريكية  347.178عنوانًا يف سنة  ،2011بينام بلغ عدد العناوين الصادرة يف مجيع الدول
العربية نحو  15.000عنوان فقط (.((3

جودة الخريجين
أيضا بالقدرة عىل
إن اجلامعات البحثية التي تتم ّيز بجودة خمرجاهتا من البحث العلمي يتم ّيز خرجيوها ً
البحث العلمي ،وهو ما يزيد يف فرص توظيفهم بعد خترجهم .وقد ِ
وجد أن خرجيي اجلامعات الضعيفة
ّ
بحث ًيا يعانون عدم حصوهلم عىل وظائف بعد
التخرج من جهة ،وعدم استكامل دراستهم العليا من جهة
ّ
(((3
ثانية ،وهذا ما حيقق ميزة تنافسية للجامعات البحثية .
يتطلب تزايد طلب قطاع الصناعة عىل اخلرجيني املؤهلني إنشاء رشاكة بني قطاعي الصناعة والتعليم
(((3
أمرا رضور ًيا من أجل رفد سوق
العايل ؛ ذلك أن ظهور اقتصاد املعرفة جيعل إنشاء مثل هذه العالقة ً
( ((3ماجد الفرا« ،الصعوبات التي تواجه البحث العلمي األكاديمي بكليات التجارة بمحافظات غزة :من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس فيها »،مجلة الجامعة اإلسالمية :سلسلة الدراسات اإلنسانية ،السنة  ،12العدد ،)2004( 1
ص .35-1
( ((3عماد البرغوثي ومحمود أبو سمرة« ،مشكالت البحث العلمي في العالم العربي »،مجلة الجامعة اإلسالمية :سلسلة الدراسات
اإلنسانية ،السنة  ،16العدد ( 2حزيران /يونيو  ،)2007ص .1155-1133
( ((3عالم حمدان ومحمد العناسوة« ،واقع ومعوقات البحث العلمي في العلوم اإلدارية والمالية »،المجلة األردنية في العلوم
التطبيقية :سلسلة الدراسات اإلنسانية ،السنة  ،12العدد  ،)2011( 2ص .298-275
( ((3جمال سند السويدي ،آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد (أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،)2014 ،ص .57

(37) John Taylor, «The Teaching: Research Nexus: A Model for Institutional Management,» High Education, vol. 54,
no. 1 (December 2007), pp. 867-884.

(38) John C. Hoy, «Higher Education: Backbone of New England’s Knowledge Economy,» New England’s Journal of
Higher Education and Economic Development, vol. 11, no. 4 (1997), pp. 36-51.
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العمل باخلرجيني املؤهلني والقادرين عىل إدارة الصناعة وتطويرها .من جهة أخرى ،تتطلب رشاكة قطاع
مستمرا للمناهج وطرق التدريس ،وحتسني احلوكمة املؤسسية ،من أجل
الصناعة والتعليم العايل حتدي ًثا
ً
تعزيز جودة اخلرجيني(((3؛ إذ إن ظهور اقتصاد املعرفة جيعل إقامة عالقات وثيقة بني اجلامعات وعامل
األعامل حاجة رضورية ،األمر الذي يستدعي وجود مرونة أكرب يف املناهج التدريسية لكي تواكب
متطلبات سوق العمل( ،((4وال بد بالتايل من ختصيص املناهج الدراسية كي تواكب حاجات السوق،
وتوفر اخلرجيني القادرين عىل استخدام أدوات اقتصاد املعرفة ،وتعكس املعرف َة يف العمل ،مع ضامن
مستوى عال من القدرة عىل استخدام التكنولوجيا(.((4

نقل التقنية وتوطينها
التقنية هي املعرفة العلمية التي تتجسد أو تط َّبق عىل شكل منتجات أو خدمات أو عمليات إنتاج ذات
قيمة جتارية .بناء عليه ،فإن نقلها هو «نقل املعرفة من شخص إىل آخر أو من منظومة إىل أخرى بغرض
االستخدام» .وإذا ما علمنا أن املعرفة تتكون من جزأين :جزء ظاهر يمكن تدوينه عىل الورق والرسوم،
وجزء باطن يكمن يف األشخاص ذوي اخلربة واحلرفة ،فإن صعوبة نقل التقنية وتوطينها تكمن يف نقل
املعرفة الباطنة يف األشخاص ،و ُت َعدّ من أصعب حاالت نقل التقنية ،وما يامرس بنجاح يف كثري من
الرشكات العاملية الكربى هو إغراء العلامء واملهندسني والفنيني الذين لدهيم املعرفة الكامنة لالنتقال إليها.
معي،
هذا ،ويسود اعتقاد خاطئ بأن نقل التقنية يتأتى من احلصول عىل تراخيص وطريقة إنتاج منتج ّ
وهو أقل مستويات نقل التقنية ،بل إنه ال يتعدى أن يكون ً
تبادل جتار ًيا؛ ففي كثري من األحيان ،ال حيتوي
النقل عىل أي معرفة باطنة.
إن نقل التقنية وتوطينها يف الدول النامية حيتاجان إىل بناء القدرة عىل استيعاب املعرفة العلمية ،سواء
مهم يف عملية التوطني والتطوير واالبتكار التقني عن
دورا ًّ
الظاهرة منها أو الباطنة .لذا ،فإن للجامعات ً
طريق البحث العلمي التطبيقي ،ومن خالهلا يستطيع القطاع الصناعي املحيل بناء مقدرة وخربة بالبحث
والتطوير العلمي يف جمال التقنية املنقولة؛ إذ لدى اجلامعات خمزون كبري من العلامء واملهندسني والفنيني
الذين يقومون بوضع البحوث التطبيقية التي تركز عىل املحاكاة والتجارب املعملية ،ويمكنهم فك رموز
أي تقنية وتطويرها ذات ًيا بحيث تتفوق عىل التقنية املنقولة .وقد اجتهت الدول املتقدمة إىل بناء قنوات
اتصال بني اجلامعات وقطاع الصناعة بام يساهم يف تطوير التقنيات ،مثل :إنشاء معاهد البحوث التطبيقية
وجممعات العلوم وحاضنات التقنية ،من أجل ترسيع عملية نقل التقنية( . ((4لكن اجلامعات يف الوطن
»(39) Carolyn Allport, «Thinking Globally, Acting Locally: Lifelong learning and the implications for university staff,
Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 22, no. 1 (2000), p. 26.
(40) S. Jordan and D. Yeomans, «Meeting the Global Challenge? Comparing Recent Initiatives in School Science and
Technology,» Comparative Education, vol. 39, no. 1 (2003), p. 40.
(41) Ian C. Reid, «Knowledge: How Should Universities Manage It?,» Perspectives, vol. 5, no. 1 (January 2001), p. 13,
»and Gerry L. Bedore and James A. O'Brien, «Trends Impacting Graduate Business Education in the Coming Decade,
Journal of Education for Business, vol. 67, no. 2 (1991).

( ((4أيمن عبد المجيد كيال« ،أبعاد نقل التقنية في الدول النامية ودور الجامعات »،الشرق األوسط.2003/10/24 ،
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العريب كانت يف كثري من احلاالت تستهلك املعرفة املستوردة ،وتكتفي فقط بنقل ما هو معروف بالفعل من
املعرفة(ً ،((4
بدل من أن تكون مراكز إلنتاج املعرفة.
أصبحت اجلامعات من األصول االقتصادية األكثر أمهية والعمود الفقري القتصاد املعرفة(((4؛
فالتعليم العايل هو مفتاح خلق اقتصاد املعرفة(((4؛ إذ إنه يعمل عىل االستثامر يف رأس املال البرشي
وإنتاج املعرفة اجلديدة( .((4وقد عمل اقتصاد املعرفة عىل إعادة هيكلة التعليم العايل يف العامل أمجع(،((4
وأصبحت مؤسسات التعليم العايل تسعى جاهدة إىل املسامهة يف تطوير هذا احلقل( .((4إن الروابط
الوثيقة بني اقتصاد املعرفة والتعليم العايل تتطلب إجراء تغيريات جذرية يف اجلامعات العربية التي ال
تقدر حال ًيا عىل التعامل بكفاءة مع اقتصاد املعرفة ،وذلك جلعلها قادرة عىل توفري فرص عمل جديدة،
وتلبية احلاجات بفعل قوة العمل اجلديدة ،وتزويد الطالب باملهارات الرضورية التي حيتاج إليها
التعامل مع اقتصاد املعرفة .إن من أهم التحديات التي تواجهها اجلامعات العربية يف سبيل اللحاق
باقتصاد املعرفة هو إقامة عالقة رشاكة مع قطاع األعامل ،واعتامد التعليم املستمر ،وهو ما يتطلب
وقف االعتامد عىل املعرفة القديمة املستهلكة ،والرشوع يف إنتاج املعرفة احلديثة ،وتعزيز التعاون
والتنسيق بني اجلامعات العربية وكذلك بني األخرية واجلامعات الدولية( .((4وهذا ال يتأتى ّإل بسد
َ
«فجوة املعرفة» بني
العال املتقدم واآلخر النامي عرب توزيع عادل للثروة ،التي توفر القدرة عىل توليد
املعرفة التي بدورها تؤدي إىل خلق الثروة مرة أخرىّ ،
وإل ازدادت الفروق االجتامعية واتسعت
فجوة املعرفة(.((5
وال بد هنا من تأكيد دور اللغة العربية يف اقتصاد املعرفة ،مع رضورة تعميق الشعور لدى الطالب
والباحثني بمركزية اللغة يف إقامة جمتمع املعرفة ،وأمهية اللغة يف معادلة اللغة العربية والتنمية البرشية
واالجتهاد املستدام ،جلعل اللغة العربية لغة التفكري(.((5
(43) David L. Wheeler, «Arab Universities Struggle to Meet Their Nations’ Needs,» Chronicle of Higher Education, vol.
84, no. 30 (April 2002), p. 65.
(44) Hoy, pp. 36-51.
»(45) David Chapman and Diane Pearce, «The ‘New Economy’: New Dreaming or the Same Old Nightmare,
Environmental Education Research, vol. 7, no. 4 (2001), pp. 20-41.
(46) Michael Peters, «Education Policy Research and the Global Knowledge Economy,» Educational Philosophy and
Theory, vol. 34, no. 1 (February 2002), pp. 46-62.
(47) James W. Guthrie and Lawrence C. Pierce, «The International Economy and National Education Reform: A
Comparison of Education Reforms in the United States and Great Britain,» Oxford Review of Education, vol. 16, no. 2
(1990), p. 101.
(48) F. Butera, «Adapting the Pattern of University Organization to the Needs of the Knowledge Economy,» European
Journal of Education, vol. 35, no. 4 (2000), p. 32.
(49) Yazid Soraty, «The Knowledge Economy and Higher Education in the Arab World,» Dirasat, Educational Sciences,
vol. 32, no. 1 (2005), pp. 171-177.
(50) «Promises and Threats of Knowledge – based Economy,» Nature (7 January 1999).

( ((5عبد الرحمن بودرع« ،اللغة العربية وسؤال الهوية في سياق تحقيق التنمية نحو منهج البتعاث اللغة من مصادرها »،في :اللغة
والهوية في الوطن العربي :إشكاليات التعليم والترجمة والمصطلح (الدوحة؛ بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2013ص .25
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مساهمة الدراسة الحالية
تقوم الدراسة احلالية عىل نتائج الدراسات السابقة ،و ُت َعدّ امتدا ًدا هلا؛ إذ إهنا تستند إىل نظريات تلك
الدراسات ،وتستفيد من أساليبها القياسية ،بينام تتم ّثل مسامهتها احلقيقية يف أهنا تقدم ً
دليل إضاف ًيا عىل
مدى نجاح اجلامعات العربية يف االقرتاب من نموذج اجلامعات البحثية عاملية املستوى؛ وهي بذلك تقدم
ً
دليل شمول ًيا يستند إىل آراء ع ّينة واسعة من األكاديميني العرب ،وتساهم كذلك يف اجلدل الدائر بني
العلامء حول العالقات املختلفة داخل نموذج اجلامعات البحثية.

منهجية الدراسة

يف سبيل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وإشكاليتها األساسية ،تو ِّظف هذه الدراسة ًّ
كل من املنهج
تصور حول متازج التدريس بالبحث العلمي
الوصفي واملنهج التحلييل التطبيقي ،يف سبيل الوصول إىل ّ
يف اجلامعات العربية ،والسري هبا نحو نموذج اجلامعات البحثية ،ومدى قدرهتا عىل تنمية املجتمعات
العربية .كام تو ِّظف الدراسة جمموعة من املصادر األولية والثانوية يف مجع البيانات وحتليلها عرب جمموعة
من األدوات القياسية واإلحصائية.
مت ّثل اجلامعات العربية جمتم ًعا
واضحا للدراسة؛ ففيها تُستقىص آراء األكاديميني .وبغية حرص اجلامعات
ً
العربية ،اعتُمد عىل قاعدة بيانات «احتاد اجلامعات العربية» .وقد اتّبعت الدراسة أسلوب استجواب
الع ّينة العشوائية عند توزيع االستبانة بني أفرادها ،فبلغ عدد االستبانات اإللكرتونية الصاحلة للتحليل
االحصائي  742استبانة( ،((5موزعة بني  19دولة عربية (استُثني ٌّ
كل من الصومال وجزر ال ُقمر وجيبويت،
ّ
أي من أعضاء هيئة التدريس يف جامعاهتا).
لتعذر الوصول إىل ٍّ
أ ّما بقية خصائص الع ّينة ،فإهنا تظهر يف امللحق ( )1من الدراسة .من هنا ،نلحظ أن الع ّينة توزعت بني
الذكور واإلناث بنسبة  72.6يف املئة و  23.5يف املئة عىل التوايل ،بينام كان هناك قيم مفقودة بنسبة
 3.9يف املئة .تراوحت سن الع ّينة بني  25سنة و 45سنة ،وكان ما يزيد عىل نصف عدد املستجيبني من
جامعات حكومية عربية ،بينام شكلت اجلامعات اخلاصة قرابة  25يف املئة من حجم العينة ،وكانت نسبة
التمثيل األقل هي النسبة املتعلقة باجلامعات األهلية غري الربحية واململوكة من منظامت املجتمع املدين
أو اجلامعات الوقفية ،ويعزى ذلك إىل عدم انتشار مثل هذا النوع من اجلامعات يف الوطن العريب .أ ّما
حل َملة الدكتوراه،
يف ما خيص توزيع ع ّينة الدراسة بحسب املؤهل العلمي ،فكانت النسبة الكربى هي َ
حلة البكالوريوس ،وهي منخفضة .وكان التخصص الغالب عىل
حلة املاجستري ،ثم نسبة َ َ
تليها نسبة َ َ
الع ّينة هو العلوم االقتصادية واإلدارية ،يليه ختصص اآلداب والعلوم االجتامعية ثم العلوم والرتبية.
أ ّما توزيع الع ّينة بحسب الرتبة األكاديمية؛ فعىل الرغم من االختالف يف
املسميات بني الدول العربية،
ّ
( ((5يمكن اإلطالع على النسخة اإللكترونية من االستبانة من خالل الرابط التالي:

<https://docs.google.com/forms/d/1H-QDh2R7UckDHzW7atao2tT2TiQQxGCDX1DoP9e-U5w/viewform>.

وقد استخدمت القنوات اآلتية في توزيعها :البريد اإللكتروني ،ووسائل التواصل االجتماعي facebook :وً ،Twitter
فضل عن توزيعها
يدو ًيا .إن البيانات الخام وكذلك التحليل االحصائي يمكن الحصول عليهما من الباحث عند الطلب.
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حلة درجة األستاذية ،وما
حاولت الدراسة توحيدها ،وشملت يف ع ّينتها ما يزيد عىل  15يف املئة من َ َ
يقرب من  18يف املئة ممّن حيملون درجة األستاذ املشارك ،و 41يف املئة ممّن حيملون درجة األستاذ
ِ
املساعد ،بينام شكّل املحارضون ما يزيد عىل  18يف املئة من الع ّينة ،ونسبة ال تتجاوز  5.8يف املئة من
املعيدين .ويف ما يتعلق باملنصب اإلداري ،شملت الع ّينة ثالثة رؤساء جامعات عربية بنسبة  0.4يف
املئة ،وشملت  2.4يف املئة من نواب رؤساء اجلامعات ،وما نسبته  6.9يف املئة من عمداء الكليات.
لحظ من امللحق ()1
وشمل ما يقرب من  25يف املئة من الع ّينة رؤساء أقسام يف اجلامعات العربية .و ُي َ
أن النسبة العظمى من الع ّينة ( 25يف املئة) كانت من جامعات يعود تاريخ إنشائها إىل  30سنة  -وأقل
من  40سنة ،تليها اجلامعات التي ُأنشئت قبل  10سنوات  30 -سنة ،وأقلها ً
متثيل هي اجلامعات التي
ُأنشئت منذ  60سنة  -أكثر من  70سنة ،ويتو َّقع أن تكون هذه الع ّينة مم ِّثلة ملجتمع اجلامعات العربية
من حيث العمر الزمني؛ فغالبية اجلامعات العربية حديثة التأسيس ،ونسبة قليلة منها تزيد مدة تأسيسها
عىل  70سنة.

فرضيات الدراسة
تنقسم فرضيات الدراسة إىل قسمني :هيتم القسم األول بمدى اشتامل اجلامعات العربية عىل
خصائص اجلامعات البحثية (احلوكمة الرشيدة وجذب املواهب وتركيزها والتمويل الوفري).
وهيدف القسم الثاين من الفرضيات إىل البحث يف دور سامت اجلامعات البحثية يف تنمية املجتمع عرب
التأثري يف خمرجات البحوث ،وجودة اخلرجيني ،ونقل التقنية وتوطينها .ويمكن بيان هذه الفرضيات
عىل النحو اآليت:
الفرضية الرئيسية األوىل :يمكن كتابة هذه الفرضية بصيغتها العدمية كام يأيت:
«ال تتوافر يف اجلامعات العربية مقومات اجلامعات البحثية من حيث :احلوكمة الرشيدة وجذب املواهب
وتركيزها والتمويل الوفري».
وهي تنقسم إىل ثالث فرضيات فرعية ،تُعنى ّ
كل واحدة منها بدراسة مدى تطبيق خاصية من مدخالت
نموذج اجلامعات البحثية ،وهي عىل النحو اآليت:
 :H01.1ال يتوافر يف اجلامعات العربية رشط احلوكمة الرشيدة ،بام هو إحدى خصائص اجلامعات البحثية
عاملية املستوى.
 :H01.2ال يتوافر يف اجلامعات العربية رشط جذب املواهب وتركيزها ،بام هو إحدى خصائص اجلامعات
البحثية عاملية املستوى.
 :H01.3ال يتوافر يف اجلامعات العربية رشط التمويل الوفري ،بام هو إحدى خصائص اجلامعات البحثية
عاملية املستوى.
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هذه الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ستُخترب عند مستوى ثقة  95يف املئة ،وف ًقا للنموذج اآليت:
 ،Ho: μ>3بمعنى أن إجابات املبحوثني تزيد عىل املتوسط بداللة إحصائية وف ًقا لالختبارات امل ْعلمية
وغري امل ْعلمية التي سيجري توضيحها الح ًقا.
الفرضية الرئيسية الثانية :يمكن كتابتها بصيغتها العدمية كام يأيت:

«ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية خلصائص اجلامعات البحثية يف تنمية املجتمعات».
تنقسم هذه الفرضية إىل ثالث فرضيات فرعية ،تُعنى ّ
كل فرضية منها بدراسة تأثري مدخالت نموذج
اجلامعات البحثية جمتمعة (احلوكمة الرشيدة وجذب املواهب وتركيزها والتمويل الوفري) يف تنمية
املجتمعات عرب جودة ٍّ
كل من خمرجات البحوث ،واخلرجيني ،ونقل التقنية .ويف ما يأيت الفرضيات الفرعية
املنبثقة عن هذه الفرضية:
 :H02.1ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ملدخالت نموذج اجلامعات البحثية جمتمعة يف حتسني خمرجات
البحوث.

 :H02.2ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ملدخالت نموذج اجلامعات البحثية جمتمعة يف نقل التقنية
وتوطينها.
 :H02.3ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية ملدخالت نموذج اجلامعات البحثية جمتمعة يف جودة اخلرجيني.

هذه الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ستُخترب من خالل استخدام نموذج االنحدار اخلطي املتعدد؛
لكون العالقة بني أكثر من متغري مستقل (مدخالت نموذج اجلامعات البحثية :احلوكمة الرشيدة وجذب
املواهب وتركيزها والتمويل الوفري) ومتغري تابع واحد يف كل فرضية (حتسني خمرجات البحوث وجودة
اخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها) .وذلك وف ًقا لنموذج االنحدار املتعدد اآليت:

SW = a + b1 EdGovi + b i Talentsi
n

+ b1 Financei + / b k Zitk + f i
k=1

حيث إن:
ويعب عنها بثالثة متغريات ،وخيصص لكل متغري نموذج مستقل .هذه املتغريات
 :SWi,tرفاهية املجتمعَّ ،
هي :خمرجات البحوث واخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها.
 :αقيمة الثابت.
 :β1, 2, kامليل ( )Slopeملتغريات مدخالت نموذج اجلامعات البحثية واملتغريات الضابطة.
 :EdGoviحوكمة التعليم الرشيدة يف اجلامعة (.)i
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 :Talentsiجذب املواهب وتركيزها يف اجلامعة (.)i
 :Financeiالتمويل الوفري يف اجلامعة (.)i
 :Zikسلسلة من املتغريات الضابطة ذات الصلة بخصائص اجلامعة ،ويتو َّقع تأثريها يف املتغري التابع،
تسمى املتغريات الضابطة أو
ومنها :كون اجلامعة خاصة أو حكومية والعمر الزمني للجامعة .وهي ّ
متغريات احلكم.
 :εiاخلطأ العشوائي :العوامل األخرى املؤثرة يف النموذج.
هيدف نموذج الدراسة السابق إىل البحث يف تأثري مدخالت نموذج اجلامعات البحثية – بعد التأكد من
مدى توافرها يف اجلامعات العربية -يف رقي املجتمعات عرب خمرجات البحوث واخلرجيني ونقل التقنية
وتوطينها ،وهو أسلوب إحصائي متقدم يتعدى املرحلة الوصفية للمتغريات –كام يف الفرضية األوىل – إىل
حتليل العالقات بني الظواهر.

الدراسة الوصفية المقارنة
مقارن بني اجلامعات العربية ،ومدى اقرتاهبا من نموذج
هتدف الدراسة الوصفية إىل إجراء استطالع ّأويل َ
اجلامعات البحثية عاملية املستوى .ويف ثنايا ذلك ،ختترب الدراسة تأثري الكثري من املميزات اخلاصة بكل
جامعة وأثرها يف مدى وفائها بنموذج اجلامعات البحثية ،من خالل استخدام عدد كبري من األساليب
اإلحصائية ،منها :أسلوب حتليل املسار ،وعدة اختبارات إحصائية وصفية كالوسط والتكرار والنِّسب
املئويةً ،
فضل عن اختبارات الع ّينة األحادية واختبار الع ّينتني املستقلتني ،واختبار حتليل التباين.

وصف مرتكزات نموذج الجامعات البحثية عالمية المستوى
الحوكمة المؤسسية في الجامعات العربية

إن املرتكز األول لنموذج اجلامعات البحثية عاملية املستوى هو مدى توافر أسس احلوكمة املؤسسية
الرشيدة يف املؤسسة التعليمية ،وهي احلوكمة التي تنامى دورها يف اآلونة األخرية بسبب التوسع الكبري
يف التعليم العايل وزيادة عدد امللتحقني به ،ودخول القطاع اخلاص يف تقديم خدمة التعليم اجلامعي،
وتنامي الوعي باملشاركة املجتمعية يف عملية اختاذ القرارات ،وغريها من العوامل األخرى التي جعلت
من احلوكمة مطل ًبا أساس ًيا يف إدارة مؤسسات التعليم العايل .إن احلديث عن حوكمة اجلامعات يدور
حول الترشيعات والسياسات املتعلقة بعملية اختاذ القرارات لذوي التأثري من ذوي املصالح داخل
اجلامعة وخارجها ،وال سيام حتقيق رسالة اجلامعة وأهدافها ذات الصلة بأدوار اجلامعة املختلفة ويف
اجلوانب التعليمية والبحثية واخلدمية واإلدارية واملالية كافة ،كام تتم ّثل يف القيم املهنية واألخالقية
املعززة لألداء ،كاملسؤولية واملساءلة واملشاركة والشفافية والعدل واحلرية والنزاهة واألمانة والفاعلية
ِّ
(((5
واجلودة ،وغريها .
( ((5الحدابي ،ص .3
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لحظ
استطلعت الدراسة سبعة من مؤرشات حوكمة التعليم العايل ،ظهرت نتائجها يف اجلدول ( .)1و ُي َ
أن نسبة مبدأ سيادة الديمقراطية والشورى يف اختاذ القرارات داخل مؤسسات التعليم العايل العربية بلغت
 62.25يف املئة عىل مساحة املقياس ،بينام حاز مبدأ شفافية اإلجراءات واملعامالت ووضوحها  61.68يف
املئة ،وحتققت عىل املستوى نفسه مبادئ عدة ،منها :وجود احلرية األكاديمية وكفاءة تنفيذ املهامت وفاعليته.
اجلدول ()1

بعض مؤرشات احلوكمة يف اجلامعات العربية
نسبة اإلجابات
البيان

أوافق
بشدة

أوافق

حمايد

غري
موافق

املقاييس اإلحصائية

غري
قيم الوسط االنحراف
موافق
مفقودة* احلسايب املعياري
بشدة

النسبة

**

سيادة الديمقراطية والشورى
يف اختاذ القرارات

30.8

4.9

19.9

32.9

11.2

0.3

3.11

1.43

62.25

شفافية ووضوح اإلجراءات
واملعامالت

5.6

39.2

20.3

28.0

7.0

0.0

3.08

1.08

61.68

وجود مساءلة حقيقية
للمسؤولني عن تنفيذ املهامت

0.0

0.0

21.0

49.7

28.7

0.7

1.92

0.70

38.45

املسؤولية يف تنفيذ املهامت

0.0

0.0

35.3

52.1

11.2

1.4

2.24

0.64

44.89

الرغبة يف التغيري نحو األفضل

12.2

53.1

17.8

13.3

3.5

0.0

3.57

0.98

71.47

وجود احلرية األكاديمية
الكافية

11.9

43.4

17.8

22.0

4.2

0.7

3.37

1.08

67.39

6.3

43.4

21.7

23.8

4.5

0.3

3.23

1.03

64.63

الكفاءة والفاعلية يف تنفيذ
املهامت

مالحظات
* القيم املفقودة هي نسبة من مل ُييبوا عن التساؤل.
:

* * النسبة هي نسبة اإلجابة عن مساحة املقياس ،وتساوي الوسط احلسايب مقسو ًما عىل مخسة.

تبي عدم وجود مساءلة حقيقية للمسؤولني ،وعدم
كام حتققت مبادئ أخرى بنسب منخفضة جدً ا؛ إذ ّ
وجود مسؤولية يف تنفيذ املهامت .ولكن بقي التفاؤل متحق ًقا لدى األكاديميني العرب؛ إذ حتقق مبدأ
لحظ بشكل عام انخفاض
الرغبة يف التغيري نحو األفضل بنسبة  71.47يف املئة عىل مساحة املقياس .و ُي َ
مؤرشات حوكمة التعليم العايل يف اجلامعات العربية.
جذب المواهب وتركيزها

يتأتى الدور املهم الذي تؤديه اجلامعات يف املجتمعات من جذهبا مواهب الطالب وأعضاء هيئة التدريس
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والباحثني وتركيزها؛ فرتكيز املواهب ُي َعدّ من أهم مقومات العملية التعليمية والبحثية يف اجلامعات،
كام أن نوعية خمرجاهتا تعتمد يف الدرجة األوىل عىل مدخالت العملية التعليمية ،وكذلك عىل مشغيل
تلك العملية .ولذا ،كان تركيز املواهب من الطالب واألكاديميني ً
مهم يف نجاح اجلامعات .وقد
عامل ً
استطلعت الدراسة الوصفية مدى نجاح اجلامعات العربية يف جذب املواهب وتركيزها ،وظهرت نتائج
لحظ فيه تواضع قدرة اجلامعات العربية عىل جذب املواهب وتركيزها؛
االستطالع يف اجلدول ( ،)2الذي ُي َ
فسياسات القبول يف اجلامعات العربية ال تساهم يف جذب املواهب من الطالب ،وكذلك األمر بالنسبة
إىل األكاديميني .كام ُيقرأ من اجلدول ( )2أن غياب وسائل التشجيع ،سواء تشجيع الطالب أو تشجيع
األكاديميني ،حيد من قدرة اجلامعات العربية عىل تركيز املواهب لدهيا .ثم إن غياب سياسة التفاعل العلمي
البحثي واألكاديمي -بني اجلامعات العربية من خالل شبه غياب كثري من الربامج ،كربامج الزمالةوالتفرغ العلمي ،عامل من العوامل التي سامهت يف إضعاف قدرة اجلامعات العربية عىل جذب املواهب
وتركيزها لدهيا ،وأصبح احلديث يدور عن هجرة العقول والكفاءات العربية حلاضنات استطاعت جذهبم
واستغالل طاقاهتم .وأشار عدد من الدراسات إىل أن الوطن العريب خيرس سنو ًيا قرابة  25-20يف املئة من
خرجيي جامعاته وعامله املهرة الذين هياجرون إىل دول أجنبيةً ،
فضل عن آالف العلامء املهجرين الذين
(((5
يتحمل العامل العريب أعباء إعدادهم بتكلفة تصل إىل نصف مليون دوالر ِّ
لكل واحد منهم .
اجلدول ()2
مدى جذب املواهب وتركيزها يف اجلامعات العربية

البيان
وجود سياسة صارمة لدى
اجلامعة يف قبول الطالب،
واملفاضلة بينهم عىل أسس
تنافسية
مدى تركيز اجلامعة املتفوقني
من الطالب لدهيا
استقطاب اجلامعة األكفاء
من أعضاء هيئة التدريس
واملفاضلة بينهم عىل أسس
تنافسية

التشجيع الكايف لألكاديميني
املتميزين
هل تستقطب اجلامعة الباحثني
من خارجها عرب وسائل عدة،
منها تفعيل برامج الزمالة
والتفرغ العلمي؟

نسبة اإلجابات

أوافق
بشدة

أوافق

حمايد

غري
موافق

غري
موافق
بشدة

املقاييس اإلحصائية

قيم الوسط االنحراف
مفقودة احلسايب املعياري

النسبة

17.1

29.4

15.7

26.2

10.5

1.0

3.17

1.29

63.32

15.4

37.8

14.0

22.7

9.4

0.7

3.3

1.24

65.42

10.5

31.8

21.3

25.5

10.5

0.3

3.06

1.19

61.26

9.8

31.8

22.0

23.4

11.9

1.0

3.04

1.20

60.85

0.0

0.0

0.0

40.9

55.6

3.5

1.42

0.49

28.48

( ((5نزار عبد الله« ،وجهة نظر حول تطوير التعليم العالي في الوطن العربي وتهجير األدمغة »،التعريب ،السنة  ،23العدد ( 45كانون
األول /ديسمبر  ،)2013ص .176
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فرص التمويل في الجامعات العربية

تتنوع مصادر متويل اجلامعات بني الرسوم الدراسية والدعم احلكومي واملنح البحثية واملشاريع
اخلاصة .ويستند الكثري من اجلامعات املرموقة إىل األصول الوقفية لتغطية النفقات بالقدر الذي يسمح
هلا باالستمرار والتقدم وحتقيق املنجزات العلمية .غري أننا نلحظ أن اجلامعات العربية تفتقر إىل تنوع
مصادر التمويل ،ويظهر من خالل النتائج يف اجلدول ( )3أن أهم مصدَ رين لتمويل اجلامعات العربية
 مع انخفاضهام  -مها :الدعم احلكومي والرسوم الدراسية ،مع ضآلة مسامهة مصادر التمويل األخرىأخريا إىل أن اجلامعات العربية ال متتلك من األصول الوقفية ما
من منح بحثية ومشاريع خاصة .ونشري ً
يساهم يف متويل نفقاهتا ويضمن هلا التمويل املستمر.
اجلدول ()3
فرص التمويل يف اجلامعات العربية
البيان
مدى مسامهة الرسوم
الدراسية يف تغطية نفقات
اجلامعة
ّ
مدى تلقي اجلامعة للدعم
احلكومي
مدى تل ّقي اجلامعة للمنح
البحثية
وجود أصول وقفية
للجامعة تساهم يف
اإليرادات
وجود مشاريع خاصة
للجامعة تساهم يف
اإليرادات

نسبة اإلجابات

املقاييس اإلحصائية

أوافق
بشدة

أوافق

حمايد

غري
موافق

غري
قيم الوسط
موافق
االنحراف النسبة
بشدة مفقودة احلسايب املعياري

0.0

0.0

35.7

25.2

36.4

2.8

1.99

0.86

39.86

0.0

0.0

49.3

21.0

28.7

1.0

2.21

0.86

44.17

0.0

0.0

16.4

51.7

28.7

3.1

1.9

0.67

37.47

0.0

0.0

0.0

21.3

74.8

3.8

1.22

0.42

24.44

0.0

0.0

0.0

28.0

68.5

3.5

1.29

0.45

25.80

مخرجات البحوث في الجامعات العربية

بعد االطالع عىل مدخالت نموذج اجلامعات البحثية يف اجلامعات العربية ،من حوكمة رشيدة وتركيز
للمواهب ومتويل ،نتطرق إىل وصف خمرجات البحث العلمي يف اجلامعات العربية ،وهي خمرجات
ُل ِّخصت يف اجلدول (.)4
تُظهر مؤرشات خمرجات البحوث يف اجلامعات العربية أدا ًء متواض ًعا جلهود البحث العلمي ،بد ًءا من
سيادة روح البحث العلمي بني األكاديميني ،عىل الرغم من وجود التشجيع من قبل اجلامعات العربية عرب
توفري التمويل للمشاريع البحثية ،ووجود نظام حوافز لتشجيع البحث العلمي ،مع مالحظة انخفاض
مكافآت النرش العلمي ،وانخفاض متويل حضور املؤمترات العلمية ،متبوعني بانخفاض مؤرشات
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البحث العلمي اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس؛ فـ  43.3يف املئة فقط من األكاديميني يف الوطن العريب
حصلوا عىل جوائز تقديرية ،و 21.7يف املئة متكنوا من نرش بحوث يف جمالت مصنّفة عامل ًيا .عالوة عىل
ذلك ،فإن لغالبية األكاديميني ( 38.8يف املئة) ما ال يتعدى بحثني إىل  9بحوث علمية حمكّمة ومنشورة
يف جمالت علمية .وقد أشارت دراسة حداد وجودة إىل أن دوافع البحث العلمي ختتلف بني أعضاء هيئة
حتفيزا هو التقدم العلمي ،تليه فرص الرتقية(.((5
التدريس يف اجلامعات العربية ،وكان أكثرها ً

تركيزا حمدو ًدا عىل البحث العلمي ،وال ُين َفق عىل البحوث العلمية سوى
إن يف الوطن العريب
ً
 0.67يف املئة من ناجته القومي اإلمجايل .وما يمنع الكثري من الدول العربية من اللحاق بركب

منخفضا
الدول املتقدمة هو نقص يف االستثامر يف رأس املال البرشي( ،((5وما ُيبقي البحث العلمي
ً

يف اجلامعات العربية هو نقص يف عدد الباحثني

(((5

واقتصادية واجتامعية وإدارية(.((5

ومعوقات أخرى ،منها معوقات أكاديمية

اجلدول ()4
البحث العلمي يف اجلامعات العربية
مؤرشات خاصة باملؤسسة التعليمية
البيان
سيادة روح البحث
العلمي بني األكاديميني
لدى اجلامعة نظام
لالبتعاث لتطوير األداء
البحثي واألكاديمي
البيان
منحا
مدى توفري اجلامعة ً
لتمويل مشاريع البحث العلمي

مدى تشجيع اجلامعة
التقدم باجلوائز البحثية

نسبة اإلجابات

أوافق
بشدة

أوافق

حمايد

غري
موافق

املقاييس اإلحصائية

غري
قيم الوسط االنحراف
موافق
بشدة مفقودة احلسايب املعياري

النسبة

5.9

35.7

28.0

22.4

7.3

0.7

3.11

1.05

62.11

13.6

32.9

14.3

10.1

9.1

19.9

3.40

1.23

67.95

نسبة اإلجابات

املقاييس اإلحصائية

نعم

ال

قيم مفقودة

الوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

النسبة

60.8

37.8

1.4

1.62

0.49

80.85

50.7

28.0

21.3

1.64

0.48

82.22

*

( ((5شفيق حداد ومحفوظ جودة« ،دوافع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية إلجراء البحوث العلمية »،المجلة األردنية
للعلوم التطبيقية :العلوم اإلنسانية ،السنة  ،16العدد  ،)2014( 1ص .165
(56) Peters, p. 45.

(57) Wheeler, pp. 85-96.

( ((5سعود عيد الغزي« ،معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية الناشئة »،دراسات العلوم التربوية ،السنة  ،38الملحق 6
(كانون األول /ديسمبر  ،)2011ص .1852-1839
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مكافآت النرش العلمي

متويل حضور املؤمترات
العلمية

34.6

64.0

1.4

1.35

0.48

27.02

71.3

26.6

2.1

1.73

0.44

34.57

مؤرشات خاصة بأعضاء هيئة التدريس
نسبة اإلجابات

البيان

املقاييس اإلحصائية

نعم

ال

قيم
مفقودة

الوسط االنحراف
احلسايب املعياري

النسبة

*

احلصول عىل جوائز البحث العلمي

43.4

54.2

2.45

1.44

0.50

72.22

نرش بحوث يف جمالت مصنَّفة عامل ًيا

21.7

76.9

1.4

1.22

0.41

60.99

البيان
عدد البحوث املنشورة يف جمالت علمية حمكّمة

أقل من
بحثني

من 9-2
بحوث

من -10
 19بح ًثا

 20بح ًثا
فأكثر

قيم
مفقودة

31.8

38.8

12.2

14.3

2.8

* النسبة هي نسبة اإلجابة عىل مساحة املقياس ،وتساوي إىل الوسط احلسايب مقسو ًما عىل اثنني.

جودة الخريجين

ُرصدت يف اجلدول ( )5مؤرشات خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات العربية من اخلرجيني ،لناحية
مدى تأهيلهم وقدرهتم عىل املنافسة يف سوق العمل .وقد أظهرت هذه النتائج الوصفية رأي أفراد الع ّينة

بشأن قدرة اجلامعات العربية عىل دفع خرجيني مؤهلني إىل سوق العمل ،فب ّينت أن  44يف املئة منهم يرون

أن اجلامعات العربية استطاعت دفع خرجيني مؤهلني إىل سوق العمل ،فنال هذا املؤرش نسبة  69.44يف
املئة ،بينام يرى أفراد الع ّينة بنسبة أقل قدرة اخلرجيني عىل املنافسة؛ فاجلامعات العربية يف غالبها ال تتبنّى

خلرجييها سياسة التعليم املستمر ،وهو ما قد حيد من قدرهتم عىل امليض يف تأهيلهم ومنافستهم يف سوق
العمل .بناء عليه ،رأى أفراد الع ّينة أن نسبة التوظيف بني خرجيي اجلامعات العربية متوسطة .وقد أدى
غياب قنوات االتصال بني اجلامعات العربية وعامل الصناعة إىل ضعف العالقة بينهام( ،((5ومل يكن لدى

اجلامعات العربية برامج لتطوير مهارات خرجييها عرب سياسات التعليم املستمر( .((6كام أن اجلامعات
العربية ت ُِعدّ خرجييها للعمل يف وظائف ما عادت موجودة ،ولذلك يواجه خرجيوها مشكلة مزدوجة يف

البحث عن فرص العمل(.((6

(59) Caroline Donati, «Which Way to the Future,» Unesco Sources, no. 100 (1998), p. 6.
(60) Muain H. Jamlan, «Proposal for an Open University in the Arab World,» T H E Journal, vol. 22, no. 6
(January 1995).
(61) Wheeler, p. 39.
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اجلدول ()5

خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعات العربية
نسبة اإلجابات

البيان
قدرة اجلامعات العربية
عىل الدفع بخرجيني
مؤهلني إىل سوق العمل

قدرة خرجيي اجلامعات
العربية عىل املنافسة يف
سوق العمل
تتبنّى اجلامعات العربية
سياسة التعليم املستمر

أوافق
بشدة

أوافق

حمايد

غري
موافق

غري
موافق
بشدة

املقاييس اإلحصائية

قيم الوسط االنحراف
مفقودة احلسايب املعياري

النسبة

14.0

44.1

22.7

13.6

5.6

0.0

3.47

1.07

69.44

14.0

34.6

26.2

18.5

6.3

0.3

3.32

1.12

66.32

8.7

24.1

21.0

28.0

17.8

0.3

2.8

1.24

55.58

البيان
نسبة التوظيف بني خرجيي اجلامعات
العربية من وجهة نظر الع ّينة

بنسبة كبرية

نسبة اإلجابات
بنسبة متوسطة

بنسبة منخفضة

25.5

49.3

23.8

نقل التقنية وتوطينها

وتبي من
استطلعت الدراسة ثالثة مؤرشات بشأن قدرة اجلامعات العربية عىل نقل التقنية وتوطينهاّ ،
النتائج الظاهرة يف اجلدول ( )6أن اجلامعات العربية استطاعت املسامهة يف نقل التقنيات وتوطينها بنسبة
 70.48يف املئة ،بينام سامهت يف رفد سوق العمل بخرجيني قادرين عىل تشغيل هذه التقنيات وإدارهتا
بنسبة  72.7يف املئة ،ورأى أفراد الع ّينة أن اجلامعات العربية سامهت يف تطوير التقنيات بنسبة  73.5يف
املئة .وعىل نحو عام ،تُظهر هذه النتائج مؤرشات إجيابية تتعلق بقدرة اجلامعات العربية عىل نقل التقنية
وتوطينها واملسامهة يف تشغيلها وتطويرها ،وهي مؤرشات إجيابية ملستوى التعليم يف الوطن العريب ،مع
مالحظة أن هذه النتائج تبقى وصفية ،وال يمكن تعميمها ّإل باستخدام االختبارات املالئمة ،وهو ما
سيجري التطرق إليه يف اختبار الفرضية األوىل.
اجلدول ()6

قدرة اجلامعات العربية عىل نقل التقنية وتوطينها
البيان
نقل التقنية وتوطينها

نسبة اإلجابات

أوافق
بشدة

أوافق

حمايد

غري
موافق

8.7

38.1

25.5

0.0

املقاييس اإلحصائية

غري
قيم الوسط
*
موافق
االنحراف النسبة
بشدة مفقودة احلسايب املعياري
7.0

20.6

3.52

1.00

70.48
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إدارة وتشغيل التقنيات
احلديثة

تطوير التقنية

7.7

46.2

26.2

0.3

3.8

15.7

3.63

0.83

72.70

8.7

45.8

25.9

0.3

3.1

16.1

3.7

0.81

73.50

* النسبة هي نسبة اإلجابة عىل مساحة املقياس ،وتساوي إىل الوسط احلسايب مقسو ًما عىل مخسة.

نقل التقنية وتوطينها ٪72
جودة اخلرجيني ٪64

جذب املواهب وتركيزها ٪56

احلوكمة الرشيدة ٪٥٩

البحث العلمي ٪60

ّ
يلخص الشكل ( )2مدى حتقق مرتكزات
اجلامعات البحثية يف الوطن العريب؛ إذ يوضح
أن أكثر املرتكزات حتقي ًقا هو مسامهة اجلامعات
العربية يف نقل التقنية وتوطينها بنسبة  72يف املئة،
تليه جودة اخلرجيني بنسبة  64يف املئة ،والبحث
العلمي بنسبة  60يف املئة ،وأقلها احلوكمة
الرشيدة بنسبة  59يف املئة ،وجذب املواهب
وأخريا فرص
وتركيزها بنسبة  56يف املئة،
ً
التمويل يف اجلامعات العربية ،وهي األقل حتق ًقا
بنسبة  34يف املئة.

الشكل ()٢
نِسب حت ُّقق مرتكزات نموذج اجلامعات البحثية

التمويل الوفري ٪34

تحليل العالقة بين مرتكزات نموذج الجامعات البحثية
يف هذا اجلزء من الدراسة ،سيتم حتليل العالقة التبادلية بني املرتكزات الستة لنموذج اجلامعات البحثية
عاملية املستوى ،مستخدمني أسلوب حتليل املسار ( ،)Path Analysisوذلك كام يأيت.
عالقة مستوى حوكمة التعليم العالي بالمرتكزات األخرى
لنموذج الجامعات البحثية

لإلجابة عن سؤال :هل يؤثر مستوى حوكمة التعليم العايل يف اجلامعة يف مرتكزات نموذج اجلامعات
البحثية األخرى ،من جذب ملواهب وتركيزها ومتويل وخمرجات بحوث وخرجيني ،ونقل تقنية
وتوطينها؟ ُق ّسم مستوى حوكمة التعليم العايل يف اجلامعات العربية إىل قسمني :أوهلام مسستوى
مرتفع من احلوكمة إذا زادت نسبة احلوكمة يف اجلامعة عىل قيمة الوسيط ( 60يف املئة) ،وثانيهام
مستوى منخفض من احلوكمة إذا انخفضت نسبة احلوكمة يف اجلامعة عن قيمة الوسيط ،ويف كل
قسم (اجلامعات ذات احلوكمة املرتفعة واألخرى ذات احلوكمة املنخفضة) ُحسبت مقاييس إحصائية
وصفية عدة ملرتكزات نموذج اجلامعات البحثية ،وكذلك اختبارات الفروق ،األول هو اختبار الع ّينتني
املستقلتني ) ،(Independent Samples Testوهو من االختبارات الـمعلمية (.)Parametric Test
ولتـأكيد النتـائج ،استُخـدم اختبار غري معلمي ( ،)Non-parametric Testوهو «اختبار الع ّينتني
كوملوغوروف  -سمرينوف» ) .(Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Testوظهرت النتائج كام هي
موضحة يف اجلدول ( ،)7ويلخصها الشكل (.)3
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اجلدول ()7

حتليل املسار للعالقة بني حوكمة التعليم العايل واملرتكزات األخرى لنموذج اجلامعات البحثية
مرتكزات
اجلامعات البحثية
تركيز املواهب

اختبارات الفروق

مستوى حوكمة اجلامعات العربية

مستوى حوكمة منخفض
مستوى حوكمة مرتفع
التاميز يف
z-statistic t-statistic
العدد الوسط االنحراف العدد الوسط االنحراف الوسط
احلسايب املعياري
احلسايب املعياري
371

66.35

14.44

371

45.46

12.83

42.73 20.89

خمرجات البحوث

371

74.18

15.48

371

53.79

15.48

32.80 20.39

نقل وتوطني التقنية

371

77.25

11.67

371

التمويل الوفري

جودة اخلرجيني

371

371

34.75
74.20

6.81

15.94

371
371

34.23
52.93
62.56

5.86

17.81
19.83

***

1.29

0.52

34.38-

***

0.59-

***

35.33 21.27

***

24.81 14.69

28.52-

30.18-

***

***

30.18

***

مالحظات :ذات داللة إحصائية عند 1*** :يف املئة 5** ،يف املئة ،و* 10يف املئة.

الشكل ()3

حتليل املسار لعالقة احلوكمة الرشيدة باملرتكزات األخرى لنموذج اجلامعات البحثية

ﲤﻮﻳﻞ وﻓﲑ

ﺟﻮدة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
%٧٤

%٣٥

ﺟﺬب وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎن
ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ

ﺟﺬب وﺗﺮﻛﻴﺰ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ

%٦٦

ﺟﻮدة ﺧﺮﳚﲔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

%٧٤

ﻣﺴﺘﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﻦ اﳊﻮﻛﻤﺔ

%٧٧

اﳊﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة

%٤٥

ﻣﺴﺘﻮ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻦ اﳊﻮﻛﻤﺔ

%٣٤

ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ

%٦٣

ﻧﻘﻞ وﺗﻮﻃﲔ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻧﻘﻞ وﺗﻮﻃﲔ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ

%٥٤
%٥٤

ﺟﻮدة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺟﻮدة ﺧﺮﳚﲔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

يف ما يتعلق بمتغري «جذب املواهب وتركيزها» يف اجلامعات العربية ،ومدى اختالفه تب ًعا الختالف
لحظ من اجلدول ( )7أن نسبة جذب املواهب وتركيزها يف اجلامعات ذات احلوكمة
مستوى احلوكمةُ ،ي َ
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املرتفعة بلغت  66.35يف املئة ،بينام بلغت يف اجلامعات ذات احلوكمة املنخفضة  45.46يف املئة .وكان
هذا االختالف ذا داللة إحصائية عند أقل من  1يف املئة وف ًقا لالختبار امل ْعلمي ( )t-Testواالختبار
غري امل ْعلمي ( .)z-Testكذلك األمر بالنسبة إىل مرتكزات نموذج اجلامعات البحثية ،وهي :خمرجات
البحوث ،واخلرجيني ،ونقل التقنية وتوطينها ،عدا متغري «التمويل»؛ فعىل الرغم من أن اجلامعات ذات
احلوكمة املرتفعة هي األفضل ً
متويل من اجلامعات ذات احلوكمة املنخفضة ،فإن هذا االختالف مل يكن
ذا داللة إحصائية .بناء عليه ،يمكننا القول إن اجلامعات ذات احلوكمة املرتفعة هي األفضل يف جذب
املواهب وتركيزها ،واألفضل من حيث جودة خمرجات البحوث وجودة اخلرجيني ،واألفضل من حيث
نقل التقنية وتوطينها؛ فالعمل املؤسيس القائم عىل القوانني واألنظمة املحرتمة من العاملني يف املؤسسة
يساهم يف تطور املؤسسات التعليمية ورقيها.
عالقة التمويل بمرتكزات نموذج الجامعات البحثية األخرى

يف هذا اجلزء من التحليل ،نتطلع إىل اإلجابة عن األسئلة :هل كان للتمويل من أثر يف مرتكزات نموذج
اجلامعات البحثية األخرى ،واستطرا ًدا هل اجلامعات األفضل ً
متويل هي ذات حوكمة مؤسسية متينة؟
وهل تتميز بجذب املواهب وتركيزها لدهيا؟ وهل تتميز بجودة خمرجاهتا من البحث العلمي؟ وهل
تساهم يف نقل التقنية وتوطينها؟

لإلجابة عن هذه األسئلة استُخدم أسلوب «حتليل املسار» لعالقة التمويل بمرتكزات نموذج اجلامعات
لحظ أن اجلامعات
البحثية ،وف ًقا للقواعد املشار إليها ساب ًقا .وقد ظهرت النتائج يف اجلدول ( .)8و ُي َ
ذات التمويل الوفري هي األفضل من حيث :حوكمة التعليم العايل ،وتركيز املواهب ،وخمرجات
ً
متويل هي
البحوث عند مستوى داللة إحصائية أقل من  1يف املئة ،بينام وجد أن اجلامعات األفضل
كذلك من حيث جودة اخلرجيني عند مستوى داللة أقل من  5يف املئة ،وهي كذلك األفضل يف نقل
تأثريا للتمويل يف حتقيق نموذج
التقنية وتوطينها ،ولكن ليس بداللة إحصائية .وعىل نحو عام ،فإن هناك ً
اجلامعات البحثية عاملية املستوى.
اجلدول ()8

حتليل املسار للعالقة بني التمويل واملرتكزات األخرى لنموذج اجلامعات البحثية
مرتكزات
اجلامعات البحثية
احلوكمة الرشيدة
تركيز املواهب

خمرجات البحوث

اخلرجيون

نقل التقنية وتوطينها

اختبارات الفروق

مستوى التمويل يف اجلامعات العربية

جامعات ذات متويل وفري جامعات ذات متويل منخفض
التاميز يف
z-statistic t-statistic
العدد الوسط االنحراف العدد الوسط االنحراف الوسط
احلسايب املعياري
احلسايب املعياري
***

1.72

371

58.68

14.86

371

58.42

16.14

0.26

5.95

***

3.19

371

56.75

16.40

371

54.17

18.78

2.59

3.78

***

2.14

371

64.98

20.17

371

61.67

19.78

3.31

4.12

371

63.20

19.95

371

65.04

19.87

2.30- 1.84-

371

70.46

17.91

371

69.72

16.51

1.01

***

0.74

***
***
***

1.46

***

1.17
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عالقة جذب المواهب وتركيزها بمرتكزات نموذج الجامعات البحثية

هل لعامل جذب املواهب وتركيزها يف اجلامعات أثر يف مستوى احلوكمة فيها ،ويف متويلها ،وخمرجات
بحوثها ،ومستوى خرجييها ،ويف نقل التقنية وتوطينها؟ ُيظهر اجلدول ( )9نتائج حتليل املسار لعالقة
جذب املواهب وتركيزها يف اجلامعات العربية بمرتكزات نموذج اجلامعات البحثية األخرى ،ويلحظ
أن اجلامعات التي لدهيا جذب وتركيز عاليان للمواهب تتميز بمستوى حوكمة مرتفع أكثر من اجلامعات
تبي أن الفئة األوىل من اجلامعات تتميز بمستوى حوكمة بمتوسط
التي لدهيا جذب وتركيز أقل؛ إذ ّ
( 76.45يف املئة) ،بينام تتميز الفئة الثانية من اجلامعات بمستوى حوكمة يبلغ معدله الوسطي 48.99
يف املئة ،وقد كان االختالف بني فئتي اجلامعات هاتني ذا داللة إحصائية عند أقل من  1يف املئة.
اجلدول ()9

حتليل املسار للعالقة بني جذب املواهب وتركيزها واملرتكزات األخرى
لنموذج اجلامعات البحثية

مستوى جذب املواهب وتركيزها يف اجلامعات العربية

مرتكزات
اجلامعات البحثية
احلوكمة الرشيدة

التمويل

خمرجات البحوث

اخلرجيون

نقل وتوطني التقنية

اختبارات الفروق

جامعات ذات جذب وتركيز جامعات ذات جذب وتركيز
منخفض للمواهب
مرتفع للمواهب
التاميز يف
z-statistic t-statistic
الوسط االنحراف الوسط
الوسط االنحراف
العدد
العدد
احلسايب املعياري
احلسايب املعياري
371

67.45

11.72

371

48.99

12.79

42.18 18.46

371

35.18

6.86

371

33.65

5.60

1.53

6.79

371

75.56

13.94

371

51.34

18.44

41.74 24.22

371

75.89

14.96

371

50.47

15.52

46.66 25.42

371

78.00

11.25

371

61.37

19.12

29.28 16.63

***

***

16.00

***

3.36

***

***

14.72

***

17.87

***

11.31

***
***
***

مالحظات :ذات داللة إحصائية عند 1*** :يف املئة 5** ،يف املئة ،و* 10يف املئة.

ينسحب األمر نفسه عىل بقية مرتكزات اجلامعات البحثية؛ فاجلامعات األفضل يف جذب املواهب
وتركيزها هي األفضل من حيث التمويل وخمرجات البحوث ومستوى اخلرجيني ،واألفضل يف نقل التقنية
وتوطينها ،ومجيعها تقل داللته إحصائية عن  1يف املئة ،وهذا أمر بدهي؛ إذ إن شأن تركيز مواهب الطالب
واألكاديميني والباحثني أن يساهم يف حتسني مستوى اجلامعة يف املجاالت كافة.

دراسة مقارنة بين الجامعات العربية
لمرتكزات نموذج الجامعات البحثية
يعمد هذا اجلزء إىل دراسة مدى وجود فروق يف مرتكزات لنموذج اجلامعات البحثية تعود إىل املتغريات
اخلاصة باجلامعة ،وهي :نوع اجلامعة وعمر اجلامعة والتخصص .ويف هذا اإلطارُ ،استخدم ٌّ
كل من االختبارات
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امل ْعلمية مم َّثلة يف اختبار حتليل التباين ملعيار واحد ( ،)One Way ANOVAواالختبارات غري امل ْعلمية مم ّثلة يف
اختبار  Kruskal-Wallis Testالذي هيدف إىل قياس مدى وجود اختالفات جوهرية بني أكثر من جمموعتني
من الفئات .وقد ظهرت النتائج يف اجلدول ( ،)10وظهرت النتائج التفصيلية يف امللحق (.)2
تبعا لنوع الجامعة
اختالف مرتكزات نموذج الجامعات البحثية ً

ُيظهر اجلدول ( )10أن هناك ،وف ًقا لالختبار املعلمي ( )t-statisticواآلخر غري املعلمي ( ،)Chi2اختال ًفا
يف مرتكزات نموذج اجلامعات البحثية مجيعها ،تب ًعا لنوع اجلامعة وعند مستوى داللة أقل من  1يف املئة.

ً
يبي االختالفات
وللحصول عىل نتائج أكثر
تفصيل بشأن اجتاه هذا االختالفُ ،ين َظر إىل امللحق ( )2الذي ّ
لحظ أن اجلامعات األهلية متيزت من غريها يف مخسة جوانب هي:
التفصيلية بني اجلامعات .من هناُ ،ي َ
احلوكمة وجذب املواهب وتركيزها وخمرجات البحوث وجودة اخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها؛
إذ بلغت نسبة احلوكمة فيها ما يقرب من  68يف املئة ،بينام بلغت يف اجلامعات احلكومية  54يف املئة،
ويف اجلامعات اخلاصة  63يف املئة .ومتيزت اجلامعات احلكومية يف الوطن العريب بالتمويل الوفري،
دعم حكوم ًيا ،باالضافة إىل مصادر الدخل األخرى ،وهذا ما تُظهره النتائج التفصيلية يف
نظرا إىل تل ّقيها ً
ً
مقومات اجلامعات البحثية تب ًعا لنوع اجلامعة.
الشكل ( )4يف ما يتعلق بالتاميز يف توفر ّ
اجلدول ()10

اختالف مرتكزات اجلامعات البحثية يف الوطن العريب
تب ًعا خلصائص اجلامعة
متغريات
املقارنة
الدولة
نوع اجلامعة
عمر اجلامعة

مرتكزات نموذج اجلامعات البحثية

احلوكمة
الرشيدة

62.51

***

()0.00

233.39

***

()0.00

4.50

***

()0.00

التخصص
العلمي

18.95
()0.00

متغريات
املقارنة

احلوكمة
الرشيدة

الدولة

***

851.65

***

()0.00

جذب املواهب
وتركيزها
65.44

***

()0.00

االختبار املعلمي One Way ANOVA

التمويل
14.21

***

21.48

***

13.80

***

9.07

()0.00

52.22

228.74

***

()0.00

()0.00

18.47

***

41.61

***

30.82
()0.00

()0.00

27.36
()0.00

()0.00

***

876.19

()0.00

***

72.15

***

352.37

()0.00
()0.00

***

()0.00

27.55
()0.00

***

االختبار غري املعلمي Kruskal-Wallis

جذب املواهب
وتركيزها
***

خمرجات
البحوث

التمويل
307.49

***

()0.00

اخلرجيون

خمرجات
البحوث

331.84

***

()0.00

***

()0.00

***

()0.00

28.66

نقل التقنية
وتوطينها
30.70

***

()0.00

56.82

***

()0.00

***

12.78

***

15.37
()0.00

()0.00

29.56
()0.00

اخلرجيون
898.38

***

()0.00

***

()0.00

***

نقل التقنية
وتوطينها

378.04

***

()0.00
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نوع اجلامعة
عمر اجلامعة

التخصص
العلمي

433.07
()0.00
***
34.84
()0.00
***
113.41
***

()0.00

407.20
()0.00
***
128.68
()0.00
***
146.47
***

()0.00

137.01
()0.00
***
312.18
()0.00
***
160.94
***

()0.00

26.42
()0.00
***
56.83
()0.00
***
169.61
***

()0.00

590.38
()0.00
***
186.35
()0.00
***
167.75
***

()0.00

171.64
()0.00
***
93.39
()0.00
***
53.67

***

()0.00

مالحظات - :يف اختبار  ANOVAالقيمة لألعىل هي قيمة اختبار  ،t-statisticوأسفل منها بني قوسني (قيمة االحتامل هلذا االختبار).

 يف اختبار  Kruskal-Wallisالقيمة لألعىل هي قيمة إختبار  ،Chi2وأسفل منها بني قوسني (قيمة االحتامل هلذا االختبار). -ذات داللة إحصائية عند 1*** :يف املئة 5** ،يف املئة ،و * 10يف املئة.

الشكل ()4
التاميز يف مرتكزات اجلامعات البحثية تب ًعا لنوع اجلامعة















 





تبعا لعمر الجامعة
اختالف مرتكزات نموذج الجامعات البحثية ً

بعد أن أظهر اجلدول ( )10اختال ًفا يف مرتكزات اجلامعات البحثية عند مستوى أقل من  1يف املئة تب ًعا
يبي التحليل املتقدم يف امللحق ( )2أن اجلامعات التي تزيد أعامرها عىل  ٧٠سنة كانت
ملتغري عمر اجلامعةّ ،
هي األفضل من حيث فرص التمويل ،وربام يعود ذلك إىل أن غالبية هذه اجلامعات حكومية يف الدرجة
ً
تدر عليها من العوائد ما حيقق هلا ً
متويل
األوىل ،وامتالكها يف الدرجة الثانية
أصول وقفية ومشاريع خاصة ّ
يبي كذلك أن اجلامعات التي ترتاوح
جيدً ا يتناسب ودورها األصيل يف املجتمعات .غري أن التحليل ّ
أعامرها بني  ٣٠سنة إىل أقل من  ٤٠سنة – وهي الفئة العمرية الوسطى -تتميز باملرتكزيات اخلمسة
التالية :احلوكمة وجذب املواهب وتركيزها وخمرجات البحوث واخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها ،وهي
جامعات فتية استطاعت تأسيس نفسها واالنتقال إىل مرحلة أخرى من اإلبداع والتميز.
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الدراسة التطبيقية
بعد تقديم وصف ّأويل ملتغريات الدراسة األساسية وعالقة بعضها ببعض ،هتدف الدراسة التطبيقية إىل
اختبار فرضيات الدراسة عرب حتليل نامذج الدراسة ،األساسية منها والفرعية ،باستخدام مجلة من املقاييس
اإلحصائية ،امل ْعلمية منها وغري املعلمية .ومن خالل هذا االختبار ،سيجري حتليل أهم القضايا األساسية
للدراسة ومناقشتها.
مدى تحقيق الجامعات العربية مقومات الجامعات البحثية

هتدف فرضية الدراسة األوىل إىل التحقق -وبداللة إحصائية -من مدى حتقيق اجلامعات العربية مرتكزات
اجلامعات البحثية ورشوطها التي جتمع بني التدريس والبحث العلمي .وجتمع الفرضية الرئيسية األوىل
ثالث فرضيات فرعية ،هتدف كل فرضية منها إىل التحقق من مدى حتقيق رشط واحد من مدخالت
نموذج اجلامعات البحثية؛ وهي :احلوكمة الرشيدة وجذب املواهب وتركيزها والتمويل الوفري .وعىل
الرغم من أن الدراسة الوصفية تطرقت إىل مدى حتقيق اجلامعات العربية رشوط اجلامعات البحثية،
فإن تلك النتائج ظلت نتائج وصفية ال يمكن تعميمها .لذا ،كان ال بد من استخدام بعض االختبارات
اإلحصائية من أجل التأكد من قدرتنا عىل تعميم النتائج .بناء عليه؛ استُخدم اختبار One Sample
 ،t-Testوهو من االختبارات امل ْعلمية ،وهيدف اىل استطالع حتقق ظاهرة ما .وقد ُأعيد فحص الفرضيات
باستخدام اختبار ( ،)One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testوهو من االختبارات غري امل ْعلمية.
وظهرت النتائج كام هي يف اجلدول (.)11
اجلدول ()11
نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األوىل والفرضيات الفرعية منها
الفرضية
الفرضية الرئيسية
األوىل

الفرضية الفرعية
األوىل
الفرضية الفرعية
الثانية

الفرضية الفرعية
الثالثة

اإلحصاءات
الوسط االنحراف
احلسايب املعياري

One-Sample t Test

النسبة

t-test

مرتكزات
اجلامعات البحثية

2.49

0.52

49.72

5.55-

احلوكمة الرشيدة

2.93

0.76

58.66

4.93-

جذب املواهب
وتركيزها

2.80

0.86

12.92- 56.04

التمويل الوفري

1.72

0.32

22.50- 34.46

p-value

 -ذات داللة إحصائية عند 1*** :يف املئة 5** ،يف املئة ،و * 10يف املئة.

z-test

***

0.00

2.82

***

0.00

5.03

***

0.00

4.90

***

0.00

9.40

مالحظات :قيمة  Tاملجدولة عند مستوى ثقة  95يف املئة ودرجات حرية ( )741هي .1.645
 -قيمة  Zاملجدولة عند مستوى ثقة  95يف املئة هي .1.96

One-Sample
K-S Test
p-value

***

0.00

***

0.00

***

0.00

***

0.00
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 اختبار الفرضية الفرعية األولى:مدى تحقيق الجامعات العربية شرط الحوكمة الرشيدة

ختترب الفرضية الفرعية األوىل مدى حتقيق اجلامعات العربية املرتكز األول يف نموذج اجلامعات البحثية،
وهو :توافر رشوط احلوكمة الرشيدة يف إدارة اجلامعات من توافر سيادة القانون والشورى يف اختاذ
القرارات ،وشفافية اإلجراءات واملعامالت ووضوحها ،مع وجود مساءلة حقيقية للمسؤولني عن تنفيذ
املهامت ،ووجود مسؤولية لدى من ّفذي املهامت يف اجلامعة ،والكفاءة والفاعلية يف تنفيذ املهامتً ،
فضل
عن وجود احلرية األكاديمية ،ورغبة العاملني يف التغيري نحو األفضل ،كلها عوامل جرى استقصاؤها
يف اجلامعات العربية ،و ُل ِّخصت يف الفرضية الفرعية األوىل .وللحكم عىل حتقيق اجلامعات العربية مبدأ
احلوكمة الرشيدة وإمكانية تعميم هذا احلكم ،ينبغي أن تتحقق ثالثة رشوط إحصائية :األول أن يزيد
الوسط احلسايب للفرضية عىل  ،3ومن ثم النسبة عىل  60يف املئة؛ الثاين أن تكون قيمة االختبار ( )Tموجبه،
وأخريا أن يكون االختبار ( )Tوكذلك اختبار ( )Zدالني إحصائيني .و ُيلحظ من اجلدول ( )11أن نسبة
ً
حتقق رشط احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات العربية كانت منخفضة جدً ا ،فبلغت  58٫66يف املئة ،بمتوسط
 ،2٫93بمعنى أن معظم أفراد الع ّينة مل يوافق عىل حتقق الرشوط التفصيلية للحوكمة الرشيدة يف اجلامعات
العربية .وبام أن اختبار ( )Tكان سال ًبا ً
ودال إحصائ ًيا عند أقل من  1يف املئة ،وكذلك اختبار ( ،)Zفإنه ال
يمكننا رفض الفرضية العدمية الفرعية األوىل؛ إذ ال يتوافر يف اجلامعات العربية رشط احلوكمة الرشيدة،
الذي هو إحدى خصائص اجلامعات البحثية عاملية املستوى أو مرتكزاهتا ،ويمكننا تعميم هذه النتيجة
بمستوى ثقة قدره  99يف املئة.
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:مدى تحقيق الجامعات العربية لشرط جذب وتركيز المواهب

تبي من التحليل الوصفي تواضع اجلهود التي تبذهلا اجلامعات العربية يف سبيل جذب املواهب وتركيزها
ّ
لدهيا (الطالب واألكاديميني والباحثني) ،وهو ما أكدته نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية الظاهرة يف
يتبي أن اجلامعات العربية تساهم بجهودها يف جذب املواهب وتركيزها بنسبة  56يف
اجلدول ()11؛ إذ ّ
املئة تقري ًبا ،وهي دون املستوى املتوسط .كام تفيد اإلشارة السالبة الختبار ( )Tومعنويته عند أقل من  1يف
املئة بأن اجلامعات العربية جتذب املواهب وتركزها لدهيا بنسبة منخفضة جدً ا ،فهي مل تتخذ من اإلجراءات
والوسائل ما يمكّنها من حتقيق عامل جذب املواهب وتركيزها لدهيا ،بل عملت سياساهتا املتبعة عىل طرد
ما لدهيا من خربات وكفاءات ومواهب .وبأخذ مجيع هذه املؤرشات ،وكذلك نتائج االختبار امل ْعلمي ()T
وغري امل ْعلمي ( ،)Zال يمكننا رفض الفرضية العدمية التي تنص عىل أن اجلامعات العربية ال حتقق الرشوط
املؤدية إىل جذب املواهب وتركيزها فيها.
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:مدى تحقيق الجامعات العربية لشرط التمويل الوفير

تعتمد اجلامعات العربية بأنواعها الثالثة ،احلكومية واخلاصة واألهلية ،عىل مصادر حمدودة للدخل،
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بد ًءا من اجلامعات احلكومية التي تعتمد عىل التمويل احلكومي يف الدرجة األوىل لتغطية تكاليفها ،مع
ومرورا باجلامعات اخلاصة التي تعتمد
مسامهة ضئيله للرسوم الدراسية واألصول الوقفية والتربعات،
ً
أيضا -مع غياب
يف الدرجة األوىل عىل الرسوم الدراسية لتغطية نفقاهتا – وحتقيق هامش ربح معقول ً
واضح للتربعات واملنح واهلبات من فئات املجتمع املختلفة ،وغياب الدعم احلكومي ،وانتهاء باجلامعات
األهلية التي تعتمد يف الدرجة األوىل عىل متويلها الذايت من التربعات واهلبات واملنح من خمتلف فئات
املجتمع ،مع مسامهة معقولة للرسوم الدراسية وغياب واضح للدعم احلكومي يف تغطية نفقاهتا .كام
أن فكرة اجلامعات األهلية مل تتجذر بعدُ يف املجتمعات العربية ،عىل غرار ما هي عليه يف املجتمعات
املتقدمة؛ فكربى اجلامعات الغربية هي جامعات أهلية ال تبتغي الربح ،ومتتلك من مصادر التمويل الكثري
لتغطيه نفقاهتا ونموها .وعىل أي حال ،قمنا باختبار مدى حتقيق اجلامعات العربية هدف التمويل الوفري،
الذي يعد املرتكز الثالث من مرتكزات اجلامعات البحثية عاملية املستوى .هذا ،وتشري النتائج الظاهرة يف
تبي أهنا تعاين
اجلدول ( )11إىل مستوى غري مقبول جدً ا من مستويات التمويل يف اجلامعات العربية؛ فقد ّ
صعوبة يف توفري التمويل ألن التمويل احلكومي يتميز بمحدوديته وارتباطه بموازنات ال تراعي التعليم
والبحث العلمي وال تدعمهام يف الدرجة األوىل ،ومصادر التمويل األخرى مل تكن كافية لتحقيق التمويل
املالئم؛ ذلك أن الغياب الواضح لثقافة الوقف والعمل واخلريي يف التعليم العايل يف الوطن العريب ،وغري
ذلك من العوامل ،من قبيل النظرة السلبية إىل اجلامعات اخلاصة من منطلق أهنا تبتغي الربح يف الدرجة
األوىل ،والفجوة بني قطاع الصناعة والتعليم العايل يف الوطن العريب ،وعدم وجود رشاكة حقيقية بينهام
تساهم يف متويل البحث العلمي ،كلها عوامل تركت آثارها يف متويل اجلامعات العربية ،وتركتها حبيسة
ميزانيات حمدودة ،وهو ما ترك آثاره يف اجلامعات العربية .وبناء عىل النتائج يف اجلدول ( ،)11ال يمكننا
كذلك رفض الفرضية الفرعية الثالثة؛ إذ ال يتوافر يف اجلامعات العربية رشط التمويل الوفري الذي هو أحد
مرتكزات اجلامعات البحثية عاملية املستوى.
 اختبار الفرضية الرئيسية األولى:مدى تحقيق الجامعات العربية لمرتكزات الجامعات البحثية

ال يمكننا رفض الفرضية العدمية الرئيسية األوىل لسببني :األول هو عدم قبول أي فرضية من فرضياهتا
الفرعية ،والثاين هو ظهور املؤرشات اإلحصائية يف اجلدول ( )11التي مل تدعم رفض الفرضية العدمية؛
فاجلامعات العربية مل ِ
تف برشوط اجلامعات البحثية ّإل بنسبة  49٫7يف املئة ،وهي نسبة منخفضة
بتدن مستوى اجلامعات العربية وابتعادها عن نموذج اجلامعات البحثية؛
جدً ا ،والنتائج صادمة ،وتيش ّ
فجامعاتنا العربية ال تتوافر فيها احلوكمة املؤسسية الرشيدة يف إدارهتا ،وهي غري قادرة عىل جذب املواهب
تدن مستويات التمويل فيها وعدم تلبيتها رشوط التمويل املستدام الذي حيقق
وتركيزها فيها ،وتعاين ّ
هلا تغطية نفقاهتا والنمو واالستمرار يف أداء رسالتها يف خدمة املجتمع ،وهي يف مرحلة متأخرة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات(.((6
(62) Wheeler, p. 21.
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أثر مرتكزات الجامعات البحثية في تنمية المجتمعات العربية

تتساءل الفرضية الرئيسية الثانية عن تأثري مدخالت نموذج اجلامعات البحثية يف تنمية املجتمعات
العربية التي ُع ِّب عنها بجودة خمرجات البحث العلمي وجودة اخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها.
وال يعني عدم حتقيق اجلامعات العربية مرتكزات اجلامعات البحثية أن ال ندرس تأثريها يف تنمية
املجتمعات؛ فاالختبار هنا يتم يف اجلامعات التي حققت مستويات متقدمة من مرتكزات اجلامعات
البحثية .وكي ال تُظ َلم اجلامعات التي حققت هذه املستويات املتقدمة ،ال ُت َع َّمم الصورة القامتة املتعلقة
بعدم وفاء اجلامعات العربية باملرتكزات األساسية للجامعات البحثية .ولعل هناك ومضة من أمل حتفز
عىل امليض ُقد ًما نحو تطوير جامعاتنا العربية؛ فالدراسة تبحث يف تأثري مرتكزات اجلامعات البحثية يف
تنمية املجتمعات ،تسأل :هل استطاعت اجلامعات التي حققت مستويات متقدمة من احلوكمة وتركيز
املواهب والتمويل الوفري أن تساهم يف تنمية جمتمعاهتا عرب خمرجات البحث العلمي ،وجودة اخلرجيني
ونقل التقنية وتوطينها؟
لإلجابة عن ذلك السؤال ،استخدمت الدراسة نموذج االنحدار املتعدد ()Multiple Regressions

بطريقة املربعات الصغرى العادية ( ،)Ordinary Least Squares OLSبعد أن ُح ّولت بيانات الدراسة
لكي حتقق رشوط استخدام النموذج اخلطي العام ،وأمهها رشط التوزيع الطبيعي ،وذلك الختبار نموذج
الدراسة الرئييس واملم َّثل يف العالقة ( )1يف جزء املنهجية .ولكون املتغري التابع يف هذا النموذج ينقسم إىل
ثالثة متغريات تابعة مت ّثل خمرجات اجلامعات البحثية (خمرجات البحوث وجودة اخلرجيني ونقل التقنية
وتوطينها) ،فقد ُبني نموذج فرعي هلا وجرى اختباره ،وظهرت هذه النتائج يف اجلدول (.)12
اجلدول ()12

نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات الفرعية منها
املتغريات املستقلة
والضابطة

 .1.1خمرجات البحوث

قيمة امليل

قيمة اختبار

11.039

6.096

β

قيمة الثابت يف النموذج α
املتغريات املستقلة
احلوكمة الرشيدة
جذب املواهب وتركيزها
التمويل الوفري

T

النامذج (املتغريات التابعة)
 .1.2جودة اخلرجيني

قيمة امليل
β

قيمة اختبار

قيمة امليل

قيمة اختبار

22.392

12.216

***

0.407

16.789

***

0.262

12.045

0.249

5.562

T

9.312

5.660

***

0.283

12.653

***

0.561

27.705

***

()0.000

0.408

16.580

0.584

26.213

0.128

2.815

()0.000
()0.000

***

()0.005

0.047-

 .1.3نقل التقنية وتوطينها

***

()0.000

()0.000
()0.000
1.142-

()0.253

β

T

***

()0.000
***

()0.000

***

()0.000

***

()0.000
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املتغريات الضابطة
نوع اجلامعة
عمر اجلامعة
االرتباط
ُمعامل التحديد

5.212-

12.437-

0.112

0.668

***

()0.000
()0.504

اختبار «فيرش»
احتامل اختبار «فيرش»

0.119

0.786

0.703

R

ُمعامل التحديد املعدل

4.954

13.011

()0.432

0.065

0.393

0.569

0.493

0.568
7.283

5.374

***

***

0.000

p-value

()0.000

0.253

0.609

0.755

0.494

R2
Adjusted
R2
F-Test

***

0.000

()0.542
()0.694
0.599
0.359
0.358
2.866

***

0.000

مالحظات:

 -القيمة بني قوسني أسفل اختبار  Tهي االحتامل هلذا االختبار.

 -ذات داللة إحصائية عند 1 *** :يف املئة 5 ** ،يف املئة ،و *  10يف املئة.

 -اختبار أثر مرتكزات الجامعات البحثية في مخرجات البحوث

من أجل اختبار تأثري مرتكزات اجلامعات البحثية (احلوكمة الرشيدة وجذب املواهب وتركيزها
والتمويل الوفري) يف خمرجات البحوث ،اشتُق نموذج فرعي من نموذج الدراسة الرئييس (العالقة
( ،)1ليكون كام يأيت:

حيث إن:

]1.2g

SRi = a + b1 EdGovi + b2 Talentsi
n

+ b1 Financei / b k Zitk + f i
k=1

 :SRiاملتغري التابع :خمرجات البحوث يف اجلامعة (.)i
 :αقيمة الثابت.

 :β1, 2, kامليل ( )Slopeملتغريات خصائص اجلامعات البحثية واملتغريات الضابطة.

 :EdGoviحوكمة التعليم الرشيدة يف اجلامعة (.)i
 :Talentsiتركيز املواهب يف اجلامعة (.)i

 :Financeiالتمويل الوفري يف اجلامعة (.)i

 :Zikسلسلة من املتغريات الضابطة ذات الصلة بخصائص اجلامعة ،ويتو ّقع تأثريها يف املتغري التابع ،ومنها:
وتسمى املتغريات الضابطة أو متغريات احلكم.
كون اجلامعة خاصة أو حكومية أو أهلية وعمر اجلامعة،
ّ
 :εiاخلطأ العشوائي :العوامل األخرى املؤثرة يف النموذج.

98

العدد ٤ / ١٣
صيف 2015

ُيلحظ من التحليل الظاهر يف اجلدول ( )12أن مرتكزات اجلامعات البحثية كان هلا مجيعها أثر إجيايب ومهم
إحصائ ًيا عند أقل من  1يف املئة يف خمرجات البحوث؛ إذ إن وفاء اجلامعة بمتطلبات اجلامعات البحثية
عاملية املستوى ،من حوكمة رشيدة وتركيز للمواهب ومتويل وفري ،يساعد يف حتسني نوعية خمرجات
البحث العلمي يف اجلامعات العربية ،وهو أمر منطقي؛ إذ إن من أهم املؤثرات يف البحث العلمي هو
توافر القيادات واملواهب البحثية واملدعومة بنظام تنظيمي سليم عرب حوكمة رشيدة ومدعومة كذلك
تبي أن النموذج
بتمويل وفري يسهل هلا سبل البحث والتطوير ،وهو ما ثبت بالقياس اإلحصائي .وقد ّ
الفرعي األول ( )1.2مقبول ،بحيث كانت قيمة الثابت يف النموذج دالة إحصائ ًيا عند أقل من  1يف املئة،
وكذلك اختبار «فيرش» للنموذج ككل كان ً
دال عند أقل من  1يف املئة ،واختبار ( )Tللمتغريات املستقلة
مجيعها كان كذلك ً
ومهم إحصائ ًيا عند أقل من يف املئة .وقد لوحظ كذلك أن حجم ارتباط املتغريات
دال ً
املستقلة والضابطة باملتغري التابع (خمرجات البحوث) بلغ  70٫3يف املئة ،وكان حجم تأثري هذه املتغريات
لمعامل التحديد .بناء
– املستقلة والضابطة -يف املتغري التابع خمرجات البحوث ما يقارب  49يف املئة ،وف ًقا ُ
عليه ،يمكننا رفض الفرضية العدمية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسية الثانية ،إذ يوجد تأثري ذو داللة
إحصائية ملدخالت نموذج اجلامعات البحثية يف حتسني خمرجات البحوث.
 -اختبار أثر مرتكزات الجامعات البحثية في جودة الخريجين

تبحث الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية أثر مدخالت نموذج اجلامعات البحثية يف
جودة اخلرجيني ،أو بعبارة أخرى ،هل تستطيع اجلامعات البحثية التي جتمع بني التدريس والبحث العلمي
دفع خرجيني مؤهلني إىل سوق العمل؟ ولتمثيل هذه العالقة ،اشتُق نموذج ثان من نموذج الدراسة
الرئييس ،بحيث ُع ِّب عن املتغري التابع فيه بجودة اخلرجيني ،وذلك عىل النحو اآليت:

]2.2g

Outcomesi = a + b1 EdGovi + b2 Talentsi
n

+ b1 Financei + / b k Zitk + f i
k=1

حيث إن :Outcomesi :املتغري التابع :جودة اخلرجيني يف اجلامعة (.)i
تُظهر النتائج يف اجلدول ( )12أن العالقة بني اجلامعات البحثية وجودة املخرجات التعليمية (جودة
اخلرجيني) هي  75.5يف املئة .و ُيعزى  56.9يف املئة من التغريات احلادثة يف خمرجات العملية
التعليمية وجودة اخلرجيني إىل التغريات احلاصلة يف مستوى احلوكمة املؤسسية يف اجلامعات ،ومدى
جذهبا املواهب وتركيزها ،وبالتمويل الكايف لعملياهتا .و ُيلحظ كذلك أن نموذج العالقة بني اجلامعات
ً
مقبول إحصائ ًيا ،وكان ملتغرياته املستقلة مجيعها (مدخالت نموذج
البحثية وجودة اخلرجيني كان
اجلامعات البحثية) تأثري طردي وذو داللة إحصائية عند أقل من  1يف املئة .بناء عليه ،يمكننا رفض
الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة؛ إذ هناك تأثري ذو داللة إحصائية ملدخالت نموذج اجلامعات
البحثية يف جودة اخلرجيني.
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 -اختبار أثر مرتكزات الجامعات البحثية في نقل التقنية وتوطينها

ُص ّممت الفرضية الفرعية الثالثة لتبحث يف أثر مرتكزات اجلامعات البحثية يف قدرة اجلامعة عىل نقل التقنية
تبي من التحليل الوصفي أن قدرة اجلامعات العربية عىل نقل التقنية وتوطينها تزيد عىل 70
وتوطينها .وقد ّ
يف املئة .وللبحث يف تأثري اجلامعات البحثية يف نقل التقنية وتوطينهاُ ،ص ّممت العالقة التالية:

]3.2g

Techi = a + b1 EdGov1 + b2 Talentsi
n

+ b1 Financei + / b k Zitk + f i
k=1

حيث إن :Techi :املتغري التابع :قدرة اجلامعة ( )iعىل نقل التقنية وتوطينها.
ويمكننا اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من خالل النتائج اإلحصائية الظاهرة يف اجلدول ( ،)12وهي تشري
إىل رفض الفرضية العدمية منها وقبول الفرضية البديلة؛ إذ يوجد تأثري طردي مهم إحصائ ًيا للجامعات
البحثية يف نقل التقنية وتوطينها ،وقد كانت العالقة بينهام  60يف املئة تقري ًبا ،و ُيعزى إىل دور اجلامعات
البحثية  35.9يف املئة من التغريات اجلارية يف نقل التقنية وتوطينها يف الوطن العريب.
أخريا ،وبعد أن ُقبل مجيع النامذج الفرعية من النموذج الرئييس ،والصيغة البديلة جلميع الفرضيات
ً
الفرعية من الفرضية الرئيسية الثانية ،يمكننا قبول الفرضية الرئيسية الثانية بصيغتها البديلة؛ فهناك
تأثري موجب ذو داللة إحصائية للجامعات البحثية يف خدمة املجتمع ورفاهيته من خالل :حتسني
خمرجات البحث العلمي ،وحتسني جودة خرجيي اجلامعات ودفع خرجيني مؤهلني إىل سوق العمل،
ونقل التقنية وتوطينها.

 -اختبار أثر المتغيرات الضابطة ،ومقارنة نماذج الدراسة

تأثريا يف خمرجات
ّ
يتبي من التحليل يف اجلدول ( )12أن ملتغري نوع اجلامعة (حكومية وخاصة وأهلية) ً
البحث العلمي ،ويف نوعية اخلرجيني فقط ،بينام مل يكن لنوع اجلامعة تأثري يف نقل التقنية وتوطينها.
تأثريا موج ًبا يف خمرجات البحث
أ ّما متغري «العمر الزمني للجامعة» ،فعىل الرغم من أن لعمر اجلامعة ً
مهم إحصائ ًيا.
العلمي ونوعية اخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها ،فإن هذا التأثري مل يكن ً

للتعرف إىل النموذج الذي هو أفضل ً
متثيل للعالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع بني نامذج
الدراسة الثالثةُ ،حسب ُمعامل التحديد املعدل ( )Adjusted R2الذي ُيستخدم ملقارنة النامذج القياسية.
و ُيلحظ من النتائج يف اجلدول ( )12أن ُمعامل التحديد املعدل للنموذج الثاين الذي يدرس العالقة بني
اجلامعات البحثية وجودة خرجيي اجلامعات بلغ  56٫8يف املئة ،وهو األفضل بني النامذج الثالثة ،يليه
النموذج األول الذي بلغ ُمعامل التحديد املعدل له  ٤٩٫٣يف املئة ،وأقلها ً
متثيل للعالقة هو النموذج
الثالث الذي بلغ ُمعامل التحديد املعدل له  35٫8يف املئة .هذه املقارنة ال تنفي حقيقة أمهية النامذج
القياسية التي ُبنيت عليها الدراسة؛ فهذه النامذج مجيعها كانت مقبولة ومهمة إحصائ ًيا ،ولكن احلديث
هنا جيري فقط ملقارنتها واملفاضلة بينها.
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 -التأثير المقطعي للمتغيرات المستقلة في نموذج الدراسة

ُيظهر الشكل ( )5التحليل املقطعي لتأثري املتغريات املستقلة (مدخالت نموذج اجلامعات البحثية:
احلوكمة الرشيدة وجذب املواهب وتركيزها والتمويل الوفري) يف املتغريات التابعة (خمرجات نموذج
اجلامعات البحثية :خمرجات البحوث واخلرجيني ونقل التقنية وتوطينها)؛ إذ ُم ّثلت مدخالت نموذج
اجلامعات البحثية باألركان الثالثة للشكل ( )5استنا ًدا إىل قيمة امليل ( )Slopeالناجتة من نامذج االنحدار
السابقة .من هناُ ،يلحظ أن متغري «جذب املواهب وتركيزها» – املوشح باللون األمحر -كان األكثر
انتشارا
ً
بني األضالع الثالثة ملث ّلت مدخالت اجلامعات البحثية ،إذ إن حجم تأثري جذب املواهب وتركيزها يف
البحث العلمي يبلغ  ،0٫584وهو يعني أن كل تغري يف جذب املواهب وتركيزها يف اجلامعات العربية
بنسبة  100يف املئة سوف يساهم يف حتسني جودة البحث العلمي بنسبة  58يف املئة تقري ًبا ،بينام يبلغ تأثريه
يف جودة اخلرجيني  ،0٫561ويف نقل التقنية وتوطينها .0٫262
الشكل ()5
التأثري املقطعي ملدخالت اجلامعات البحثية


٠٫٥٨٤

٠٫٥٦١

اﳋﺮﳚﻮن



اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ




أ ّما بالنسبة إىل املتغري الثاين« ،احلوكمة الرشيدة» (املوشح باللون األزرق) ،فإنه ُي َعدّ العامل الثاين يف التأثري
يف خمرجات اجلامعات البحثية .و ُيلحظ أن حتسني إجراءات احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات العربية سوف
يتبعها حتسن بنسبة  41يف املئة تقري ًبا يف خمرجات البحث العلمي ونقل التقنية وتوطينها ،وبنسبة أقل
تأثريا يف خمرجات اجلامعات
( 28يف املئة) يف جودة اخلرجيني ،بينام كان املتغري «التمويل الوفري» األقل ً
البحثية؛ فم ّثلث التمويل أبعد ما يكون عن االنطباق عىل مثلث خمرجات اجلامعات البحثية .ومنه نستنتج
تأثريا يف خمرجات اجلامعات البحثية،
أن عامل التمويل الوفري –عىل أمهيته -مل يكن هو العامل األكثر ً
فاألساس هو بناء نظام إداري سليم ختضع مكوناته للحوكمة الرشيدة ،ويساهم يف جذب املواهب القادرة
عىل اإلبداع والتميز ومن ثم تركيزها.
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خاتمة
ُت َعدّ اجلامعات من أهم املؤسسات التي تساهم يف تنمية املجتمعات ورق ّيها يف خمتلف اجلوانب االجتامعية
دورا يف تنميتها .ولعل من أهم ما
واالقتصادية والسياسية ،وغريها من اجلوانب التي تؤدي اجلامعات ً

يميز النهضة احلديثة للبرشية هو ظهور اجلامعات بشكلها املؤسيس القائم عىل تنمية العنرص البرشي

باعتبارهعنرصا أساس ًيا -ملا له من دور مهم يف جوانب النهضة والتقدم كافة .ومنذ البداية هنضت
ً
اجلامعات بدور التدريس وهتيئة األفراد ملجاالت العمل املختلفةّ ،إل أن وظيفة أخرى للجامعات

ً
فضل عن املوارد املادية والتقنية األخرى،
نظرا إىل استقطاهبا الكفاءات والعقول،
بدأت بالظهور ً
وهي وظيفة البحث العلمي .وبمرور الوقت ،بدأت هذه الوظيفة تنمو بناء عىل حاجة املجتمعات

املتحرضة إىل خدمة التقدم العلمي ،حتى أمست وظيفة متالزمة لوظيفة التدريس ،وأصبح ال ُينظر
إىل اجلامعات ّإل من منظوري التدريس والبحث العلمي باعتبارمها وظيفتني متالزمتني ال تستغني

إحدامها عن األخرى .وعكفت جمموعة من العلامء عىل دراسة العالقة بينهام –أي التدريس والبحث
العلمي -ومعرفة اجتاه هذه العالقة ومدى تأثر كل منهام باآلخر .وقد كانت هلذه البحوث نتائج متباينة

مهد هذا اجلدل لظهور ما ُيعرف بنموذج اجلامعات البحثية عاملية
يف اجتاهها ومستواها .وعىل أي حالّ ،

املستوى ،وهي اجلامعات التي جتمع بني التدريس والبحث العلمي ،وتساهم مسامهة فاعلة يف تنمية
املجتمع ورقيه.

مهم يف التحوالت التي شهدهتا املجتمعات العربية .وعىل الرغم من ذلك،
دورا ً
أدت اجلامعات العربية ً
كثريا بسبب املشكالت التي نجمت عن تغري الرؤى والسياسات
فهي ال تزال حديثة النشأة وتعاين ً

واأليديولوجيات املتباينة التي اتّبعتها الشعوب العربية منذ استقالهلا ،وغاب عن بعضها إرثه
احلضاري والثقايف واللغوي وبات يبحث عن أسس أخرى يرتكز عليها يف مفهومة للتنمية احلضارية.
وأصبحت هذه الشعوب بعيدة عن نموذج اجلامعات البحثية عاملية املستوى؛ فاجلامعات العربية ال

تتمتع بحوكمة رشيدة ومؤسسية يف إدارهتا ،وال تتخذ من اإلجراءات ما يضمن هلا جذب املواهب
من الطالب واألكاديميني والباحثني وتركيزها ،وهي كذلك تعاين ضع ًفا عا ًما يف التمويل ،وتستند إىل
مصادر حمدودة وتقليدية يف هذا الشأن .إن ضعف املدخالت تلك أدى إىل ضعف خمرجاهتا البحثية

والتعليمية ،وحدّ ت من قدرهتا عىل نقل التقنية وتوطينها .يف اجلهة املقابلة ،استطاعت اجلامعات العربية
التي أوفت برشوط اجلامعات البحثية حتسني خمرجاهتا البحثية والتعليمية ،وضاعفت من قدرهتا عىل

نقل التقنية وتوطينها.

مهام يكن من أمر ،فإن واقع التعليم العايل يف الوطن العريب ُيعترب املحرك األسايس هلذه املتغريات ،وإن
ّ
يكن من
املتعذر فصله عن املتغريات التي تساهم يف تشكيل هنضة األمة .لذا ،فإن بناء اجلامعات العربية
وتطويرها عىل أسس من احلداثة مستلهمة التجرية احلضارية لألمة َليعدَّ ان مطل ًبا تنمو ًيا ال بد من أن َّ
تسخر

له اإلمكانات.
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المالحق

امللحق ()1
خصائص ع ّينة الدراسة

اخلصائص
ذكر

اجلنس

أنثى

قيم مفقودة

املجموع

أقل من  25سنة

من  25سنة إىل أقل من  35سنة

السن

من  35سنة إىل أقل من  45سنة
من  45سنة إىل أقل من  55سنة

أكثر من  55سنة

قيم مفقودة

املجموع
حكومية

نوع اجلامعة التي تعمل هبا

خاصة

أهلية (مملوكة ملنظامت املجتمع املدين)

قيم مفقودة

املجموع

بكالوريوس

املؤهل العلمي

ماجستري

دكتوراه

قيم مفقودة

املجموع

العلوم الطبية والطبية املساندة

اآلداب والعلوم االجتامعية

العلوم الرشعية والقانون
التخصص

اهلندسة

تقنية املعلومات والتكنولوجيا
العلوم االقتصادية واالدارية

العلوم والرتبية

قيم مفقودة

املجموع

التكرار

النسبة املئوية

174

23.5

29

3.9

742

100.0

0

0.0

216

29.1

216

29.1

190

25.6

96

12.9

24

3.2

742

100.0

420

56.6

185

24.9

114

15.4

23

3.1

742

100.0

39

5.3

214

28.8

467

62.9

22

3.0

742

100.0

42

5.7

112

15.1

44

5.9

52

7.0

46

6.2

332

44.7

90

12.1

24

3.2

742

100.0

539

72.6
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أستاذ دكتور

أستاذ مشارك

الرتبة األكاديمية

أستاذ مساعد

حمارض
معيد

قيم مفقودة

املجموع

رئيس جامعة

نائب رئيس جامعة

املنصب اإلداري

عميد

رئيس قسم

أخرى

قيم مفقودة

املجموع

أقل من  5سنوات

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

اخلربة العملية

من  10سنوات إىل أقل من  15سنة
من  15سنة إىل أقل من  25سنة

أكثر من  25سنة

قيم مفقودة

املجموع

أقل من  10سنوات

من  - 10أقل من  20سنة
من  - 20أقل من  30سنة
من  - 30أقل من  40سنة

العمر الزمني للمؤسسة التعليمية

من  - 40أقل من  50سنة
من  - 50أقل من  60سنة
من  - 60أقل من  70سنة

أكثر من  70سنة

قيم مفقودة

املجموع

112

15.1

133

17.9

304

41.0

135

18.2

43

5.8

15

2.0

742

100.0

3

0.4

18

2.4

51

6.9

181

24.4

43

5.8

446

60.1

742

100.0

196

26.4

201

27.1

101

13.6

127

17.1

107

14.4

10

1.3

742

100.0

101

13.6

129

17.4

125

16.8

187

25.2

62

8.4

42

5.7

13

1.8

17

2.3

66

8.9

742

100.0

104
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مقارنة مرتكزات نموذج اجلامعات البحثية تب ًعا خلصائص اجلامعة
متغريات املقارنة
نوع اجلامعة

جامعات حكومية
جامعات خاصة
جامعات أهلية

عمر اجلامعة

أقل من  10سنوات

من  - 10أقل من  20سنة
من  - 20أقل من  30سنة
من  - 30أقل من  40سنة
من  - 40أقل من  50سنة
من  - 50أقل من  60سنة
من  - 60أقل من  70سنة

أكثر من  70سنة

نسب حتقق مرتكزات نموذج اجلامعات البحثية

حوكمة
التعليم
العايل

جذب
املواهب
وتركيزها

54.16

51.35

35.47

67.99

68.16

33.26

63.17

59.26

التمويل

33.00

اخلرجيون

نقل
التقنية
وتوطينها

63.21

57.08

67.18

68.41

80.30

74.76

خمرجات
البحوث

62.96

68.69

73.93

56.92

51.53

33.52

62.31

57.95

66.76

59.98

55.98

31.84

63.60

62.73

69.70

57.80

52.06

35.69

61.25

61.67

69.86

59.90

60.50

34.53

68.47

70.46

74.35

58.26

57.17

34.72

65.42

60.56

71.30

55.06

50.75

37.00

63.75

53.33

66.00

54.48

56.00

39.60

56.00

64.00

60.00

55.92

55.43

41.14

64.29

63.81

70.48

التخصص العلمي

العلوم الطبية والطبية املساندة

اآلداب والعلوم االجتامعية

العلوم الرشعية والقانون
اهلندسة

تقنية املعلومات والتكنولوجيا
العلوم االقتصادية واالدارية

العلوم والرتبية

64.02

55.88

37.33

70.00

69.17

73.33

58.80

59.07

34.49

70.23

65.58

73.25

63.36

63.06

30.71

62.94

69.41

70.44

57.57

58.00

34.67

60.50

67.33

67.41

60.48

57.33

37.78

65.00

67.41

73.53

56.01

52.09

33.88

60.08

58.59

67.03

62.45

61.03

34.64

70.00

68.76

74.02

