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Abstract: 

World-class Universities appear in response to the requirements of 

knowledge production, building their communities, globalization challenges, 

global competition and achieving sustainable development. The study aimed to 

identify the degree of transformation of emerging Saudi universities into world-

class universities and the obstacles to their transformation. 

The researcher used the descriptive survey approach and the questionnaire 

as a study tool for collecting information from the class randomized study 

sample which its number is 327 persons of the academic leaders in five 

emerging Saudi universities. 

The study clarified that the degree of transformation of emerging Saudi 

universities into world-class universities came with a low degree and an 

arithmetic average (2030), and the degree of obstacles to the transformation of 

emerging Saudi universities into world-class universities came significantly and 

with an arithmetic average (3080). 

The study recommended restructuring the emerging Saudi universities, 

developing their systems and regulations, and reviewing their strategic plans to 

support their transformation into world-class universities. 
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جملة العلوم  حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى.(. 2022الشريف، طالل. )

 55 – 11 (،1) 8الرتبوية، 

 

 حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى

 (1)د. طالل بن عبداهلل الشريف

 املستخلص:

نتاج املعرفة وبناء جمتمعاتها وحتديات إتأتي اجلامعات عاملية املستوى استجابة ملتطلبات 

العوملة واملنافسة العاملية وحتقيق التنمية املستدامة، حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة 

لباحث حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى ومعوقات حتوهلا. واستخدم ا

العشوائية  ستبانة كأداة للدراسة جلمع املعلومات من عينة الدراسةاملنهج الوصفي املسحي، واال

القيادات األكادميية يف مخس جامعات سعودية ناشئة.  من ( فردًا328الطبقية والبالغ عددها )

ى جاءت وكشفت الدراسة أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستو

(، وأن درجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل 2.30بدرجة قليلة ومبتوسط حسابي )

وأوصت الدراسة بإعادة  (.3.80) جامعات عاملية املستوى جاءت بدرجة كبرية ومبتوسط حسابي

مبا  هيكلة اجلامعات السعودية الناشئة وتطوير أنظمتها ولوائحها ومراجعة خططها االسرتاتيجية

 يدعم حتوهلا إىل جامعات عاملية املستوى.

 .اجلامعات عاملية املستوى، اجلامعات السعودية الناشئة الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة: 

يف إطار التحول العاملي حنو جمتمع املعرفة، أصبح تطوير اجلامعات وجتويد خمرجاتها 

الوطنية باعتبارها مؤسسات اإلبداع العلمي ووسيلة لتقدم العلمية والبحثية واجملتمعية من األولويات 

اجملتمعات، وتهدف هذه الدراسة إىل تعزيز سعي اجلامعات السعودية الناشئة حنو التحول إىل 

جامعات عاملية املستوى لرفع مستوى تأثريها العاملي يف انتاج املعرفة العلمية واالسهام الفعلي يف 

 املنافسة لتحديات لوطنية، وقد جاء االهتمام بهذه الدراسة استجابةحتقيق املشروعات التنموية ا

وتطوير مستوى أداء اجلامعات السعودية الناشئة وزيادة فاعليتها ومستوى  بني اجلامعات العاملية

 تنافسيتها على خارطة التصنيفات العاملية للجامعات.

املستوى هي اجلامعات الرائدة يف ( إىل أن "اجلامعات العاملية 8، 2013) وقد أشار الرافعى

جمال البحث العلمي واليت تتميز ببيئة داعمة للبحث العلمي واالستثمارات الضخمة املستمرة يف 

 تطوير التكنولوجيا".

 األداء وتطوير "جتويدويتوقف جناح حتول اجلامعات إىل جامعات عاملية املستوى على 

" اجلامعات األخرى من منافسيها عن وتفردها هاتقدم ويدعم اجلامعة أهداف خيدم مبا اجلامعي

(Bisaria, 2013, 16). 

 مشكلة الدراسة:

براجمها ومجيع أنشطتها على ضوء  العاملية يفتتجه اجلامعات يف معظم دول العامل حنو 

 العمل مبفهوم امليزة التنافسية. واالهتمام بنتائج التصنيفات العاملية للجامعات 

"أن تنافسية املؤسسة األكادميية تقوم على شقني  (Suarez, 2006, 23)وقد ذكر سوريز 

أساسيني أحدهما: قدرة اجلامعات املنافسة على التميز يف جماالت حيوية مثل الربامج الدراسية 

وخصائص أعضاء هيئة التدريس وتقنيات وأوعية، واآلخر هو قدرة اجلامعة على جذب واستقطاب 

 .من السوق احمللية واخلارجية"الطالب والدعم والتمويل 

واهتمت اجلامعات السعودية العريقة بتحسني ترتيبها يف جمال التنافسية العاملية يف إطار 

تعزيز توجهاتها إىل جامعات عاملية املستوى، وكان من أبرز املؤشرات اليت تسرتعي االنتباه حتسن 

( إىل املرتبة 45والتدريب من املرتبة )ترتيب اململكة العربية السعودية يف مؤشر التعليم العالي 
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( 45) ( إىل املرتبة65(، ويف مؤشر تعاون اجلامعات والصناعة يف البحث العلمي من املرتبة )43)

(. ويف استطالع للتصنيفات العاملية الشهرية جند هناك 2018عامليًّا )املنتدى االقتصادي العاملي، 

ية وتذبذب وعدم استقرار يف بع  األحيان، ففي تقدم ملموس يف تصنيف بع  اجلامعات السعود

العزيز يف ت العاملية جاءت جامعة امللك عبدتقرير مؤسسة التاميز للتعليم العالي ألفضل اجلامعا

( وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 500-601( وجامعة امللك سعود يف قائمة )260-201قائمة )

. ويف تصنيف (https://www.timeshighereducation.com, 2019)(. 800-501قائمة )

م حلت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 2019( جامعة لعام 1000( ألفضل )QSجامعات العامل )

مللك سعود يف (، وجامعة ا231( عامليًّا، وحلت جامعة امللك عبدالعزيز يف املركز )189املركز )

. ويف تصنيف شنغهاي (https://www.topuniversities.com, 2019) ( عامليًّا265املركز )

م ُسّجلت أربع  2019للعام  (Academic Ranking of World Universities)للجامعات العاملية 

حيث جاءت جامعة امللك  ،معة على مستوى العامل( جا600جامعات سعودية ضمن أفضل )

(، فيما 200-161يف قائمة اجلامعات ) دوجاءت جامعة امللك سعو (160-101) العزيز قائمةعبد

(، وجاءت جامعة  ٠٠٠و ١٠٢ جاءت جامعة امللك عبداهلل )كاوست( يف قائمة اجلامعات بني )

  (.600و 4٠٢ امللك فهد للبرتول واملعادن يف قائمة اجلامعات بني )

(https://www.ShanghaiRanking.com, 2019) 

استشعرت أهمية وقيمة اجلامعات ودورها  2030والواقع أن رؤية اململكة العربية السعودية 

حتوهلا إىل جامعات عاملية املستوى، ولذلك جعلت أحد التنموي وضرورة العناية مبستوى تنافسيتها و

 (200) أهدافها يف قطاع التعليم العالي أن تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من أفضل

 (https:llwww. vison2030.gov.sa, 2016)  2030جامعة دولية حبلول عام 

يف خمتلف التصنيفات ورغم ما حتقق من تقدم يف مراكز بع  اجلامعات السعودية العريقة 

يف تلك التصنيفات،  تذبذب يف التقدم والرتاجعوتفاوت يف املستويات  إال أن هناك العاملية للجامعات

( على اجلامعات العريقة يف اململكة العربية السعودية وجود 2019وقد كشفت دراسة املطريي )

 على حتتوي عاملية جتارب ووجودالشديدة،  البريوقراطية البحثية أبرزها اجلامعات إلنشاء معوقات

منها يف الوصول إىل مستوى اجلامعات البحثية  االستفادة ميكن البحثية للجامعات متميزة مناذج

   العاملية.

https://www.timeshighereducation.com/
https://www.topuniversities.com/
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 املعلنة على مواقعها اإللكرتونية وعلى مستوى اجلامعات السعودية الناشئة فقد نصت رؤيتها

ئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي طبقا للمعايري وتوفري بي على حتقيق الريادة والتميز عامليًّا

، ومنها على سبيل املثال رؤية جامعة شقراء اليت نصت على التميز يف التعليم والبحث العاملية للجودة

العلمي وتنمية اجملتمع، ورؤية جامعة تبوك اليت نصت على جامعة متميزة تعليميًا وحبثيًا مسهمة يف 

ؤية جامعة جازان اليت نصت على تعليم متميز وخرجيني مؤهلني واحباث ذات خدمة اجملتمع، ور

عن التصنيفات العاملية للجامعات، فقد  غياب تام للجامعات السعودية الناشئةومع ذلك هناك  ،تأثري

 هناك أن الناشئة السعودية اجلامعات بع  على إجراءها مت اليت الدراسات من كشفت العديد

 حنو التحول من متكنها تنافسية مزايا حتقيق دون حتول واليت الفعلي وواقعها اتطلعاته بني فجوة

 الالزمة املتطلبات حول( 2016) الشمري دراسة الدراسات هذه ومن املستوى، العاملية اجلامعات

 وجهة من السعودية العربية باململكة حائل جامعة يف التنافسية امليزة لبناء كمدخل املعرفة إلنتاج

 اليت( 2012) الصاحل ودراسة متوسطة، بدرجة توافرها إىل وتوصلت األكادميية، القيادات نظر

 اململكة يف العالي التعليم مؤسسات يف التنافسية امليزة مكون يف السلبية املؤشرات أن كشفت

 العاملية األكادميية التصنيفات يف اجلامعات اغلب مراكز ضعف يف متثلت السعودية العربية

 البحث وضعف الدولية العلمية التميز جوائز عن التدريس هيئة وأعضاء السعودية اجلامعات وغياب

 بها. املعرتف الدولية البحثية اجملالت يف والنشر العلمي

ولكون التحول حنو اجلامعات عاملية املستوى مطلب ضروري يف الوقت املعاصر ملواكبة 

اجلامعات، والتحوالت النوعية يف اململكة العربية  التوجهات العاملية حنو التنافسية العاملية بني

املتعلقة باجلامعات، جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة  2030السعودية اليت جاءت بها أهداف رؤية 

كمحاولة لتقصي واقع حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى ومعوقات 

اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي/ ما واقع حتول حتوهلا. وميكن صياغة مشكلة الدراسة يف 

 اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى؟

 أسئلة الدراسة: 

 / ما درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى؟1س

 ستوى؟معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية امل أبرز/ ما 2س
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 أهداف الدراسة: 

 التعرف على درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى.  .1

 املستوى. .معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عامليةأبرز التعرف على   . 2

 أهمية الدراسة :

بسبب قلة الدراسات اليت تناولت حتول تسهم هذه الدراسة يف إثراء املكتبة احمللية والدولية 

 اجلامعات إىل جامعات عاملية املستوى، وذلك بتسليط الضوء على أحدث توجهات اجلامعات حنو

. كما تظهر أهمية الدراسة يف متاشيها وانسجامها مع أهداف التحول إىل جامعات عاملية املستوى

ت السعودية واليت من أهم أهدافها أن فيما خيص اجلامعا 2030رؤية اململكة العربية السعودية 

، وستفيد 2030( جامعة دولية يف عام 200تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من أفضل )

نتائج هذه الدراسة القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية الناشئة لالطالع على درجة حتوهلا 

مبا يساعدهم على تطوير  من توصياتها واالستفادة ومعوقات التحول إىل جامعات عاملية املستوى

 واقعهم والتحول إىل جامعات عاملية املستوى .

 مصطلحات الدراسة:

اجلامعات عاملية املستوى هي "اجلامعة اليت تتوفر فيها اخلصائص األساسية اليت تتمثل يف 

هوبني واإلدارة التميز يف البحث العلمي واحلرية األكادميية ونسبة عالية من األساتذة والطالب املو

وتعرف إجرائيًا بأنها اجلامعات  (Salmi, 2009, 17) املرنة واملرافق الكافية والتمويل الكايف"

ا يف مستوى البحث العلمي وإنتاج نوعيًّ اًلاملنتجة للمعرفة على املستوى الدولي واليت حتدث حتو

 نافسية يف السوق العاملي.املعرفة االبتكارية وتطويرها  وتعزز من مكانة الدولة وقدرتها الت

اجلامعات السعودية الناشئة، يقصد بها يف هذه الدراسة مجيع اجلامعات السعودية 

 عامًا. عشر مخسة عمرها يتجاوز احلكومية اليت أنشئت حديثًا ومل

 حدود الدراسة:

 الناشئة السعودية اجلامعات حتول اقتصرت هذه الدراسة على واقع ومعوقات :احلدود املوضوعية

املستوى يف األبعاد اآلتية: )احلكم الذاتي املؤسسي، التنافسية،  عاملية جامعات إىل

التدريس اجلامعي، البحث العلمي، خدمة اجملتمع، التمويل اجلامعي( وذلك باعتبارها 
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 األبعاد األهم واألكثر استخدامًا يف التصنيفات العاملية للجامعات.  

)جامعة شقراء،  :الدراسة على اجلامعات السعودية الناشئة التاليةه اقتصرت هذ :احلدود املكانية

 .جامعة تبوك، جامعة جازان، جامعة اجلوف، جامعة الباحة(

 . هـ 1441-1440خالل الفصل الدراسي األول من عام  نفذت هذه الدراسة :احلدود الزمانية

 ووكالءهم الكليات عمداء منهذه الدراسة على القيادات األكادميية  اقتصرت :احلدود البشرية

األقسام يف اجلامعات السعودية الناشئة حمل البحث، وذلك ملا يتمتعون به من  ورؤساء

 قدرات وممارسات كبرية متكنهم من احلكم على درجة التحول ومعوقاته.

 اإلطار النظري:

 اجلامعات عاملية املستوى :

نتيجة للتنافسية العاملية بني اجلامعات، شهدت السنوات األخرية اهتمامًا دوليًا كبريًا 

بـاجلامعات عاملية املستوى حبكم دور اجلامعات املؤثر يف التنمية املستدامة، وعزز ذلك ظهور 

التصنيفات العاملية للجامعات كتصنيف شنغهاي والتاميز وكيو إس، وتشكل اجلامعات عاملية 

توى بعدًا جديدًا للمنافسة العاملية اليت تقوم على السوق االقتصادي يف جمتمع املعرفة، املس

(Ramirez & Tiplic, 2014)ا مهما من نظام . ولقد أصبحت اجلامعات العاملية املستوى جزًء

االبتكار الوطين للدول، فهي متثل املشهد املؤسسي لتشكيل هذا االبتكار وتساهم يف النمو 

 .(Fisch & et al, 2015) ي والقدرة التنافسية الدوليةاالقتصاد

 مفهوم اجلامعات عاملية املستوى:

يطلق على اجلامعة بأنها جامعة عاملية املستوى عندما تتوافر فيها اخلصائص األساسية اليت 

والطالب  تتمثل يف التميز يف البحث العلمي، واحلرية األكادميية ونسبة عالية من األساتذة

. وهناك عناصر (Salmi, 2009) واإلدارة املرنة واملرافق الكافية، والتمويل الكايف بني،املوهو

أساسية يف اجلامعة عاملية املستوى تنبع من املهمة العاملية هلا وهي كثافة البحوث، واألدوار 

اجلديدة لألساتذة اجلامعيني، ومصادر التمويل املتنوعة، والتوظيف خلرجييها يف مجيع أحناء 

 & Mohrman) لعامل، والعالقات اجلديدة مع احلكومة والصناعة وفى جمال التعاون العامليا

Baker, 2008)ا ما يستخدم بالتبادل . وهناك من يرى أن مصطلح اجلامعات عاملية املستوى غالًب
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لإلشارة إىل اجلامعات البحثية أو اجلامعات املميزة، حيث ينظر للجامعات عاملية املستوى بأنها 

ىل التحول اىل االقتصاد إمؤسسات متثل حجر الزاوية يف أي نظام أكادميي وضرورة حتمية 

. كما أن هناك حماوالت للتعرف على (Wang & Liu, 2014) اجلديد يف اقتصاد املعرفة العاملي

شنغهاي، التاميز،  كتصنيف للجامعات اجلامعات عاملية املستوى من خالل التصنيفات العاملية

(QS .) 

وبناء على ما سبق فإن اجلامعات عاملية املستوى هي اجلامعات املنتجة للمعرفة على املستوى 

الدولي واليت حتدث حتواًل نوعيًا يف مستوى البحث العلمي وإنتاج املعرفة االبتكارية وتطويرها 

 وتعزز من مكانة الدولة وقدرتها التنافسية يف السوق العاملي.

  ستوى:مسات اجلامعات عاملية امل

 وآخرون، طيب) (،2018، )توفيق، (Lee, 2013)تتسم اجلامعات العاملية بعدد من السمات 

2018): 

ا يف متييز اجلامعات عاملية املستوى، حيث ينظر إىل اجلامعات ا حامًسالدولية. التدويل عنصًر  .1

 األكادمييني عاملية املستوى بأنها الوجهات اليت يسعى إليها أعضاء هيئة التدريس والباحثني

 .والطالب مع االعرتاف العاملي بأدائهم األكادميي ومكانتهم

البحث املكثف.اجلامعات عاملية املستوى لديها نسبة كبرية من كبار الباحثني األكادمييني   .2

 .الذين مت اختيارهم بعناية واليت تعكس السمعة األكادميية ومواطن القوة يف جمال البحوث

 متفوقة يف جمالواملوارد املكثفة. اجلامعات عاملية املستوى  املتفوقةالتكنولوجيا   .3

البنية التحتية املكلفة واحلديثة مثل املختربات العلمية  ويتطلب إنشائهاتكنولوجيا، ال

 .واملعدات املتطورة، وتكنولوجيا املعلومات والوصول إىل املعرفة العاملية

ية املستوى تقوم بإجراء األنشطة األكادميية يف البيئة اجلامعات عامل احلكم املؤسسي الذاتي.  .4

مع وجود هيكل إداري واضح املعامل ومستويات عالية من التمويل باالستقاللية اليت تتميز 

كن اجلامعات من االستجابة بفعالية وبسرعة ملطالب مبا مياحلكومي وغري احلكومي 

 السوق العاملية املتغرية.

متيز التعليم واملخرجات التعليمية. تتميز اجلامعات عاملية املستوى بأعلى جودة يف التعليم   .6
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املخرجات التعليمية املتميزة للعمل يف سوق و عاليًا وبأعضاء هيئة التدريس املؤهلني تأهياًل

 .الدوليو احمللي العمل

القضايا العاملية، وأهدافها اجلامعة عاملية املستوى تساهم يف معاجلة  اخلدمة اجملتمعية.  .5

 .(Shin, 2013) للبشرية بشكل عام موجهةالرئيسية ألنشطتها 

 للجامعات تصنيف معايري الرمسية مواقعها على للجامعات العاملية التصنيفات أشهر وتناولت

 والبحث الدولية، النظرة معيار مشلت( التاميز) تصنيف ففي كسمة للجامعات العاملية، العاملية

 تصنيف معايري وتضمنت. والتدريس الصناعة، من والدخل واالستشهاد، التأثري ومستوى العلمي،

 واإلعالمية، العلمية اإلستشهادات الدولية، اجلوائز واالحباث، الدراسات حجم( شنغهاي)

 التأثري، معايري( ويبومرتيكس) تصنيف وتضمن. األكادميي األداء الدولية، اجلوائز التدريس،

 التميز. واالنفتاح، النشايف ،الوجود

وقد ركزت هذه الدراسة على ستة معايري باعتبارها أبرز املعايري يف التصنيفات العاملية ويف 

 ل اجلامعات إىل عاملية املستوى.أدبيات حتو

 :الدراسات السابقة

 ضوء على البحثية اجلامعات إنشاء مقومات على التعرف إىل وهدفت( 2019) املطريي دراسة

 اجلامعات إلنشاء مقرتح تصور وتقديم ،إنشائها ومعوقاتها متطلبات وحتديد العاملية التجارب

 للدراسة كأداة دلفاي وأسلوب واالستبانة املسحي، الوصفي املنهج الباحث واستخدم البحثية.

 إىل الدراسة وتوصلت. العريقة السعودية اجلامعات يف األكادميية القيادات من عينة على وذلك

 هارفارد، جامعة منوذج وأهمها البحثية للجامعات متميزة مناذج على حتتوي عاملية جتارب وجود

 يف منه واالستفادة املقرتح النموذج بتبين الدراسة وأوصت شنغهاي، وجامعة أكسفورد، وجامعة

 .البحثية اجلامعات انشاء

ريادية اجلامعات هدفت إىل تقديم إطار مفاهيمي حول و( 2018دراسة توفيق ومرسى )

وأسسها ومبادئها وخصائصها وطرق التحول إىل اجلامعة الريادية القادرة على دعم وحتقيق املزايا 

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة  التنافسية واستدامتها للجامعة.

راسة إىل أنه من الضروري على عينة من القيادات اجلامعية يف جامعة بنها يف مصر، وتوصلت الد
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على اجلامعات أن تعيد النظر يف حتويل دورها من الرتكيز على التوظيف كجامعات تقليدية إىل 

، وضرورة االهتمام باملوارد البشرية والتنمية املستدامة الرتكيز على مبدأ إجياد فرص العمل

 .باعتبارها أفضل املوجودات املؤسسية اجلامعية

( إىل حتديد متطلبات القدرة التنافسية جلامعة امللك سعود يف  2018د )وهدفت دراسة العبا

ضوء معايري التصنيفات العاملية وحتديد معوقاتها وصياغة منوذج مقرتح لزيادة القدرة التنافسية 

ات العاملية وعرض بع  التجارب صنيفللجامعة. واعتمد الباحث املنهج الوصفي ملسح مواقع الت

 وأهمها اخنفاض للجامعة التنافسية القدرة رفع معوقات أهموتوصلت الدراسة  واخلربات الرائدة،

تقديم منوذج العمل، و بسوق التحاقهم بعد اخلرجيني أداء يف األحباث، وقصور تسويق على القدرة

  .تطوير التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمعلمقرتح 

تطلبات تدويل التعليم العالي ( إىل بناء تصور مقرتح مل2012وهدفت دراسة العامري )

كمدخل لتحقيق الريادة العاملية للجامعات السعودية. استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، 

واالستبانة كأداة للدراسة على عينة من القيادات األكادميية وعلى عشر جامعات سعودية، 

امعات السعودية احلكومية وتوصلت الدراسة إن درجة توفر متطلبت تدويل التعليم العالي يف اجل

وجاءت درجة أهمية متطلبات تدويل التعليم اجلامعي السعودي احلكومي عالية، وأوصت  ،ضعيفة

 .للدراسةالدراسة بتبين التصور املقرتح 

( إىل الوقوف على تصورات عينة خمتارة من Sullivan, 2017وهدفت دراسة سوليفان )

القيادية ذات الصلة باستخدام االسرتاتيجيات التنظيمية الفعالة القيادات اجلامعية حول الكفايات 

واستخدمت  .يف تدويل اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول العامل املختلفة من منظور مقارن

( من 360الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، واستبيان كأداة على عينة عشوائية مؤلفة من )

، وأكدت النتائج األهمية البالغة على مستوى العامل( جامعة 56إىل )ينتمون  القيادات األكادميية

تنمية الكفايات القيادية الالزمة توافرها إلدارة تدويل اجلامعات، وهي يف االسرتاتيجيات لعدد من 

التعاون واملشاركة على وحتفيز وزيادة دافعية الطالب للمشاركة يف برامج الدراسة باخلارج، 

 مع اجلامعات األجنبية األخرى، نشر رؤية مؤسسية ذات صبغة دولية للجامعة. املؤسسي  ىاملستو

( إىل تناول املداخل التنظيمية املتبعة يف تدويل Watabe, 2015وهدفت دراسة واتاب )
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اجلامعات اليابانية من خالل إجراء دراسة حالة متعمقة لتجربة ثالث جامعات وطنية باليابان سعيًا 

 .معامل فهم متكامل لعملياتها املختلفة يف التدويل من منظور اسرتاتيجي وراء حماولة بلورة

واالستبيان واملقابلة على عينة عمدية من القيادات  ،واعتمدت منهجية الدراسة على دراسة احلالة

العليا وأعضاء هيئة التدريس، وأبرزت النتائج وجود العديد من العناصر املشرتكة يف املداخل 

 تتبعها اجلامعات اليابانية وهي بلورة معامل اسرتاتيجية مقصودة وفعالة للتدويل، التنظيمية اليت

يم االختيار الدقيق للمبادرات املطبقة يف التدويل، إضفاء الطابع املهين االحرتايف على عمليات التعل

 .والتبادل الدولي بني اجلامعات

شرق آسيا يف إنشاء إىل استعراض جتربة بلدان  (Mok, 2013)وهدفت دراسة موكا 

عينة عشوائية خمتارة من على  منهج حتليل احملتوى ستخدم الباحثوا .اجلامعات الرائدة عامليًّا

املقاالت البحثية املنشورة يف الدوريات العلمية احملكمة، إضافة إىل وثائق التصنيفات العاملية 

بادرات إنشاء اجلامعات الرائدة للجامعات، وكشفت النتائج النهائية للدراسة تسارع وترية تطبيق م

عامليًّا ببلدان منطقة شرق آسيا واعتمدت جامعات هذه الدول على التطوير اإلسرتاتيجي ألنشطة 

عمال وتقديم البحث العلمي وعقد الشراكات وبرامج التوأمة مع مؤسسات الصناعة واملال واأل

 .اخلدمات االستشارية

إىل حتديد العوامل  (Guerrero & Urbano, 2012)وهدفت دراسة جرييرو واربانو 

على  حتليل احملتوى واستخدم الباحثان منهج .الرئيسية املؤثرة يف إنشاء اجلامعات الرائدة عامليًّا

عينة عشوائية خمتارة من الدراسات الرتبوية املنشورة يف الدوريات احملكمة عامليًّا، وتوصلت 

ة عوامل رئيسية مؤثرة يف إنشاء اجلامعات لنموذج منظومي متكامل مقرتح يضم عد الدراسة

والقدرات ، البين التنظيمية، ونظم احلوكمة،أدوات دعم الريادة العاملية أهمهاالرائدة عامليًّا 

 .قامة التحالفاتكسمعة ومكانة اجلامعة وإاإلسرتاتيجية 

 التعليق على الدراسات السابقة:

على خلق  هاتركيزو العاملية الريادة حنو اجلامعات توجه ضرورة شفت الدراسات السابقةك

كد تفردها وحتوهلا إىل جامعات عاملية املستوى، مع ضرورة توفري متطلبات تؤ اليت املزايا التنافسية

  ومواجهة حتدياته واألخذ باألساليب العاملية والتجارب الناجحة يف ذلك. التحول
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السابقة إىل حد ما يف تناوهلا ملفهوم وتتمثل أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسات 

يف استخدام املنهجية وجمتمعات وعينة  مع بعضها اجلامعات عاملية املستوى ومساتها، كما تتشابه

الدراسة اليت متثلت يف القيادات اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس. وختتلف الدراسة احلالية يف 

اليت مل و املستوى عاملية جامعات إىل الناشئةقياس درجة حتول اجلامعات السعودية  أهدافها وهي

  ، ومعوقات حتوهلا.يتجاوز عمرها األكادميي مخسة عشر عامًا

 منهج البحث:

املنهج الوصفي املسحي ملعرفة كل من واقع ومعوقات حتول اجلامعات  الباحث استخدام

واقع الظاهرة ووصفها  ، وهو منهج يعتمد على "دراسةالسعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى

ملعرفة مدى صالحية الوضع القائم أو مدى احلاجة إىل إحداث التغيري فيها من خالل مجع البيانات 

(، وذلك ألنه 53، 1992)عبيدات وآخرون،  وتبويبها وحتليلها وتفسريهاواستخالص تعميماتها"

 يتالءم مع طبيعة الدراسة وأهدافها.

 جمتمع البحث:

رئيس  -وكيل كلية  -تكون جمتمع البحث من مجيع القيادات األكادميية )عميد كلية 

 -ا وهي )شقراء قسم( يف اجلامعات السعودية الناشئة اليت مل يتجاوز عمرها مخسة عشر عاًم
ا لإلحصائيات الواردة من ا، وفًق( فرًد595الباحة( والبالغ عددهم ) -اجلوف  -جازان  -تبوك 

هـ. 1440/1441عضاء هيئة التدريس بتلك اجلامعات خالل الفصل الدراسي األول عمادة شؤون أ

كما هو اجلغرافية، واملناطق التخصصات حيث من الناشئة اجلامعات تنوع االعتبار يف األخذ ومت

 ا يف اجلدول التالي:موضًح

 (1) جدول
 إحصائية جمتمع البحث من القيادات األكادميية

أقسام رؤساء وكالء عمداء جامعة  الكلي 

 168 74 70 24 جامعة شقراء

 133 67 50 16 جامعة تبوك

 173 85 65 23 جامعة جازان
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أقسام رؤساء وكالء عمداء جامعة  الكلي 

 130 62 51 17 جامعة اجلوف

 92 48 32 12 جامعة الباحة

 696 336 268 92 اجملموع

 عينة البحث:

%( 48( فردا، بنسبة )328بلغت ) الدراسةمت اختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع 

 تمع الدراسة، على النحو التالي:من جم تقريبًا

 (2جدول )
 إحصائية عينة البحث من القيادات األكادميية

 الكلي رؤساء أقسام وكالء عمداء جامعة

 85 36 30 11 جامعة شقراء

 53 30 26 8 جامعة تبوك

 89 38 29 12 جامعة جازان

 54 29 25 9 جامعة اجلوف

 46 23 15 5 جامعة الباحة

 328 166 125 45 اجملموع

 خصائص عينة البحث:

اخلــربة  -الوظيفــة  -الدرجــة العلميــة  -فيمــا يلــي توزيــع عينــة البحــث حســب مــتغريات )اجلامعــة  

 الدولية(.

 (3جدول )
 توزيع عينة البحث حسب البيانات األولية

 % العدد الفئات املتغري

 اجلامعة

 23.24 76 جامعة شقراء

 19.27 63 جامعة تبوك

 24.16 79 جامعة جازان
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 % العدد الفئات املتغري

 19.57 64 جامعة اجلوف

 13.76 45 جامعة الباحة

 الدرجة العلمية

 19.57 64 أستاذ

 42.20 138 أستاذ مشارك 

 38.23 125 أستاذ مساعد

 الوظيفة

 14.07 46 عميد كلية

 38.53 126 وكيل كلية

 47.40 155 رئيس قسم

 اخلربة الدولية
تدريس،  ،) دراسة أملك اخلربة الدولية

 مشاركة مؤمترات(
134 40.98 

 59.02 193 ال أملك اخلربة الدولية

( يف متغري اجلامعة أن العدد األكرب من جامعة شقراء واألقل من 3ويتضح من اجلدول رقم )

ذلك إىل درجة التفاعل مع جامعة الباحة مع تقارب األعداد يف بقية اجلامعات، ويعزو الباحث 

الدراسة ورمبا مستوى االهتمام والتثقيف بهذا التوجه يف اجلامعات الناشئة. ويف متغري الدرجة 

العلمية حضيت درجة أستاذ مشارك بالعدد األكرب ويعزو الباحث ذلك إىل اهتمام األكادمييني يف 

لت وظيفة رئيس القسم على العدد اجلامعات السعودية بالرتقيات العلمية. ويف متغري الوظيفة حص

األكرب، ويعزو الباحث ذلك إىل كثرة أعداد األقسام األكادميية يف الكليات. ويف متغري اخلربة 

الدولية كان العدد األكرب ملن ال ميلكون اخلربة الدولية، ويعزو الباحث ذلك إىل طبيعة 

الدولية عن العمل فيها لعدم توفر  اجلامعات الناشئة ومتطلبات بناءها وإىل عزوف أصحاب اخلربات

 معات العريقة يف املدن الرئيسية.كافة متطلباتهم يف املناطق النائية وتفضيل العمل يف اجلا

 أداة البحث:

اختيار االستبانة كأداة للدراسة، لكونه األنسب جلمع املعلومات امليدانية يف ظل  مت

درجة حتول ديد أهداف االستبيان يف معرفة ، ومت حتالتباعد اجلغرايف الكبري جملتمع الدراسة

، كما مت تصميم وبناء إىل جامعات عاملية املستوى معوقاتها وأبرز اجلامعات السعودية الناشئة

االستبانة من خالل الرجوع ألدبيات الدراسة وكل ما كتب حول املوضوع واستكمال إجراءات 

 يًّا.التحقق من صدقها وثباتها منطقيًّا وظاهريًّا واحصائ
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 صدق األداة:  

بطريقتني: األوىل قبل التطبيق ومتثلت يف صدق احملكمني،  انةمن صدق االستب التأكدمت 

 متثلت يف االتساق الداخلي.  ( فردًا30عددها ) والثانية بعد التطبيق على عينة استطالعية

 صدق احملكمني:

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء عباراتها، مت عرضها يف صورتها األولية على جمموعة 

يف عدد من اجلامعات  من أعضاء هيئة التدريس ذوي االختصاص واخلربة منمن احملكمني 

وذلك للتأكد من درجة مناسبة العبارة،  ،ني( حمكم9بلغ عدد احملكمني )السعودية، و

ا ملا تقيسه، وسالمة الصياغة اللغوية، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى ووضوحها، وانتمائه

مالئمته. وبناًء على آراء احملكمني ووفقًا ملقرتحاتهم مت تعديل صياغة بع  العبارات لغويًا، 

حتول  درجة( عبارة يف احملور األول )83وإضافة وحذف بعضها ليصبح عدد العبارات يف االستبانة )

درجة يف احملور الثاني ) بارة( ع24لسعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى(، وعدد )اجلامعات ا

 معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى(. 

 الصدق اإلحصائي:

على عينة  انةمت التأكد من صدق أداة البحث بطريقة إحصائية من خالل تطبيق االستب

( أفراد من كل جامعة من اجلامعات السعودية الناشئة اخلمس 5( فرد، بواقع )30استطالعية من )

جامعة الباحة(، ومت حساب  -جامعة اجلوف  -جامعة جازان  -جامعة تبوك  -)جامعة شقراء 

ذي االتساق الداخلي حبساب معامل االرتبايف بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد ال

 تنتمي إليه هذه العبارة، وفيما يلي عرض لنتائج االتساق الداخلي:

 (4جدول رقم )
 معامالت االرتبايف بني درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد 

 البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م

1 0.53 4 0.56 26 0.55 43 0.58 69 0.58 58 0.59 

2 0.50 13 0.58 25 0.58 44 0.52 50 0.58 58 0.58 
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 البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م

3 0.81 14 0.55 81 0.55 46 0.52 51 0.83 59 0.53 

4 0.69 16 0.51 28 0.56 45 0.59 52 0.58 80 0.83 

6 0.53 15 0.55 29 0.53 48 0.80 53 0.80 81 0.54 

5 0.69 18 0.58 30 0.54 48 0.56 54 0.59 82 0.83 

8 0.55 18 0.58 31 0.82 49 0.69 56 0.69 83 0.52 

8 0.69 19 0.81 32 0.55 60 0.55 55 0.56   

9 0.58 20 0.52 33 0.54 61 0.84     

10 0.53 21 0.59 34 0.80 62 0.55     

11 0.59 22 0.51 36 0.58 63 0.53     

  23 0.58 35 0.58 64 0.55     

  24 0.53 38 0.56 66 0.82     

    38 0.52 65 0.51     

    39 0.81 68 0.56     

    40 0.55 68 0.55     

    8 0.59       

    42 0.51       

(، ومجيع قيم معامالت االرتبايف 0.84( إىل )0.69قيم معامالت االرتبايف من ) تراوحت

( وتشري إىل االتساق الداخلي، بني درجة 0.06موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى )

 كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.

 ثبات األداة:

  .كرونباخ لفاأبطريقة  انةمت التأكد من ثبات االستب
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 ( 5جدول رقم )
 انةمعامالت الفا كرونباخ للمحاور والدرجة الكلية لالستب

 معامل الفا كرونباخ البعد احملور

 األول

واقع حتول اجلامعات 

السعودية الناشئة إىل 

 جامعات عاملية املستوى

 0.85 األول: احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى

 0.90 املستوىالثاني: التنافسية عاملية 

 0.92 الثالث: التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 0.91 الرابع: البحث العلمي عاملي املستوى

 0.89 اخلامس: خدمة اجملتمع عاملية املستوى

 0.85 السادس: التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 0.94 الدرجة الكلية للمحور األول

 0.92 السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوىالثاني: معوقات حتول اجلامعات 

( ومجيع هذه القيم مرتفعة وتشري إىل 0.94 - 0.85تراوحت قيم معامالت الفا كرونباخ من )

 بدرجة عالية من الثبات. الدراسةمتتع أداة 

 يف صورته النهائية: انةاالستب

)اجلامعة، الدرجة العلمية،  اجلزء األول. عبارة عن بيانات أولية عن عينة البحث من حيث

 ( عبارة توزعت على حمورين كالتالي:98واجلزء الثاني. اشتمل على ) ،اخلربة الدولية( ،الوظيفة

( عبارة، يف 83حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى ) درجة :احملور األول

التدريس  ،التنافسية عاملية املستوىاملستوى،  احلكم الذاتي املؤسسي عامليهي ) ( أبعاد5)

، خدمة اجملتمع عاملية املستوى، البحث العلمي عاملي املستوى، اجلامعي عاملي املستوى

 (التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 ."24معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى "أبرز  :احملور الثاني

 :استجابات أفراد العينةمعيار احلكم على 

اســتجابات عينــة البحــث علــى   للحكــم علــىمت اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلماســي املتــدرج  

( لالســتجابة )كــبرية(  4ا( الدرجــة )( لالســتجابة )كــبرية جــدًّ 6االســتبيان حبيــث تعطــى الدرجــة ) 
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ــة( الدرجــة ) 2( لالســتجابة )متوســطة( الدرجــة ) 3الدرجــة ) ــة  ( 1( لالســتجابة )قليل لالســتجابة )قليل

ا(. وفقــا للمقيــاس اخلماســي مت اســتخدام املعيــار التــالي للحكــم علــى درجــة االســتجابة: مــدى   جــدًّ

 4=  1 – 6أقل درجة  =  –االستجابة = أعلى درجة 

 0.8=  4/6طول الفئة = مدى االستجابة / عدد فئات االستجابة = 

 درجة املوافقة املتوسط احلسابي

 كبرية جدا 6 - 4.21

 كبرية 4.20 - 3.41

 متوسطة 3.40 - 2.51

 قليلة 2.50 - 1.81

 قليلة جدا 1.8 - 1

 األساليب اإلحصائية:

 التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة البحث بالنسبة للبيانات األولية. .1

املتوسط احلسابي، واالحنراف املعياري وذلك حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد عينة البحث  .2

 عبارة.لكل 

 نتائج البحث:

 ؟ درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوىالسؤال األول: ما 

مت استخدام بع  مقـاييس اإلحصـاء الوصـفي والـيت متثلـت يف املتوسـط احلسـابي واالحنـراف         

 املعياري ألبعاد احملور األول، وكانت النتائج كالتالي:

 (6جدول )
 احلسابية واالحنرافات لدرجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوىاملتوسطات 

 البعد
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة
 الرتتيب

 1 قليلة 0.42 2.56 األول: احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى

 4 قليلة 0.50 2.19 الثاني: التنافسية عاملية املستوى
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 البعد
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة
 الرتتيب

 2 قليلة 0.51 2.47 الثالث: التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 3 قليلة 0.49 2.29 الرابع: البحث العلمي عاملي املستوى

 6 قليلة 0.44 2.11 اخلامس: خدمة اجملتمع عاملية املستوى

 5 قليلة 0.59 1.93 السادس: التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 - قليلة 0.45 2.30 األولالدرجة الكلية للمحور 

( أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى 5تشري نتائج جدول )

(، كذلك مجيع األبعاد 2.30من وجهة نظر عينة الدراسة هو بدرجة "قليلة"، مبتوسط حسابي )

 كانت بدرجة "قليلة" ومت ترتيبها كالتالي:

(، ثم 2.65املؤسسي عاملي املستوى( يف الرتتيب األول مبتوسط حسابي )جاء )احلكم الذاتي 

(، يليه )البحث العلمي 2.48)التدريس اجلامعي عاملي املستوى( يف الرتتيب الثاني مبتوسط حسابي )

(، ثم )التنافسية عاملية املستوى( يف 2.29عاملي املستوى( يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسابي )

(، يليه )خدمة اجملتمع عاملية املستوى( يف الرتتيب اخلامس 2.19مبتوسط حسابي )الرتتيب الرابع 

(، ويف الرتتيب السادس واألخري )التمويل اجلامعي عاملي املستوى( مبتوسط 2.11مبتوسط حسابي )

ويعزو الباحث هذه النتيجة ألعلى بعدين إىل أهمية احلرية األكادميية للجامعات  (.1.93حسابي )

 احلكم املؤسسي وأهمية التنافسية بني اجلامعات يف ظل التصنيفات العاملية للجامعات، ممثلة يف

وألقل بعدين إىل ضعف التمويل اجلامعي واعتماد اجلامعات على التمويل احلكومي وضعف 

دراسة )العامري،  العالقة بني اجلامعات وجمتمعاتها احمللية. وتتفق هذه النتيجة بدرجة كبرية مع

 ,Mok) ودراسة (Sullivan, 2017)ودراسة  (guerrero & Urbano, 2011)دراسة و (2012

2013).  

وفيما يلي وصفًا لدرجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى من 

 وجهة نظر عينة الدراسة بالنسبة لعبارات كل بعد على حدة.
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 :املستوىالبعد األول: احلكم الذاتي املؤسسي عاملي 

 ( 7جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 متوسطة 0.71 3.01 1 توفر اجلامعة نظم معلومات واتصاالت متطورة  9

1 
متارس اجلامعة وظائفها اإلدارية باستقاللية  

 كاملة
 متوسطة 0.57 2.74 2

7 
يتضمن هيكل اجلامعة إدارة خمتصة لتدويل  

 نشاطاتها
 متوسطة 0.79 2.71 3

2 
متارس اجلامعة وظائفها األكادميية  

 باستقاللية كاملة
 متوسطة 0.49 2.70 4

4 
متارس اجلامعة وظائفها من خالل نظام  

 حوكمة متطور
 قليلة  0.50 2.55 5

 قليلة  0.50 2.51 6 تتسم اجلامعة بثقافة تنظيمية عاملية  10

 قليلة  0.77 2.49 7 متلك اجلامعة بنية حتتية وعلوية متطورة  11

 قليلة  0.69 2.44 8 قيادات اجلامعة اسرتاتيجية وذات خربات دولية   8

6 
متارس اجلامعة وظائفها مبنهجية اإلدارة  

 االسرتاتيجية
 قليلة  0.48 2.37 9

3 
متارس اجلامعة نظامها املالي باستقاللية  

 كاملة
 قليلة  0.73 2.37 10

 قليلة  0.70 2.25 11 خطة اجلامعة االسرتاتيجية ذات أبعاد دولية  5

 قليلة  0.42 2.56 املتوسط العام

( أن درجة احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، 8تشري نتائج جدول )

( عبارات، وبدرجة )قليلة( 4( عبارة، وكانت بدرجة )متوسطة( على )11ومت قياسها من خالل )

(. وكانت أعلى عبارتني 3.01( إىل )2.26( عبارات، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )8على )

( 3.01" )توفر اجلامعة نظم معلومات واتصاالت متطورة( مبتوسط حسابي )9عبارة "كالتالي: ال
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" )متارس اجلامعة وظائفها اإلدارية باستقاللية كاملة( مبتوسط 1ودرجة )متوسطة(، العبارة "

" )متارس اجلامعة 3( ودرجة )متوسطة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "2.84حسابي )

" )خطة 6( ودرجة )قليلة(، العبارة "2.38استقاللية كاملة( مبتوسط حسابي )نظامها املالي ب

( ودرجة )قليلة(. ويعزو الباحث هذه 2.26اجلامعة االسرتاتيجية ذات أبعاد دولية( مبتوسط حسابي )

النتيجة إىل طبيعة عمل اجلامعات السعودية الناشئة واليت تقوم على جمالس حوكمة متعددة تتمثل 

األقسام وجمالس الكليات وجملس اجلامعة واجمللس العلمي واللجان الدائمة واملؤقتة يف جمالس 

وهو ما يعين شيوع القرار اجلماعي املؤسسي، ويف نفس الوقت وجود بع  التدخالت يف عمل هذه 

اجملالس يف اجلامعات الناشئة على وجه اخلصوص من قبل القيادات العليا حبجة ضعف اخلربات يف 

بعد. وتتفق هذه النتيجة مع اللجان وقد يكون لذلك أثر على النتيجة الكلية هلذا الاجملالس و

واليت كشفت مالئمة البنى  (Sullivan, 2017) ودراسة (guerrero& Urbano, 2011) دراسة

 التنظيمية واحلوكمة واالستقاللية والبعد االسرتاتيجي يف سياساتها.

 :املستوىالبعد الثاني: التنافسية عاملية 

 ( 8جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التنافسية عاملية املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 متوسطة 0.76 2.91 1 متلك اجلامعة مزايا تنافسية دولية   20

 متوسطة 0.49 2.61 2 تقوم فلسفة اجلامعة على حتقيق الريادة العاملية  12

13 
تتضمن رؤية اجلامعة أبعاد دولية مواكبة  

 للتحديات املعاصرة 
 قليلة  0.60 2.45 3

16 
حققت اجلامعة جوائز متيز دولية يف مجيع  

 نشاطاتها
 قليلة  0.59 2.37 4

 قليلة  0.73 2.36 5 تتسم خمرجات اجلامعة مبواصفات عاملية   21

14 
تتضمن أهداف اجلامعة البعد الدولي يف  

 نشاطاتها
 قليلة  0.57 2.32 6

 قليلة  0.57 2.32 7 تتمتع اجلامعة بسمعة عاملية مرموقة  19
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

22 
تستجيب اجلامعة بسرعة ملتطلبات السوق  

 العاملي
 قليلة  0.53 2.21 8

 قليلة  0.77 1.98 9 تسوق اجلامعة نشاطاتها بلغات متعددة   23

24 
تنشر اجلامعة نشاطاتها على وسائل اإلعالم  

 الدولية
 قليلة  0.67 1.82 10

17 
حققت اجلامعة االعتماد األكادميي الدولي  

 لرباجمها
11 1.78 0.69 

قليلة 

 جدا

18 
حققت اجلامعة مراكز متقدمة يف التصنيفات  

 العاملية
12 1.66 0.86 

قليلة 

 جدا

15 
تتضمن خطة اجلامعة االسرتاتيجية فتح فروع  

 دولية هلا
13 1.64 0.73 

قليلة 

 جدا

 قليلة  0.50 2.19 املتوسط العام

( أن درجة التنافسية عاملية املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت قياسها من 8تشري نتائج جدول )

( عبارات، 8، وبدرجة )قليلة( على )عبارتني( عبارة، وكانت بدرجة )متوسطة( على 13خالل )

(. 2.91( إىل )1.54( عبارات، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )3وبدرجة )قليلة جدا( على )

" )متلك اجلامعة مزايا تنافسية دولية( مبتوسط حسابي 20أعلى عبارتني كالتالي: العبارة "وكانت 

" )تقوم فلسفة اجلامعة على حتقيق الريادة العاملية( مبتوسط 12( ودرجة )متوسطة(، العبارة "2.91)

 " )حققت اجلامعة18( ودرجة )متوسطة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "2.51حسابي )

" 16( ودرجة )قليلة جدا(، العبارة "1.55مراكز متقدمة يف التصنيفات العاملية( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )قليلة 1.54)تتضمن خطة اجلامعة االسرتاتيجية فتح فروع دولية هلا( مبتوسط حسابي )

جلامعات ا(. ويعزو الباحث هذه النتيجة كون اجلامعات السعودية الناشئة حديثة مقارنة بعمر اجدًّ

ا، باإلضافة إىل أن عملية البناء العريقة حيث مل يتجاوز عمرها األكادميي مخسة عشر عاًم

وكذلك قلة اخلربات  ،للجامعات حتتاج وقت طويل لظهور خمرجاتها املميزة التعليمية والبحثية

ية التعليمية اإلدارية واألكادميية يف اجلامعات الناشئة، وأيضا تركيز اجلامعات الناشئة على العمل
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 .ة والعاملية مع اجلامعات العريقةملرحلة البكالوريوس بالدرجة األوىل، وضعف الشراكات احمللي

( اليت توصلت إىل  2018( ودراسة ) العباد، 2018وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )توفيق ومرسى، 

طلباتها، وختتلف ضعف مستوى التنافسية وضرورة دعم التنافسية على مستوى اجلامعات وتوفري مت

نافسية الدولية، وختتلف اليت كشفت أهمية تركيز اجلامعات على الت  (Mok, 2013)مع دراسة

اليت توصلت إىل تسارع إنشاء اجلامعات الدولية والتطوير االسرتاتيجي  (Mok, 2013) مع دراسة

 ألنشطة البحث العلمي . 

 :البعد الثالث: التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 (9) جدول
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

34 
تضع اجلامعة معايري عاملية لقبول الطالب  

 املميزين
 كبرية  0.77 3.41 1

28 
تضع اجلامعة معايري عاملية لتعيني أعضاء هيئة  

 التدريس
 متوسطة 0.75 3.09 2

32 
تؤهل اجلامعة منسوبيها تعليميًا يف اجلامعات  

 العاملية 
 متوسطة 0.23 2.94 3

42 
تضع اجلامعة معايري دولية لتقويم التدريس  

 اجلامعي 
 متوسطة 0.78 2.76 4

 متوسطة 0.87 2.63 5 تستضيف اجلامعة علماء دوليني بارزين كزائرين   31

 قليلة  0.74 2.52 6 بأساتذة دوليني مبعايري عالية تستعني اجلامعة   30

33 
تقدم اجلامعة ألعضائها برامج تنمية مهنية  

 الدولية 
 قليلة  0.60 2.45 7

39 
تقدم اجلامعة خدمات متطورة لتوجيه وإرشاد  

 الطالب الدوليني 
 قليلة  0.60 2.45 8
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

27 
عقدت اجلامعة شراكات تعليمية دولية مع 

 جامعات رائدة
 قليلة  0.59 2.41 9

 قليلة  0.73 2.37 10 متلك اجلامعة برامج أكادميية ذات أبعاد دولية  25

41 
تساعد مناهج اجلامعة الطالب على احرتام التنوع  

 الدولي 
 قليلة  0.72 2.36 11

 قليلة  0.74 2.35 12 يتسم حمتوى املناهج اجلامعية بالبعد العاملي  40

 قليلة  0.71 2.26 13 تسهل اجلامعة إجراءات قبول الطالب الدوليني   35

29 
عقدت اجلامعة اتفاقيات تعاون عاملية لتبادل  

 أعضائها
 قليلة  0.69 2.24 14

 قليلة  0.70 2.24 15 تبتعث اجلامعة طالبها للتدريب يف جامعات عاملية   37

38 
يشارك طالب اجلامعة يف األنشطة العلمية  

 الدولية 
 قليلة  0.54 2.23 16

36 
شراكات عاملية للتبادل الدولي  عقدت اجلامعة 

 للطالب
 قليلة  0.83 2.09 17

26 
تقدم اجلامعة برامج أكادميية مشرتكة مع  

 جامعات رائدة
18 1.73 0.71 

قليلة 

 جدا

 قليلة  0.51 2.47 املتوسط العام

( أن درجة التدريس اجلامعي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت 9تشري نتائج جدول )

، وبدرجة )متوسطة( على ة واحدة( عبارة، وكانت بدرجة كبرية على عبار18من خالل )قياسها 

، ومبتوسطات عبارة واحدة( عبارة، وبدرجة )قليلة جدا( على 12( عبارات، وبدرجة )قليلة( على )4)

" )تضع 34(. وكانت أعلى عبارتني كالتالي: العبارة "3.41( إىل )1.83حسابية تراوحت من )

( ودرجة )كبرية(، العبارة 3.41ايري عاملية لقبول الطالب املميزين( مبتوسط حسابي )اجلامعة مع

( ودرجة 3.09" )تضع اجلامعة معايري عاملية لتعيني أعضاء هيئة التدريس( مبتوسط حسابي )28"

ويعزو الباحث ذلك إىل قوة معايري قبول الطالب يف اجلامعات السعودية وكذلك شرويف  )متوسطة(.

" )عقدت اجلامعة  35وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة " عضاء هيئة التدريس.تعيني أ
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" 25( ودرجة )قليلة(، العبارة "2.09شراكات عاملية للتبادل الدولي للطالب( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )قليلة 1.83)تقدم اجلامعة برامج أكادميية مشرتكة مع جامعات رائدة( مبتوسط حسابي )

الباحث هذه النتيجة إىل ضعف اخلربات األكادميية الدولية ألعضاء هيئة التدريس يف  جدا(. ويعزو

وكذلك  ،اجلامعات السعودية الناشئة، وعدم االستعانة بأساتذة دوليني ذوي خريات تدريسية عالية

ضعف برامج التنمية املهنية الدولية، وأيضا غياب الشراكات التعليمية الدولية .وتتفق هذه النتيجة 

 ودراسة (Watabe, 2015) ودراسة (Sullivan, 2017) ( ودراسة2012دراسة )العامري، ع م

(guerrero & Urbano, 2011) من ، اليت كشفت أهمية تطوير العملية التدريسية يف اجلامعات

 منظور دولي وتوفري متطلباتها الالزمة. 

 البعد الرابع: البحث العلمي عاملي املستوى:

 (11جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة البحث العلمي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

 املوافقة

48 
تشرتك اجلامعة يف قواعد ومصادر وشبكات  

 املعلومات العاملية 
 متوسطة 0.51 3.31 1

49 
تشرتك اجلامعة يف احتادات اجلامعات العاملية  

 للبحث العلمي 
 متوسطة 0.57 2.90 2

53 
يتوفر يف اجلامعة كوادر حبثية مبواصفات  

 عاملية
 متوسطة 0.79 2.87 3

50 
تسجيل اجلامعة براءات اخرتاعات منسوبيها  

 يف املراكز العاملية
 متوسطة 0.77 2.80 4

44 
عقدت اجلامعة شراكات حبثية دولية مع 

 جامعات عاملية
 قليلة 0.77 2.58 5

45 
حققت اجلامعة عدد من اجلوائز العاملية يف  

 البحث العلمي
 قليلة 0.75 2.40 6
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

 املوافقة

52 
تتعاون اجلامعة مع العلماء الباحثني املميزين يف  

 العامل 
 قليلة 0.69 2.27 7

46 
تشيع يف اجلامعة جمموعات البحث العلمي  

 املتخصصة
 قليلة 0.65 2.14 8

47 
تنتج اجلامعة حبوث متقاطعة التخصصات  

 للمشاكل العلمية 
 قليلة 0.70 2.09 9

 قليلة 0.71 2.07 10 متلك اجلامعة كراسي حبثية لقضايا عاملية  56

51 
تتبادل اجلامعة الباحثني مع أفضل اجلامعات  

 العاملية الرائدة 
 قليلة 0.71 2.07 11

 قليلة 0.78 1.99 12 متلك اجلامعة مراكز عاملية للتميز البحثي   54

 قليلة 0.77 1.98 13 متلك اجلامعة معامل حبثية عاملية  57

 قليلة 0.77 1.98 14 متلك اجلامعة أوعية نشر عاملية  58

 قليلة 0.83 1.87 15 متلك اجلامعة حاضنات لألعمال مبعايري عاملية   55

 قليلة جدا 0.50 1.36 16 تصنف اجلامعة على أنها جامعة حبثية   43

 قليلة 0.49 2.29 املتوسط العام

البحث العلمي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت ( أن درجة 10تشري نتائج جدول )

( عبارات، وبدرجة )قليلة( على 4( عبارة، وكانت بدرجة )متوسطة( على )15قياسها من خالل )

( إىل 1.35، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )واحدة عبارة ا( على( عبارة، وبدرجة )قليلة جد11ًّ)

" )تشرتك اجلامعة يف قواعد ومصادر 48العبارة "(. وكانت أعلى عبارتني كالتالي: 3.31)

" )تشرتك 49( ودرجة )متوسطة(، العبارة "3.31وشبكات املعلومات العاملية( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )متوسطة(. 2.90اجلامعة يف احتادات اجلامعات العاملية للبحث العلمي( مبتوسط حسابي )

لك اجلامعة حاضنات لألعمال مبعايري عاملية( " )مت66وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "

" )تصنف اجلامعة على أنها جامعة حبثية( 43( ودرجة )فليلة(، العبارة "1.88مبتوسط حسابي )

ا(. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل حداثة اجلامعات ( ودرجة )قليلة جد1.35ًّمبتوسط حسابي )
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مية أكثر من مناشط البحث العلمي، وكذلك السعودية الناشئة وتركيزها على العملية التعلي

وغياب الشراكات البحثية مع اجلامعات الدولية، وضعف البنى البحثية،  ،ضعف اخلربات البحثية

وغياب الكراسي البحثية وحاضنات األعمال، وضعف العالقة مع مؤسسات اجملتمع احمللي 

( ودراسة 2018يجة مع دراسة )العباد، والدولي، وقلة أوعية النشر العلمي الدولية .وتتفق هذه النت

(guerrero & Urbano, 2011) اليت توصلت إىل أهمية الرتكيز على البحث العلمي للتحول ،

اليت كشفت التطور  (Mok, 2013)حنو اجلامعات عاملية املستوى، وختتلف مع دراسة 

 وى. االسرتاتيجي ألنشطة البحث العلمي وتسارع التحول للجامعات عاملية املست

 البعد اخلامس: خدمة اجملتمع عاملية املستوى:

 (11جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة خدمة اجملتمع عاملية املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

64 
تنظم اجلامعة املؤمترات الدولية للقضايا العاملية  

 املشرتكة 
 قليلة  0.60 2.43 1

 قليلة  0.59 2.40 2 تشارك اجلامعة يف االحتفاالت باملناسبات العاملية  66

 قليلة  0.71 2.31 3 تشارك اجلامعة يف األعمال التطوعية العاملية  65

63 
تسهم اجلامعة يف وضع حلول حبثية للمشكالت  

 العاملية 
 قليلة  0.54 2.23 4

59 
تسهم اجلامعة يف التعليم املستمر على مستوى  

 العامل
 قليلة  0.43 2.08 5

61 
تقدم اجلامعة منح تعليمية بالتعاون على مستوى  

 العامل
 قليلة  0.61 1.88 6

 قليلة  0.64 1.84 7 تقدم اجلامعة خدمات استشارية للمجتمع العاملي   60

62 
تتعاون اجلامعة مع هيئات ومؤسسات اجملتمع  

 العاملي
8 1.70 0.47 

قليلة 

 جدا

 قليلة  0.44 2.11 املتوسط العام
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( أن درجة خدمة اجملتمع عاملية املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت 11تشري نتائج جدول )

 ( عبارات، وبدرجة قليلة جدا على8( عبارات، وكانت بدرجة )قليلة( على )8قياسها من خالل )

(. وكانت أعلى عبارتني 2.43( إىل )1.80، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )واحدة عبارة

" )تنظم اجلامعة املؤمترات الدولية للقضايا العاملية املشرتكة( مبتوسط 54كالتالي: العبارة "

" )تشارك اجلامعة يف االحتفاالت باملناسبات العاملية( 55( ودرجة )قليلة(، العبارة "2.43)حسابي 

" )تقدم اجلامعة 50( ودرجة )قليلة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "2.40مبتوسط حسابي )

تعاون " )ت52( ودرجة )قليلة(، العبارة "1.84خدمات استشارية للمجتمع العاملي( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )قليلة جدا(. ويعزو 1.80اجلامعة مع هيئات ومؤسسات اجملتمع العاملي( مبتوسط حسابي )

الباحث هذه النتيجة إىل حداثة اجلامعات السعودية الناشئة وضعف عالقاتها مع اجلامعات واهليئات 

. وتتفق وما شابههحتى وإن كانت حتتفل ببع  املناسبات العاملية كيوم املعلم  واملؤسسات الدولية

 (Mok, 2013) ( ودراسة2018( ودراسة )العباد، 2018هذه النتيجة مع دراسة )توفيق ومرسى، 

اليت توصلت إىل تعزيز دور اجلامعات يف خدمة  (guerrero & Urbano, 2011)ودراسة 

( اليت كشفت Mok, 2013جمتمعاتها وضرورة التعاون مع مؤسسات اجملتمع، وختتلف مع دراسة )

 تطور اجلامعات يف عقد الشراكات وبرامج التوأمة واالستشارات.

 البعد السادس: التمويل اجلامعي عاملي املستوى: 

 (12جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 قليلة  0.54 2.23 1 اجلامعة هلا حرية إدارة مواردها املالية الذاتية  67

 قليلة  0.70 2.08 2 اجلامعة هلا مصادر متنوعة لتمويلها املالي   68

 قليلة  0.77 1.98 3 تعتمد اجلامعة على نفسها يف مواردها املالية  69

 قليلة  0.77 1.98 4 متلك اجلامعة أوقاف حملية ودولية عالية  70
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

73 
عقدت اجلامعة شراكات متويلية مع مؤسسات  

 مالية 
 قليلة  0.66 1.85 5

 قليلة جدا 0.69 1.72 6 متلك اجلامعة شركات استثمارية ملواردها  72

 قليلة جدا 0.70 1.67 7 حتصل اجلامعة على هبات حملية ودولية  71

 قليلة  0.59 1.93 املتوسط العام

( أن درجة التمويل اجلامعي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت 12تشري نتائج جدول )

( عبارات، وبدرجة )قليلة جدا( على 6( عبارات، وكانت بدرجة )قليلة( على )8قياسها من خالل )

وكانت أعلى عبارتني كالتالي: (. 2.23( إىل )1.58، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )عبارتني

( ودرجة 2.23" )اجلامعة هلا حرية إدارة مواردها املالية الذاتية( مبتوسط حسابي )58العبارة "

( ودرجة 2.08" )اجلامعة هلا مصادر متنوعة لتمويلها املالي( مبتوسط حسابي )58)قليلة(، العبارة "

)متلك اجلامعة شركات استثمارية ملواردها( " 82)قليلة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "

" )حتصل اجلامعة على هبات حملية 81ا(، العبارة "( ودرجة )قليلة جد1.82ًّمبتوسط حسابي )

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل اعتماد  ( ودرجة )قليلة جدا(.1.58ودولية( مبتوسط حسابي )

ا، وضعف الكفاءات البشرية اجلامعات السعودية الناشئة على التمويل احلكومي كليًّ

املتخصصة، وضعف سياسات االعتماد على التمويل الذاتي من خالل استثمار مواقعها وبراجمها 

وحبوثها واستشاراتها وأوقافها وهباتها، وغياب الشراكات مع مؤسسات املال واألعمال احمللية 

 (guerrero& Urbano, 2011)( ودراسة 2012والدولية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )العامري، 

 اليت توصلت إىل قصور وضعف عمليات التمويل الذاتي يف اجلامعات .

 ؟ معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى أبرزالسؤال الثاني: ما 

 مت استخدام بع  مقاييس اإلحصاء الوصفي واليت متثلت يف املتوسط احلسابي واالحنراف

 املعياري لعبارات احملور الثاني، وللدرجة الكلية للمحور الثاني، وكانت النتائج كالتالي:
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 (13جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات 

 عاملية املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 كبرية جدا 0.43 4.76 1 عدم توفر جملس استشاري دولي يف اجلامعة  6

 كبرية جدا 0.47 4.66 2 االعتماد الكلي يف التمويل على احلكومة   16

24 
ضعف عمليات التسويق الدولي لنشاطات  

 اجلامعة
 كبرية جدا 0.73 4.35 3

 كبرية جدا 1.26 4.24 4 غياب اجلامعة عن التصنيفات العاملية  8

14 
عدم حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي  

 الدولي
 كبرية  0.66 4.16 5

15 
عدم حصول اجلامعة على االعتماد الرباجمي  

 الدولي
 كبرية  0.66 4.16 6

18 
ضعف املوازنة لربامج حتول اجلامعة حنو  

 العاملية
 كبرية  0.82 4.12 7

 كبرية  0.54 4.06 8 غياب اجلامعة عن جوائز التميز العاملية  9

17 
ضعف مصادر التمويل الذاتية احمللية  

 والدولية
 كبرية  0.78 4.05 9

12 
عدم وجود أوعية دولية  للنشر العلمي يف  

 اجلامعة 
 كبرية  0.96 3.93 10

 كبرية  0.62 3.88 11 ضعف التأهيل الدولي للموارد البشرية   19

 كبرية  0.75 3.84 12 غياب ممارسة منهجية اإلدارة االسرتاتيجية  3

 كبرية  0.84 3.83 13 غياب الشركات االستثمارية يف اجلامعة   23

2 
ضعف ممارسات احلوكمة الرشيدة يف  

 اجلامعة
 كبرية  0.66 3.75 14
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

1 
ضعف ممارسات احلرية األكادميية يف  

 اجلامعة 
 كبرية  0.70 3.62 15

13 
ضعف إسهام اجلامعة يف معاجلة املشكالت  

 العاملية
 كبرية  0.60 3.55 16

22 
ضعف الشراكات الدولية التعليمية والبحثية  

 للجامعة 
 كبرية  0.60 3.54 17

11 
ضعف مراكز التميز البحثي العاملية يف  

 اجلامعة 
 كبرية  0.70 3.51 18

7 
ذات  االسرتاتيجية يف اجلامعةب اخلطة غيا 

 البعد الدولي
 متوسطة 0.59 3.39 19

 متوسطة 0.68 3.35 20 عدم توفر التكنولوجيا الفائقة يف اجلامعة   21

10 
ضعف إسهام اجلامعة يف اإلنتاج البحثي  

 العاملي
 متوسطة 0.45 3.28 21

 متوسطة 0.64 3.21 22 ضعف البنى التحتية والعلوية يف اجلامعة   20

4 
ضعف ممارسات خلق امليزة التنافسية يف  

 اجلامعة
 متوسطة 0.51 3.03 23

 متوسطة 0.67 2.98 24 ضعف اخلربات الدولية لقيادات اجلامعة   5

 كبرية  0.40 3.80 املتوسط العام

( أن درجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات 13تشري نتائج جدول ) 

( عبارة، 24(، ومت قياسها من خالل )3.80) املستوى هي بدرجة )كبرية( ومبتوسط حسابيعاملية 

( عبارة، وبدرجة 14( عبارات، وبدرجة )كبرية( على )4ا( على )وكانت بدرجة )كبرية جدًّ

(. وكانت أعلى 4.85( إىل )2.98( عبارات، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )5)متوسطة( على )

" )عدم توفر جملس استشاري دولي يف اجلامعة( مبتوسط حسابي 5العبارة " عبارتني كالتالي:

" )االعتماد الكلي يف التمويل على احلكومة( مبتوسط 15( ودرجة )كبرية جدا(، العبارة "4.85)

" )ضعف ممارسات 4( ودرجة )كبرية جدا(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "4.55حسابي )
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" )ضعف 6( ودرجة )متوسطة(، العبارة "3.03يف اجلامعة( مبتوسط حسابي ) خلق امليزة التنافسية

( ودرجة )متوسطة(. ويعزو الباحث هذه 2.98اخلربات الدولية لقيادات اجلامعة( مبتوسط حسابي )

النتيجة إىل منطية اجلامعات السعودية الناشئة وخضوعها ألنظمة ولوائح موحدة ودرجة عالية من 

االستقالل اإلداري واملالي، وضعف القيادات األكادميية واإلدارية القادرة  البريوقراطية وضعف

على إجراء التحوالت النوعية التعليمية والبحثية واجملتمعية يف مسار اجلامعات السعودية الناشئة، 

وضعف مدخالت اجلامعات السعودية الناشئة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس املبدعني 

( اليت كشفت وجود معوقات للتحول حنو 2019دراسة )املطريي،  ق هذه النتيجة معوتتف. واملوهوبني

 (guerrero & Urbano, 2011)( ودراسة 2018دراسة )العباد، اجلامعات البحثية بدرجة عالية، و

وت يف درجتها اليت كشفت عن أهمية رفع القدرة التنافسية، ووجود معوقات وعوامل مؤثرة تتفا

 تؤثر على حتول اجلامعات إىل جامعات عاملية املستوى.ة بني متوسطة وكبري

 التوصيات:

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية  .1

منح اجلامعات السعودية  وهو ما يتطلب ،بدرجة قليلة يف بعد احلكم املؤسسي جاءت املستوى

وتطوير أنظمتها ولوائحها ومراجعة خططها  تهاإعادة هيكلو الناشئة احلرية األكادميية

 االسرتاتيجية.

نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت   .2

يعين ضرورة اهتمام اجلامعات السعودية وهو ما  ،بدرجة قليلة يف بعد التنافسية جاءت املستوى

 الناشئة مبتطلبات التنافسية العاملية ومعايريها والعمل على حتقيقها.

نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت   .3

ت السعودية الناشئة وهو ما يعين عناية اجلامعا ،بدرجة قليلة يف بعد التدريس جاءت املستوى

 بإعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس يف عمليات التدريس اجلامعي وأساليبه املتطورة. 

نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت  .4

امعات قليلة، وهو ما يعين ضرورة عناية اجلبدرجة  يف بعد اليحث العلمي جاءت املستوى

السعودية الناشئة بالبحث العلمي وعملياته املختلفة بدًأ من إعداده وحتى نشره يف أوعية النشر 

 الدولية والرتكيز على البحوث التطبيقية ودعم الباحثني.
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نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت  .6

، وهو ما يعين ضرور تعزيز عالقة اجلامعات بدرجة قليلة اجملتمع جاءتيف بعد خدمة  املستوى

السعودية الناشئة مع جمتمعاتها احمللية واجملتمع الدولي، وعقد الشراكات الفاعلة اليت 

 تسهم يف خدمة القضايا اجملتمعية .

 ية املستوىنتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عامل .5

وهو ما يعين أهمية استقالل اجلامعات السعودية  ،بدرجة قليلة يف بعد التمويل الذاتي جاءت

واالعتماد على مصادرها التمويلية اخلاصة وتنويع تلك املصادر والتوسع يف  ،الناشئة ماليًا

 نشاطاتها ذات العوائد االقتصادية.

درجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل  أن أظهرت نتائج الدراسة امليدانية .8

بدرجة كبرية، وهو ما يتطلب من قيادات اجلامعات السعودية  جاءت جامعات عاملية املستوى

 الناشئة أخذها يف االعتبار عند إعادة هيكلتها وتطوير أنظمتها ومراجعة خططها .

 عاملية جامعات حتوهلا إىل رتاتيجية يفتطبيق اجلامعات السعودية الناشئة ملنهجية اإلدارة االس .8

 .املستوى مبا توفره من رؤية شاملة لعمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة االسرتاتيجية
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 املراجع 

 العربية: املراجع

(. اجلامعة الريادية ودورها يف دعم وحتقيق املزايا التنافسية 2018). توفيق، صاحل الدين حممد

 .180-140، (109) 28 ،جملة كلية الرتبية مقرتح.املستدامة: تصور 

، الرياض، دار أسامة البحث العلمي مفهومه وأنواعه وأساليبه (.1992) عبيدات، ذوقان وآخرون.

 للنشر والتوزيع.

(. إنشاء جامعات ذات مستوى عاملي: أفكار واقرتاحات للدول 2013) .الرافعي، عبدالرمحن علي

 .86-50، (2) 43جملة مستقبليات، النامية. 

(. درجة توافر متطلبات انتاج املعرفة كمدخل لبناء ميزة تنافسية يف 2016) .الشمري، حممد فهاد

لعربية للبحوث يف جملة احتاد اجلامعات ا ،جامعة حائل من وجهة نظر قياداتها األكادميية

 .55-46 ،(2) 36 ،التعليم العالي

. امليزة التنافسية يف اجلامعات احلكومية السعوديةبناء (. 2012) .الصاحل، عثمان بن عبداهلل

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة 

 العربية السعودية.

: ترمجة .العزيزدالتحول إىل جامعات عاملية املستوى: جتربة جامعة امللك عب(. 2018) .طيب، وآخرون

د. حممود نديم حناس، جامعة امللك عبدالعزيز، اململكة العربية  أ. د. عدنان محزة زاهد، أ.

 مركز النشر العلمي . السعودية:

متطلبات تدويل التعليم العالي ملدخل لتحقيق الريادة العاملية (. 2012) .العامري، عبداهلل بن حممد

عة أم . رسالة دكتوراه منشورة، كلية الرتبية، جامللجامعات السعودية: تصور مقرتح

 القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية .

(. منوذج مقرتح لرفع القدرة التنافسية جلامعة امللك سعود يف ضوء 2018) .اهلل أمحدالعباد، عبد

 .323-308، (3) 5اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، معايري التصنيفات العاملية للجامعات. 

 ضوء على السعودية العربية اململكة يف حبثية جامعات إنشاء(. 2019) .حممد بنت صيته املطريي،

 اململكة سعود، امللك جامعة الرتبية، كلية منشورة، غري دكتوراه رسالة. العاملية التجارب

 .السعودية العربية
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