
د/ ضيف اهلل بن غضيان محرون العنزي  د/حممد يوسف مرسي نصر                                                        تصور مقرتح للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 

 

 

 

 

 

 

 تصور مقرتح للموارد البديلة 

 للتمويل جبامعة تبوك 

 يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة

 

 

 إعــداد

 

 

 

 د/ ضيف اهلل بن غضيان محرون العنزي          

 األستاذ املشارك بقسم 

 اإلدارة والتخطيط الرتبوي

 وكيل جامعة تبوك للفروع

 

 

 د/حممد يوسف مرسي نصر

  األستاذ املشارك بقسم 

 الرتبوياإلدارة والتخطيط 

                                         رئيس قسم الدبلومات بعمادة خدمة اجملتمع                                                                                       

 جامعة تبوك-والتعليم املستمر

 

 م2016/هـ1437

 

 

 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

98 

 الملخص: 
. والوقوف على أهم االجتاهات العاملية املعاصرة يف متويل هأهم أسس متويل التعليم اجلامعي وحمدداتهدف البحث الكشف عن       

نهج التعليم اجلامعي لوضع تصور مقرتد للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات العاملية املعاصرة. واستخدم البحث امل
( عضوا من أعضاء هيئة التدريس جبامعة 251ب تطبيقها على عينة ممثلة قدرها ) ،للدراسة امليدانية الوصفي، كما استخدم االستبانة أداةً 

جلامعة تبوك. وكان من أهم نتائج البحث تطبيق نظام اجلامعة املنتجة اليت تتفاعل إجيابياً مع اجملتمع، والتوسع يف برامج الدبلومات بكليات ا
نفاذ من خالل الربط بني املوارد املتاحة واستغالهلا بكفاءة عن  ريق التخطيط إلويل اجلامعة، ترشيد اوفروعها باألقاليم لكي تسهم يف مت

بناء أوقاف للجامعة واستثمارها لصاه اجلامعة.و اجليد للموارد البشرية واملادية باجلامعة، 
 االجتاهات العاملية املعاصرة -التمويل -الكلمات املفتاحية: املوارد البديلة

Abstract:
The purpose of this research to explore the most important principles and 
criteria of funding the university education.  It also aims to looking deep into 
the contemporary worldly directions in funding the university education in 
order to set a clear and recommended insight for the alternative resources for 
funding at the University of Tabuk in the light of some contemporary and 
worldly directions.         
This research uses the descriptive method as well as using questionnaires as a 

tool for the field study and it has  been applied to a sample of 250 members of 
Tabuk University. One of the research   core findings is the implementation of 
the university productive system, which positively interact with the society. In 
addition, the expanding of the diploma programs at Tabuk university colleges 
and the branches colleges will contribute to funding the university and 
rationalize spending. That is  done by linking between the available resources 
and taking advantage of them effectively via good planning of human financial 
resources at the university. Also, creating a charity center and investing in it 
for the sake of the university.  

Key Words: Alternative Resources-Funding- Contemporary Worldly 
Directions 
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 مقدمة: 
اخـتالف مسـتويات النمـو االقتصـادي  مـن رحممالامعي من القضايا املهمة اليت تواجـه الكثـري مـن دول العـا  بـتعد قضية متويل التعليم اجل     

التغــريات يف النظــام االقتصــادي العــاملي، وارتفــاع تكلفــة نظــام التعلــيم اجلــامعي  ممــا يــؤثر يف  :منهــا، وهــي قضــية متجــددة دومــاً بســبب يف كــلٍ 
 نسبة املخصصات املالية املرصودة للتعليم اجلامعي من املوازنة العامة للدولة.

 ،اإلدارة :كـون عليـه مـن كفـاءة عاليـة يفن جودة العمليـة التعليميـة ومـا ينبغـي أن تإومما ال ش. فيه أن التعليم ىيتان ايل متويل جيد، إذ      
يصعب اقيقها أو الوصول إليها مادامت فـرت التمويـل قاصـرة أو  ،والتجهيزات التعليمية املختلفة ،واملباين ،وأعضاء هيئة التدريس ،واملنهج

ري األمـوال الالزمـة للوفـاء بالتزامـات العمليـة تـوف :أي ،قليلة، ولذل. تارتبط التعليم اجليد يف  تمعات العا  كافـة بقـدررا علـى التمويـل اجليـد
: 2111وأن التعليم مسئولية مشرتكة بني الدولة واجملتمـع حيـث يـتم متويـل التعلـيم بالتعـاون بـني الدولـة والقطـاع األهلـي )اجملـادي،  ،التعليمية

67) 
ف االقتصـادية الراهنـة،  فـالبعا يعـاه هـذه املسـألة مـن يف ظـل الظـرو  اصـةٍ وخبكما أن قضية اإلنفاذ على التعليم تثري الكثري من اجلدل       

منظـــور اقتصـــادي حبـــت داعيـــاً  إىل إلغـــاء اجملانيـــة، واميـــل الطالـــب وأســـرته نفقـــات تعليمـــه، وربـــط التعلـــيم العـــايل باحتياجـــات ســـوذ العمـــل 
اجتماعيا منادياً  باإلنفـاذ العـام والتوسـع يف  ومتطلبات الصناعة والتجارة، والتوسع يف فتت اجلامعات اخلاصة، والبعا اآلخر ينطلق منطلقا

غلب النواحي املعرفية واألكاد ية مؤكداً  على اجلدارة واألهليـة يف القبـول والتمويـل القبول لتحقيق د وقرا ية التعليم وتكافؤ الفرت، وثالث يُ 
 (.112: 2111املختلط يف اإلنفاذ )اهلالوي ، 

ول العا  ألسباب عّدة، أّوهلا: ارتفاع تكاليف التعليم العايل يف ضوء تزايد االهتمـام بـاجلودة، وثانيهـا: وهذه القضية مطروحة يف  يع د     
ة، البــون الكبــري بــني تطّلــع اجملتمعــات املتزايــد للحصــول علــى املعــارف واملهــارات وبــني مــا هــو متــاد مــن مــوارد مالّيــة لــدى املؤّسســات التعليمّيــ

إىل التميّـز )الـدقي،  دؤوبٍ  البحث والتجديد حبكم ما تفرضه املنافسة الدولية يف  ايل البحث والتعليم من سعيٍ وثالثها: تزايد اإلنفاذ على 
2115 :6.) 

عــات فالدولــة تتكّفــل يف معظــم الــدول العربيــة بــاجلزء األوفــر مــن التمــويالت الاّلزمــة للعملّيــة التعليميّــة، فهنــاك تصــّور ســائد يف معظــم اجملتم   
ّن التعليم العايل جيب أن يكون خدمة اجتماعية ّ انية، إضافة إىل أّن تعميم التعليم واويل اجلامعة من مؤّسسة خنبوية إىل مؤّسسـة العربية بأ

 ذات قاعدة  الّبية عريضة له كلفة عالية.
يكــون التمويــل احلكـــومي هــو املصـــدر  ويكـــاد ،متويــل التعلـــيم اجلــامعي يف حمالبيــة الـــدول العربيــة مــن مســـئولية احلكومــات املركزيــة يعــدو        

تغطـي اجلـزء البـاقي مـن متويـل التعلـيم اجلـامعي  يف حـني ،مـن مصـادر التمويـل( %91)الرئيس لتمويل التعليم اجلامعي الـذي يصـل ايل حـوايل
 .(Bikasc,1998:3)الرسوم الطالبية وبعا املساعدات الداخلية واخلارجية املقدمة من بعا الدول واملنظمات واهليئات الدولية

وتواجـــه اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف خضـــم التذبـــذب املســـتمر يف أســـعار الـــنفط العـــاملي، وبســـبب األزمـــات االقتصـــادية العامليـــة، ظروفـــاً     
 (.1: 2115اقتصادية اضطرت احلكومة إىل إجراء إصالد حكومي موسع وختفيا اإلنفاذ احلكومي. ) لبة،

  ،وبذل. يشكل منط التمويل الذي تلجأ إليه أي دولة شأناً  كبرياً  يف خطتها الرتبوية فهو يعكس من جهة نظام الرتبية القائم يف الدولة     
ولـذل. بـات علـى الـدول أن تعمـل جاهـدة علـى تـوفري   على بنية الرتبية ويؤثر فيها ويهب هلا  ابعـاً  معينـاً  أخريكما أنه ينعكس من جهة 

األموال الالزمة خلططها الرتبوية عن  ريق تنويع مصادر التمويل وعدم االكتفاء بامليزانية املرصودة له من الدولة.
 مشكلة البحث: 

 يل  يع جوانب العملية ا هائاًل ة وتطورً شهد التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية خالل السنوات القليلة املاضية قفزات كبري     
يل التعليمية، وحمطى  يع منا ق اململكة وحمافظارا املختلفة، وتؤكد الكثري من الدراسات واملؤمترات على صعوبة استمرار التوسع يف التمو 

فتتاد مؤسسات جديدة، ال مطويرها، أاملزمع ت مأ ،للمؤسسات القائمةأكان ذل. احلكومي حمري احملدود ملؤسسات التعليم العايل، سواء 
 البحث عن وسائل جديدة لتمويل التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية. هذا ويستدعي

( من 53حكومي، وحمري حكومي، حيث نصت املادة ) :و كن تصنيف متويل التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية إىل نوعني    
(:53أن تكون إيرادات كل جامعة كاآليت )نظام  لس التعليم العايل، مادة علي ايل واجلامعات نظام  لس التعليم الع
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 االعتمادات اليت ختّصص هلا يف ميزانية الدولة.-
 واألوقاف. ،والوصايا ،واملنت ،التربّعات-
لدراسـات أو اخلــدمات العلميــة ا أو ريـع أمالكهــا ومـا ينــتج عــن التصـّرف فيهــا. أي إيــرادات تنـتج عــن القيـام مبشــروعات البحــوث-

 لآلخرين.
%(، وذل. 672ويشكل التمويل احلكومي يف اململكة املورد الرئيس لتمويل التعليم العايل، تفقد تضاعف هذا الدعم بأكثر من )     

( مليار لاير 77.2، لتصل إىل حوايل )(هـ25/1426) ( مليار يف عام11عوام املاضية فقط، حيث زادت من حوايل )األخالل مانية 
%( من 9ـ، وبل  نصيب وزارة التعليم العايل وما يرتبط هبا من جامعات و لس التعليم العايل أكثر من )(ه34/1435)سعودي يف عام

هذا بال ش. اهتمام الدولة بدعم جهود الوزارة يف  تلف اجملاالت  يؤكد ، و  (هـ34/1435)   إ ايل امليزانية العامة للدولة للعام 
 (.116: 2114)وزارة التعليم العايل، هاوتعزيز  كاالبتعاث ، والبحوث، والدورات، وحمريها

الكراسي البحثية يف  :ويف دول اخلليج العريب بدأت كثري من جامعات اخلليج تبحث عن مصادر إضافية لتمويل التعليم العايل مثل      
لتعليم العايل اخلات يف كل دول اخلليج العريب، ويعود ذل. إىل صعوبة زيادة السعودية، والتعليم املوازي، هذا إضافة اىل التوسع يف ا

وصعوبة توفري موارد إضافية ملواكبة النمو السريع يف معدالت االلتحاذ يف  ،معدالت اإلنفاذ بالنظر إىل اديات التنمية اليت تواجهها الدول
 (2112ريب للرتبية، ضوء  انية التعليم باجلامعات احلكومية )تقرير املرصد الع

كما أتاحت تالالئحة املالية للجامعات قبول اهلبات والتربعات واألوقاف املمنوحة من األفراد واهليئات، مبا ال يتعارض مع أهداف       
ؤسسة احلكومية، اجلامعة، وإمكانية قيام اجلامعات بعمل الدراسات االستشارية املدفوعة القيمة بنظام التعاقد مع القطاعات األهلية أو امل

 (.81: 2114من قيمة العقد لصاه اجلامعةت)التقرير الو ي للمملكة العربية السعودية، (% 25)ويقتطع
 و  يقتصر متويل التعليم العايل بالسعودية على املورد احلكومّي فهناك اجّتاه لتنويع مصادر متويل اجلامعات مع احلرت على التقليل من    

 (.21: 2115تشجيع على املشاركة اجملتمعية يف تنويع مصادر التمويل )الدقي، اهلدر املايّل وال
 يف قيام اجلامعات حيث يعد تنويع مصادر التمويل باجلامعات اجتاه من االجتاهات العاملية املتبعة حاليًا يف معظم دول العا ، ممثاًل       

من مصادر متويل اجلامعة ذاتياً، كما هو مطبق يف معظم جامعات  امصدر ذل. باعتبار بعمل أحباث علمية بالتعاقد مع الشركات واملصانع 
 (.Reynolds ،2002:16وحمريها من الدول ) ،واجنلرتا ،اليابان :دول العا  املتقدم مثل

يـة كما أن تنويع مصادر متويل التعليم اجلامعي أمر أكده البيان العاملي عن التعلـيم العـايل يف القـرن احلـادي والعشـرين الـذي أشـار ايل أي      
 (.16: 2116دعم اجملتمع مبختلف فئاته لتمويل التعليم اجلامعي )عامر، 

التمويل األخرى، بداًل من االعتماد الكامل على املصدر احلكومي ( باالهتمام بزيادة مصادر 2111وقد أوصت دراسة األمحد )     
الوحيد، وذل. من خالل قيام اجلامعات ببعا األنشطة التعليمية واإلنتاجية واخلدمية، ترشيد االنفاذ من خالل االستخدام األمثل 

تعميق التعاون العلمي العريب بإنشاء مراكز علمية و جملال، والربط بني النفقات وأحمراضها وفقاً ليسس العلمية املتفق عليها يف هذا ا ،للموارد
 مركزية ممولة متويالً قومياً وذات برامج معينة هبدف تشجيع العلماء واالستفادة من أحباثهم العلمية.

يل يف اململكة العربية ( بأنهت أصبت من الضروري اآلن التفكري جبدية يف عملية متويل التعليم العا2115كما أوصت دراسة املالكي )         
السعودية، والبحث عن مصادر متويلية جديدة من شأهنا ختفيف العبء عن كاهل احلكومة من ناحية، والعمل على اسني نوعية التعليم 

 وتطويره من ناحية أخرىت.
من  ا، تواجه عديدً (م2116/هـ1427)وجامعة تبوك واحدة من اجلامعات احلديثة يف اململكة العربية السعودية اليت أنشئت عام     

 يف  ال التمويل ويعود ذل. ليسباب التالية: اصةٍ خياملشكالت و 
االرتفاع املستمر يف التكاليف االستثمارية للتعليم العايل احلكومي بسبب التزايد املستمر يف الطلب االجتماعي على التعليم  -

 .العايل واجلامعي
مقارنة بالطلب االجتماعي املتزايد على التعليم العايل واجلامعي.حمدودية مصادر التمويل يف اجلامعة -
ا إىل تنويع مصادر التمويل.ا عاليً حاجة املؤسسات التعليمية احلكومية اليت تقدم تعليمً -

مما سبق تتمثل مشكلة البحث احلايل يف السؤال الرئيس التايل:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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تبوك في ضوء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة؟ما التصور المقترح للموارد البديلة للتمويل بجامعة  

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

؟  هما أهم أسس متويل التعليم اجلامعي وحمددات .1
 ما أهم االجتاهات العاملية املعاصرة يف  ال متويل التعليم اجلامعي؟  .2
هل توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات  .3

سنوات اخلربة(؟تو الدرجة العلمية، و العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري )النوع، 
يف ضوء بعا االجتاهات العاملية املعاصرة؟ هتوآليا ما حمددات التصور املقرتد للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك .4

 :أهداف البحث
يهدف البحث احلايل لوضع تصور مقرتد للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات العاملية املعاصرة من خالل: 

.هالكشف عن أهم أسس متويل التعليم اجلامعي وحمددات .1
العاملية املعاصرة يف متويل التعليم اجلامعي.الوقوف على أهم االجتاهات  .2

 أهمية البحث:
 تتضت أيية البحث احلايل من خالل:

البحث عن مصادر متويلية جديدة من شأهنا ختفيف العبء عن كاهل احلكومة من ناحية، والعمل على اسني نوعية التعليم  .1
وتطويره جبامعة تبوك من ناحية أخرى.

 للجامعات. ا لصعوبة استمرار التوسع يف التمويل احلكومي، نظرً مبختلف فئاته لتمويل التعليم اجلامعيحث اجملتمع مبنطقة تبوك  .2
لرتشيد اإلنفاذ واالستخدام   باجلامعة مساعدة صناع القرار والقائمني على إدارة جامعة تبوك يف التعرف املوارد البديلة للتمويل .3

 مثل للموارد املالية املرصودة للجامعة.ألا
حدود البحث: 

للموارد البديلة للتمويل جبامعة قتصر هذا البحث على وضع تصور مقرتد ااحلدود املوضوعية:  
االجتاهات العاملية املعاصرة.تبوك يف ضوء بعا  

احلدود املكانية: جامعة تبوك يف )مدينة تبوك( ويف احملافظات التالية: )ضباء، وحقل، والوجه، 
وأملج، وتيماء(. 

احلدود البشرية: أعضاء هيئة التدريس يف جامعة تبوك. 
.(هـ1436هـ/ 1435)الثاين من العاماحلدود الزمانية: ب تطبيق الدراسة امليدانية هلذا البحث خالل الفصل الدراسي 

 مصطلحات البحث: 
: هو  موعة املوارد املالية املرصودة للمؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف حمددة وإداررا بكفاءة عالية Financingالتمويل  .1

 (.19: 1991)األمم املتحدة، 
الية الالزمة لتنفيذ خطة التعليم خالل فرتة زمنية حمددة وذل. كما يعرف أيضا متويل التعليم بأنه تحماولة تدبري االحتياجات امل       

 (.43: 2111يف ضوء ما ب اديدهت )حمنيمة، 
نتيجة مرحموبا فيها قد تكون لتحقيق   مال لتنفيذ عمل معني رأ تكوين ( التمويل بأنهت 34: 2119كما عرف عزوز )    

ل هذه األحمراضت. قتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو قد تكون جامعة لكا
ن تسهم يف التمويل الذايت جلامعة تبوك.أاملوارد البديلة للتمويل: تعرف إجرائيا بأهنا مصادر التمويل حمري احلكومي اليت  كن  .2

 النظري للبحث:اإلطار 
، كما يتناول بعا االجتاهات العاملية املعاصرة يف متويل التعليم اجلامعي وفيما يلي  هوحمددات يتناول هذا اجلزء أسس التعليم اجلامعي 

تفصل ذل.:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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: هومحددات أوال: أسس تمويل التعليم الجامعي
 يرتكز متويل التعليم اجلامعي على  موعة من األسس واحملددات أيها:    
اليت تنص عليها الكثري من السياسات التعليمية يف الدول املتقدمة، فسياسة  املهمةهذا املبدأ من املبادئ  يعدإلزامية التعليم و انتيه:  .1

ن هم يف سن التعليم االبتدائي أو من فارم دخول املدرسة يف تل. التعليم الناجحة هي اليت تتمكن من استيعاب  يع األفراد الذي
ألن  ،لذا جيب أن تعطي السياسة التعليمية التعليم االبتدائي األسبقية  السن وتعمل على نشر التعليم مبختلف الطرذ ومتحو األمية

ري التعليم االبتدائي جلميع من هم يف سن التعليم من األحوال مبدى قدرة ذل. اجملتمع على توف مقيا  تقدم اجملتمعات يقا  يف كثريٍ 
 أو من فارم دخول املدرسة يف تل. السن. 

ولقد أقرت معظم الدول العربية مبدأ التعليم اإللزامي، ومنها اململكة العربية السعودية، ولقد أكدت ذل. وثيقة سياسة التعليم        
ليت تنص على تأن التعليم يف هذه املرحلة متاد لكل من بل  سن التعليمت، ( ا121من خالل املادة )(هـ 1391)يف اململكة عام

( اليت تنّص على أن تتضع اجلهات اخلطط الالزمة الستيعاب  يع الطالب الذين هم يف سن التعليم االبتدائي خالل 122واملادة)
 (.122، 121: مادة 1411عشر سنواتت)وزارة املعارف، 

توفري فرت تعليمية متكافئة لكل فرد مبا تسمت به استعداداته وقدراته بصرف النظر عن  اعليمية: ويقصد هباملساواة وتكافؤ الفرت الت .2
املستوي االقتصادي االجتماعي، مبعي أن يستطيع كل فرد أن جيد الفرت التعليمية املناسبة مليوله واجتاهاته، وأن يتعلم إيل أقصي حد 

هو ما يتطلب و  ،أو كونه ذكرًا أم أنثي ،أو الديي ،أو االجتماعي ،نظر عن وضعه االقتصاديتؤهله له قدراته واستعداداته بصرف ال
 تنوعاً يف مراحل التعليم وشعبه وختصصاته، مع اقيق  انية هلؤالء الذين تسمت هلم قدرارم مبواصلة التعليم واالستفادة منه )الدهشان

،1993 :4.) 
أصبت اإلنفاذ على التعليم يف  تلف مستوياته نوعا من االستثمار تظهر آثاره يف زيادة مهارات  النظرة إىل التعليم على أنه استثمار: .3

مما أدى إىل تغري نظرة رجال االقتصاد للتعليم وأنه أداة   وارتفاع مستوى املعيشة، وزيادة استغالل املوارد الطبيعية موقدرار أفراد اجملتمع
 تعمل على تنمية اإلنسان وتكوين شخصيته وبناء ملكاته الفكرية، وأداة لتحقيق التنمية الشاملة يف اجملتمع.

عليم مطالب باإلسهام يف ألن العالقة بني التعليم والتنمية عالقة تبادلية، ألن الت  كما أنه يشكل القاعدة األساسية لكل استثمار    
عملية التنمية، والتعليم نفسه ال  كن أن يتقدم ويتطور بدون تنمية حقيقية، كما أن ارتفاع الدخل القومي جيعل الدول قادرة على 

 (.15: 2112أكثر للتعليم يف  تلف مراحله )رمحة،  لٍ ختصيص أموا
 يعد( حيث 24: 2112لسياسات القومية والتقارير التعليمية الدولية )بكر، التعليم عملية مستمرة: ويؤكد على هذا االجتاه كثري من ا .4

وأن تعمل على وضعه موضع التنفيذ، فال بد  ،فكرة رئيسة يف السياسة التعليميةبوصفه هذا االجتاه دعامة من دعائم الرتبية جيب تبنيه 
وال يكون هذا خالل املراحل التعليمية فقط بل أن  ،م املستمرمكانية التعليإأن يتيت نظام التعليم من خالل صيغه وأشكاله املتعددة 

 املعاونة بني املدرسة واجملتمع. هذا و يتطلب        ،يكون له القدرة املستمرة يف ذل. حبيث تنميها وختلقها الدراسة يف هذه املراحل
يف  اصةٍ خبول تطبيق التعلم الذايت يف سياستها التعليمية و من الد التعلم الذايت: ويرتبط بالتعليم املستمر التعلم الذايت حيث بدأت كثريٌ  .5

( كما حثت على تقدمي برامج دولية من خالل التعليم عن بعد، فال بد أن يتقن الطالب 24: 2112 ال التعليم العايل )بكر، 
م املختلفة فهذا يتطلب اديث ا على استخالت النتائج واليلها والتعامل مع مصادر العلو مهارة التعلم الذايت حبيث يكون قادرً 

 املناهج ووسائل التعليم.
تنمية السلوك الد قرا ي وتأصيل مبادئ حقوذ اإلنسان يف اجملتمع املدرسي: فالد قرا ية قيمة اجتماعية جيب أن يتعلمها الطالب  .6

يبه على احلياة الد قرا ية ح  يصبت عضوًا مشاركًا يف اجملتمع. يف املدرسة، كما نعمل على تنمية السلوك الد قرا ي للطالب وتدر 
ن تعلم حقوذ اإلنسان وهي إحيث   يف املدار  لتعزيز الوعي بالد قرا ية هاويرتبط بذل. تدريس مبادئ حقوذ اإلنسان وتأصيل

سات التعليمية ألي  تمع. ويقتضي تنفيذ ذل. صيانة كرامة اإلنسان واحلرية واملساواة والعدالة يعد مطلبًا وهدفًا رئيسيًا يف السيا
 (.67: 2112تتطوير سياسات واسرتاتيجيات تتالءم مع  بيعة كل  تمع ومراعاة قيمه وثقافتهت )احلامد وآخرون، 

العام الربط بني التعليم واحتياجات سوذ العمل: تؤكد السياسات التعليمية املعاصرة على أيية النص على الربط بني التعليم  .7
ح  تتمكن مؤسسات   اديد واضت الحتياجات سوذ العملمع فال بد أن تكون هناك معلومات كافية  ،واحتياجات سوذ العمل

التعليم من التخطيط هلا والعمل على تلبيتها. إىل جانب ذل.، تؤكد هذه السياسات على تعلم معلومات تركز على اجلانب العملي 
إلضافة للجانب النظري إلمكانية توظيفها بشكل جيد يف سوذ العمل. والتقي والتطبيقي واليدوي با

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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من السياسات التعليمية بدرجات متفاوتة، حيث سيطر  هذا املبدأ من املبادئ الراسخة يف كثريٍ  يعدالرتكيز على جودة التعليم: و   .8
مستهلكني باعتبارهم ألداء وعلى الطالب وب الرتكيز على ا ،املنطق االقتصادي على سياسات اإلصالد التعليمي يف بعا الدول

من السياسات بأيية وجود معايري تربوية تتمحور حوهلا سياسات اسني جودة التعليم، فالسياسة  لنظام التعليم، كما  البت كثريٌ 
شكالت اليت تواجههم وإثراء قدرات الطالب ح  يتمكنوا من توظيفها وحل امل ،الرتبوية الناجحة هي اليت ردف إىل تكاملية املعرفة

آخر، وهو ما يسمى أيضًا بتنمية العقلية  وبالقيم واالجتاهات والسلوك من جانبٍ  ،ورتم بتزويدهم باملعرفة واملعلومات من جانبٍ 
العلمية حبيث يكون األسلوب العلمي والتفكري والبحث هو  ريقة التفكري السائد لإلنسان. 

 المعاصرة في تمويل التعليم الجامعي:ثانيا: بعض االتجاهات العالمية 
 متر معظم دول العا  بأزمات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على متويل التعليم العايل واجلامعي، األمر الذي أدى إىل قيام عديدٍ  

 .من الدول بتبي سياسات متويلية ردف إىل ختفيف العبء امللقى على احلكومات يف متويل التعليم العايل واجلامعي
ويوجد عدد كبري من االجتاهات يف متويل التعليم اجلامعي يف  يع دول العا  املتقدم والنامي، اليت تنحصر يف التمويل احلكومي،         

أو التمويل احلكومي املركزي، والتمويل احلكومي املشرتك بني احلكومات واألقاليم أو الواليات أو احملليات  :الذي يأخذ صوراً متعددة منها
(426: 2111مشاركة بعا اهليئات واألفراد يف متويل التعليم اجلامعي )محاد والبشري، 

و كن تناول أهم االجتاهات العاملية يف متويل التعليم اجلامعي على النحو التايل: 
 التمويل الذايت للجامعات: ( أ

صادر لتمويل اجلامعات، مثل تقدمي بعا اخلدمات مبوصفها من اجلامعات يف  تلف دول العا  أساليب ذاتية  تبنت عديدٌ  
عا واألنشطة اجلامعية، كقيامها بعمل دورات تدريبية قصرية لتنمية مهارات اللغة اإلجنليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات، أوتقدمي ب

واهليئات، أو التعاقد مع الشركات واملصانع  االستشارات القانونية واهلندسية، واستخدام مطابع اجلامعة يف  بع الكتب واجملالت ليفراد
ومؤسسات اإلنتان بعمل بعا البحوث العلمية، وحمريها من اخلدمات اليت تدر دخاًل على اجلامعات، ح  تكون تل. اجلامعات قادرة 

 على مواجهة التحديات اليت تواجهها، حبيث اصل يف النهاية على مواردها املالية.
 أساليب متويل اجلامعات ذاتيا  من خالل ما يلي:أهم  إيلو كن التعرف  
همة يف متويل التعليم اجلامعي يف معظم دول العا  املتقدم  ولذا تعد العقود البحثية من املصادر الذاتية امل تعدالعقود البحثية:  .1

، حيث أصبحت مراكز ليحباث العلمية اجلامعات األمريكية من أبرز اجلامعات يف القرن العشرين ارتبا اً باجملتمع ومؤسساته الصناعية
اليت ال يقتصر نشا ها على املؤسسات اجلامعية األكاد ية بقدر ما ارتبطت باملؤسسات الصناعية الكربى، مثل منوذن احلاضن 

البحث التكنولوجي يف جامعة أوسنت، وهو من أشهر النماذن اليت ردف إىل اقيق التعاون بني اجلامعة وقطاع اإلنتان يف  ال 
العلمي، هبدف اقيق التنمية االقتصادية من خالل توظيف البحوث واملبتكرات اجلامعية يف  ال الصناعة، وتعزيز دور اجلامعات يف 

 متويلها الذايت.
جامعة ت أونتاريو ت بكندا من  تعدمناذن مراكز التميز مظهراً من مظاهر التعاون بني اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية، و  دوىف كندا تع      

( مليون دوالر كندى إلنشاء املزيد من هذه 214أكثر اجلامعات اليت تبنت برامج مراكز التميز، كما رصدت احلكومة الكندية حوايل )
 (.238: 2111املراكز، هبدف تدعيم العالقة بني اجلامعات الكندية واملؤسسات الصناعية )حمنيمة، 

ت يف البلدان املتقدمة صيغة العقود يف تقدمي خدمارا إىل مؤسسات حقل العمل، حمققة بذل. أرباحا جيدة، وقد اعتمدت ت اجلامعا
ة ومن اجلامعات اليت اعتمدت هذا التوجه: جامعة يورك يف اجنلرتا، وجامعة أتون يف هولندا، وجامعة جوملوذ التكنولوجية يف السويد، وجامع

ونسون يف فنلندا، حيث ساعدت هذه األرباد على التقليل من اعتماد تل. اجلامعات على التمويل سرتان. ليد يف اسكتلندا، وجامعة ج
 (13، 2111احلكومي، وتطوير أداء األقسام باجتاه خدمة اجملتمع )اخلشاب، العناد،

تعدد اجلهات اليت متول تل. العقود البحثية من املصادر اهلامة يف متويل اجلامعات الربيطانية، حيث ت تعدمراكز البحث املشرتكة: و  .2
العقود، مثل  لس حبوث العلوم البيولوجية والتكنولوجية احليوية،  لس حبوث العلوم االجتماعية واالقتصادية، و لس حبوث العلوم 

 (.73: 2111الطبية، و لس حبوث العلوم البيئية، و لس حبوث العلوم الفلكية )حافع، 
لصني ت باإلضافة إىل  تلف األقسام العلمية والتخصصات الفريدة عدداً كبرياً من املعاهد واملراكز كما تضم جامعة بكني يف ا        

البحثية مثل: مركز مستقبل الصني، الذي ىياول دراسة املستقبل القريب والبعيد لدراسة الصني مع البحث عن بدائل وخيارات مستقبلية، 
حيوان الباندا الضخم، ومركز مكافحة اجلر ة، ومركز قانون التكنولوجيا، الذي يدر  حقوذ  آسيوية، ومركز محاية-ومركز الدراسات اآلفرو
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املعامل  تعدنرتنت وحمريها من العلوم احليوية اليت تواكب العصر احلديث. و إلامللكية الفكرية والقانون الذي ىيكم التجارة االلكرتونية وا
اقع التطبيقي للعلوم املختلفة، فهناك املعمل القومي لإلدراك اآليل، ومعمل  اقة الربوتون، املتخصصة جبامعة بكني معامل مهمة يف دراسة الو 

وهندسة جينات النبات، ومعامل اإللكرتون الضوئي وامليكروسكوب اإللكرتوين، ومركز مكافحة التلوث والدعم البيئي، ومعامل تكنولوجيا 
 (172، 2112من نوعها على مستوى العا . )شرف،  األحمشية احلية وحمريها من املراكز واملعامل الفريدة

يف متويل اجلامعة  سهامتطبيق مفهوم اجلامعة املنتجة: وتعتمد اجلامعة املنتجة على اقيق الرتابط بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع، واإل .3
اعدة يف حل املشكالت اإلنتاجية عن  ريق تقدمي بعا اخلدمات التعليمية  مثل القيام بإجراء البحوث املرتبطة جبعل العمل للمس

أو القيام بتقدمي االستشارات الفنية، أو عمل  ،(Gamson.1998.20اليت تواجه القطاعات الصناعية واإلنتاجية واخلدمية )
ملرحموبة بعا الدورات التدريبية والبحوث العلمية أو اقيق االرتباة بني اجلامعة واجملتمع من خالل إعداد أفراد مؤهلني باملواصفات ا

 (.Meister.1998.56فيها واليت ىيتان إليها اجملتمع بالكم والكيف)
عة  وتُعد اجلامعة املنتجة من االجتاهات احلديثة يف متويل التعليم من خالل مصادر حمري تقليدية، ويقوم هذا التوجه على أسا  أن جتد اجلام 

امعة إلمكانارا املادية والبشرية، واويلها إىل مواقع إنتان حقيقية مع كفايتها املالية لسد بعا النفقات، على افرتاض أن استخدام اجل
 (.126: 2119استمرارها يف تقدمي اخلدمات التعليمية  كن أن يوفر بعا املصادر املالية الضرورية لتسيري العمل التعليمي )عزوز ،

املتقدمة والصناعية من جامعات تعتمد على التمويل احلكومي وقيام اجلامعة املنتجة بتحقيق هذه األهداف قد حول اجلامعات يف الدول 
 إىل جامعات قادرة على متويل نفسها ذاتياً، بل أصبحت تدر أرباحاً كبرية تستخدم يف عمليات التطوير.

ث تشكل عوائد جتربة الوقف لتمويل التعليم: ويُعد الوقف مصدراً مهما لتمويل التعليم يف الدول املتقدمة، كالواليات املتحدة، حي .4
لذا فإن أموال األوقاف متنت   استثمار األوقاف جزءًا كبريًا من مصادر متويل النفقات التشغيلية أو اجلارية ملؤسسات التعليم

 اجلامعة استقاللية إدارية ومالية. 
الوقف مصدرًا مهما لتمويل اإلنفاقني االستهالكي  دويُع ،ويُعد استقرار املوارد املالية من مقومات اإلبداع والتميز يف البحث والتطوير 

ألن أرباد تل. األوقاف تصرف بصورة مبدئية   محاية مالية ضد التقلبات يف االقتصاد الو يباعتبارها واإلنتاجي، كما يُنظر إىل األوقاف 
ودعم األنشطة البحثية والتعليمية للجامعة على  حرجة حبسب مهمة اجلامعة. وُيسهم الوقف يف امليزانية التشغيلية تعدعلى األولويات اليت 

 املدى الطويل لصاه األجيال القادمة. 
وقد استفادة جامعة املل. سعود من التجارب العاملية يف هذا الشأن ومنها جتربة الواليات املتحدة، حيث اتل حاليًا مركز الريادة من     

يل الصادر عنها ، وقد سجلت أعلى وديعة وقفية يف جامعة هارفارد )كامربيدن، حيث هيكلة برامج األوقاف، إضافة إىل مستوى التمو 
بليون دوالرت، مث جامعة 15بليون دوالرت، تليها جامعة يبال )نيو هانف، كانيكتيكيت( بقيمة تزيد عن ت 25مازوشية( بقيمة تزيد على ت 

رت، مث جامعة برينستون )برينستون، نيو جريسي( بقيمة تزيد عن ت بليون دوال12ستانفورد )ستانفورد، كاليفورنيا( بقيمة تتجاوز عن ت 
عام، يُقدر عدد اجلامعات  بليون دوالرت. وبوجهٍ 11بليون دوالرت، مث جامعة تكسا  )أوستني، تكسا ( بقيمة تزيد أيضًا عن ت 11

يصل عدد اجلامعات اليت تزيد أوقافها على تملياري  يف حنيمليارات دوالرت بسبع جامعات، 5األمريكية اليت تزيد إيداعارا الوقفية على ت 
 (.9: 2119دوالرت إىل ست وعشرين جامعة، اليت تزيد أوقافها على تمليار دوالرت إىل أكثر من مخسني جامعة )العثمان،

واالستثمارية الرائدة على وتغذي األوقاف العالقة بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املختلفة كما تدعم الشراكة مع املؤسسات االجتماعية    
وبني اجلامعة وبقية أ راف اجملتمع املتخرجني منها، مستوى األفراد واملؤسسات. كما يوفر الربنامج الدعم الالزم لتقوية الروابط بني اجلامعة و 

الصناعي واملؤسسات املختلفة.  إضافة إىل تطوير جانب الشراكة بني اجلامعة واملستثمرين من أعيان اجملتمع السعودي والقطاع ،ذات العالقة
 (.6: 2119)أوقاف جامعة املل. سعود، 

يف التكافل  مهمةويدعم برنامج األوقاف جبامعة املل. سعود البعد االجتماعي للجامعة عرب توسيع واستحداث مصارف جديدة و     
ين ومساعدة املعوزين وفقا ملرئيات اجلامعة، منها مساعدة األيتام واألرامل من منسويب اجلامعة، واستقطاب  الب املنت املوهوبني واملتميز 

ث ويقرتد الربنامج أن ُتصرف النسبة العظمى من عوائد األوقاف حمري املشرو ة على البح .ومساعدة املرضى يف املستشفيات اجلامعية
 والتطوير، ونسبة أخرى على مساعدة املرضى يف املستشفيات اجلامعية، ونسبة ثالثة على أعمال الرب األخرى ورعاية املوهوبني)أوقاف جامعة

(.6: 2119املل. سعود، 
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 التمويل املرتبط باألداء:  ( ب
تمد على ربط متويل التعليم اجلامعي يوجد توجه عاملي يف متويل التعليم اجلامعي يطبق يف بعا جامعات الدول املتقدمة، يع

من املعايري اليت تأخذ يف االعتبار عند اديد ميزانية اجلامعات أو املنت املقدمة من احلكومات وأهم  البحث العلمي ت بعددٍ  -تالتدريس 
اد العاملني باجلامعة، وعدد وأعد ،أعداد الطالب املقيدين باجلامعة، وعدد الشهادات املمنوحة، وعدد البحوث العلمية :هذه املعايري

 الرسائل العلمية املمنوحة بكل جامعة وحمريها من معايري األداء.
، متويل حكومي مرتبط بإجنازات اجلامعات والكليات العامة يف ضوء مؤشرات أداء حمددة، "PBF"ويقصد بالتمويل املرتبط باألداء     

 ،السويد،و نيوزيالندو  ،هولنداو  ،اليابانو  ،ملانياوأ ،فرنساو  ،والدامنارك ،بلجيكاو  ،اليااسرت  :من دول العا  مثل ويطبق هذا االجتاه يف عديدٍ 
 (.Ben.2001.129) .والواليات املتحدة األمريكية ،اململكة املتحدةو 

ففي اليابان متول اجلامعات بناء على عدد الطلبة وعدد املدرسني وعدد الوحدات التعليمية، وىف هولندا متول اجلامعات وفقا لعدد  
على عدد الطلبة املسجلني يف  امتويل اجلامعات بناءً يتم الطالب وعدد رسائل الدكتوراه، وعدد املدرسني العاملني باجلامعة، وىف نيوزيالند 

عدد الطلبة العامل الرئيسي لتحديد متويل  يعدوم الكامل، وىف السويد تتحدد امليزانية وفقا لعدد الطلبة، وىف اململكة املتحدة نظام الي
يف متويل التدريس واألحباث العلمية، وىف الواليات املتحدة األمريكية تعتمد املنت واملساعدات املالية على أعداد الطالب  اصةٍ خباجلامعات و 

.ني باجلامعة  ولذا تناق  اجلامعات لتسجيل الطالب للحصول على منت سخية من احلكومة الفيدراليةاملسجل
(Ben.2001.139 .)

ن( تقليل كلفة التعليم اجلامعي:
 لعرض التايل:بعا األمناة حمري التقليدية للتعليم اجلامعي اليت ردف إىل تقليل كلفة التعليم، من خالل ا إيلو كن التعرف  
ت التعلم اإللكرتوين: ففي ظلِّ التطوُّرات املتالحقة على أساليب التعليم ووسائله، ومع روان استخدام النُُّظم اإللكرتونية جبميع  اال .1

يًعا من احلياة، فقد دخل التعلُّم اإللكرتوين وبقوة  تلف املؤسَّسات التعليمية  ومنها اجلامعات، وحقَّق جناحات كبرية، نلمسها  
 (. 35: 2114خالل ظهور احملاضرات اإللكرتونية واجلامعات االفرتاضية، ومنت درجات املاجستري والدكتوراه باإلنرتنت )خلف اهلل، 

ممَّا أدَّى إىل ظهور   وقد كان لنجاد التجربة الكندية أكرب األثر يف العديد من التجارب العاملية يف  ال التعلُّم اإللكرتوين   
م التعلُّم اإللكرتوين  مثل: جامعة فونيكس  عديدٍ  وجامعة  Phonixمن التجارب العاملية الرائدة يف  تلف الدول اليت تقدِّ

. )خلف اهلل، Western Universityوجامعة ويسرتن    Michigan Virtual Universityميتشاجن 
2114 :37.) 

أكان من احملددات التقليدية للجامعات سواء  املؤسسة التعليمية اليت ال تتحدد بأيٍ اجلامعة االفرتاضية: أو اجلامعة بال جدران، وهي  .2
 ريقة التعامل مع الدراسني. وحمالباً ما ينجم عن تطبيق هذا النظام يف عملية التعليم  ماألسلوب أ مالزمان أ محيث املكان أذل. من 
 يف الكلفة والنفقات اجلارية باجلامعة. اللمدد الزمنية واقتصادً  ااختصارً 

كما يقصد هبا ت مؤسسة جامعية تقدم تعليمًا عن بُعد، وااكى اجلامعة التقليدية مبا تتميز به من سرعة فائقة وقدرة على       
 (.62: 2111حناء العا  باستخدام احلاسبات اآللية والشبكات العلمية )سالمة، أاالتصال والتفاعل مع  الهبا يف  يع 

( أ  لقت  جامعة بكني موقًعا لبوابة تعليمية ختدم حنو مليون  الب جامعي، ويف بريطانيا أنشئت كل 2111ففي عام )      
( مليون   الب يف التعليم 312سجلت األرقام حنو ) (2115)من األكاد ية االفرتاضية واألكاد ية الدولية االفرتاضية، ويف عام

قل يف مقرر دراسي واحد عرب  االنرتنت، أي إهنم بعيدون متامًا عن القائم بالتدريس، ومفصولون متاًما اجلامعي سجلوا على األ
 (32: 2111عنه زمانًا ومكانًا، وقد تضاعف هذا العدد يف حمضون ثالث سنوات )الزهراء، 

بعد سن االلتحاذ بالتعليم اإللزامي، الذين إما  التعليم املستمر: وهو تعليم يتم تقد ه ملقابلة االحتياجات الفردية للكبار والشباب،  .3
أكملوا أو انقطعوا عن تعليمهم الر ي، وقد يُقدم ذل. من خالل األنشطة والوسائط املختلفة مثل الفصول الر ية، أو الدراسة 

 باملراسلة، أو استخدام الراديو والتليفزيون، أو من خالل احملاضرات والعروض واإلرشاد. 
ليم املستمرت لتقدمي اخلدمات التعليمية واالجتماعية على أسا  واسع وعريا، ألعداد وفرية ومتباينة من أفراد اجملتمع، ويتيت ويهدف التع 

الفرت التعليمية أمام  يع املستويات االجتماعية، كما يشبع التعليم املستمر حاجات األفراد إىل املزيد من الدراسات وبدوافع الرضا 
لكفاءة يف األداء الوظيفي، أو مواصلة التعليم للذين تركوا مدارسهم  ربين يف فرتة مبكرة من حيارم، وملا كانت برا ه الشخصي أو رفع ا

واملؤسسات  مواهتمامار ، لذا فقد أصبت من الضروري أن تفي برا ه باحتياجات الدارسنيمانعكاساً حلاجات  يع أفراد اجملتمع ومتطلبار
املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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لذا جيب فهم حاجات الدارسني واهتمامارم قبل الشروع يف التخطيط هلذه   عى مثل هذه الربامجالتعليمية اليت تر 
 (.136، 2111الربامجت)احلميدي،

ويف كندا، استطاعت الكلية املمتدة جبامعة ألربتا، أن تقدم خدمات متميزة لطالهبا يف  ال التعليم املستمر، حيث رتم الكلية 
شكل ورش عمل متخصصة بدرجة عالية يف  ال التكنولوجيا، وتطوير املمارسات املهنية، وبرامج التنمية  بتقدمي مقررات دراسية يف

، املتخصصة، ومع تنامي ثورة االتصاالت تطور مكان تقدمي هذه الربامج من داخل احلرم اجلامعي ذاته إىل استخدام التكنولوجيا اإللكرتونية
.William,2005:2)عات الكندية كافةت )حيث ب نشر هذه املقررات خالل املقا 

 ثالثا: الدراسات السابقة: 
أسفرت الدراسة املسحية اليت قام هبا الباحثان للدراسات العربية واألجنبية اليت عنيت مبوضوع البحث احلايل عن  موعة من الدراسات     

 األحدث ليقدم على النحو التايل:  ذات الصلة املباشرة وحمري املباشرة، وسيتم عرضها وفق الرتتيب الزمي من
اليت  رحت أو  بقت يف الدول املختلفة سواء املتقدمة  هاوبدائل (: هدفت الدراسة استعراض أهم مصادر التمويل2115دراسة املالكي) 

مؤسسات التعليم  وخباصةٍ ختلفة و البدائل املناسبة للتمويل، ولتنمية موارد املؤسسات التعليمية املأاملصادر  إيلالنامية، من أجل التعرف  مأ
ن من الضروري األخذ ببدائل أالعايل احلكومي يف اململكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وخلصت الدراسة إىل 

قدر الذي ال يؤثر على مشاركة األفراد يف متويل تعليمهم بالمثل  تلفة لتمويل التعليم يف اململكة جبانب املصدر الرئيس وهو احلكومة، 
و القروض أمعدالت االلتحاذ وتكافؤ الفرت، ومشاركة القطاع اخلات ممثال يف شركاته ومؤسساته املختلفة من خالل الضرائب التشجيعية 

تقدمي مثل مية، أو الدعم والتربع وحمري ذل.، وأخريا من خالل االستثمار األمثل لكافة املوارد الطبيعية والبشرية املتاحة للمؤسسات التعلي
االستشارات والبحوث املختلفة للجهات األخرى، أو اإلفادة القصوى من املرافق واألجهزة التعليمية يف الفرتات املسائية واإلجازات 

 واملواسم.   
أساليب التمويل البديلة للتعليم العايل األهلي السعودي يف ظل اديات العوملة، وكذل.  إيل(: هدفت التعرف 2114دراسة احلارثي )   

للدراسة  املعوقات اليت تواجه تطبيق  رذ التمويل البديلة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة أداةً  إيلالتعرف 
وتصدرت  ريقة التمويل  ،بدرجة عاليةجاءت رجة الكلية للطرذ البديلة للتمويل ن الدأامليدانية، وخلصت الدراسة إىل أبرز النتائج وهي 

مث تبعه بُعد التربعات واهلبات الفردية، مث  ،اليت تعتمد على اخلدمات اإلنتاجية الذاتية باملرتبة األوىل، مث تبعه بُعد التمويل احلكومي املباشر
اليب احلديثة، مث قيام البنوك والصناديق احمللية والدولية واإلقليمية بدعم التعليم العايل األهلي.  بُعد األوقاف العامة والفردية، مث األمناة واألس

ومقارنتها بطرذ التمويل التقليدي، وإبراز قدرته على  ،أيية التمويل اإلسالمي وأساليبه إيل(: هدفت الدارسة التعرف 2113دراسة خالد) 
د من األزمات املالية. وخلصت الدارسة إىل أن االقتصاد التقليدي يتعرض دائما إىل أزمات مالية بشكل متكرر اقيق االستقرار املايل واحل

ما يعرف باملشتقات املالية أدت إىل ازدياد تقلبات السوذ  اصةٍ وخبوعلى مستويات  تلفة حملية أو إقليمية ودولية، كما أن االبتكارات املالية 
ن صي  التمويل اإلسالمي ترتبط أأدى إىل تسارع تكرار األزمات املالية وآثارها السلبية الشديدة على االقتصاد، كما مما   املالية واضطراهبا

 .  ةبالنشاة االقتصادي احلقيقي وتعمل على االستقرار املايل من خالل احلد من التضخم وزرع الثقة يف املؤسسات واألسواذ املالي
وتناولت مصادر  ،استثمار القطاع اخلات يف التعليم يف اململكة العربية السعوديةإيل الدراسة التعرف (: هدفت 2116دراسة الطوذ )    

واستعرضت التجارب الراهنة الستثمارات القطاع اخلات يف التعليم العام على املستويني العاملي  ،التمويل على املستويني العاملي واحمللي
وتكون  ،القطاع اخلات لالستثمار يف التعليم العام، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الستثمار مقرتدٍ  واحمللي، ووضع تصورٍ 

يف الشركات واملؤسسات املسجلة  نيي(، ورجال االعمال من املديرين التنفيذ112 تمع الدراسة من مسؤويل التعليم العام البال  عددهم )
شراك ممثلني من القطاع اخلات يف عملية صنع إأبرز النتائج تب  فكرة املدرسة املنتجة و (. ومن 481يف الغرف الصناعية، البال  عددهم )

 السياسات التعليمية املتعلقة مبخرجات التعليم اليت تلع احتياجات سوذ العمل.   
ململكة العربية السعودية، مدى إسهام القطاع اخلات يف متويل التعليم العام يف اإيل (: هدفت الدراسة التعرف 2115دراسة العتيع ) 

 مقرتدٍ  آراء املسؤولني حول املقرتحات اليت  كن أن تزيد من إسهام القطاع اخلات يف متويل التعليم العام، مع وضع تصورٍ  إيلوالتعرف 
تحقيق أهداف الدراسة ول  وآليات لتفعيل إسهام القطاع اخلات يف متويل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية لتحديد صي  إجرائية

( مسئوال بالتعليم العام ومسؤويل 392آراء املسؤولني من خالل استبانة وزعت على) إيلاستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي للتعرف 
ام ومسؤويل وكان من أبرز النتائج أن واقع إسهام القطاع اخلات يف متويل التعليم العام من وجهة نظر مسؤويل التعليم الع .القطاع اخلات

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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القطاع اخلات ضعيف يف  مله، وكان من أبرز اجملاالت اليت يسهم القطاع اخلات يف متويلها من وجهة نظر مسؤويل التعليم العام هي 
     .تقدمي مكافآت تشجيعية للطالب، و باعة النشرات الرتبوية، وإنشاء املباين التعليمية

 إيلوذلــ. مــن خــالل التعــرف  ،ســيناريوهات مقرتحــة لتمويــل التعلــيم اجلــامعي يف مصــر( هــدفت الدراســة وضــع 2114دراســة البحــريي)    
آراء  إيلواقـع متويــل التعلـيم اجلـامعي يف مصـر، التعــرف  إيلبعـا املتغـريات العامليـة واحملليــة املـؤثرة يف متويـل التعلـيم اجلــامعي يف مصـر، التعـرف 

املقرتحة لتمويل التعليم اجلامعي يف مصر ت دراسة ميدانية ت ، استخدمت الدراسة املنهج أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية يف البدائل 
وب تطبيـق أداة الدراسـة امليدانيـة ت االسـتبانةت علـى عينـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس باجلامعـات  ،سلوب الدراسات املسحيةأ اصةٍ خبالوصفي و 

الدراســة العمــل علــى تطــوير أســاليب التمويــل الــذايت للجامعــات احلكوميــة، إلجيــاد  ( عضــواً، وكــان مــن أهــم نتــائج534املصــرية بلــ  عــددها )
 مصادر متويل ذاتية للجامعات إضافة للموازنات املرصودة من قبل احلكومة لتمويل اجلامعات احلكومية،  إقامة بعا املشروعات االستثمارية

ن املعامـل واملختـربات واملـزارع واملراكـز البحثيـة التابعـة للجامعـة يف احلصـول علـى اإلنتاجيـة أو اخلدميـة يف نطـاذ اجلامعـة، وحماولـة االسـتفادة مـ
مصادر دخل للجامعة.

جتارب الـدول العربيـة واألجنبيـة فيمـا يتعلـق مبوضـوع متويـل التعلـيم العـايل األهلـي،  إيلهدفت الدراسة التعرف  (:2114دراسة سليم )       
عايل األهلي باململكة العربية السعودية، من وجهة نظـر  تمـع الدراسـة، ومعرفـة مرئيـات  تمـع الدراسـة جتـاه واقع متويل التعليم ال إيلوالتعرف 

ستبانة املصادر اجلديدة والبدائل املقرتحة لتمويل التعليم العايل األهلي باململكة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت اال
وكـان مــن أبـرز نتـائج الدراســة حـاز مصــدر التمويـل القــائم علـى التربعـات واملــنت املشـرو ة وحمــري املشـرو ة، ومصــدر كـأداة للدراسـة امليدانيــة، 

التمويـل القــائم علــى الرســوم احملصـلة مــن الطلبــة ومصــدر التمويــل املسـتند علــى االعتمــادات الــيت ختصــص مـن ميزانيــة الدولــة كمصــدر لتمويــل 
قائم على ريع أمالك الكليات وما ينتج عن التصرف فيها على متوسطات ذات مستويات مرتفعة. الكليات األهلية، ومصدر التمويل ال

(: هدفت الدراسة وضع تصور مقرتد لزيادة املوارد املالية باجلامعات املصرية يف ضوء خربات بعا 2114دراسة مصطفى)        
اجلامعات األجنبية، وذل. بعد رصد الواقع احلايل ملوارد متويل التعليم اجلامعي يف مصر، ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت الدراسة املنهج 

وضع تصور مقرتد تكون من أربعة حماور اشتمل احملور الثالث منه على املصادر اجلديدة املقرتحة لزيادة الدراسة إىل  وخلصتاملقارن، 
التمويل اجلامعي يف مصر اليت احتوت على االستفادة من أموال الوقف واملؤسسات اخلريية، وذل. عن  ريق نشر الوعي لدى املوا نني 

سات التعليمية باألراضي والعقارات و كن أن  تد الوقف إىل الدولة اليت متتل. أراضي أمريية لتبصري األفراد وحثهم على اإلنفاذ على املؤس
 .فتوقفها لصاه متويل التعليم

نظام متويل التعليم اجلامعي باململكة املتحدة، واديد أهم االصالحات الالزمة إيل هدفت الدراسة التعرف   John(2002)دراسة       
ل اجلامعات الربيطانية ، وتناولت الدراسة إحدى هذه االصالحات بالدراسة والتحليل ، وهى مناقشة تقرير تايلور املقرتد لعملية تطوير متوي

بدائل لتمويل اجلامعات الربيطانية، البديل األول، هو  ةلتمويل التعليم اجلامعي يف بريطانيا، وأكدت الدراسة على أن تقرير تايلور وضع ثالث
الطريقة التقليدية للتمويل، وهو يتزايد بصفة مستمرة، البديل الثاين، وهو منو اقتصاد السوذ وهو أكرب  يعدالذى  ي العامالتمويل احلكوم

ة اقرتاد حيوي، حيث يرتفع منو دخل األفراد بنمو اقتصاد البالد وبالتايل يكون نسبة كبرية من الطالب لديهم القدرة على دفع رسوم الدراس
خرجني من دخلهم وذل. عن  ريق فرض ضريبة لصاه التعليم اجلامعي بعد أن يكون هلم تهام املباجلامعات، البديل الثالث، وهو إس

 مستوى معني من الدخل وملدة زمنية حمددة. 
هدفت الدراسة القيام مبست دويل شامل لتقييم نظام التمويل املرتبط باألداء بالتعليم العايل، يف إحدى  Ben(2001)دراسة         

والواليات  ،واململكة املتحدة ،والسويد ،ونيوزيالندا ،وهولندا ،واليابان ،ملانياأو  ،وفرنسا ،والدامنارك ،وبلجيكا ،اسرتاليا :عشرة دولة هي
املتحدة األمريكية، حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: هل اهليئات العامة والوزارات و الس التمويل تستخدم صيغة واحدة 

عانات واملنت تمنحة األداء للتدريس واألحباث باجلامعات؟ ما احلصة املخصصة من  لس متويل اجلامعات بتل. إلزيع اوحمددة عند تو 
عدد الطلبة  :الدراسة إىل أن عملية التمويل املرتبط باألداء يتم يف هذه الدول يف ضوء عدد من املعايري، منها خلصتالدول للجامعات؟ و 

خرجني، وعدد رسائل املاجستري والدكتوراه، وعدد تلدرجات العلمية املمنوحة، وعدد األحباث املنشورة، وعدد املاملقيدين باجلامعة، وعدد ا
 هيئات التدريس والوحدات األكاد ية باجلامعة.

اولــة معرفـة تــأثري التطــورات التارخييـة لنظــام متويـل التعلـيم اجلــامعي يف اجنلـرتا وويلـز، وحم إيلهـدفت التعـرف  Elaina(2001)دراسـة        
التمويــل حمــدد األهــداف علــى اهلــدف املطلــوب مــن عمليــة تطــوير اجلامعــات، واديــد حصــة اجلامعــة مــن امليزانيــة يف ضــوء األهــداف احملــددة، 
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اف أدى الدراسـة إىل أن نظـام التمويـل احملـدد باألهـد وخلصـتواديد مصادر متويل املنت الدراسـية الـيت تقـدمها احلكومـة للتعلـيم اجلـامعي.  
إىل تقليـــل دور اجلامعـــات يف  ـــال تعلـــيم وتـــدريب الكبـــار والتعلـــيم املســـتمر  نظـــراً لقلـــة الـــدعم املوجـــه هلـــذا الغـــرض، كمـــا أن التمويـــل حمـــدد 

يف عمليـة التمويـل،   اأن البحـث العلمـي اجليـد يتطلـب اسـتمرارية واسـتقرارً  اصـةٍ وخباألهداف قصـري املـدى، وال يـؤدى إىل عمـل أكـاد ي جيـد 
 كما أن التمويل حمدد األهداف ال يساعد على ادخال التقنيات التكنولوجية واحلديثة يف التعليم اجلامعي. 

ودور املشاركة من األفراد واهليئات احمللية والدولية  ،هدفت تعرف مصادر متويل التعليم يف بعا الدول OECD(2000)دراسة          
أيية و موعة من النتائج أيها، اعتماد التعليم بشكل مباشر يف متويله على التمويل احلكومي، الدراسة إىل   خلصتيف متويل التعليم، و 

ضرورة قيام مصادر التمويل اخلاصة بدور متزايد يف عملية متويل التعليم من خالل الطالب واألفراد و املشاركة اجملتمعية يف متويل التعليم، 
 واهليئات.    

تقليدية لتمويل التعليم العايل يف الدول العربية يف ضوء ال(: هدفت الدراسة وضع عدد من البدائل حمري 2111دراسة األمحد )         
 :الدراسة إىل عدد من البدائل منها خلصتخربات بعا الدول املتقدمة، والواقع الذي تعيشه اجلامعات العربية هبدف رفع كفايتها. و 

مويل بني احلكومة واألفراد، وإجراءات احلصول على مزيد من التمويل الر ي، والتمويل الذايت للجامعة، وترشيد املشاركة والتعاون يف الت
التمويل املتاد. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
يتضت ما يلي:  نيمن خالل العرض السابق للدراسات اليت توافرت للباحث

وعدم االكتفاء  ،مصادر بديلة لتمويل التعليم اجلامعي لالستفادة منها يف متويل التعليم أظهرت الدراسات السابقة أيية البحث من-
يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت متر هبا معظم الدول العربية ومنها اململكة العربية  اصةٍ وخببامليزانية املرصودة له من الدولة 

 السعودية يف الوقت الراهن.
(، )األمحد 2114)سليم،  (،2114( )البحريي،2114، )احلارثي، (2115)املالكي سة كل من اتفق هذا البحث مع درا-

 البحث عن موارد بديلة لتمويل التعليم اجلامعي، كما اتفق معها يف املنهج املستخدم وهو املنهج الوصفي.ضرورة يف  (2111،
 يف حني( يف املنهج املستخدم حيث استخدم البحث احلايل املنهج الوصفي، 2114)مصطفى، اختلف البحث احلايل عن دراسة  -

 استخدمت هذه الدراسة املنهج املقارن.
بعا االجتاهات املعاصرة يف متويل التعليم اجلامعي،  إيلاستفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف اإل ار النظري، والتعرف  -

 بديلة لتمويل التعليم اجلامعي، وبناء االستبانة.املصادر ال إيلوالتعرف 
:ونتائجها رابعا: إجراءات الدراسة الميدانية

 منهج البحث:  .1
، والوقوف على بعا االجتاهات العاملية هاستخدم البحث املنهج الوصفي هبدف رصد أهم أسس متويل التعليم اجلامعي وحمددات       

االجتاهات العاملية املعاصرة.للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا املعاصرة يف متويل التعليم اجلامعي، لوضع التصور املقرتد 
 أداة البحث:  .2

ن األداة األكثر مالءمًة لتحقيق أهداف البحث هي بناًء على  بيعة البيانات املراد  عها، وعلى املنهج املتبع يف البحث، فإ     
االستبانة، عن  ريق تطبيقها على عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك هبدف  ع البيانات الالزمة للدراسة، وقد ب اتباع 

 االيت:
ل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات العاملية أ.  بناء االستبانة: ب إعداد استبانه هبدف وضع تصور مقرتد للموارد البديلة للتموي

 املعاصرة.
وقد مر إعداد االستبانة باخلطوات التالية: 
 يف  ال املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك بصفة خاصة. ماال الع على أدبيات الدراسة، سواء يف  ال التمويل بصفة عامة، أ-
عبارة موردا بديال للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات العاملية املعاصرة.( عبارة متثل كل 27تكونت االستبانة من عدد ) -

:اوثبار ب. صدذ االستبانة

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د/ ضيف اهلل بن غضيان محرون العنزي  د/حممد يوسف مرسي نصر      تصور مقرتح للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109 

. الصدذ: ويشمل:1

وتؤدى إىل  ،أ. الصدذ الظاهري: يعرب صدذ األداة عن أن مفردارا تقيس ما يراد هلا قياسه بالفعل، أي أهنا ترتبط باهلدف املوضوع هلا
 ظواهر أو السمات اليت من أجلها جيرى البحث.الكشف عن ال

ويعتمد صدذ األداة على الصياحمة الواضحة ملفردارا اليت يستدل عليها تمن التحليل املبدئي لفقراته بواسطة عدد من اخلرباء واحملكمني     
تجابات هذه اجملموعة من احملكمني، واختيار لتحديد ما إذا كانت هذه الفقرات تتعلق باجلانب املراد قياسه، مث القيام بعمل تكرارات الس

 املفردات اليت اتفق عليها أكرب عدد من احملكمني.
من األساتذة املتخصصني  ني( حمكم11وبعد إعداد االستبانة يف صوررا املبدئية ب عرضها على  موعة من احملكمني بل  عددهم )       

إعادة صياحمة بعا  مأ ،التعديل مأ ،احلذف مأ ،سواء باإلضافة ،وفقرارا ،يف هذا اجملال، حيث  لب منهم إبداء آرائهم يف أبعاد االستبانة
صياحمة بعا  يدتعأأية مالحظات أخرى يروهنا، وىف ضوء التعديالت اليت أبداها احملكمون، أجريت التعديالت املناسبة، و  مالفقرات، أ

 إىل وضع االستبانة يف صوررا النهائية. اخللوتبعاد املختلفة ح  ب ألالفقرات يف ا
الصدذ الداخلي: اعتمدت الدراسة يف حساب صدذ االتساذ الداخلي على معامالت ارتباة املفردة بالبعد الذي تنتمي له مث  . أ

ارتباة درجات البعد بالدرجة الكلية للمقيا .

ارتباة كل مفردة بالدرجة الكلية لالستبانة ومستوى داللة كل منهايوضت ل التايل واجلدو  

 (1جدول )
.يبين معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية ومستوى داللة كل منها

مستوى الداللة معامل االرتباة البند مستوى الداللة معامل االرتباة البند
دالة .73**1 15 دالة .51**1 1
دالة 0.69** 16 دالة .62**1 2
دالة 0.72** 17 دالة .60**1 3
دالة 0.72** 18 دالة .63**1 4
دالة 0.74** 19 دالة .57**1 5
دالة 0.73** 21 دالة 0.52** 6
دالة 0.74** 21 دالة 0.60** 7
دالة .70**1 22 دالة 0.66** 8
دالة .68**1 23 دالة 0.69** 9
دالة .73**1 24 دالة 0.65** 11
دالة .65**1 25 دالة 0.68** 11
دالة .66**1 26 دالة 0.64** 12
دالة .64**1 27 دالة .67**1 13

دالة **1.71 14

 (.1.11)يتضت من اجلدول السابق أن معامالت ارتباة املفردات بالدرجة الكلية دالة إحصائيا عند مستوى

يف ظروف مماثلة. أنفسهم إذا ما أعيد تطبيقها على األفراد نفسها امليدانية أن تعطى النتائج.الثبات: ويقصد بثبات أداة الدراسة 2

وتتعدد الوسائل اإلحصائية لقيا  الثبات، فمنها  ريقة إعادة التطبيق و ريقة التجزئة النصفية، و ريقة اليل التباين. ومن بني  رذ    
وهي تعتمد على قيا  االتساذ الداخلي لعناصر املقيا  ومكوناته. التأكد من ثبات األداة  ريقة تألفا كرو نباخت
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ومعامل الثبات تألفا   ،ب تطبيق هذه الطريقة على أداة الدراسة للتأكد من الثبات من خالل قيا  الرتابط واالتساذ بني فقرات االستبانة 
 وهي درجة  كن الوثوذ هبا.( 0.76)كرو نباخت لفقرات االستبانة ككل هو

 باإلضافة إىل ذل. فقد ب التأكد من الصدذ بطريقة إحصائية من املعادلة اآلتية:
 وهو معامل ثبات عال. 1.87الصدذ الذايت لالختبار = اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات = 

)أملج،  :روعها اخلمسة وهيعينة الدراسة: ب تطبيق أداة الدراسة امليدانية على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك وف-د
 ( عضو هيئة تدريس.251ـ، وقد بلغت العينة النهائية )(ه1435/1436)حقل( يف الفصل الدراسي الثاينو ضباء، و الوجه، و تيماء، و 
 التالية:املعاجلة اإلحصائية: استخدام الباحثان يف معاجلة البيانات املتحصل عليها من الدراسة امليدانية األساليب اإلحصائية -هـ
ملعرفة مدى وجود فروذ من عدمها بني متوسطات درجات أفراد العينة  One Way Analysisاليل التباين آحادي االجتاه.1

 حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا املتغريات احمللية والعاملية وفقاً ملتغري الدرجة العلمية، وسنوات اخلربة.
ملعرفة مدى وجود فروذ من عدمها بني متوسطات درجات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل  T TEST"اختبارت ت .2

جبامعة تبوك يف ضوء بعا املتغريات احمللية والعاملية، وفقاً ملتغري النوع.
 .املتوسطات احلسابية .3
 .االحنراف املعياري .4

عرض نتائج الدراسة امليدانية:

جد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء نتائج السؤال الثاين: هل تو 
 بعا االجتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري )النوع، الدرجة العلمية، سنوات اخلربة(؟

ازليا حسب املتوسط كما يلي:وقد ب حساب املتوسط واالحنراف معياري لكل بند من بنود االستبانة وترتيبها تن

 (2جدول )
قيم المتوسط واالنحراف المعياري لبنود االستبانة

م
رقم 
البند

املتوسطالبند
االحنراف 
املعياري

13
التوسع يف عقد الدورات التدريبية والتعليمية للعاملني باهليئات واملؤسسات احلكومية 

 واخلاصة.
4.34 0.89 

24
املنتجة اليت تتفاعل إجيابياً مع اجملتمع مثل تإجراء البحوث املرتبطة تطبيق نظام اجلامعة 

 حبل املشكالت اإلنتاجية اليت تواجه القطاعات الصناعية واإلنتاجية واخلدميةت.
4.26 0.87 

37
استثمار مركز األمري سلطان احلضاري يف إقامة املؤمترات العلمية والثقافية للجمهور 

 يف متويل اجلامعة.واالستفادة من دخلها 
4.26 0.81 

415
نشر الوعي بأيية الوقف بني أفراد اجملتمع اإلسالمي جلذب أموال أكثر لتمويل التعليم 

 اجلامعي.
4.22 0.87 

نتاجية اللتحاذ العاملني هباإلتقدمي تسهيالت خاصة للمؤسسات الصناعية وا 514
للدراسة بربامج التعليم املستمر وخدمة اجملتمع.

4.21 0.85 

 0.85 4.21 تنمية موارد الوقف واستثمارها بالطرذ املتاحة وفق الضوابط الشرعية. 616

76
التوسع يف برامج الدبلومات بكليات اجلامعة وفروعها باألقاليم لكي تسهم يف متويل 

 اجلامعة.
4.20 0.93 

822
جتارية يتم تأجريها أو استثمار جزء من أراضي اجلامعة التجارية على شكل  معات 

 إداررا من قبل اجلامعة.
4.19 1.06 

 0.98 4.18وعقارات سكنية أو جتارية على أن يكون هلا  قبول اجلامعة ما يوقف عليها من أراضٍ  921
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احلق يف اإلشراف عليها و ع استثمارارا.

بكفاءة عن  ريق نفاذ من خالل الربط بني املوارد املتاحة واستغالهلا إلترشيد ا1111
 التخطيط اجليد للموارد البشرية واملادية باجلامعة

4.17 0.92 

استحداث إدارة لتنمية املوارد البديلة لتمويل اجلامعة تضم خرباء متخصصني وتكون 1113
 برئاسة معايل مدير اجلامعة.

4.17 0.90 

 1.00 4.16بناء أوقاف للجامعة واستثمارها لصاه اجلامعة. 1224

1317
بوقف بعا األموال على متويل التعليم  اإلسهاماقيق املشاركة اجملتمعية من خالل 

 اجلامعي.
4.15 0.93 

إصدار  لة امل اسم الوقف تتبع جامعة تبوك هبدف افيز النا  على وقف أمواهلم 1418
 للتعليم.

4.15 1.03 

احلكومية مبنطقة تبوك مقابل رسوم تقدمي األعمال االستشارية للهيئات واملؤسسات 152
 مالية تدفعها هذه املؤسسات للجامعة.

4.13 1.02 

نشاء مراكز لتسويق البحوث واخلدمات اجلامعية على مستوى اجلامعة   لبيع منتجارا إ1611
 مباشرة للجهات املستفيدة )مؤسسات وأفراد(.

4.13 1.06 

 0.93 4.12االقتصار على قطاع اقتصادي واحد.تنويع أنشطة الوقف االقتصادي دون 1721

188
تطبيق نظام التعليم التعاوين الذي يتم بني جامعة تبوك واملؤسسات االنتاجية 

 لزيادة االرتباة واملوائمة بني التعليم اجلامعي وعا  اإلنتان.  والصناعية
4.10 0.92 

واستنهاض يم أفراد اجملتمع جتديد صي  الوقف احلديث مبا يالئم متطلبات العصر، 1919
ليسهموا يف  االت الوقف املختلفة.

4.10 0.93 

إقامة املعارض اخلاصة ببيع الكتب واملالبس واملنتجات اجللدية والغذائية للطالب 219
وأعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة وختصيص الدخل لتمويلها.

4.08 1.08 

 1.16 4.08 اجلامعة الساحلية يف احملافظات يف شكل مشاريع سياحية.استثمار جزء من أراضي  2125

221
التوسع يف تطبيق برامج التعليم املوازي اليت تعتمد على قبول الطلبة بالتعليم اجلامعي 

 والعايل.
4.04 0.98 

235
تطبيق أمناة حمري تقليدية للتعليم اجلامعي تكون أقل تكلفة مثل برامج التعليم املفتود 

 والتعليم عن بعد.
4.04 0.97 

 1.21 4.01تأجري جزء من أراضي اجلامعة بشكل عوائد شهرية. 2423
 1.07 4.00اء وقف عليها للجامعة يف مواقع استثمارية.نشراء أرض وب 2526

2627
 رد بعا مشاريع اجلامعة االستثمارية كوقف من خالل املساية وإتاحة ذل. 

 1.07 3.98ملنسويب اجلامعة.

2712
قامة بعا املباريات الودية بينهما وبني األندية إنشاء بعا الفرذ الرياضية باجلامعة و إ

 1.09 3.90 القومية واملشهورة وختصيص دخلها لتمويل اجلامعة

111.58املتوسط العام لالستبانة = 
الدورات التدريبية والتعليمية للعاملني باهليئات ( وهي ت التوسع يف عقد 3( للعبارة )4.34( أن أعلى متوسط )2يتضت من جدول )

ألن   واملؤسسات احلكومية واخلاصةت ورمبا يرجع ذل. أليية الدورات التدريبية والتعليمية للعاملني باهليئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة
يل االجتاهات واملهارات وحمريها، وهو يف ذل. التدريب يسعى للوفاء باحتياجات األفراد واجلماعات واملؤسسات فيما يتعلق بإكساب وتعد

يقدم من خالل أنواع وأمناة  تلفة منها: التدريب التكميلي، والتدريب التحويلي، والتدريب التجديدي. 
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حوث تإجراء الب :( تطبيق نظام اجلامعة املنتجة اليت تتفاعل إجيابيًا مع اجملتمع مثل4.26كما جاء يف الرتتيب الثاين أعلى متوسط )
ا املرتبطة حبل املشكالت اإلنتاجية اليت تواجه القطاعات الصناعية واإلنتاجية واخلدميةت. ورمبا يفسر ذل. أن اجلامعة املنتجة تقوم ببع

األنشطة اليت اقق من خالهلا موارد مالية، تنعكس بالفائدة عليها وعلى العاملني هبا، بشرة إال تتعارض هذه األنشطة مع الوظائف 
(، 2114(، )احلارثي 2115سية للجامعة وال تؤثر عليها يف تأدية هذه الوظائف، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من )املالكي األسا

 (.2111(، )األمحد 2114(، )البحريي 2116)الطوذ 
دية بينهما وبني األندية القومية نشاء بعا الفرذ الرياضية باجلامعة واقامة بعا املباريات الو إ( هي ت 12( العبارة )3.91وأقلها متوسط ) 

ضية واملشهورة وختصيص دخلها لتمويل اجلامعةت ورمبا يرجع ذل. إىل التقاليد واألعراف اجلامعية اليت ال ابذ التمويل من خالل الفرذ الريا
وإقامة املباريات الودية بينها وبني األندية القومية واملشهورة.

( عضـــوا مـــن أعضــاء هيئـــة التــدريس يف اجلامعـــة، وبعـــد 251ملوافقــة ب تطبيـــق االســـتبانة علــى عينـــة بلغــت )وملعرفــة االجتـــاه العــام لدرجـــة ا    
أشارت النتائج إىل: (T-test)إدخال البيانات واستخدام اختبار )ت( 

 (3جدول )
اختبار )ت( لمعرفة االتجاه العام لدرجة الموافقة على االستبانة 

الفرذ يف الوسط احلريةدرجات  قيمة )ت( ع م عدد العينة
مستوى 
الداللة

251111.5817.4627.6824931.581.11
 (1.15 =α  ) 

( أن أراء العينــة تتجــه حنــو املوافقــة بدرجــة كبــرية علــى العبــارات املوجــودة يف االســتبانة كاجتــاه عــام مــع وجــود فــروذ 3يتضــت مــن اجلــدول )    
 .α= 1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

كايف مبدى أيية هذه املوارد البديلة للتمويل ورمبا يفسر ذل. أن أفراد العينة وهم أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وفروعها لديهم الوعي ال   
من دول العا ، كما تعد عملية توفري املوارد املالية الالزمة  اقضية التمويل اجلامعي من القضايا املهمة اليت تواجه كثريً تعد باجلامعة حيث 

واقع الفعلي أن التمويل احلكومي هو املصدر الوحيد لتطوير التعليم اجلامعي من أهم املشكالت اليت تواجه اجلامعات العربية  حيث يؤكد ال
وأن هناك نقصًا يف املوارد الالزمة لتقدمي تعليم جامعي على درجة عالية من الكفاءة، وأن  ،الذى تعتمد عليه معظم اجلامعات السعودية

(2114حلارثي اجلامعات تفتقد اىل بدائل  تلفة لتنويع مصادر متويلها، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) ا
 و كن تفصيل ذل. على النحو التايل:

هل توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا  (أ
االجتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري )النوع: ذكر/ أنثى(؟ ولإلجابة عن هذا السؤال وبعد إدخال البيانات ب استخدام 

ائج إىل: وقد أشارت النت (T-test)اختبار )ت( 
 (4جدول )

اختبار )ت( لمعرفة الفروق في آراء عينة الدراسة تبعاً لمتغير النوع

( عدم وجود فروذ دالة إحصائيًا بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء 4ويتضت من جدول )     
ة من هذا أيية هذه املوارد البديلة للتمويل باجلامعة لدي أفراد العين يؤكدو بعا االجتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري )النوع: ذكر/ أنثى(، 

 كانوا ذكورا أم إناثا، فهناك شعور باأليية لدى اجلميع. أأعضاء هيئة التدريس باجلامعة سواء 
هل توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا  (ب

مستوى الداللة الفرذ يف الوسط درجات احلرية قيمة )ت( ع م عدد العينة

111.4315.97من الذكور 131
1.182482.391.28

112.8218.94من االناث 121
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أستاذ مساعد(؟  -أستاذ مشارك -)أستاذ  االجتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري الدرجة العلمية
.انت العينة موزعة كالتايلكولإلجابة عن هذا السؤال   

(5جدول )
توزيع العينة بالنسبة لمتغير الدرجة العلمية

النسبة املئوية %العددالدرجة العلمية
21181أستاذ مساعد
2611.4أستاذ مشارك
249.6أستاذ 
251111اجملموع 

( عضو 211%( من إ ايل أفراد العينة بواقع )81( توزيع أفراد العينة حيث  ثل األساتذة املساعدون نسبة )5يتضت من اجلدول )    
( عضو هيئة تدريس، ورمبا يفسر ذل. قرب نشأة جامعة تبوك وفروعها 251هيئة تدريس من إ ايل عدد أفراد العينة البال  عددهم )

 ثلون نسبة  نيإنشائها أقل من تسع سنوات، ومع ذل. أيضا هناك نسبة ال بأ  هبا من األساتذة املشارك اخلمس حيث    ا على
 %(.9.6%( واألساتذة  ثلون نسبة )11.4)

فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا  وملعرفة هل توجد     
أستاذ مساعد(، فقد ب استخدام اليل التباين األحادي  -أستاذ مشارك -جتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري الدرجة العلمية )أستاذ اال

(One Way ANOVA) :وقد أشارت النتائج إىل
(6جدول رقم )

لعلمية تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في آراء عينة الدراسة تبعاً لمتغير الدرجة ا

درجات موع املربعاتالفروذ
احلرية

مستوى الداللة ف مربع الوسط

.1063.572531.787541.1750بني اجملموعات

74887.48247303.19داخل اجملموعات

75951.05249اجملموع

(1.15 =α ) 
العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ( عدم وجود فروذ دالة إحصائياً بني متوسطات أفراد 6ويتضت من اجلدول )

 أستاذ مساعد(. -أستاذ مشارك -ضوء بعا االجتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري الدرجة العلمية )أستاذ 
أساتذة  مكانوا أساتذة أأهذا أيية هذه املوارد البديلة للتمويل باجلامعة لدي أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة سواء  يؤكدو    

 ، فهناك شعور باأليية لدى  يع أعضاء هيئة التدريس على اختالف درجارم العلمية.ينأساتذة مساعد م، أنيمشارك
ية بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا هل توجد فروذ ذات داللة إحصائ (ت

 11أكثر من -سنوات  11إىل أقل من 5 من  -سنوات  5االجتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري سنوات اخلربة )أقل من 
سنوات(؟ وكانت العينة موزعة كالتايل:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 (7جدول )
تغير سنوات الخبرةتوزيع العينة بالنسبة لم

النسبة املئوية %العددسنوات اخلربة
9337.2سنوات 5أقل من 

9337.2سنوات11إىل أقل من 5من 
6425.6سنوات 11أكثر من 

251111اجملموع 

سنوات نسبة 5خربة من ( توزيع أفراد العينة حسب متغري سنوات اخلربة حيث  ثل أعضاء هيئة التدريس األقل 7يتضت من اجلدول )     
سنوات نسبة ( 11)إىل أقل من ( 5)كما  ثل أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم خربة من  ،(93%( من إ ايل أفراد العينة بواقع )37.2)
يس، ( عضو هيئة تدر 251( عضو هيئة تدريس من إ ايل عدد أفراد العينة البال  عددهم )93%( من إ ايل أفراد العينة بواقع )37.2)

%( وهي قريبة اىل حدما من الفئات السابقة ورمبا يفسر ذل. تنوع وتفاوت 25.6سنوات خربة فهم  ثلون نسبة ) (11)أما األكثر من
 سنوات اخلربات لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك وفروعها اخلمس.

 (One Way ANOVA) اسـتخدام اليـل التبـاين األحـادي وملعرفة الفروذ يف آراء عينة الدراسة تبعاً ملتغري سنوات اخلـربة فقـد ب    
وقد أشارت النتائج إىل:

( 8جدول )
.تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في آراء عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 موع املربعاتالفروذ
درجات 
احلرية

مستوى الداللة ف مربع الوسط

683.482341.741.1210.327بني اجملموعات

75267.58247304.73داخل اجملموعات

75951.06249اجملموع
(1.15 =α ) 

( عدم وجود فروذ دالة إحصائياً بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء 8ويتضت من جدول )     
أيية هذه املوارد البديلة للتمويل باجلامعة لدي أفراد العينة من  هذا يؤكدو بعا االجتاهات العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري سنوات اخلربة، 

سنوات(،  (11)أكثر من-سنوات(11)إىل أقل من(5) من -سنوات (5)عضاء هيئة التدريس باجلامعة حسب متغري اخلربة )أقل من أ
فهناك شعور باأليية لدى  يع أعضاء هيئة التدريس على اختالف سنوات اخلربة لديهم.

نتائج البحث: 
 أسفر البحث يف جانبه امليداين عن النتائج التالية:

( أعلى متوسط 3ب حساب املتوسط واالحنراف معياري لكل بند من بنود االستبانة وترتيبها تنازليا حسب املتوسط وجاءت العبارة ) .1
( وهي ت التوسع يف عقد الدورات التدريبية والتعليمية للعاملني باهليئات واملؤسسات احلكومية واخلاصةت، كما جاء يف الرتتيب 4.34)

( تطبيق نظام اجلامعة املنتجة اليت تتفاعل إجيابياً مع اجملتمع مثل تإجراء البحوث املرتبطة حبل املشكالت 4.26) الثاين أعلى متوسط
نشاء بعا الفرذ إ( هي ت 12( العبارة )3.91اإلنتاجية اليت تواجه القطاعات الصناعية واإلنتاجية واخلدميةت وأقلها متوسط )

 املباريات الودية بينهما وبني األندية القومية واملشهورة وختصيص دخلها لتمويل اجلامعةقامة بعا إالرياضية باجلامعة و 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( عضوا من أعضاء هيئة التدريس يف 251وملعرفة االجتاه العام لدرجة املوافقة على االستبانة، ب تطبيق االستبانة على عينة بلغت ) .2
حقل( وجاءت أراء العينة متجهة حنو املوافقة و ضباء، و الوجه، و تيماء، و ، اجلامعة باملقر الرئيسي بتبوك وفروعها اخلمس وهي )أملج

 .α= 1.15بدرجة كبرية على العبارات املوجودة يف االستبانة كاجتاه عام مع وجود فروذ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
للتمويل جبامعة تبوك وفروعها يف بعا االجتاهات  عدم وجود فروذ دالة إحصائيًا بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة .3

 العاملية املعاصرة تُعزى ملتغري )النوع: ذكر/ أنثى(
عدم وجود فروذ دالة إحصائيًا بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات العاملية  .4

 أستاذ مساعد(. -أستاذ مشارك -)أستاذ املعاصرة تُعزى ملتغري الدرجة العلمية 
عدم وجود فروذ دالة إحصائيًا بني متوسطات أفراد العينة حول املوارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات العاملية  .5

نوات(.س( 11)أكثر من -سنوات( 11)إىل أقل من  (5)من  -سنوات  (5)املعاصرة تُعزى ملتغري سنوات اخلربة )أقل من
 عض االتجاهات العالمية المعاصرةب خامسا: التصور المقترح للموارد البديلة للتمويل بجامعة تبوك في ضوء

 خلصايعرض الباحثان فيما يلي ت التصور املقرتد للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعا االجتاهات العاملية املعاصرةت الذي        
، واالستفادة من أهم االجتاهات العاملية املعاصـرة يف  ـال متويـل التعلـيم هعلى أهم أسس متويل التعليم اجلامعي وحمددات إليه من خالل الوقوف

تدريس اجلامعي، واالستفادة من جتربة الوقف اإلسالمي يف جامعة املل. سعود، والدراسة امليدانية اليت ب تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة ال
وفيما يلي حماور التصور املقرتد: جبامعة تبوك،

أوال: أهداف التصور المقترح: 
 يهدف هذا التصور إىل اقيق األهداف التالية:   

ختفيف العبء عن ميزانية الدولة يف متويل اجلامعات السعودية ومنها جامعة تبوك من خالل البحث عن مصادر متويلية  .1
جديدة.

 اسني نوعية التعليم وتطويره جبامعة تبوك من تنويع مصادر التمويل باجلامعة.  .2
  .املشاركة اجملتمعية يف متويل التعليم، من خالل حث اجملتمع مبنطقة تبوك مبختلف فئاته لتمويل التعليم اجلامعي .3
للتمويل باجلامعة، لرتشيد اإلنفاذ واالستخدام مساعدة صناع القرار والقائمني على إدارة جامعة تبوك يف التعرف املوارد البديلة  .4

االمثل للموارد املالية املرصودة للجامعة.
ويقوم على ثالثة حمددات رئيسة وهي: ثانيا: محددات التصور المقترح:

نظام اجلامعة املنتجة. .1
 االستثمارات املادية. .2
 االستثمارات الفكر .3

نظام اجلامعة املنتجة: ومن أهم آليات تطبيق نظام اجلامعة املنتجة ما يلي:  (أ
 إجراء البحوث املرتبطة حبل املشكالت اإلنتاجية اليت تواجه القطاعات الصناعية واإلنتاجية واخلدمية مبنطقة تبوك. .1
لزيادة االرتباة واملوائمة بني التعليم   التعليم التعاوين الذي يتم بني جامعة تبوك واملؤسسات االنتاجية والصناعيةتطبيق نظام  .2

اجلامعي وعا  اإلنتان.

محددات التصور 

المقترح

الجامعة المنتجة نظام

االستثمارات المادية

االستثمارات الفكرية

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



د/ ضيف اهلل بن غضيان محرون العنزي  د/حممد يوسف مرسي نصر      تصور مقرتح للموارد البديلة للتمويل جبامعة تبوك يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 

إقامة املعارض اخلاصة ببيع الكتب واملالبس واملنتجات اجللدية والغذائية للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة  .3
 لدخل لتمويلها.وختصيص ا

االستثمارات املادية: ومن أهم آليات االستثمارات املادية باجلامعة ما يلي:  (ب
استثمار منشآت اجلامعة: مثل: .1

استثمار مركز األمري سلطان احلضاري يف إقامة املؤمترات العلمية والثقافية للجمهور واالستفادة من دخلها يف متويل اجلامعة.-
 اجلامعة التجارية على شكل  معات جتارية يتم تأجريها أو إداررا من قبل اجلامعة.استثمار جزء من أراضي -
 استثمار جزء من أراضي اجلامعة الساحلية يف احملافظات يف شكل مشاريع سياحية.-
 أوقاف اجلامعة: وذل. من خالل: .2

مليار لاير(،  1.65املل. سعود والبالغة )تشجيع املوسرين مبنطقة تبوك باإلسهام يف أوقاف اجلامعة، على حمرار أوقاف جامعة  -
مليار لاير(، وأوقاف جامعة املل. عبد العزيز، واجلامعة اإلسالمية.3.5وأوقاف جامعة املل. فهد للبرتول واملعادن )

 شراء أرض وبناء وقف عليها للجامعة يف مواقع استثمارية.-
، وإتاحة ذل. ملنسويب اجلامعة. رد بعا مشاريع اجلامعة االستثمارية كوقف من خالل املساية-
 تنويع أنشطة الوقف االقتصادي دون االقتصار على قطاع اقتصادي واحد.-
قبول اجلامعة ما يوقف عليها من أراضي وعقارات سكنية أو جتارية على أن يكون هلا احلق يف اإلشراف عليها و ع -

 استثمارارا.
 افيز النا  على وقف أمواهلم للتعليم. إصدار  لة امل اسم الوقف تتبع جامعة تبوك هبدف-

: ومن أهم آليات االستثمارات الفكرية باجلامعة ما يلي:ن( االستثمارات الفكرية
 الكراسي البحثية: وذل. عن  ريق:  .1
استقطاب رجال األعمال يف الشركات واملؤسسات الكربى، مثل: ساب.، وأرامكو، واالتصاالت السعودية، وشركة الكهرباء، -

 موعة من كراسي البحث يف جامعة تبوك. لدعم
 اخلدمات االستشارية: وذل. عن  ريق:  .2
تقدمي اخلدمات االستشارية للهيئات واملؤسسات احلكومية مبنطقة تبوك مقابل رسوم مالية تدفعها هذه املؤسسات للجامعة. -
الربامج املدفوعة: مثل:  .3
 باألقاليم لكي تسهم يف متويل اجلامعة. التوسع يف برامج الدبلومات بكليات اجلامعة وفروعها-
 التوسع يف عقد الدورات التدريبية والتعليمية للعاملني باهليئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة.-
تقدمي تسهيالت خاصة للمؤسسات الصناعية واالنتاجية اللتحاذ العاملني هبا للدراسة بربامج التعليم املستمر وخدمة اجملتمع.-
 تطبيق برامج التعليم املوازي اليت تعتمد على قبول الطلبة بالتعليم اجلامعي والعايل.التوسع يف -
 تطبيق أمناة حمري تقليدية للتعليم اجلامعي تكون أقل تكلفة مثل برامج التعليم املفتود والتعليم عن بعد، والتعلم اإللكرتوين.-

ترشيد االنفاذ: من خالل  .4
هلا بكفاءة، عن  ريق التخطيط اجليد للموارد املادية والبشرية باجلامعة.الربط بني املوارد املتاحة واستغال-

ثالثا: متطلبات التصور المقترح:
يتطلب تنفيذ هذا التصور املقرتد توفري عدة أمور أساسية  كن إ اهلا فيما يلي: 

 اسة معايل مدير اجلامعة تقوم باملهام التالية:استحداث إدارة لتنمية املوارد البديلة لتمويل اجلامعة تضم خرباء متخصصني وتكون برئ .1
 واألهلية، واالستفادة منها يف متويل  إجياد قنوات اتصال بني هذه اإلدارة و يع اهليئات واملؤسسات احلكومية

اجلامعة.
 .إعداد املوازنات للجامعة واديد نصيب كل باب من أبواب املوازنة ومتابعة عمليات الصرف 
  الالزمة لتطويره. رية واملستمرة لتقومي نظام التمويل باجلامعة هبدف إدخال التعديالت عمل الدراسات الدو
 .مراقبة أوجه االنفاذ واملراجعة املالية لكافة االنشطة والربامج 
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يستقبل  لبات املشورة و  ،إنشاء مكتب استشاري يتوىل إحصاء كافة األساتذة واملتخصصني يف كل فروع التخصص الدقيق .2
 املتقدم. وخباصةٍ من دول العا   والدراسات والبحوث من خارن اجلامعة، ويقوم بتسويق خدمات اجلامعة أسوة مبا يتم يف عديدٍ 

التخطيط لالستثمار األمثل للموارد البشرية من الكوادر التدريسية واإلدارية، وذل. عن  ريق تفادى التضخم حمري املربر يف أعداد   .3
 العاملني باجلامعة.

ولوياته على مستوى اجلامعة وفروعها، هبدف أتوسع يف إجراء الدراسات التعليمية ودراسات اجلدوى حول أوجه االنفاذ وألياته و ال .4
 اديد نقاة القوة والضعف ووضع سبل للتغلب على نقاة الضعف. 

ت داخل اجلامعة لدراستها استقصاء مشكالت قطاع اإلنتان املختلفة خارن اجلامعة، واويل هذه املشكالت جلهات االختصا .5
وتقدمي احللول للتغلب عليها.

 بوقف بعا األموال على متويل التعليم اجلامعي. اإلسهامنشر الوعي واقيق املشاركة اجملتمعية من خالل  .6
تنتجه إنشاء مشروعات تنموية تطبق فيها اجلامعة أحدث األساليب اليت تعلمها لطالهبا، واحلصول على مقابل مادي من خالل ما  .7

 هذه املشروعات من منتجات زراعية وصناعية.
نشاء مراكز لتسويق البحوث واخلدمات اجلامعية على مستوى اجلامعة لبيع منتجارا مباشرة للجهات املستفيدة )مؤسسات وأفراد(.إ .8

رابعا: المعوقات التي تواجه تطبيق التصور المقترح: 
 املعوقات، ومن أيها ما يلي:يواجه تطبيق هذا التصور املقرتد بعا    
ضعف العالقة بني اجلامعات ومؤسسات اإلنتان والشركات الصناعية الكربى  مما يؤثر على تسويق البحث العلمي باجلامعات،  .1

ومنها جامعة تبوك.
 النمو االقتصادي للبالد.تأثر املخصصات املالية اليت ختصص ملوازنة اجلامعات احلكومية باملتغريات االقتصادية احمللية والعاملية، و  .2
التشريعات واإلجراءات واهلياكل التنظيمية الضعيفة، األمر الذي يسهم يف زيادة الصعوبات املالية اليت تواجه اجلامعات ومنها   .3

 جامعة تبوك، وتكون عائقا أمام  رذ االستثمار األمثل للموارد املتاحة.
بالبحث العلمي باجلامعات ومنها جامعة تبوك، مما يؤدى إىل إعاقة اجلامعة يف  قلة مرونة القواعد واإلجراءات اإلدارية املتعلقة  .4

التنمية الشاملة للمجتمع.
ضعف املسايات األهلية يف متويل التعليم اجلامعي. .5

خامسا: التغلب على المعوقات التي تواجه تطبيق التصور المقترح: 
التصور املقرتد، مبجموعة من املقرتحات من أيها:   كن التغلب على املعوقات اليت تواجه تطبيق هذا

 تطبيق نظام التقييم واملساءلة يف إدارة جامعة تبوك، ح   كن اقيق األهداف اليت تسعى اجلامعة إىل اقيقها. .1
البحث العلمي تو يد العالقة بني جامعة تبوك ومؤسسات اإلنتان والشركات الصناعية الكربى مبنطقة تبوك  مما يساهم يف تسويق  .2

 باجلامعة.
سن التشريعات واإلجراءات التنظيمية اليت تعطى تسهيالت ضريبية لرجال األعمال والشركات الصناعية اليت تقوم بعمل الشراكة  .3

مع اجلامعات.
 تطوير القواعد واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالبحث العلمي جبامعة تبوك. .4
واهليئات األهلية مبنطقة تبوك من أجل تدعيم اجلامعة وفروعها يف احملافظات باألجهزة تشجيع اجلهود الذاتية لرجال األعمال  .5

والوسائل العلمية اليت اتان إليها يف اقيق رسالتها التعليمية.
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