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مستخلص البحث: هدف البحث إىل التعرف على املتطلبات املستقبلية التنظيمية واألكادميية والبشرية 
واملادية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة، واعتمدت على املنهج الوصفي، 
فقد استخدمت أسلوب دلفاي Delphi، وطُبقت أداة االستبانة يف ثالث جوالت على عينة من اخلرباء 
بلغت )18( خبريًا، وتوصلت الدراسة يف هناية اجلولة الثالثة إىل اتفاق اخلرباء على متطلبات مستقبلية 
لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة، وهي متطلبات تنظيمية من أمهها، تضمني 
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اجلامعة  صيغة  تطبيق  أمهية  مدركني  تدريس  هئية  أعضاء  توافر  أمهها،  من  بشرية  ومتطلبات  العلمي؛ 

الريادية؛ ومتطلبات مادية من أمهها، وجود دعم مايل كاٍف لتمويل برامج وأنشطة اجلامعة الريادية. 
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مقدمة البحث:
     يعد التعليم اجلامعي من أهم املراحل التعليمية ملا له من دور أساسي يف تنمية جوانب 
شخصية الفرد املعرفية والنفسية واالجتماعية، وذلك من خالل إكسابه املعارف واملهارات 
الالزمة ملواجهة احلياة مبختلف تغرياهتا االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية، كما 
يعد العنصر األساسي يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات، إذ يعمل 

على رفع مستوى املعيشة، وزيادة النمو االقتصادي واحلضاري.
وتعددت صيغ وأساليب ومناذج التعليم اجلامعي يف الدول املتقدمة، فقد استحدثت 
هذه الدول صيغ خمتلفة نتيجة للتطورات التقنية واملعرفية، فظهرت صيغة اجلامعة املفتوحة 
إجراء  على  تركز  اليت  املخترب  اجلامعة  بُعد، وصيغة  عن  التعليم  طريقة  على  تعتمد  اليت 
تفاعل  تعتمد يف  اليت  اجلامعة اإللكرتونية  التطبيقية، وكذلك صيغة  التجارب والبحوث 
مجيع عناصر العملية التعليمية على اإلنرتنت، وأيًضا صيغة اجلامعة املنتجة الذي يهدف 
إىل حتقيق اجلامعة عائد مايل من خالل أنشطتها املختلفة )اخلطيب، 2015(، وكذلك 
الريادية اليت تركز على تطوير وظائف اجلامعة لتؤدي دورًا واضًحا  هناك صيغة اجلامعة 
واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية  واملسامهة  األعمال،  وريادة  االبتكار  منظومة  دعم  يف 

)عبدالوهاب، 2018(.
وتأيت احلاجة لتبين اجلامعات صيغة اجلامعة الريادية جملموعة من العوامل اليت حتدد 
املعرفة، وحتقيق االستفادة  إنتاج  التغريات يف  إذ تعمل على مواكبة  الصيغة،  أمهية هذه 
وبناء  اخلرجيني،  توظيف  وتعزيز  املناسبة،  العلمية  البحوث  وإجراء  الرقمي،  التحول  من 
الشراكات بني اجلامعة واألطراف املختلفة يف اجملتمع، واملسامهة يف تنمية القيم واملهارات 
القرار،  اختاذ  ومهارة  العمل،  وأمهية  املعرفة،  بقيمة  واإلميان  االستقاللية،  الريادية كقيمة 
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والتواصل، والتفاوض، وحل املشكالت، والعمل التعاوين )أبو لبهان، 2018(.
وجتدر اإلشارة إىل أن بداية ظهور مفهوم اجلامعة الريادية كان يف أوروبا والواليات 
امليالدية، وقد  التسعينات  بنهاية  املفهوم  بدايات هذا  األمريكية، حيث كانت  املتحدة 
لديها  الريادة، وكذلك  مقررات  تدريس  أمريكا على  األوىل يف  األربعني جامعة  عملت 
مراكز تتعلق بالريادة، ويف عام )2005( أصبح )80%( من اجلامعات األمريكية لديها 
مراكز ريادية مبسميات خمتلفة، إذ أدركت هذه اجلامعات أمهية الربط بني النظرية والتطبيق، 

وتوظيف النظرية واملعرفة يف ميدان العمل )السلطان، 2016(.
وقد تعددت تعريفات اجلامعة الريادية، فقد  أشار غوريريو- كانو وكرييب وأوربانو 
جامع  تعريف  على  االتفاق  عدم  إىل   Guerrero-Cano, Kirby, and Urbano (2006)

ملفهوم اجلامعة الريادية، إال أنه قام بعض الباحثني بتعريفها، إذ يراها احلجار )2018( 
بأهنا اجلامعة اليت تعمل على تقدمي خدمات وبرامج إبداعية يف جمال التعليم والبحث 
العلمي وخدمة اجملتمع، لتتبوأ بني اجلامعات مكانًا مميًزا، كما تستوعب وتتنبأ باملخاطر 
وتستثمرها كفرص إجيابية، وهلا دور سّباق يف التقدم والتطور الذي يشعر به املستفيدون 
للتعليم  مستقبلية  رؤية  بأهنا   )2016( وأمحد  حممود  يراها  واجملتمع، كما  والعاملون 
اجلامعي، حتقق وظيفته الثالثة وهي التنمية االجتماعية واالقتصادية، لتصبح اجلامعات 
منظمات ريادية وفًقا ألدوارها اجلديدة، لتقوم بإنتاج املعرفة ونشرها واستثمارها لتصبح 

عاماًل مهمًّا يف النمو االجتماعي واالقتصادي.
وتعمل اجلامعات اليت تتبىن صيغة اجلامعة الريادية على حتقيق عدة أهداف، واملتمثلة 
يف دعم أنظمة االبتكار واالقتصاد الوطين، ومواكبة املستجدات العاملية واحمللية، وااللتزام 
التنظيمية للجامعة،  القدرات  التميز األكادميي، وتطوير  باملسؤولية االجتماعية، وحتقيق 
للجامعة  تقليدية  غري  متويلية  مصادر  وإجياد  اجلامعة،  خلرجيي  الريادية  املهارات  وتنمية 

)عبدالوهاب، 2018(.
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كما أن هناك متطلبات أساسية ينبغي األخذ هبا لتأسيس جامعات ريادية، تتمثل 
يف حتويل دور اجلامعة من الرتكيز على التوظيف إىل الرتكيز على مبدأ إجياد فرص العمل، 
والشراكة احلقيقية بني اجلامعة واجملتمع احمللي، وكذلك االهتمام على نقل التقنية واملعرفة 
من خالل التواصل الوثيق مع اجلامعات املتقدمة يف جمال ريادة األعمال، وأيًضا الرتكيز 
على التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار، باإلضافة إىل وجود قيادة قادرة على توفري 

اإلمكانات املادية واملعنوية لرواد األعمال )جامعة دار العلوم، 2016(.
يف  للطلبة  الريادية  الرتبية  متطلبات  إىل   )2017( حممود  يشري  السياق  ذات  ويف 
اجلامعات، من خالل حتقيق املتطلبات التشريعية، كالرتكيز على تعليم الريادة يف رسالة 
املتطلبات  حتقيق  وكذلك  الريادية،  املهارات  لتعزيز  الالزمة  التشريعات  ووضع  اجلامعة، 
البشرية كرفع كفاءة الطلبة، وتغيري تفكريهم ألمناط تعتمد على اإلبداع واالبتكار، وبناء 
اجتاهات إجيابية لديهم جتاه األعمال الريادية، باإلضافة إىل حتقيق املتطلبات املادية كتوفري 
الفنية،  املتطلبات  التمويل من خالل قروض ميسرة، وأيضا حتقيق  املالية، وتوفري  املوارد 

كتوفري البينة التحتية، والتحول إىل بيئة تقنية كاملة.
أجرى  فقد  الريادية،  اجلامعة  صيغة  تناولت  اليت  السابقة  الدراسات  تعددت  وقد 
غوريريو- كانو وكرييب وأوربانو Guerrero-Cano, Kirby, and Urbano (2006) دراسة هدفت 
إىل استعراض الدراسات السابقة املتعلقة بالعوامل البيئية النظامية وغري النظامية اليت تؤثّر 
يف إنشاء اجلامعة الريادية وتطويرها، واعتمدت الدراسة على نظرية االقتصاد املؤسسي، 
النظامية اليت قام  العوامل  خاصة أعمال نورث North (1990، 2005)، وتوصلت إىل أن 
عليها اإلطار النظري للدراسة هي البنية النظامية واحلوكمة وإجراءات دعم إنشاء مشاريع 
أعمال جديدة والتعليم الريادي، بينما مشلت العوامل غري النظامية اجتاهات جمتمع اجلامعة 

وطرق تدريس ريادة األعمال واألدوار النموذجية ونظام احلوافز.
وقام هانونHannon  (2013)  بدراسة هدفت إىل التعرف على التحديات اليت تواجه 
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اجلامعات للتحول إىل جامعات ريادية وهتيئة البيئات لتطوير أمناط التفكري والسلوكيات 
للمركز  التنفيذي  املدير  بصفته  السابق  دوره  على  دراسته  الباحث يف  واعتمد  الريادية، 
وأبرزت  األوروبية،  باملفوضية  احلايل  وعمله  املتحدة  باململكة  التعليم  يف  للريادة  القومي 
الدراسة عدًدا من التحديات اليت تواجه التحول إىل اجلامعة الريادية، أمهها، إدراك أمهية 
املعارف  تنظيم  وإعادة  التنظيمي  والتحول  العايل،  التعليم  ومفهومها يف  األعمال  ريادة 
واألفراد والفرص، ونقص املسارات األكادميية املهنية ملن يرغبون يف مواصلة ريادة األعمال 
يف مؤسسات التعليم العايل، خاصة ما يتعلق باملؤسسات البحثية، وإعادة مواءمة القيم 

والثقافة التنظيمية وتغيري أمناط التفكري لدى األفراد. 
وقام عبدالقادر )2014( بدراسة هدفت إىل التعرف على املعوقات اليت تواجه كلية 
الريادية، واستخدمت  املنظمة  التحول حنو  بالعراق يف  األنبار  اإلدارة واالقتصاد جبامعة 
الدراسة املنهج االستقرائي، إذ طبقت أداة االستبانة على عينة بلغت )86( من أعضاء 
هيئة التدريس يف كلية اإلدارة واالقتصاد، وتوصلت الدراسة إىل أن أهم معوقات حتول 
الريادية هو ضعف مستوى املخرجات، واملعوقات  املنظمة  كلية اإلدارة واالقتصاد حنو 

التنظيمية، وقيود اإلدارة العليا.
إىل  هدفت  وسوسSperrer, Müller, and Soos (2016) بدراسة  ومولري  سبيري  وقام 
عرض وتقييم واقع تطبيق مفهوم اجلامعة الريادية لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس 
باجلامعات التكنولوجية يف النمسا من خالل عرض الربامج واملبادرات احلالية يف اجلامعات 
الثالث املكّونة لرابطة جامعات التكنولوجيا يف النمسا، هي جامعة غراتس للتكنولوجيا 
وجامعة فيينا للتكنولوجيا وجامعة ليوبني، واستخدمت الدراسة أداة االستبانة، فقد طبقت 
على ممثلي هذه اجلامعات، وتوصلت الدراسة إىل أن منوذج اجلامعة الريادية ميثل خطوة 
مستقبلية يف سبيل السعي إىل تطوير التعليم العايل، كما أنه ال تزال هناك فرصة إلجراء 
مزيد من التحسينات يف رابطة جامعات التكنولوجيا يف النمسا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز 
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الروح الريادية لدى الطالب.
لتحويل  مقرتح  تصور  تقدمي  إىل  هدفت  دراسة   )2016( وأمحد  حممود  وأجرى 
املصرية إىل جامعات ريادية يف ضوء االستفادة من جتربة جامعيت كامربيدج  اجلامعات 
وسنغافورة الوطنية، واعتمدت الدراسة على مدخل حل املشكالت منهج براين هوملز يف 
دراسة الرتبية املقارنة، وتوصلت الدراسة إىل وضع تصور لتحويل اجلامعات املصرية إىل 
جامعات ريادية يف ضوء استفادهتا من جتربة جامعيت كامربيدج وسنغافورة الوطنية، اشتمل 
على فلسفة التصور، ومالحمه، ومتطلبات تنفيذه، وركائزه، والتحديات اليت تقف عائًقا 

أمام حتقيقه.  
ريادة  ثقافة  تنمية  واقع  على  التعرف  إىل  هدفت  بدراسة   )2017( املخيزمي  وقام 
األعمال لطالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، والكشف عن املعوقات اليت 
التعرف على املقرتحات اليت  تواجهها يف تنمية ثقافة ريادة األعمال للطالب، وكذلك 
تسهم يف تنميتها لدى الطالب، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، إذ طبقت 
أداة االستبانة على عينة بلغت )240( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام 
ثقافة ريادة األعمال  تنمية  أن واقع  الدراسة إىل  حممد بن سعود اإلسالمية، وتوصلت 
لطالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء 
بدرجة متوسطة، كما توصلت إىل أن أبرز املعوقات اليت تواجه الطالب يف تنمية ثقافة 
ريادة األعمال هو وجود ثقافة لدى الطالب توجههم إىل الرغبة بالوظائف احلكومية، 
وكذلك توصلت إىل أن أبرز املقرتحات اليت قد تسهم يف تنمية ثقافة ريادة األعمال هو 

ختصيص ميزانية سنوية تدعم األفكار اإلبداعية.
وأجرى حممود )2017( دراسة هدفت إىل التعرف على الرتبية الريادية ومتطلباهتا 
يف التعليم اجلامعي فی ضوء اقتصاد املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة 
سوهاج، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، حيث مت تطبيق أداة االستبانة على عينة 
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بلغت )187( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس جبامعة سوهاج، وتوصلت الدراسة إىل أن 
متطلبات الرتبية الريادية تتمثل يف املتطلبات التشريعية واإلدارية والبشرية واملادية والفنية 
والتجهيزية، كما توصلت إىل العديد من املعوقات اليت تواجه الرتبية الريادية ومن أمهها، 
ضعف ثقافة الريادة لدى أفراد اجملتمع اجلامعي، ومقاومة التغيري من قبل بعض أفراد إدارة 

اجلامعة، وضعف الشراكة بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع.
املفاهيمي  اإلطار  على  التعرف  إىل  هدفت  دراسة   )2018( لبهان  أبو  وأجرت 
للجامعات الريادية، ومعايري تقييمها، ورصد أهم ممارسات بعض مناذجها من اجلامعات 
لالنتقال  مقرتحة  رؤية  إىل  وتوصلت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  العاملية، 
باجلامعات املصرية إىل جامعات ريادية متثلت يف تعزيز بيئة اجلامعة من خالل ثقافتها 
وتعزيز  املعنية،  األطراف  لدى  الريادي  والتأهيل  وقيادهتا،  وممارستها  وعملياهتا  ونظمها 

التدريس والتعليم الريادي.
 Pugh, Lamine, Jack, and وهاملتون   وجاك  والمني  بوغ  دراسة  تناولت  يف حني 
Hamilton (2018) مفهوم اجلامعة الريادية من خالل حبث األدوار واألنشطة اليت تقوم هبا 

األقسام األكادميية املتخصصة يف ريادة األعمال يف دفع عجلة نواتج التنمية االقتصادية 
اإلقليمية، حيث قامت الدراسة مبقارنة بني قسمني كبريين وفاعلني لريادة األعمال، مها 
قسم ريادة األعمال بإميليون ومعهد ريادة األعمال وتنمية املشاريع جبامعة النكسرت، كما 
أجريت مقابلة شبه منظمة مع عدد من املسؤولني من املستويات االسرتاتيجية أو اإلدارية، 
الريادية تؤدي أدوارًا حملية وإقليمية ودولية، كما أن  وتوصلت الدراسة إىل أن األقسام 
أعضاء هيئة التدريس فيها يتعاونون مع مؤسسات األعمال وغريها من املؤسسات بصفة 

رمسية أو غري رمسية على مستوى العامل.   
وقام احلجار بدراسة )2018( هدفت إىل وضع اسرتاتيجية مقرتحة لتحويل جامعة 
االستشرايف،  واملنهج  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  ريادية،  إىل جامعة  األقصى 
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حيث مت استخدام أداة االستبانة على عينة بلغت )102( أكادميًيا، وتوصلت الدراسة إىل 
أن درجة توافر اخلصائص الريادية كان ضعيًفا، وكذلك توصلت إىل معوقات التحول إىل 
جامعة ريادية متثلت بالرتتيب يف معوقات اجتماعية وسياسية ومعوقات مالية ومعوقات 
إدارية ومعوقات تقنية ومعوقات بشرية، وباإلضافة إىل ذلك توصلت إىل وضع اسرتاتيجية 

مقرتحة للتحول إىل جامعة ريادية.
التحول  مسارات  على  التعرف  إىل  دراسة هدفت   )2018( عبدالوهاب  وأجرت 
املنهج  واستخدمت  الريادية،  اجلامعة  صيغة  حنو  املصري  اجلامعي  التعليم  مبؤسسات 
الوصفي التحليلي ومنهج التحليل املستقبلي، وتوصلت الدراسة إىل صياغة ثالثة مسارات 
للتحول باجلامعات املصرية إىل صيغة اجلامعة الريادية هي: السيناريو االمتدادي، ويرتكز 
على البقاء على الواقع احلايل، والسيناريو اإلصالحي ويركز على البدء يف تأسيس توجه 
والسيناريو  القائم،  اإلسرتاتيجي  الفكر  مع  الريادي  الفكر  دمج  من خالل  اسرتاتيجي 

االبتكاري، ويطرح طرق تبين منوذج اجلامعة الريادية. 
وقام موسى )2018( بدراسة هدفت إىل وضع تصور مقرتح لتطبيق منظومة ريادة 
األعمال جبامعات اململكة العربية السعودية، وذلك من خالل إجراء مقارنة حول منظومة 
ريادة األعمال جبامعات كل من سنغافورة وتايوان واململكة العربية السعودية، واستخدمت 
لتطبيق  مقرتح  تصور  إىل  الدراسة  وتوصلت  برييداي(،  )مدخل  املقارن  املنهج  الدراسة 
التصور، ومنطلقاته،  السعودية، اشتمل على فلسفة  باجلامعات  منظومة ريادة األعمال 

واسسه، ومكوناته، ومتطلبات ومعوقات التنفيذ.
 Klofsten, وورايت  وأوربانو  وميان  وغرييرو  وفيول  دراسة كلوفستني  واستعرضت 
Fayolle, Guerrero, Mian, Urbano & Wright (2019) عدًدا خاصًّا ضم )8( أحباث من 

أوروبا وآسيا والواليات املتحدة من جمال اإلدارة واجملاالت ذات الصلة حول التحديات 
االسرتاتيجية اليت تواجه اجلامعة الريادية، وتوصلت الدراسة إىل تعدد معاين مفهوم اجلامعة 
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على  بصورة كبرية  احلالية  األكادميية  البيئة  تؤثر  األكادميي، حيث  السياق  وفق  الريادية 
إىل  وباإلضافة  البحثي،  للتعاون  اخلارجيني  الشركاء  واختيار  األعمال  ريادة  االجتاه حنو 
الريادية  للجامعة  احلقيقي  واملعين  والتصورات  التعريفات  اجلامعة  قادة  نشر  أمهية  ذلك 

داخل اجلامعة. 
ويتضح من خالل عرض الدراسات السابقة صلتها مبوضوع الدراسة املتعلق باجلامعة 
الريادية، حيث يتضح أن بعض الدراسات كانت عبارة عن دراسات نظرية وضعت تصورًا 
عبدالوهاب  ودراسة  لبهان )2018(،  أبو  دراسة  الريادية كدراسة  اجلامعة  إىل  للتحول 
)2018(، ودراسة حممود وأمحد )2016(، وهناك بعض الدراسات ركزت على جانب 
موسى  للطالب كدراسة  األعمال  ريادة  وهو  الريادية  اجلامعة  صيغة  مفهوم  يف  واحد 
 Pugh, وهاملتون  وجاك  والمني  بوغ  ودراسة   ،)2017( املخيزمي  ودراسة   ،)2018(
تناولت  اليت  الدراسات  بعض  هناك  أن  كما   ،)Lamine, Jack, and Hamilton (2018

الريادية كدراسة هانونHannon  (2013(، ودراسة عبدالقادر  اجلامعة  معوقات وحتديات 
وميان  وغرييرو  وفيول  دراسة كلوفستني  ودراسة   ،)2017( حممود  ودراسة   ،)2014(
وأوربانو وورايت ،Klofsten, Fayolle, Guerrero, Mian, Urbano & Wright (2019) يف حني 
الدراسة احلالية قد ناقشت املتطلبات املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات 
السعودية الناشئة من خالل استطالع رأي اخلرباء وفق أسلوب دلفاي، وهبذا تعد الدراسة 
األوىل اليت تناولت هذا اجلانب )حسب علم الباحث(. وقد استفادت من الدراسات 
السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة، وتوضيح اخللفية النظرية هلا، واختيار املنهجية املناسبة، 

وبناء االستبانة املفتوحة يف اجلولة األوىل، وكذلك يف مناقشة النتائج وتفسريها.
مشكلة البحث:

تأيت صيغة اجلامعة الريادية استجابة لألدوار املتجددة للتعليم اجلامعي اليت فرضتها 
املتغريات العاملية واإلقليمية واحمللية، لذلك استشعرت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية 
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بعنوان   )2019( عام  هناية  عمل يف  بورشة  مؤخرًا  القيام  إىل  دعاها  مما  اجلانب،  هذا 
واالبتكار،  للبحث  الوزارة  وكالة  أقامتها  القيمة"  وخلق  الريادية  اجلامعات  "اسرتاتيجية 
لتطبيق  العام للوكالة  التوجه  حيث مت فيها االلتقاء بقيادات اجلامعات الطالعهم على 

صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية )وزارة التعليم، 2020(.
لذا  الريادية،  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  التوجه  أمهية  الرتبويون  الباحثون  استشعر  وقد 
تطبيق  أمهية  اليت تؤكد على  النتائج والتوصيات  العلمية إىل بعض  توصلوا يف دراساهتم 
هذه الصيغة، حيث أوصت دراسة املبرييك والشيباين )2016( بضرورة خلق منظومة 
باعتماد   )2017( املخيزمي  أوصى  السعودية، كما  اجلامعات  األعمال يف  لريادة  حمفزة 
تطبيق اجلامعة خطة خاصة بريادة األعمال توضح فيها معايري وآليات التطبيق، وكذلك 
رأت دراسة جامعة دار العلوم ) 2016( بأنه ما زالت ثقافة اجلامعة الريادية ضعيفة يف 

اجلامعات السعودية.
على  لتؤكد   )2030( السعودية  العربية  اململكة  رؤية  جاءت  أخرى  جهة  ومن 
اإلبداعية  املهارات  ميتلك  جيل  وإعداد  الوطين،  االقتصادي  تنمية  يف  اجلامعات  دور 
واالبتكارية، وكذلك االهتمام باملنشآت الصغرية واملتوسطة )جملس الشؤون االقتصادية 
والتنمية، 2016(، مما يتطلب ذلك من اجلامعات تبين صيغة جديدة تكون قادرة على 

حتقيق هذه الرؤية.
نشأت  واليت  السعودي  اجلامعي  التعليم  منظومة  من  الناشئة جزء  اجلامعات  وتعد 
خالل عام )1424( وما بعده، حيث يعّول على هذه اجلامعات تنمية اجملتمعات اليت 
تنتمي إليها، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، إال أن هناك بعض املشكالت اليت تواجهها، كموقعها 
على  يرتتب  مما  االقتصادية،  األنشطة  ذات  الكربى  املدن  مراكز  عن  بعيدة  مناطق  يف 
االقتصادية  العلمي والشراكة  للبحث  اقتصاديًّا واجتماعيًّا  مناسبة  بيئة  توافر  ذلك عدم 
مع الشركات املنتجة )مركز البحوث والدراسات، 2014(، وقد أشار باجنيد والزهراين 
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)1435( إىل التحديات اليت تواجه اجلامعات السعودية الناشئة واملتمثلة يف مدى قدرهتا 
على تلبية حاجات وتوجهات أبناء الوطن، وقلة الكوادر الوطنية املؤهلة، وعدم اكتمال 
متيزًا،  هلا  فيها حتقق  داخلية  أنظمة  األكادميية، وعدم وجود  اخلربة  وقلة  التحتية،  بنيتها 
وكذلك أشارت دراسة الروقي )2016( إىل ضعف دور عضو هئية التدريس يف بعض 
العلمية  البحوث  مراكز  عن  وبعدها  العلمي،  البحث  يف  الناشئة  السعودية  اجلامعات 
الرائدة، وأيًضا أشارت دراسة العنزي )2011( إىل ضعف مهارات البحث العلمي لدى 

بعض أعضاء هئية التدريس باجلامعات السعودية الناشئة.
الناشئة،  السعودية  اجلامعات  بالعمل يف إحدى  الباحث  وجتدر اإلشارة إىل خربة 
اعتماد  للطلبة، ومت  األساسية  بالكفاءات  يتعلق  يعمل حاليًّا من ضمن مشروع  حيث 
إكساهبا  على  اجلامعة  ستعمل  اليت  الكفاءات  هذه  ضمن  من  األعمال  ريادة  كفاءة 
للطلبة، مما يعين أنه بدأت بعض اجلامعات السعودية الناشئة بالتوجه لتطبيق بعض مفاهيم 

صيغة اجلامعة الريادية.
وبناء على ما سبق، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن املتطلبات املستقبلية 
تتحدد مشكلة  وبذلك  الناشئة،  السعودية  اجلامعات  الريادية يف  اجلامعة  لتطبيق صيغة 
يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  املتطلبات  ما  التايل:  السؤال  يف  الدراسة 

اجلامعات السعودية الناشئة؟
أسئلة البحث:

أجاب البحث عن األسئلة التالية: 
1- ما املتطلبات التنظيمية املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات 

السعودية الناشئة؟ 
2- ما املتطلبات األكادميية املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات 

السعودية الناشئة ؟
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اجلامعات  يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  البشرية  املتطلبات  ما   -3
السعودية الناشئة ؟

اجلامعات  يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  املادية  املتطلبات  ما   -4
السعودية الناشئة ؟

أمهية البحث:
وهي  الريادية،  اجلامعة  ملوضوع صيغة  مناقشتها  للدراسة يف  النظرية  األمهية  تتمثل 
صيغة حديثة من صيغ التعليم العايل، كما أهنا أضافت للمكتبة الرتبوية تصنيًفا للمتطلبات 
املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة يتمثل يف املتطلبات 

التنظيمية واملتطلبات األكادميية واملتطلبات البشرية واملتطلبات املادية.
الباحث بأن تسهم نتائج هذه  التطبيقية للدراسة يف أنه يأمل  كما تتمثل األمهية 
الدراسة يف الكشف عن املتطلبات املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات 
السعودية الناشئة مما يساعد يف توجيه صناعة واختاذ القرار ليتوافق مع أولويات التخطيط 
والتطوير يف هذه اجلامعات، كما يؤمل بأن تسهم يف تزويد قياداهتا باملعلومات الالزمة 

لتبين صيغة اجلامعة الريادية.
أهداف البحث:

سعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية: 
الريادية يف  التنظيمية املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة  التعرف على املتطلبات   -1

اجلامعات السعودية الناشئة.
2- التعرف على املتطلبات األكادميية املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف 

اجلامعات السعودية الناشئة .
يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  البشرية  املتطلبات  على  التعرف   -3

اجلامعات السعودية الناشئة. 
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يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  املادية  املتطلبات  على  التعرف   -4
اجلامعات السعودية الناشئة؟

حدود الدراسة: 
   أجريت الدراسة يف إطار احلدود التالية:

املتطلبات املستقبلية لتطبيق صيغة  الدراسة على  1- احلدود املوضوعية: اقتصرت 
اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة.

العام  الصيفي من  الدراسي  الفصل  الدراسة خالل  الزمانية: مت إجراء  2- احلدود 
الدراسي 1441/1440هـ.

3- احلدود املكانية: أجريت الدراسة يف اجلامعات السعودية الناشئة.
الذين حققوا معايري  الدراسة على عينة من اخلرباء  اقتصرت  البشرية:  4- احلدود 

اختيارهم يف هذه الدراسة، كما هو موضح الحًقا يف عينة الدراسة.
مصطلحات البحث:

املتطلبات املستقبلية: تعّرف إجرائيًّا بأهنا املستلزمات واجلوانب الواجب توافرها يف 
اجلامعات السعودية الناشئة حىت تتمكن مستقباًل من تطبيق صيغة اجلامعة الريادية، وحتدد 
هذه املتطلبات من خالل اتفاق اخلرباء عليها عن طريق استجابتهم عن أداة االستبانة يف 

.Delphi ثالث جوالت وفًقا ألسلوب دلفاي
اجلامعة  بأهنا   )2018( عبدالوهاب  يف  ورد  إجرائًيا كما  تعّرف  الريادية:  اجلامعة 
لتقوم  تقليدية  غري  بطريقة  جمتمع  وخدمة  علمي  وحبث  تعليم  من  وظائفها  تؤدي  اليت 
بدور واضًحا يف دعم منظومة االبتكار وريادة األعمال، واملسامهة يف التنمية االقتصادية 

واالجتماعية، واالستثمار يف املعرفة من خالل توفري متطلبات اقتصاد املعرفة.
اجلامعات السعودية الناشئة: تعّرف بأهنا اجلامعات اليت أُنشئت خالل عام )1424( 
وما بعده، وغالًبا كانت يف األصل فروًعا جلامعات قائمة، أو كليات موزعة على مدن 
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باسم  واحدة  مركزية  إدارة  هيكلتها حتت  وإعادة  متجاورة، حيث مت مجعها  وحمافظات 
مشرتك، وهذه اجلامعات هي، جامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الطائف، وجامعة 
وجامعة  حائل،  وجامعة  اجلوف،  وجامعة  الصحية،  للعلوم  عبدالعزيز  بن  سعود  امللك 
الباحة، وجامعة جنران، وجامعة  بنت عبدالرمحن، وجامعة  نورة  جازان، وجامعة األمرية 
عبدالعزيز، وجامعة شقراء،  بن  األمري سطام  الشمالية، وجامعة  احلدود  تبوك، وجامعة 
جدة  وجامعة  بيشة،  وجامعة  الباطن،  حفر  وجامعة  الدمام،  وجامعة  اجملمعة،  وجامعة 

)مركز البحوث والدراسات، 2014(.
منهج البحث: 

اعتمد البحث على املنهج الوصفي، إذ استخدمت أسلوب دلفاي Delphi، هبدف 
يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  املتطلبات  حول  اخلرباء  التفاق  الوصول 
للخرباء  الذهنية  االستثارة  على  دلفاي  أسلوب  يعتمد  إذ  الناشئة،  السعودية  اجلامعات 
بناء على خربهتم وبصريهتم يف جماالت حمددة، إذ يطلب منهم تقدمي توقعات مستقبلية 
حول موضوع معني، ويتم التفاعل فيما بينهم بشكل غري مباشر من خالل عدة جوالت 

)عامر، 2006(.
جمتمع وعينة البحث:

نظًرا لطبيعة الدراسة، ومتطلبات تطبيق أسلوب دلفاي، عمد الباحث إىل اختيار 
عينة قصدية من اخلرباء بلغ عددهم)18( خبريًا، حيث هذا العدد يقع ضمن عدد عينة 
اخلرباء املقبول عند تطبيق أسلوب دلفاي، إذ أكد أفيال Avella (2016) أنه جيب أن ال يقل 
عدد اخلرباء املشاركني يف أسلوب دلفاي عن )10( وال يزيد عن )100(. وقد مت اختيار 

عينة الدراسة وفًقا للشروط التالية:
1- أن تكون رتبهم العلمية يف اجلامعة أستاذ مشارك فما فوق.

2- أال تقل خربهتم يف العمل باجلامعات السعودية عن مخس سنوات.
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3- أن يكون ختصصهم يف جمال موضوع الدراسة وهو فلسفة وسياسات التعليم 
العايل.

4- أن يكون لديهم اهتمام وإسهامات علمية مبوضوع الدراسة.
4-  االستعداد للتعاون مع الباحث يف مجيع جوالت الدراسة.

أداة البحث:
لتحقيق أهداف البحث فقد مت استخدام أداة االستبانة جلمع البيانات، وذلك وفق 

جوالت البحث كما يلي:
الرجوع  بعد  بُنيت  حيث  املفتوحة،  االستبانة  اجلولة  هذه  استخدمت  األوىل:  اجلولة   
لإلطار النظري والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة، وتكونت من جزأين، 
اجلامعة، عدد  الرتبة األكادميية،  اخلبري )االسم،  بيانات عامة عن  يتضمن  األول: 
سنوات اخلربة يف التعليم العايل(، والثاين: يتضمن أربعة أسئلة متثل أسئلة الدراسة 
لتطبيق صيغة  واملادية  والبشرية  واألكادميية  التنظيمية  املستقبلية  باملتطلبات  وتتعلق 
اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة، وقد طُلب من اخلرباء اإلجابة عن 
األسئلة بنقاط مستقلة يف صورة عبارات حتمل كل منها فكرة واحدة، حيث تعد 

هذه املرحلة هي مرحلة توليد األفكار.
بُنيت من األفكار والرؤى  إذ  املغلقة،  الثانية: استخدمت هذه اجلولة االستبانة  اجلولة 
اليت أسفرت عن اخلرباء يف اجلولة األوىل، حيث اشتملت استبانة اجلولة الثانية على 

احملاور التالية:
أ( احملور األول: املتطلبات التنظيمية، وعدد عباراته : )7( عبارات.

ب( احملور الثاين: املتطلبات األكادميية، وعدد عباراهتا : )6( عبارات.
ج( احملور الثالث: املتطلبات البشرية، وعدد عباراهتا: )5( عبارات.

د( احملور الرابع: املتطلبات املادية، وعدد عباراهتا: )7( عبارات.
كما مت إتاحة الفرصة للخبري بإضافة عبارات حتت كل حمور، وقد جاءت االستجابة 



املتطلبات املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة          د. سعود بن رغيان الروييل

91

وفق مقياس ثالثي، نعم، إىل حد ما، ال، ومت اعتماد املقياس التايل لتوضيح مدى موافقة 
اخلرباء حبسب تقسيم الفئات، بناء على قيمة املتوسط احلسايب وذلك على النحو التايل : 

- من )3( إىل )2.34( متثل درجة موافقة مرتفعة.
- من )2.33( إىل )1.67( متثل درجة موافقة متوسطة.

- من )1.66( إىل )1( متثل درجة موافقة منخفضة.
1- اجلولة الثالثة: مت إعداد األداة اخلاصة باجلولة الثالثة وفًقا للنتائج اليت ظهرت يف اجلولة 
الثانية، حيث كانت نسبة املوافقة مرتفعة، فقد تراوحت بني )89%-100%(، كما مت إضافة 
أربع عبارات اليت اقرتحها اخلرباء يف اجلولة الثانية، حيث متت إضافة عبارة واحدة لكل حمور، 
ففي حمور املتطلبات التنظيمية مت إضافة العبارة "وضع آلية لتعزيز الشراكة مع املؤسسات 
اإلنتاجية واخلدمية"، ويف حمور املتطلبات األكادميية مت إضافة العبارة "تسويق البحوث العلمية 
وفًقا الحتياجات اجلهات املستفيدة منها يف اجملتمع"، ويف حمور املتطلبات البشرية مت إضافة 
العبارة "وجود متخصصني يف املشاريع الريادية لتحفيز أعضاء هئية التدريس والطلبة"، ويف 
حمور املتطلبات املادية مت إضافة العبارة " أن تعمل اجلامعة على تنويع مصادر متويلها"، 

واشتملت أداة اجلولة الثالثة على ذات احملاور اليت مت حتديدها يف اجلولة الثانية.
صدق األداة:

للتأكد من صدق األداة مت إخضاعها لإلجراءات التالية:
1- صدق احملكمني:

مت عرض األداة يف جوالهتا الثالث يف صورهتا األولية على تسعة من أعضاء هيئة 
التدريس املتخصصني يف أصول الرتبية، حيث قاموا مبراجعة االستبانة املفتوحة يف اجلولة 
مدى  حول  آرائهم  استطالع  مت  الدراسة، كما  أسئلة  مع  توافقها  من  والتأكد  األوىل 
وضوح صياغة كل عبارة من عبارات االستبانة يف اجلولتني الثانية والثالثة، ومدى أمهيتها 

ومناسبتها للمحور الذي تنتمي إليه.



جملــة جامعــة امللك خالــد للعلوم الرتبوية املجلد )32(، العدد )1( ، ص ص  75- 108  يناير  2021 م .

92

2- صدق االتساق الداخلي:
مت حساب معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني عبارات األداة يف اجلولتني الثانية 
والثالثة والدرجة الكلية واحملور الذي تنتمي إليه، وجاءت مجيع معامالت االرتباط دالة 
إحصائيًّا عند مستوى)0.01(، وهذا يشري إىل صدق االتساق الداخلي جلميع عبارات 
األداة، كما مت حساب معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني احملاور ببعضها والدرجة 
الكلية، وجاءت كذلك مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.01(، 

وهذا يشري إىل صدق االتساق الداخلي حملاور األداة يف كل جولة.    
ثبات األداة:

مت حساب ثبات األداة يف اجلولتني الثانية والثالثة عن طريق استخدام اختبار ألفا 
كرونباخ، حيث بلغ معامل ثبات األداة يف اجلولة الثانية )0.93(، وبلغ يف اجلولة الثالثة 

)0.95(، وهي قيمة مرتفعة، مما يدل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 
إجراءات الدراسة: 

قام الباحث باإلجراءات التالية خالل تطبيق الدراسة، وذلك كما يلي:
1- مت حتديد جمموعة من اخلرباء وفًقا للشروط اليت حددهتا الدراسة.

عن  عبارة  وهي  دلفاي  أسلوب  من  األوىل  باجلولة  اخلاصة  االستبانة  بناء  مت   -2
استبانة مفتوحة تضمنت أسئلة الدراسة األربعة، حيث صممت بشكل إلكرتوين.

3- مت إرسال االستبانة املفتوحة إىل اخلرباء املشاركني عن طريق الربيد اإللكرتوين، 
للحصول على وجهة نظر كل خبري بشكل منفرد.

4- مت حتليل إجابة اخلرباء عن أسئلة االستبانة املفتوحة، وبناء على نتائج التحليل 
مت بناء استبانة مغلقة إلكرتونية خاصة باجلولة الثانية، حيث اشتملت على أربعة حماور. 

5- مت عرض االستبانة على تسعة من احملكمني للتأكد من صدق األداة.
6- مت إرسال االستبانة املغلقة اخلاصة باجلولة الثانية إىل اخلرباء املشاركني عن طريق 
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الربيد اإللكرتوين لإلجابة عنها.
انتهاء اخلرباء من اإلجابة عن االستبانة، مت حتليلها إحصائيًّا، من خالل  7- بعد 
حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، ونسب املوافقة على عبارات كل حمور. 
8-  مت بناء استبانة مغلقة إلكرتونية خاصة باجلولة الثالثة، وفًقا لنتائج اإلجابة عن 
االستبانة يف اجلولة الثانية، حيث كانت نسب املوافقة مرتفعة، فقد تراوحت بني )%89-

100%(، كما مت إضافة أربع عبارات اليت اقرتحها اخلرباء.
9- مت إرسال االستبانة املغلقة اخلاصة باجلولة الثالثة إىل اخلرباء املشاركني عن طريق 

الربيد اإللكرتوين لإلجابة عنها، مع إرفاق نتائج اجلولة الثانية، إلبداء آرائهم حوهلا.
10- بعد انتهاء اخلرباء من اإلجابة عن االستبانة يف جولتها الثالثة، مت اعتماد ما 
جاءت عليه املوافقة بنسبة )90%( فأكثر على أهنا موافقة جلميع اخلرباء، وبعد حتليل 
املوافقة عليها  العبارات يف احملاور األربعة ألن نسبة  االستبانة إحصائيًّا مت اعتماد مجيع 

جتاوزت النسبة احملددة )90%(، حيث ترواحت بني )%92.7-%100(.
الصعوابت اليت واجهها الباحث يف أسلوب دلفاي:

1- صعوبة حتديد جمموعة اخلرباء )عينة الدراسة(، حيث قام الباحث بالتواصل مع جمموعة من 
األكادمييني زمالء التخصص ممن لديهم اخلربة العلمية واملهنية واالهتمام مبوضوع الدراسة، 
والتأكد من استيفاء شروط اختيارهم اليت مت توضيحها سابقا يف عينة الدراسة، كما 
قام الباحث بزيارة املواقع اإللكرتنية للجامعات للبحث عن خرباء مستوفني للشروط.

2- صعوبة احلصول على موافقة بعض اخلرباء لالنضمام إىل عينة الدراسة، نظرًا لكثرة 
االستبانة  عن  باإلجابة  بعضهم  تأخر  إىل  باإلضافة  والعلمية،  العملية  ارتباطاهتم 

خالل جواالت الدراسة.
 األساليب اإلحصائية:

  مت حتليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
املئوية  والنسب  التكرارات  الدراسة،  أسئلة  لإلجابة عن  الدراسة  فاستخدمت   ،(SPSS)
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واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب.
نتائج البحث وتفسريها :

النسيب  والوزن  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  باستخدام  الباحث  قام 
لإلجابة عن أسئلة البحث،  وفيما يلي عرض ومناقشة نتائج اجلولة الثالثة )األخرية( وفًقا 

لتسلسل أسئلة البحث:
أواًل: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: ما املتطلبات التنظيمية املستقبلية لتطبيق 

صيغة اجلامعة الرايدية يف اجلامعات السعودية الناشئة ؟
اجلدول التايل يوضح اإلجابة عن هذا السؤال، وذلك كما يلي :

جدول )1(:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب
 الستجاابت اخلرباء عن املتطلبات التنظيمية 

املتوسط العباراتالرقمالرتبة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

3.000.000100.0تضمني صيغة اجلامعة الريادية يف رؤية ورسالة اجلامعة.11
2.890.32396.3بناء لوائح وأنظمة داعمة لصيغة اجلامعة الريادية.42

وجود بنية حتتية داعمة للجامعة الريادية  )جتهيزات، 13 م
3.000.000100.0معامل، خمتربات(.

وجود جهة استشارية )مركز- مكتب( باجلامعة داعمة 44 م
2.890.32396.3ألعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

2.890.32396.3إنشاء مراكز حبثية متخصصة.  45 م

تطبيق 86 عند  الفكرية  امللكية  تضمن  أنظمة  وضع 
2.780.42892.7األفكار الريادية.

اإلقليم 47 م داخل  للجامعة  وحمفزة  حاضنة  بيئة  وجود 
2.890.32396.3اجلغرايف.   

اإلنتاجية 18 م املؤسسات  مع  الشراكة  لتعزيز  آلية  وضع 
3.000.000100.0واخلدمية.

2.920.18797.3                  املتطلبات التنظيمية
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يتضح من اجلدول )1( أن املتوسط احلسايب العام بلغ  )2.92(، مما يعين موافقة 
اجلامعات  الريادية يف  اجلامعة  لتطبيق صيغة  املستقبلية  التنظيمية  املتطلبات  اخلرباء على 
السعودية الناشئة بنسبة ) 97.3%(، وقد ترواح املتوسط احلسايب الستجاباهتم بني )3- 
2.78(، حيث حصلت مجيع عبارات هذا احملور على نسبة موافقة أكرب من )%90(، 

وجاءت وجهة نظر اخلرباء مرتبة تنازلًيا على النحو التايل:
- العبارة رقم )1( ونصها "تضمني صيغة اجلامعة الريادية يف رؤية ورسالة اجلامعة"، 
وبلغ املتوسط احلسايب هلا )3(، وقد يرجع ذلك إىل أن تضمني صيغة اجلامعة الريادية يف 
رؤية ورسالة اجلامعة يعمل على توجيه العاملني هبا وحتديد املسار اليت جيب أن تسلكه 
الناشئة، وكذلك تكوين تصور مسبق لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف هذه  اجلامعات 

اجلامعات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو لبهان )2018(.  
الريادية )جتهيزات،  بنية حتتية داعمة للجامعة  العبارة رقم )3( ونصها " وجود   -
معامل، خمتربات("، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )3(، وقد يرجع ذلك إىل أمهية وجود بنية 
حتتية لتحقيق برامج وأنشطة اجلامعة الريادية كإجراء البحوث العلمية، واملشاريع التطبيقية، 
حيث تتطلب وجود هذه التجهيزات واملعامل، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبدالوهاب 

.)2018(
اإلنتاجية  املؤسسات  مع  الشراكة  لتعزيز  آلية  " وضع  ونصها   )8( رقم  العبارة   -
واضحة  رؤية  وجود  بأن  ذلك  يفسر  وقد   ،)3( هلا  احلسايب  املتوسط  وبلغ  واخلدمية"، 
الشراكة وحيقق  اإلنتاجية واخلدمية يعمل على جناح هذه  املؤسسات  الشراكة مع  آللية 
أهدافها بعيًدا عن االرجتالية لضمان االستفادة املتبادلة بني اجلامعات الناشئة واملؤسسات 
اإلنتاجية واخلدمية، مما يعمل ذلك على حتقيق رسالة اهداف اجلامعة الريادية، وتتفق هذه 

النتيجة مع دراسة موسى )2018(.
- العبارة رقم )2( ونصها "بناء لوائح وأنظمة داعمة لصيغة اجلامعة الريادية"، وبلغ 
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املتوسط احلسايب هلا )2.89(، وقد يرجع ذلك إىل أن بناء اللوائح واألنظمة اليت تدعم 
صيغة اجلامعة الريادية حيقق تطبيق هذه الصيغة بشكل مؤسسي ومنظم. 

- العبارة رقم )4( ونصها "وجود جهة استشارية )مركز- مكتب( باجلامعة داعمة 
ألعضاء هيئة التدريس والطلبة"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )2.89(، ويفسر الباحث 
وأنشطة  لربامج  والطلبة  التدريس  هئية  أعضاء  توجه  استشارية  بأمهية وجود جهة  ذلك 
وحتقيق  جناحها  لضمان  املختلفة  مشاريعهم  تنفيذ  على  يساعدهم  مما  الريادية  اجلامعة 

الفائدة املرجوة منها، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حممود )2017(.
- العبارة رقم )5( ونصها " إنشاء مراكز حبثية متخصصة"، وبلغ املتوسط احلسايب 
هلا )2.89(، ويرى الباحث أن املراكز البحثية املتخصصة تعمل على إجراء حبوث علمية 
نوعية ذات قيمة اجتماعية واقتصادية مما حيقق رسالة أهداف اجلامعة الريادية، وتتفق هذه 

النتيجة مع دراسة حممود وأمحد )2016(.
اإلقليم  داخل  للجامعة  وحمفزة  حاضنة  بيئة  وجود   " ونصها   )7( رقم  العبارة   -
اجلغرايف"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )2.89(، وقد يرجع ذلك إىل أمهية مناسبة البيئة 
اليت حتتضن اجلامعات الناشئة كوجود شركات ومؤسسات منتجة تعزز البحث العلمي 
والشراكة معها، مما يوجد بيئة اقتصادية واجتماعية تدعم هذه اجلامعات لتساعدها على 

حتقيق صيغة اجلامعة الريادية.
- العبارة رقم )6( ونصها " وضع أنظمة تضمن امللكية الفكرية عند تطبيق األفكار 
الريادية"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )2.78(، وقد يفسر ذلك بأن وجود أنظمة وقوانني 
أصحاهبا  لضمان  وذلك  االبتكارية،  األعمال  تنمية  يف  يساهم  الفكرية  امللكية  حلماية 
وأمحد  حممود  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  والسرقة،  الضياع  من  وحفظها  حقوقهم، 

)2016(، ودراسة حممود )2017(.
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اثنًيا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: ما املتطلبات األكادميية املستقبلية لتطبيق 
صيغة اجلامعة الرايدية يف اجلامعات السعودية الناشئة ؟

اجلدول التايل يوضح اإلجابة عن هذا السؤال، وذلك كما يلي :
جدول )2(:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب الستجاابت اخلرباء عن املتطلبات األكادميية

املتوسط العباراتالرقمالرتبة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

3.000.000100.0تطوير منظومة البحث العلمي.11
3.000.000100.0تطوير منظومة الربامج األكادميية .12م

حتول فلسفة التعليم اجلامعي من التعليم التقليدي 13م
3.000.000100.0إىل التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار. 

والقيم 14م باملفاهيم  الدراسية  املقررات  تضمني 
3.000.000100.0الريادية.

3.000.000100.0استحداث برامج أكادميية خاصة بريادة األعمال.15م

استحداث مقررات دراسية عن ريادة األعمال يف 16م
3.000.000100.0التخصصات املختلفة.

تسويق البحوث العلمية وفًقا الحتياجات اجلهات 17م
3.000.000100.0املستفيدة منها يف اجملتمع.

3.000.000100.0              املتطلبات األكادميية

يتضح من اجلدول )2( أن املتوسط احلسايب العام بلغ  )3(، مما يعين موافقة اخلرباء 
على املتطلبات األكادميية املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية 
املتوسط احلسايب الستجاباهتم يف هذا احملور)3(،  بلغ  بنسبة ) 100%(، وقد  الناشئة 
حيث حصلت مجيع عبارات هذا احملور على نسبة موافقة أكرب من )90%(، إذ حصلت 

مجيعها  )100%(، وجاءت وجهة نظر اخلرباء على النحو التايل: 
العبارة رقم )1( ونصها " تطوير منظومة البحث العلمي"، وبلغ املتوسط احلسايب - 

هلا )3(، ويفسر الباحث ذلك بأن البحث العلمي من أهم ركائز صيغة اجلامعة الريادية، 
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للجامعات  ميكن  عاملية،  معايري  وفق  مشاريعه  والتوسع يف  وإجراءاته  سياساته  فبتطوير 
وأمحد  حممود  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الريادية،  اجلامعة  صيغة  تطبيق  الناشئة 

)2016(، ودراسة احلجار )2018(.
- العبارة رقم )2( ونصها " تطوير منظومة الربامج األكادميية"، وبلغ املتوسط احلسايب 
هلا )3(، وقد يرجع ذلك إىل أن تطوير وحتديث الربامج األكادميية مبا يتوافق مع املتغريات 
احمللية والعاملية يؤدي إىل إعداد الطلبة وتأهيلهم من خالل هذه الربامج مما يكسبهم القيم 
واملعارف واملهارات الريادية، باإلضافة إىل احلصول على خمرجات متميزة متتلك معارف 

ومهارات جديدة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبدالوهاب )2018(.
- إىل التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )3(، ويفسر 
ذلك بأن صيغة اجلامعة الريادية تعتمد على اإلبداع واالبتكار، لذا يتطلب ذلك تطوير 
العملية التعليمية مبا حيقق اجلانب اإلبداعي واالبتكاري لدى الطلبة، حبيث يكون التعليم 
يف اجلامعات الناشئة تعليًما قائًما على اإلبداع واالبتكار،  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

.(2006) Guerrero-Cano, Kirby, and Urbano غوريريو- كانو وكرييب وأوربانو
- العبارة رقم )4( ونصها " تضمني املقررات الدراسية باملفاهيم والقيم الريادية"، وبلغ 
املتوسط احلسايب هلا )3(، والعبارة رقم )5( ونصها " استحداث برامج أكادميية خاصة 
بريادة األعمال"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )3(، والعبارة رقم )6( ونصها "استحداث 
مقررات دراسية عن ريادة األعمال يف التخصصات املختلفة"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا 
)3(، وقد يفسر ذلك برؤية اخلرباء ألمهية الرتكيز على ريادة األعمال من خالل الربامج 
األكادميية، ألهنا ركن أساسي من أركان العملية التعليمية، وموجهة للطلبة بشكل مباشر 
إلكساهبم املفاهيم والقيم الريادية، وذلك من خالل يف املقررات الدراسية املختلفة، وكذلك 
عن طريق استحداث مقررات خاصة بريادة االعمال يف الربامج املختلفة، باإلضافة إىل 
اجملال،  هذا  يف  متخصصني  إلعداد  األعمال  بريادة  خاصة  أكادميية  برامج  استحداث 
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هانون، Hannon (2013) ودراسة املخيزمي )2017(، ودراسة 
موسى )2018(. 

- العبارة رقم )7( ونصها " تسويق البحوث العلمية وفًقا الحتياجات اجلهات املستفيدة 
منها يف اجملتمع"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )3(، وقد يرجع ذلك إىل أن تسويق البحوث 
العلمية يؤدي إىل االستفادة احلقيقة من نتائج هذه البحوث من ِقبل املؤسسات اإلنتاجية 
التنمية  لتحقيق  املؤسسات،  الناشئة وهذه  للجامعات  متبادلة  فائدة  مما حيقق  واخلدمية، 

االجتماعية واالقتصادية باجملتمع، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حممود وأمحد )2016(.
اثلثًا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: ما املتطلبات البشرية املستقبلية لتطبيق 

صيغة اجلامعة الرايدية يف اجلامعات السعودية الناشئة ؟
اجلدول التايل يوضح اإلجابة عن هذا السؤال، وذلك كما يلي :

جدول )3(:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب الستجاابت اخلرباء عن املتطلبات البشرية

املتوسط العباراتالرقمالرتبة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

توافر أعضاء هئية تدريس مدركني أمهية تطبيق صيغة 11
3.000.000100.0اجلامعة الريادية.

صيغة 12م تطبيق  ألمهية  مدركة  جامعية  قيادات  توافر 
3.000.000100.0اجلامعة الريادية.

تطوير مهارات أعضاء هئية التدريس مبا يواكب صيغة 13م
3.000.000100.0اجلامعة الريادية.

توافر كوادر إدارية وفنية مؤهلة وداعمة لصيغة اجلامعة 54
2.890.32396.3الريادية.

استقطاب خرباء يف صيغة اجلامعة الريادية لالستفادة 15م
3.000.000100.0من استشاراهتم.

وجود متخصصني يف املشاريع الريادية لتحفيز أعضاء 56م
2.890.32396.3هئية التدريس والطلبة.

2.940.16298.0            املتطلبات البشرية
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يتضح من اجلدول )3( أن املتوسط احلسايب العام بلغ  )2.94(، مما يعين موافقة 
اجلامعات  يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  البشرية  املتطلبات  على  اخلرباء 
السعودية الناشئة بنسبة ) 98%(، وقد ترواح املتوسط احلسايب الستجاباهتم بني )3- 
2.89(، حيث حصلت مجيع عبارات هذا احملور على نسبة موافقة أكرب من )%90(، 

وجاءت وجهة نظر اخلرباء مرتبة تنازليًّا على النحو التايل: 
- العبارة رقم )1( ونصها " توافر أعضاء هئية تدريس مدركني أمهية تطبيق صيغة 
بأن أعضاء  الباحث ذلك  املتوسط احلسايب هلا )3(، ويفسر  الريادية"، وبلغ  اجلامعة 
برامج  أغلب  تتم  فبواسطتهم  اجلامعة،  العنصر األساسي يف جمتمع  التدريس هم  هئية 
اجلامعة  بصيغة  وعي  لديهم  يكون  أن  الضروري  من  لذلك  الريادية،  اجلامعة  وأنشطة 
الدافعية  لديهم  يكون  حىت  ورسالتها  وأهدافها  وأمهيتها  مفهومها  حيث  من  الريادية 
 ،)2018( عبدالوهاب  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الصيغة،  هذه  لتبين  واحلماس 

ودراسة موسى )2018(.
- العبارة رقم )2( ونصها " توافر قيادات جامعية مدركة ألمهية تطبيق صيغة اجلامعة 
الريادية "، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )3(، وقد يرجع ذلك إىل أن قيادات اجلامعة هم 
واعية  جامعية  قيادة  يلزم وجود  لذا  اجلامعة،  وتوجهات  سياسات  رسم  عن  املسؤولون 
لصيغة اجلامعة الريادية، حىت تأخذ هبذا التوجه وتضمينه يف خطط اجلامعة وبراجمها، وتتفق 

هذه النتيجة مع دراسة أبو لبهان )2018(، ودراسة عبدالوهاب )2018(.
- العبارة رقم )3( ونصها " تطوير مهارات أعضاء هئية التدريس مبا يواكب صيغة 
التنمية  الباحث ذلك بأمهية  املتوسط احلسايب هلا )3(، ويفسر  الريادية"، وبلغ  اجلامعة 
املهنية والعلمية ألعضاء هئية التدريس، وإكساهبم معارف ومهارات جديدة تتناسب مع 
املتطلبات املعرفية واملهارية اليت حتتاجها برامج وأنشطة اجلامعة الريادية، وتتفق هذه النتيجة 
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مع دراسة عبدالوهاب )2018(.
- العبارة رقم )5( ونصها " استقطاب خرباء يف صيغة اجلامعة الريادية لالستفادة 
من استشاراهتم"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )3(، ويفسر الباحث ذلك بأن صيغة اجلامعة 
الريادية من صيغ التعليم العايل احلديثة، لذا تستلزم استقطاب خرباء لتوجيه اجلامعات 
حممود  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  وتطبيقها،  الصيغة  هبذه  األخذ  بكيفية  الناشئة 

.)2017(
- العبارة رقم )4( ونصها " توافر كوادر إدارية وفنية مؤهلة وداعمة لصيغة اجلامعة 
الريادية، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )2.89(، وقد يرجع ذلك إىل أن الكوادر اإلدارية 
والفنية يف جمتمع اجلامعة عنصر ال يقل أمهية عن أعضاء هئية التدريس باجلامعة، وهلم 
هذه  وتتفق  الريادية،  اجلامعة  وأنشطة  برامج  تنفيذ  يف  ومساعدة  داعمة  متعددة  أدوار 

النتيجة مع دراسة عبدالوهاب )2018(.
- العبارة رقم )6( ونصها " وجود متخصصني يف املشاريع الريادية لتحفيز أعضاء 
هئية التدريس والطلبة"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )2.89(، وميكن تفسري ذلك بأمهية 
التحفيز ألعضاء هئية التدريس والطلبة من خالل تقدمي كافة أوجه الدعم هلم من قبل 
متخصصني يف املشاريع الريادية لرفع دافعيتهم جتاه هذه املشاريع عن طريق توضيح أمهيتها 
النتيجة مع  والفوائد اليت تعود عليهم بعد إجنازها، وكيفية تنفيذها بنجاح، وتتفق هذه 

دراسة حممود )2017(.
لتطبيق  املستقبلية  املادية  املتطلبات  ما  الرابع:  املتعلقة ابلسؤال  النتائج  رابًعا: 

صيغة اجلامعة الرايدية يف اجلامعات السعودية الناشئة ؟
اجلدول التايل يوضح اإلجابة عن هذا السؤال، وذلك كما يلي :
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جدول )4(:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب الستجاابت اخلرباء عن املتطلبات املادية

املتوسط العباراتالرقمالرتبة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

وأنشطة 11 برامج  لتمويل  كاٍف  مايل  دعم  وجود 
2.940.23698.0اجلامعة الريادية.

2.780.42892.7أن تكون اجلامعة مستقلة ماليًّا.82
2.890.32396.3توفري الدعم املايل للطلبة للقيام مبشاريعهم الريادية.23

تقدمي الدعم املايل املناسب ألعضاء هئية التدريس 24 م
2.890.32396.3للقيام مبشاريعهم البحثية.

التدريس 25 م هئية  ألعضاء  مالية  مكافآت  تقدمي 
2.890.32396.3املتميزين يف تبين الفكر الريادي.

املشاريع 26 م أصحاب  للطلبة  مالية  مكافآت  تقدمي 
2.890.32396.3الريادية الناجحة.

دعم القطاع اخلاص لربامج وأنشطة اجلامعة الريادية 27 م
ماليًّا.

2.890.32396.3

2.890.32396.3أن تعمل اجلامعة على تنويع مصادر متويلها.28 م

2.880.30296.0                   املتطلبات املادية

يتضح من اجلدول )4( أن املتوسط احلسايب العام بلغ  )2.88(، مما يعين موافقة 
اجلامعات  يف  الريادية  اجلامعة  صيغة  لتطبيق  املستقبلية  املادية  املتطلبات  على  اخلرباء 
السعودية الناشئة بنسبة ) 96%(، وقد ترواح املتوسط احلسايب الستجاباهتم بني )3- 
2.78(، حيث حصلت مجيع عبارات هذا احملور على نسبة موافقة أكرب من )%90(، 

وجاءت وجهة نظر اخلرباء مرتبة تنازليًّا على النحو التايل:
- العبارة رقم )1( ونصها " وجود دعم مايل كاٍف لتمويل برامج وأنشطة اجلامعة 
الريادية"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )2.94(، ويفسر الباحث ذلك بأن برامج وأنشطة 



املتطلبات املستقبلية لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة          د. سعود بن رغيان الروييل

103

اجلامعة الريادية املختلفة تستلزم دعم مايل إلجنازها، لذا يتطلب توفري هذا الدعم بشكل 
كاٍف، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حممود )2017(. 

- العبارة رقم )3( ونصها " توفري الدعم املايل للطلبة للقيام مبشاريعهم الريادية"، 
للقيام  التدريس  هئية  املناسب ألعضاء  املايل  الدعم  تقدمي   " ونصها   )4( رقم  والعبارة 
أن  إىل  ذلك  يرجع  وقد   ،)2.89( هلما  احلسايب  املتوسط  وبلغ  البحثية"،  مبشاريعهم 
ماليًّا   دعًما  تتطلب  البحثية  التدريس  هئية  أعضاء  ومشاريع  الريادية،  الطلبة  مشاريع 
يصعب عليهما توفريه لذا جيب على اجلامعات الناشئة أن تقدم الدعم يف هذا اجلانب، 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة املخيزمي )2017(. 
- العبارة رقم )5( ونصها " تقدمي مكافآت مالية ألعضاء هئية التدريس املتميزين 
يف تبين الفكر الريادي"، والعبارة رقم )6( ونصها " تقدمي مكافآت مالية للطلبة أصحاب 
املشاريع الريادية الناجحة"، وبلغ املتوسط احلسايب هلما )2.89(، وميكن تفسري ذلك بأن 
املكافآت املالية حتّفز أعضاء هئية التدريس والطلبة على املبادرة للقيام باألعمال الريادية 
بتميز، حيث يعد البعد املايل من احلوافز املهمة للفرد للقيام باألعمال بنجاح، وتتفق هذه 
Guerrero-النتيجة مع دراسة احلجار )2018(، ودراسة  غوريريو- كانو وكرييب وأوربانو

Cano, Kirby, and Urbano  (2006).

الريادية  العبارة رقم )7( ونصها " دعم القطاع اخلاص لربامج وأنشطة اجلامعة   -
ماليًّا"، وبلغ املتوسط احلسايب هلا )2.89(، وقد يرجع ذلك إىل أمهية الشراكة اجملتمعية 
بني القطاع اخلاص واجلامعات الناشئة، حبيث يشارك القطاع اخلاص بالدعم املايل للربامج 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الريادية،  اجلامعة  صيغة  حتقق  اليت  املتعددة  واألنشطة 

عبدالوهاب )2018(، ودراسة موسى )2018(.
- العبارة رقم )8( ونصها " أن تعمل اجلامعة على تنويع مصادر متويلها"، وبلغ 
املتوسط احلسايب هلا )2.89(، وقد يرجع ذلك إىل أمهية أن ال تعتمد اجلامعات الناشئة 
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خمتلفة  بطرق  متويلها  تتنوع مصادر  أن  بل جيب  فقط،  احلكومي  التمويل  على مصدر 
لتكن قادرة على متويل نفسها ذاتيًّا، لضمان توافر ميزانيات كافية تدعم براجمها وأنشطتها 
الريادية يف حال تراجع التمويل احلكومي املقدم هلا، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حممود 

وأمحد )2016(.
- العبارة رقم )2( ونصها " أن تكون اجلامعة مستقلة ماليًّا"، وبلغ املتوسط احلسايب 
هلا  الناشئة يضمن  للجامعات  املايل  االستقالل  بأن  تفسري ذلك  هلا )2.78(، وميكن 
لتطبيق  تراه وتقتضيه سياساهتا وخطتها  بالتصرف مبيزانيتها، وتوزيعها حسب ما  املرونة 

صيغة اجلامعة الريادية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبدالوهاب )2018(.
توصيات البحث:

يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، يوصي الباحث مبا يلي:
1- األخذ باملتطلبات املستقبلية التنظيمية واألكادميية والبشرية واملادية اليت توصلت 

هلا الدراسة لتطبيق صيغة اجلامعة الريادية يف اجلامعات السعودية الناشئة. 
2- تطوير اخلطة االسرتاتيجية للجامعات السعودية الناشئة وتضمينها رؤية ورسالة 

اجلامعة الريادية.
3- العمل على تطوير منظومة البحث العلمي يف اجلامعات السعودية الناشئة من 

خالل تطوير سياساته وبراجمه ومشاريعه وإنشاء مراكز متخصصة.
4- عقد دورات تدريبية وحماضرات وندوات ألعضاء هئية التدريس يف اجلامعات 

السعودية الناشئة حول صيغة اجلامعة الريادية لرفع وعيهم جتاهها. 
5- ضرورة توفري دعم مايل كاٍف للجامعات السعودية الناشئة لتمويل برامج وأنشطة 

اجلامعة الريادية.
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