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مضتخلص الدراصُ:

تناولت الدراسة عولمة البحث العممي ودور المسؤولية المجتمعية لمجامعاتت العربية في

تحقيقيا ،واستيدفت التعرؼ عمى أبرز التوجيات االستراتيجية العالمية لعولمة البحث العممي،
وممارسات تطبيقيا في بعض الدوؿ في إطار المسؤولية المجتمعية لمجامعات ،وواقع البحث

العممي بالوطف العربي والكشؼ عف الموارد واالمكانات المتاحة بالوطف العربي وغير مستثمرة

في ىذا المجاؿ ،والتي يمكف أف تمعب دو ارً حيوياً في االرتقاء بالمستوى التنافسي لمبحث
العممي العربي عمى المستوى العالمي واستثماره ،وممارسات جامعات الوطف العربي

لمسؤوليتيا المجتمعية لالرتقاء بالمستوى التنافسي لمبحث العممي العربي في ظؿ تمؾ
التوجيات العالمية إلظيار موقع البحث العممي العربي مف الخريطة التنافسية العالمية .كما

تناولت الدراسة المعوقات التي تحوؿ دوف تفعيؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات بالوطف

العربي لالرتقاء بالمستوى التنافسي العالمي لمبحث العممي واستثماره .وفي ضوء ما توصمت
إلية مف نتائج أسفرت عف وجود حاجة ماسة لتطوير البحث العممي مف أجؿ تحقيؽ عولمتو،

وتفعيؿ دور الجامعات في ىذا األمر قدمت الدراسة استراتيجية مقترحة لتفعيؿ المسؤولية

المجتمعية لمجامعات بالوطف العربي في عولمة البحث العممي واستثماره ،باالستفادة مف

التوجيات االستراتيجية العالمية في ىذا المجاؿ ،وممارسات تطبيقيا بجامعات بعض الدوؿ،
والتي تـ عرضيا بالدراسة.

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ عرض وتحميؿ لألدبيات والدراسات

المتعمقة بالدراسة ،وكذلؾ البيانات واالحصائيات المتاحة في تقارير المنظمات والييئات

الدولية ،وتطبيؽ دراسة استطالعية عمى أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات العربية،
وكذلؾ بعض القائميف عمى المؤسسات المجتمعية المستفيدة مف نتاجات البحث العممي

(مؤسسات إنتاجية -شركات -مؤسسات تقنية....وغيرىا) عف أبرز المشكالت التي تعوؽ
الجامعات في تطوير البحث العممي بالوطف العربي واستثماره ،واحتياجات التطوير .ومدخؿ

الدراسات المستقبمية مف خالؿ استطالع آراء مجموعة مف الخبراء في مجاالت المسؤولية
المجتمعية والبحث العممي والتطوير والجودة بالجامعات العربية حوؿ استشراؼ التوجيات

االستراتيجية المستقبمية لممسؤولية المجتمعية لمجامعات في عولمة البحث العممي واستثماره

بالوطف العربي.

كممات مفتاحية :عولمة -البحث العممي -المسؤولية المجتمعية -الجامعات -التوجيات

االستراتيجية.
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نحو استراتيجية مقترحة لعولمة البحث العلمي واستثماره في ضوء المسؤولية المجتمعية

Towards a proposed strategy for the globalization and investment of
In light of the community responsibility of scientific research
universities

Abstract:
The study tackled the globalization of scientific research and the role of
social responsibility for Arab universities in their achievement. It aimed
to identify the most important global strategic directions for the
globalization of scientific research and its application practices in some
countries in the context of the social responsibility of universities and the
reality of scientific research in the Arab world. In this field, which can
play a vital role in raising the competitive level of Arab scientific research
at the global level and investing it, and the practices of the universities of
the Arab World for their social responsibility to raise the competitive level
Arab scientific research in light of these global trends to show the location
of the Arab scientific research of global competitiveness map. The study
also dealt with the obstacles that prevent the activation of the social
responsibility of universities in the Arab world to improve the global
competitive level of scientific research and investment. The study
presented a proposed strategy to activate the social responsibility of the
universities in the Arab world in the globalization of scientific research
and its investment, taking advantage of the global strategic directions in
this field. , And its application practices in universities of some countries,
which were presented in the study.
The study used the descriptive analytical method by presenting and
analyzing the literature and studies related to the study, as well as the data
and statistics available in the reports of international organizations and
bodies, and the implementation of an pilot study on faculty members in
some Arab universities, , As well as some of the institutions of community
institutions benefiting from the outputs of scientific research (productive
institutions - companies - technical institutions ... and others) About the
most important problems that hinder universities in the development of
scientific research in the Arab world and investment, and development
needs. And the future studies approach Through Viewpoints of the views
of a group of experts in the areas of social responsibility and scientific
research, development and quality in Arab universities on the prospect of
future strategic directions for the social responsibility of universities in the
globalization of scientific research and investment in the Arab world.
Keywords: globalization, scientific research, social responsibility,
universities, strategic directions..
- ٕٔٚ -

نحو استراتيجية مقترحة لعولمة البحث العلمي واستثماره في ضوء المسؤولية المجتمعية

للجامعات.

مكدمُ:
شيد العالـ منذ أوائؿ القرف العشريف تطورات سريعة متالحقة في كافة مجاالت الحياة،
والتي مف أىميا العولمة ،وثورة المعمومات واالتصاالت ،وتزايد حدة المنافسة بيف المؤسسات
العمالقة في األسواؽ المحمية والعالمية كؿ ىذه العوامؿ شكمت الدافع األساسي لنشوء اقتصاد
جديد قائـ عمى المعرفة ًمثؿ تحدي كبير لممنافسة بيف الجامعات في مجاؿ إنتاج المعرفة
والبحث العممي عمى الصعيد العالمي ،وىذا التحدي أدى إلى إبراز الدور المجتمعي الذي يمكف
أف تمارسو الجامعات في تحقيؽ تطوير المجتمعات ،والذي يمثؿ إطار عالقة الجامعات
بالمجتمع وخدمتو وىو ما اصطمح عميو "بالمسؤولية المجتمعية لمجامعات" ،والتي أكدت كثير
مف االتجاىات عمى كافة المستويات المحمية والعالمية عمى أىميتيا ،والتي ال ترتبط فقط
بإحدى وظائؼ الجامعة الثالثة وىي خدمة المجتمع ،بؿ أنيا توجييا في ممارستيا لمدوريف
اآلخريف ،وىما التدريس والب حث العممي؛ فقد أصبح دور المسؤولية المجتمعية ىو تحقيؽ
وظائؼ الجامعة بفعالية وتكامؿ تفاعمي عف طريؽ توجيو كؿ األدوار تجاه ترجمة الجامعات
ألثرىا االستراتيجي اإليجابي في المجتمع ،والذي يعكس مدى تقدـ المجتمع ومؤسساتو
االنتاجية والخدمية ،ومسايرتو لمتقنيات الحديثة لمواكبة التغيرات المحيطة عف طريؽ التعميـ
والبحث والتطوير؛ وىي بذلؾ تجعؿ الجامعة في قمب األحداث المجتمعية ،وتحقؽ ترابطيا مع
المجتمع مف خالؿ قنوات مشاركة فعالة في أنشطة كافة مؤسساتو اإلنتاجية والخدمية ،وىو
ما يندرج تحتو مفيوـ "الشراكات بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع".
ويجب التمييز بيف المسؤولية المجتمعية والشراكة المجتمعية حيث أف مفيوـ المسؤولية
المجتمعية أعـ وأشمؿ ،ويتضمف العديد مف األنشطة التي مف ضمنيا إقامة شراكات مع
مؤسسات المجتمع أو مع جامعات ومراكز بحثية أخرى ،فالمسؤولية المجتمعية لمجامعات
تتخذ عدة صور كمحاربة الفقر ،وتوفير فرص العمؿ ،وتحسيف البيئة ،ودعـ البرامج الخيرية
واالنسانية ،وتطوير البحث العممي لخدمة المجتمع ..وغيرىا ،ويتجاوز مفيوـ تعمـ الخدمات
وتقديـ الخدمة مف أجؿ المجتمع إلى تقديميا بالمشاركة معو ،وارتباط المحتويات التعميمية
باألنشطة الخدمية (عيد.)ٕٓٔ٘،
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وقد أشارت كثير مف الدراسات ألثر تغير أدوار الجامعة في تقدـ المجتمعات ،فعمى سبيؿ
المثاؿ أشار محمود (ٕٗٓٓ) إلى أف الجامعة أصبحت تقود التطوير وتوجو عممية التنمية
المستدامة مف خالؿ ىذا التغير في أدوارىا ،كما أنو نتج عف ذلؾ ثورة عميقة في الجامعة
نفسيا ،ولعؿ مف أىـ نتائج ىذه الثورة أنيا أدت لمتقارب والتداخؿ بيف ثقافة الحرـ الجامعي
وثقافة المجتمع الخارجي ،وىذا التقارب والتداخؿ بيف الثقافتيف وفر لمجامعة السياؽ
االجتماعي الذي ساعد عمى نشرىا لمعمـ كمنيج وحقائؽ ومعرفة ،ووفر الوعي االجتماعي
والثقافي سواء لدى الجميور العاـ ،أو لدى فئة العمماء والباحثيف العامميف في ىذه
المؤسسات ،وأنو لكي يواجو التعميـ الجامعي التزاماتو المتزايدة مف التدريب الفني واإلعداد
لمعمالة المدربة المتوافقة مياراتيا مع متطمبات سوؽ العمؿ ،وانتاج المعرفة التي يتـ تحويميا
لتطبيقات عممية مف خالؿ البحث العممي ،فإنو يحتاج إلي مساعدة كثير مف المؤسسات،
وىذا يتطمب التعاوف النشط بيف اإلدارة الجامعية والشركات التجارية والصناعية واالقتصادية
وقطاعات الخدمات واألعماؿ والحكومات .وأشار السيد ( )ٕٓٔٛإلى أف إقامة شراكات تعاوف
متبادلة بيف ال جامعات وبيف مؤسسات المجتمع خاصة في مجاؿ البحث العممي؛ أدى لنقؿ
العديد مف الجامعات مف برجيا العاجي البعيد عف المجتمع ومشاكمو واحتياجاتو إلى محطات
لخدمة المجتمع .وليس ىذا فحسب بؿ أف بعض الجامعات أصبحت متج ارً لبيع المعرفة التي
تمثؿ نتاجات البحث العممي لتمؾ الجامعات ،وما يتعمؽ بتطبيقاتيا ،والتي تنتشر بجميع أنحاء

العالـ ناشرة معيا صيت البحث العممي بيذه الدوؿ؛ مما يحقؽ عولمتو وما يترتب عميو مف
تحقيؽ عوائد استثمارية نتيجة ترويج وتسويؽ تمؾ المنتجات وبيعيا.
ويعد البحث العممي ركيزة أساسية لتقدـ الدوؿ والمجتمعات بمختمؼ مستوياتيا المتقدمة
ُ
والنامية عمى ِ
حد سواء ،فيو بالنسبة لمدوؿ المتقدمة محركاً رئيساً لكافة مؤسساتيا ،تحاوؿ

مف خاللو الحفاظ عمى تقدميا وصدارتيا في شتى المجاالت االقتصادية والعسكرية

والتعميمية..وغيرىا ،أما بالنسبة لمدوؿ النامية فيو المنقذ ليا مف ربوع التخمؼ والفقر
والجيؿ ،فتستطيع مف خاللو مواجية المشكالت التي تعترضيا والمحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة
في الرقي والتقدـ ،وفي ذلؾ أشار ) Bollinger & Smith (2001إلى أف المعرفة تعتبر
الميزة التنافسية الرئيسة ألي منظمة في عالـ اليوـ؛ حيث تقاس درجة تقدـ الدوؿ واحتالليا
مرك ازً في العصر الحديث ،والحكـ عمى مدى استفادتيا مف المعارؼ األحدث عالمياً مف خالؿ
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معدؿ إنفاقيا عمى البحث العممي ونسبتو مف الناتج اإلجمالي المحمي ،وعدد العمماء والباحثيف
لكؿ ألؼ فرد مف عدد السكاف ،وعدد االختراعات المسجمة ،وحجـ األبحاث العممية المنشورة
سنوياً ،وعدد المجالت البحثية العالمية الصادرة ،ىذا باإلضافة لتأثيره الكبير عمى عممية
التنمية االقتصادية لمدوؿ .وأشار المعافا (ٕٕٓٓ) إلى أف البحث العممي أحتؿ مكانة عظيمة
لدى كثير مف الدوؿ ليصبح الميزة األىـ واألخطر لعصرنا ىذا الذي صاحبو متغيرات سريعة
وىائمة؛ حيث يعتبر الركيزة األساسية لبناء مجتمع المعرفة ،ويرجع التفاوت في التقدـ العممي
والتكنولوجي بيف الدوؿ إلى التفاوت في االىتماـ والرعاية بالبحث العممي.
وبالنسبة لمجامعات فتعتبر األبحاث التي تنتجيا الجامعات مف أىـ المقاييس المتداولة
لتقويـ الدور الريادي ليا في المجاليف العممي والمعرفي (حسيف وحنفي .)ٕٓٓٓ،كما أصبح
البحث العممي عامة والبحث اإلجرائي خاصة ضمف أساليب التنمية المينية التي برزت مؤخ ارً
وانتشرت في المؤسسات المختمفة التي تقدـ عمالً مينياً متمي ازً ،حيث يعد أحد نماذج اإلعداد

الميني لمموظؼ ،ويشجعو عمى التفكير في ممارساتو ،وفحص أدائو ،وتحديد المشكالت التي
يواجييا؛ ليحميا باستخداـ منيجية عممية مالئمة (المزيني والمزروع)ٕٓٔٓ ،؛ لذلؾ ألقت
جامعات الدوؿ المتقدمة اىتماماً ممحوظاً لمبحث العممي في إطار مسؤوليتيا المجتمعية داخؿ

الجامعة تجاه منسوبييا مف الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والجياز اإلداري وخارجيا تجاه
المجتمع المحمي والوطني والعالمي لثقتيا بأف لمبحث العممي انعكاسات عمى الجامعات نفسيا

حيث ُيعد مؤش ارً داالً عمى مكانة الجامعات وتطورىا وسمعتيا العممية ،ومصد ارً لزيادة مواردىا،
باإلضافة إلى انعكاساتو عمى المجتمع بزيادة تقدمو وتطوره مف خالؿ البحوث التطبيقية
والتطويرية.
وعمى سبيؿ المثاؿ تُشير المؤشرات االقتصادية العالمية إلى تقدـ الصيف بخطى كبيرة في
جميع المجاالت وأنيا قد قفزت إلى المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية متخطية
الياباف والدوؿ الصناعية الكبرى ،وأف ىذه التجربة جزء مف منظومة كبيرة تتفاعؿ وتتكامؿ
فييا جميع الجوانب العممية والتعميمية واالقتصادية والسياسية والمجتمعية .والشؾ أف ىذه
المنظومة ليا معالميا ومالمحيا التى تميزىا ،ويقؼ البحث العممي عمى قمتيا فيو المحرؾ
األكبر لممنافسة (األكاديمية البريطانية لمتعميـ العالي  ،)ٕٖٓٔ،وكذلؾ الواليات األمريكية
التي أعطت مكاناً أرقى لمبحث العممي ،وجعمتو مف أولويات اىتماـ الجامعات ،كونو مف أىـ
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مصادر التمويؿ الخارجي ليا ،وأطمقت عمى ذلؾ "الثورة األكاديمية األمريكية" عاـ
(Christophe,1999)ٜٔٙٛ؛ وليذا يعتمد تقييـ عضو ىيئة التدريس في الجامعات
األمريكية عمى شقيف أساسيف أوليما :ما يستطيع جذبو إلى الجامعة مف مشاريع بحثية تزيد
مف إمكانيات الجامعة ودخميا ،والثاني :قدرتو التدريسية (رشاد ،)ٜٜٜٔ ،وتطمب السمطات
المعنية مف الجامعات أف تقوـ بأنشطتيا البحثية تماماً كما تقوـ بأنشطتيا التعميمية

وتخصص لذلؾ ميزانيات ضخمة (الكبيسي وقمبر)ٕٓٓٔ،؛ لذلؾ تيتـ جامعات ىذه الدوؿ

بإجراء البحوث خاصة التطبيقية ،واالىتماـ بصورة عامة بكؿ ما يخص البحث العممي
وتطوره؛ لما يمثمو مف عنص ارً ىاماً في تقدـ الشعوب؛ فالحضارة اإلنسانية المعاصرة تعتمد

اعتماداً رئيسياً عمى البحث العممي ونتاجو ،في الوقت الذي يعتمد فيو ىذا األخير عمى وسائؿ
نشر نتاجو وسيولو تبادلو وتوفير سبؿ الوصوؿ إليو.

مشكلُ الدراصُ:
صاحب الثورة المعموماتية التي شيدىا العالـ المعاصر وتأثر بإنجازاتيا وال سيما في
المجاالت العممية موجة العولمة التي جعمت مف العالـ قرية صغيرة تطؿ كؿ دولة مف خالليا
بأعماليا وانجازاتيا العممية والتكنولوجية لتحتؿ المكانة التنافسية التي ترقى بيا مستويات تمؾ
اإلنجازات ،وتمثؿ الثورة المعموماتية آلية مف آليات العولمة فيي الوسيمة التي تتيح بث ونشر
كؿ االنجازات واألعماؿ الفكرية الخاصة بدوؿ العالـ وتبرزىا عمى الساحة الدولية ،والتي مف
ضمنيا البحث العممي الذي أحدث تحوالت جذرية في تطوير العديد مف الدوؿ ونموىا
االقتصادي .وقد أشار معدف (ٕٕٔٓ )ٚٓ،إلى أف "ىناؾ دور متنامي لممعرفة في ظؿ
معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة قائمة عمى االستثمار في المعرفة والبحث
العممي ورأس الماؿ الفكري أدت إلى نمو اقتصادي جديد فريد مف نوعو نتيجة النمو السريع
لمتكنولوجيا الرقم ية الجديدة ،والتطور اليائؿ في البحث العممي واالبتكار المذاف أديا إلى بزوغ
عدد مف البمداف الكبيرة عمى الساحة العالمية بصورة متميزة ،وتحقيؽ معجزات في نمو الدخؿ
مثؿ :اندونيسيا وكوريا والصيف الجنوبية...وغيرىا ،وتربع العديد مف الدوؿ عمى عرش التقدـ
والتطور :كالواليات المتحدة األمريكية والياباف والسويد والصيف ،وأف ىذا التطور والنمو
االقتصادي لـ يات ليذه الدوؿ إال مف خالؿ قاعدة عممية وتكنولوجية قوية ترتكز عمى
االستثمار في التعميـ والبحث العممي باستخداـ التكنولوجيا الحديثة" .كما حدثت عدة تغيرات
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في أدوار الجامعة ومسؤوليتيا تجاه مجتمعيا نتيجة لنشر نتاجات البحث العممي عمى مستوى
واسع بيف جميع أنحاء العالـ وتحقيؽ عولمتو ،وفي ذلؾ أشار الخميفة (ٖٕٔٓ )ٕٔٓ،إلى
أف "الجامعات شيدت تحوالً جذرياً في أدوارىا التعميمية والبحثية منذ الربع األخير مف القرف

العشريف استجابة لبعض المتغيرات االقتصادية العالمية؛ حيث تسير التوجيات العالمية
بخطوات حثيثة نحو زيادة إنتاجية الجامعات ،وتييئة فرص النمو االقتصادي داخميا مف خالؿ
العمؿ في مشاريع بحثية إنتاجية ،والمشاركة في التطوير التقني واالنفتاح عمى المجتمع
وتكويف شراكة مجتمعية مع مؤسسات المجتمع المختمفة".
وترى الباحثة أنو لف يتحقؽ لمجامعات ىذه التطمعات الطموحة في دورىا إال مف خالؿ
إنتاج المعرفة ،وفي ىذا السياؽ أكد نوي ( )ٔ٘ٗ،ٕٓٓٙعمى أف "المعرفة تُعد أحد عناصر
الموارد الداخمية لمجامعة ،وقيمتيا ترجع لما تساىـ بو مف قيمة مضافة لمجامعة ،وما تقوـ بو
مف دور كبير في اندماجيا في االقتصاد العالمي الجديد الذي يعرؼ باسـ "االقتصاد المعرفي"،

وربطيا بمفيوـ "الميزة التنافسية" ،وليس المعرفة في حد ذاتيا" .كما توصؿ سميـ وآخروف
(ٕٔٔٓ) إلى أف مف المقومات التي تدعـ الميزة التنافسية لمؤسسات التعميـ العالي وجود
نظـ إلدارة المعرفة واالستثمار في رأس الماؿ الفكري واالبتكار واإلبداع والبحث العممي
والتطوير .وكذلؾ توصؿ اليادي (ٕٔٔٓ) إلى أف البحث العممي يعتبر مف عوامؿ النيوض
بالجامعات العربية نحو جودة اإلنتاج وخفض النفقات مف خالؿ دعـ مفيوـ الجامعة المنتجة،
ومنح األقساـ العممية استقاللية في التطوير واإلنتاج واالبتكار واالستثمار ،وتركيز األقساـ
التطبيقية عمى الجانب اإلنتاجي االستشاري واالستثماري ،واستثمار النشاطات اإلنتاجية في
األقساـ ،وتسويؽ االختراعات لمنسوبي الجامعة ،واتباع وسائؿ تسويؽ فعالة لألبحاث
واالبتكارات ،وتبادؿ الخبراء المتخصصيف مع قطاعات اإلنتاج .وتوصؿ أيضاً المطمؽ

( )ٕٓٔٚإلى أف التعميـ والتدريب والبحث العممي واالستشارات واإلنتاج العممي بالجامعات مف
آليات االستثمار المعرفي اليامة في بناء الميزة التنافسية بالجامعات.
أشار باطويح
ا
ومف جانب إسياـ البحث العممي في زيادة الموارد المالية لمجامعات
وبامخرمة ) )ٕٓٓٛإلى أف البحث العممي يعتبر مف صيغ تمويؿ التعميـ الجامعي مف خالؿ
األمواؿ التي تحصؿ مف التعاقدات البحثية أو االستشارية مع القطاع الخاص أو العاـ ،واجراء
اتفاقيات مع مؤسسات دولية لمتنمية ،وتطوير وتوسيع نشاطات النشر العممي ،واالستفادة مف
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ذكر الييتي
ا
براءات االختراع أو االبتكارات .وعف األىمية االقتصادية لمبحث العممي
والشمري(" )ٙٙ ،ٕٓٔٚأف البحث العممي يمعب دو ارً كبي ارً في تطوير وتحسيف العمميات
اإلنتاجية ،وزيادة اإلنتاج والقيمة المضافة ،وخفض التكاليؼ؛ مما ينعكس إيجابياً عمى أداء

القطاعات االقتصادية ،كما يسيـ في تحسيف نوعية الخدمات العامة والخاصة وجودتيا،
عالوة عمى دوره في إيجاد الحموؿ لممشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسية

التي تواجو مختمؼ الدوؿ والمجتمعات".
ومف خالؿ ما سبؽ يتضح األىمية االقتصادية والتطويرية لمبحث العممي ،والدور الريادى
الذي يمعبو في مجاؿ التنافسية بيف الدوؿ في تمؾ المجاالت ،وكذلؾ دورة في ترتيب الجامعات
في تسمسؿ الجامعات العالمية ،ومسؤولية الجامعات في تفعيؿ ىذه األدوار مف خالؿ عولمتو،
وأىمية التوجو في ظؿ العولمة لتغيير سياسات الدوؿ لتوجيو استراتيجيات عمؿ جديدة
لممؤسسات المنوطة بالبحث العممي وخاصة الجامعات ،وفي ىذا الصدد أشارت دراسة يونس
( )ٕٜٓٓإلى أف العولمة أثرت في دور الدولة الخاص باتخاذ القرار السياسي ،ووضع اإلطار
التأسيسي والتشريعي لمبحث العممي ،ونقؿ التكنولوجيا وتأىيؿ الكوادر الفنية ،ووضع أولويات
البحث والتطوير ،كما انعكس دورىا أيضاً عمى اإلدارات العممية الخاص بإطالؽ مسيرة البحث

العممي ،ونقؿ التكنولوجيا .ورغـ كؿ ذلؾ فإف ىناؾ العديد مف المؤشرات عف واقع البحث
العممي بالدوؿ العربية التي تشير لعدـ بموغ البحث العممي بالدوؿ العربية لممستوى المطموب
الذي يتواكب مع إنجازات الدوؿ المتقدمة سواء مف حيث بموغو مستوى مرموؽ في التنافس
البحثي العربي عمى المستوى العالمي مف خالؿ تحقيؽ مفيوـ العالمية في إنتاج المعرفة بما
يحقؽ عولمة لمبحث العممي العربي (محاسنة ،)ٕٖٓٓ،أو وجود سياسة واضحة وخطط
مرسومة توجيو (المجيدؿ ،)ٕٓٔٓ ،واسيامات في تحقيؽ التطور والتنمية المنشودة لمدوؿ
والجامعات العربية (الرويمي ،)ٕٕٓٔ،أو مف حيث قياـ الجامعات العربية بمسؤوليتيا تجاه
تفعيؿ دوره (مرسي ومرعي( ،)ٕٖٓٔ،عبد المطيؼ ،)ٕٓٔٙ،باإلضافة لمعديد مف المؤشرات
والمعوقات األخرى المعبرة عف واقع البحث العممي العربي ومسؤولية الجامعات تجاىو ،والتي
تـ عرضيا بالمبحث الثاني لمدراسة الحالية بمزيد مف التفصيؿ .وانطالقاً مف ذلؾ يتضح وجود

احتياج لتفعيؿ دور الجامعات العربية في القياـ بالمسؤولية المنوطة بيا تجاه المجتمع في
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مجاؿ تنشيط الحراؾ ا إليجابي لمبحث العممي العربي ،والتصدي لممعوقات التي تحوؿ دوف
تطوره وبموغو مستوى يصؿ لمستواه في الدوؿ المتقدمة ويتنافس معو ،وصوالً بو لالنتشار
عمى المستوى العالمي.

وتود أف تشير الباحثة إلى أنيا لـ تتناوؿ عولمة البحث العممي بمصر فقط ودرستيا عمى
مستوى الدوؿ العربية؛ ألنو مف خالؿ اطالعيا عمى أدبيات البحث العممي العربي اتضح
لمباحثة أف واقع البحث العممي بالدوؿ العربية ،وعمى مستوى كؿ دولة بمفردىا ومف بينيـ
مصر في مستوى يصعب مف خاللو أف تصؿ أي دولة بمفردىا إلى درجة العولمة كما ىو
موضح بالمبحث الثاني بالدرااسة الحالية؛ لذلؾ فضمت الباحثة تقديـ الدراسة عمى مستوى
الوطف العربي باإلشارة لمصر لتتمكف مف وضع تصور يكامؿ بيف إمكانات الدوؿ العربية،
ويمكف مف خالؿ النيوض بمستوى البحث العممي لكؿ دولة بمفرىا وصوالً تدريجياً لمعولمة؛
وبذلؾ تحددت مشكمة الدراسة في كيفية صياغة استراتيجية مقترحة لعولمة البحث العممي

وتوجييو لالستفادة منو في خدمة المجتمع عمى ضوء المسؤولية المجتمعية لمجامعات
العربية ،والتي يمكف التعبير عنيا مف خالؿ التساؤالت التالية:

التضاؤل الزًٓط:
كيؼ يمكف تفعيؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات العربية في تحقيؽ عولمة البحث العممي
واستثماره ،باالستفادة مف التوجيات االستراتيجية العالمية في ىذا المجاؿ ،وممارسات تطبيقيا
بجامعات بعض الدوؿ؟
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التضاؤالت الفزعًُ:
ٔ -ما آليات عولمة البحث العممي واستثماره عمى المستوى العالمي في ضوء التوجيات
االستراتيجية العالمية لعولمة البحث العممي ،وممارسات تطبيقيا في بعض الدوؿ في
إطار المسؤولية المجتمعية لمجامعات؟
ٕ -ما واقع تحقيؽ المسؤولية المجتمعية لمجامعات العربية في عولمة البحث العممي
واستثماره؟
ٖ -ما معوقات تفعيؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات العربية في تحقيؽ عولمة البحث
العممي واستثماره؟
ٗ -ما االستراتيجية المقترحة لتفعيؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات العربية في عولمة
البحث العممي واستثماره باالستفادة مف التوجيات االستراتيجية العالمية في ىذا
المجاؿ ،وممارسات تطبيقيا بجامعات بعض الدوؿ؟

أٍداف الدراصُ:
تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
ٔ .بياف بعض المفاىيـ كالمسؤولية المجتمعية والشراكات المجتمعية وعولمة البحث
العممي...،وغيرىـ ،واظيار العالقة بينيـ.
ٕ .التعرؼ عمى آليات عولمة البحث العممي واستثماره عمى المستوى العالمي في ضوء
التوجيات االستراتيجية العالمية لعولمة البحث العممي ،وممارسات تطبيقيا في بعض
الدوؿ في إطار المسؤولية المجتمعية لمجامعات؛ لتوثيؽ عالقة الجامعات ببعضيا
البعض ،وبالمجتمع ومؤسساتو.
ٖ .التعرؼ عمى واقع البحث العممي بالوطف العربي ،والكشؼ عف الموارد واالمكانات
المتاحة بالوطف العربي وغير مستثمرة في ىذا المجاؿ ،والتي يمكف أف تمعب دو ارً
حيوياً في االرتقاء بالمستوى التنافسي لمبحث العممي العربي عمى المستوى العالمي،
واستثماره.

ٗ .إلقاء الضوء عمى واقع المسؤولية المجتمعية لمجامعات العربية في االرتقاء
بالمستوى التنافسي لمبحث العممي العربي عمى المستوى العالمي ،واستثماره.
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٘ .الكشؼ عف المعوقات التي تحوؿ دوف تفعيؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات العربية
في االرتقاء بالمستوى التنافسي لمبحث العممي العربي عمى المستوى العالمي،
واستثماره.
 .ٙطرح استراتيجية مقترحة لتفعيؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات بالوطف العربي في
عولمة البحث العممي واستثماره ،باالستفادة مف التوجيات االستراتيجية العالمية في
ىذا المجاؿ ،وممارسات تطبيقيا بجامعات بعض الدوؿ.

أٍنًُ الدراصُ:
ترجع أىمية ىذه الدراسة إلى ما تقدمو مف فوائد في الجوانب التالية:

أوالً :اجلاىب اليظزٍ:
حيث تقدـ تأطير نظري لبعض المفاىيـ المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية لمجامعات فيما
يخص مجاؿ االرتقاء بالمستوى التنافسي لمبحث العممي العربي عمى المستوى العالمي
واستثماره ،والمقارنة بينيا ،وبيف المصطمحات المشابية وصوالً لمفيوـ تطبيقي إجرائي يساىـ
في تحقيؽ أىداؼ المسؤولية المجتمعية لمجامعات في ىذا المجاؿ.

ثاىًاً :اجلاىب التطبًكٌ:
تيـ ىذه الدراسة أصحاب الق اررات وواضعوا سياسات البحث العممي بالوطف العربي بما
تقدمو مف استراتيجية توضح مسارات االرتقاء بالبحث العممي ،وسبؿ تفعيؿ المسؤولية
المجتمعية لمجامعات في تحقيؽ عولمتة واستثماره.

ثالجاً :اجلاىب االجتناعٌ:
حيث تحقؽ الدراسة في ىذا الجانب الفوائد التالية:
ٔ -تفتح أفاؽ جديدة لموسسات المجتمع وخاصة القطاعات االنتاجية لالستفادة بما
يمكف أف تقدمو الشراكات والتعاوف مع الجامعات في مجاؿ البحث العممي مف تطوير
وبناء اقتصاديات معرفية في مجاالت العمؿ بيا.
ٕ -تعزيز الوعي لدى المسؤوليف والباحثيف بالمؤسسات التعميمية والبحثية بالفجوة
الكبيرة بيف البحث العممي في الوطف العربي والدوؿ المتقدمة ،والتحديات التي تواجو؛
بما يسيـ في مواجيتيا والتغمب عمييا ،ويحثيـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد.
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ٖ -تعزيز وعي أصحاب الق اررات العميا وواضعي خطط التنمية بالدوؿ العربية بدور البحث
العممي في زيادة اإلنتاجية واالقتصاد الوطني ،والتطور ،وتحقيؽ الرفاىية لممواطنيف
في شتى المجاالت ،ونقؿ وتوطيف التكنولوجيا تمييداً إلنتاجيا.

ميَجًُ الدراصُ:
ا ستخدـ المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ عرض وتحميؿ لألدبيات والدراسات المتعمقة
بالدراسة ،وكذلؾ البيانات واالحصائيات المتاحة في تقارير المنظمات والييئات الدولية،
وتطبيؽ دراسة استطالعية أعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات العربية ،وكذلؾ بعض
القائميف عمى المؤسسات المجتمعية المستفيدة مف نتاجات البحث العممي (مؤسسات
إنتاجية -شركات -مؤسسات تقنية....وغيرىا) عف أبرز المشكالت التي تعوؽ الجامعات في
تطوير البحث العممي بالوطف العربي واستثماره ،واحتياجات التطوير .ومدخؿ الدراسات
المستقبمية مف خالؿ استطالع آراء مجموعة مف الخبراء في مجاالت المسؤولية المجتمعية
والبحث العممي والتطوير والجودة بالجامعات العربية حوؿ استشراؼ التوجيات االستراتيجية
المستقبمية لممسؤولية المجتمعية لمجامعات في عولمة البحث العممي واستثماره بالوطف
العربي.

حدود الدراصُ:
-

الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى تناوؿ مجاؿ البحث العممي كأحد مجاالت
المسؤولية المجتمعية لمجامعات.

-

الحدود المكانية :تناولت الدراسة قضية عولمة البحث العممي واستثمارة بالوطف
العربي باإلشارة لمصر كأكبر دولة عربية في عدد السكاف.

مصطلحات الدراصُ:
ىناؾ العديد مف التعريفات لمصطمحات الدراسة ،وقد قامت الباحثة باستعراض ىذة
التعريفات بالتفصيؿ مف خالؿ مناقشة المفيوـ الخاص بكؿ مصطمح في متف الدراسة،
واقتصرت بالتعريؼ اإلجرائي لتمؾ المصطمحات في ىذا الموضع عمى النحو التالي:
ٔ -المسؤولية المجتمعية لمجامعات :وتعرؼ إجرائياً بأنيا" :مساىمة الجامعات في تحقيؽ

التنمية المستدامة لممجتمع مف خالؿ التزاميا بتقديـ منتجات معرفية تطويرية متنوعة
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المجاالت بمستوى يرقى لمرتبة مرموقة في التنافس العالمي في مجاؿ البحث العممي مف
خالؿ تفعيؿ دورىا في عالقتيا بالمجتمع داخؿ وخارج الجامعة بصورة شاممة مف خالؿ عدة
مجاالت بما يحقؽ ذيوع صيت البحث العممي العربي ،وتسويؽ وترويج منتجاتو واستثمارىا في
المجاالت التطبيقية عمى المستوى العالمي".
ٕ -عولمة البحث العممي :وتعرؼ إجرائياً بأنيا" :كثافة وسرعة انتشار المنتجات المعرفية
والتطبيقية لإلنتاج ا لفكري لمبحث العممي العربي بجميع مجاالتو إلى جميع أرجاء العالـ
بمستوى جودة يواكب المعايير المعترؼ بيا عالمياً ،ويمكنو مف بموغ مرتبة مرموقة في
التنافس العالمي ،ويثري المعرفة اإلنسانية العالمية ،ويحقؽ عائد استثماري لمدوؿ العربية،

ويؤدي لتقدميا ،وبموغ جامعاتيا مراكز متقدمة في التصنيؼ العالمي".

املبحح األول :اإلطار اليظزٍ واملفاًٍنٌ عً املضؤولًُ اجملتنعًُ للجامعات وعىملُ
البحح العلنٌ
تـ مناقشة ىذا المبحث مف خالؿ محوريف األوؿ :يستعرض مفيوـ المسؤولية المجتمعية
لمجامعات مف حيث عدة جوانب ،والثاني :يناقش آليات عولمة البحث العممي واستثماره عمى
المستوى العالمي في ضوء التوجيات االستراتيجية العالمية لعولمة البحث العممي ،وممارسات
تطبيقيا في بعض الدوؿ في إطار المسؤولية المجتمعية لمجامعات.

احملىر األول :مفَىو املضؤولًُ اجملتنعًُ:
تناولت الباحثة ىذا المفيوـ مف خالؿ مناقشة عدة جوانب مرتبطة بو ،بما يحقؽ كيفية
توظيفو لتحقيؽ األىداؼ المنشودة عمى النحو التالي:

أوالً :تعزيف املضؤولًُ اجملتنعًُ:
وردت تعريفات عديدة لممسؤولية المجتمعية مف خالؿ فئات عديدة مف ذوي التخصصات
المتعددة كؿ حسب مجالو ،فعرفيا عمماء النفس والتربية واالقتصاد والقانوف واإلدارة والفمسفة
والديف ،وفيما يمي بعض التعريفات بغية التوضيح والوصوؿ لممعني الشامؿ ليذا المفيوـ:
المسؤولية في المغة قاؿ سأؿ ،يسأؿ ،سؤاالً ومسألة ،واسـ الفاعؿ منو :السائؿ ،واسـ

المفعوؿ :المسؤوؿ ،والمصدر الصناعي :المسؤولية ،والمسؤولية في المغة "ما يكوف بو
اإلنساف مسؤوالً ومطالباً عف أمور أثر أفعاؿ أتاىا"(معموؼ ،ولويس.)ٜٜٕٔ،ٖٔٙ ،
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أما المعني االصطالحي لممسؤولية المجتمعية لممنظمة :تـ تناوؿ تعريفو مف قبؿ عدة
منظمات دولية ميتمة بيذا المجاؿ ،ومتخصصيف في مجاالت متتنوعة مف عدة جوانب وزوايا
متباينة ارتكزت معظميا عمى دورىا في التنمية االقتصادية وتحسيف حياة المجتمع ،فقد عرفيا
مجمس األعماؿ لمتنمية المستدامة مف زاوية خمقية بأنيا" :التزاـ مستمر مف قبؿ المؤسسة
النتياج سموؾ أخالقي والمساىمة في التنمية االقتصادية ،وكذلؾ تحسيف جودة حياة العامميف
وأسرىـ ،وأيضاً تحسيف جودة حياة المجتمع المحمي ،والمجتمع بشكؿ عاـ"

(World

) ،Business Council, 2009,6بينما ركز تعريؼ البنؾ الدولي عمى دورىا في التنمية
المستدامة بأنيا" :التزاـ أصحاب النشاطات التجارية بالمساىمة في التنمية المستدامة مف
خالؿ العمؿ مع موظفييـ وعائالتيـ والمجتمع المحمي والمجتمع ككؿ ،لتحسيف مستوى

معيشة الناس بأسموب يخدـ التجارة ،ويخدـ التنمية في ٍ
آف واحد" (مؤتمر األمـ المتحدة

لمتجارة والتنمية ،)ٕٚ،ٕٓٓٓ،وعرفتيا المنظمة العالمية (آيزو) بأنيا" :ممارسات المؤسسة
التي تتحمؿ مف خالليا مسؤولية النشاطات التي تقوـ بيا عمى المجتمع والبيئة لتحقؽ النفع
لممجتمع والتنمية المستدامة ) ، (Michel & Françoise, 2007,23وعرفت مف قبؿ
المتخصصيف بوجيات نظر متعددة ،فعرفت مف حيث مفيوميا لدى الفرد بأنيا" :إدراؾ الفرد
ويقظتو ووعي ضميره وسموكو لمواجب الشخصي واالجتماعي" (الحارثي ،)ٖٗ،ٕٓٓٔ،ومف
حيث ما تقدمو لممجتمع بأنيا" :الدعـ االقتصادي والقانوني والخمقي والخيري الذي تقدمو
المنظمات لممجتمع مف حوليا خالؿ فترة زمنية معينة" (Valentine & Fleischman,
) .2008,77ومف حيث دورىا االيجابي في المجتمع بأنيا" :التزاـ المنظمة بتعظيـ أثرىا
اإليجابي والتقميؿ مف أثرىا السمبي في المجتمع" (.)Pride & Ferrell,1997,87
أما المسؤولية المجتمعية لمجامعات فقد تنوعت وتباينت تعريفاتيا حسب محدودية ،أو
اتساع وجيات نظر الباحثيف في ماىيتيا ودورىا في المجتمع الجامعي والمحمي والعالمي،
فعمى سبيؿ المثاؿ تناوليا جوسي وجوسي ) Jossey & Jossey (2008,56عمى أنيا
مسؤولية جماعية لمنسوبي الجامعة فعرفيا بأنيا" :سياسة ذات إطار خمقي ألداء مجتمع
الجامعة مف طالب وأعضاء ىيئة تدريس وادارييف وموظفيف لمسؤولياتيـ تجاه اآلثار
التعميمية والمعرفية والبيئية التي تنتجيا الجامعة في حوار تفاعمي مع المجتمع لتعزيز تنمية
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إنسانية مستدامة" .ويرى ريسار )  Reiser (2008,7أنيا "مسؤولية إدارة الجامعة لعممية
التفاعؿ بيف المجتمع ومخرجاتيا التعميمية والمعرفية والعممية والبيئية

لدعـ التنمية

المستدامة بالمجتمع" .بينما تطرقا الغالبي والعامري (ٕٕٔٓ )ٕٚ ،ليا مف حيث أنيا "طريقة
عمؿ المؤسسة والتي مف خالليا تدمج االىتمامات والقضايا االجتماعية والبيئة االقتصادية
في صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيـ وثقافة الشركة والعمميات واألنشطة داخؿ الشركة
بشفافية ومحاسبة مف خالؿ تطبيؽ أحسف الممارسات" .وأشار كماؿ (ٕٔٔٓ )ٖٗ،بأف
مسؤولية الجامعة ال تقتصر عمى المجتمع الخارجي بؿ المجتمع الجامعي أيضاً ،وربط تمؾ
المسؤولية بجميع وظائؼ الجامعة فعرفيا بأنيا" :التزاـ الجامعة قوالً وعمالً بمجموعة مبادئ

وقيـ مف شأنيا تحسيف نوعية الحياة لموظفييا وطالبيا ولممجتمع المحمي ولممجتمع بأكممو،
وتنفيذىا مف خالؿ وظائفيا األساسية المتمثمة بالتعميـ والبحث واإلدارة المؤسسية والتفاعؿ
المجتمعي وغير ذلؾ"
وفي إطار دورىا القيمي في بث القيـ في المجتمع الجامعي والخارجي والعمميات التي مف
خالليا تبث القيـ عرفا جويفر وراتو ( Giuffre & Ratto (2014,87المسؤولية
المجتمعية بأنيا" :قدرة الجامعة عمى نشر مجموعة مف المبادئ العامة والقيـ المحددة
وتنفيذىا ،وذلؾ باستخداـ أربع عمميات رئيسة أال وىي :اإلدارة والتدريس والبحث واإلرشاد"،
وعرفتيا الخميوي ( ) ٛ،ٕٓٔٙبأنيا" :سياسة ذات إطار أخالقي ألداء مجتمع الجامعة ،مبنية
عمى مبادئ تمتزـ بيا الجامعة أماـ المجتمع ذات أبعاد تنظيمية وأكاديمية ومجتمعية وبيئية،
وينعكس ىذا اإللتزاـ عمى جميع وظائؼ الجامعة المتمثمة في التدريس والبحث العممي
والخدمة المجتمعية والتنظيـ اإلداري واإلسياـ الميني" .بينما تناوليا الرمثي ()ٕ٘ٙ،ٕٓٔٛ
مف منظور القيـ التي تتبناىا الجامعة لقياميا بمسؤوليتيا المجتمعية فعرفيا بأنيا" :التزاـ
الجامعة بممارسة كافة المبادئ والقيـ التي تحقؽ المسؤولية المجتمعية كالعدالة والمساواة
والمواطنة وتعزيز حقوؽ اإلنساف والشورى واإليجابية واالنتماء والوالء واالحساس بالمسؤولية
مف قبؿ كافة منسوبييا داخؿ وخارج الجامعة أثناء تقديميا لوظائفيا الرئيسة".
ومف حيث عالقتيا بوظائؼ الجامعة عرفيا سيسي ( )ٖ٘،ٕٓٔٙبأنيا ":الترجمة الفعمية
لموظيفة الثالثة مف وظائؼ الجامعة المتمثمة في خدمة المجتمع مف أجؿ تكيؼ األفراد مع
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المتغيرات السريعة في عالـ العمـ والتقنية مع ضماف االحتياجات االجتماعية التي تشتمؿ عمى
األبعاد الثالثة التالية :البعد االجتماعي ،والبعد االقتصادي ،والبعد البيئي".

ثاىًا :التأصًل الديين للنضؤولًُ اجملتنعًُ:
المسؤولية المجتمعية مفيوـ قديـ ظير في اإلسالـ حيث جاء اإلسالـ ليركز عمى التكافؿ
االجتماعي بأشكالو المختمفة :كالصدقات ،والزكاة ،والوقؼ ،وقد وردت كثير مف األيات في
القرآف الكريـ والسنة المطيرة تعبر عف مفيوـ المسؤولية المجتمعية بصورة ضمنية أو
﴿وتَ َع َاوُنواْ َعمى ا ْل ِّبر َوالتَّ ْق َوى َوالَ تَ َع َاوُنواْ َعمَى ِ
اإل ثِْـ
مباشرة ،فعمى سبيؿ المثاؿ في قولو تعالىَ :
اف واتَّقُواْ المَّو إِ َّف المَّو ِ
يد ا ْل ِعقَ ِ
اب﴾ )المائدة )ٕ:يأمر ا﵀ بفعؿ الخيرات وترؾ المنكرات
شد ُ
َوا ْل ُع ْد َو ِ َ

﴿وْلتَ ُكف
والنيي عف التناصر عمى الباطؿ والتعاوف عمى المأثـ والمحارـ ،وقولو جؿ شأنوَ :
وف بالمعر ِ
وف﴾
ِّمن ُك ْـ أ َّ
وف إِلً َى َ
وؼ َوَي ْن َي ْو َف َع ِف المن َك ِر وأ ُْولَ ِئ َؾ ُى ُـ المفمِ ُح َ
ْم ُر َ
ُم ٌة َي ْد ُع َ
ُ
الخ ْي ِر َوَيأ ُ
(آؿ عمراف )ٔٓٗ:والمقصود أف تكوف فرقة مف ىذه األمة متصدية ليذا الشأف ،وقيؿ قصد
المجاىديف والعمماء ،واف كاف ذلؾ واجباً عمى كؿ فرد مف األمة ،وفي ذلؾ ما يدؿ عمى الدعوة

لما ىو صالح لممجتمع ،وأنيا مسؤولية الجميع فقد ورد فعؿ األمر بصيغة الجماعة في قولو
ِ
وتعاونوا ،وكذلؾ أمة .وفي قولو تبارؾ وتعالىَ ﴿ :فمَ َنسألَ َّف الَّ ِذ ِ
سَئمَ َّف
يف أٌرس ِؿ إِلَي ِيـ َول َن َ
يف﴾ (األعراؼ )ٙ:أي يسأؿ ا﵀ األمـ يوـ القيامة عما أجابوا رسمو فيما أرسميـ بو،
رس ِم َ
الم َ
ُ
ويسأؿ الرسؿ أيضاً عف إبالغ رساالتو ،وقولو عز وجؿ ﴿ َف َو َرِب َؾ لَ َن َ َّ
يف َع َّماَ َكا ُنوْا
َجم ِع َ
سئمَن ُيـ أ َ
وف﴾ (الحجر )ٜٖ،ٜٕ:أف المرء يسأؿ يوـ القيامة عف جميع سعيو ،وفيو ما يركز عمى
َي َع َممُ َ
وف﴾ (الزخرؼ،) ٗٗ:
س ْو َ
سأَلُ َ
ؼ تُ ْ
﴿و َ
المسؤولية عف الفعؿ والمساءلة عميو .وقولو تعالىَ :
معناه سوؼ تسألوف عف ىذا القرآف وكيؼ كنتـ في العمؿ بو واالستجابة لو .وقولو تعالى:

وف﴾ (الصافات )ٕٗ:أي قفوىـ حتى يسألوا عف أعماليـ وأقواليـ
﴿وِقفُوىُـْ ِإَّنيُـْ مَسْئُوؿ ُُ َ
َ
التي صدرت عنيـ في الدار الدنيا (ابف كثير ،)ٜٜٜٔ،وىو ما يعبر عف وجود الواجبات التي
يتـ المساءلة عمييا ،وىو المعني الضمني لممسؤولية التي في مضمونيا مجموعة مف
الواجبات المتنوعة في مجاالت عديدة تتوقؼ عمى نوع النشاط لمفرد أو المؤسسة .كما أكدت
عمييا سنة رسوؿ ا﵀ عميو الصالة والسالـ إذ يقوؿ في الحديث الشريؼ" :كمكـ راع وكمكـ
مسؤوؿ عف رعيتو" )البخاري ،د .ت.( ٕٕٖٕ،
ثالثاً :التأصيؿ التاريخي لممسؤولية المجتمعية:
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يرجع مصطمح المسؤولية المجتمعية إلى القرف الثامف عشر الميالدي مف خالؿ
الفيمسوؼ االقتصادي" أدـ سميث" الذي ربط بيف تحقؽ احتياجات ورغبات المجتمع والتعاوف
بيف المنظمات والمؤسسات االقتصادية والمجتمع ،ومع انطالؽ الثورة الصناعية وسيادة
معايير وآليات السوؽ ظيرت الحاجة لدور ممزـ لممؤسسات في التنمية المجتمعية ،وقد اعتمد
"النموذج الكالسيكي التقميدي" لممسؤولية المجتمعية مف بداية القرف الماضي حتى مطمع
الثالثينات الذي يرى أف واجب المؤسسات األساسي إف لـ يكف الوحيد ىى الربح دوف أف تقوـ
بأي واجب آخر لممجتمع ،وأف تبني الشركة لفمسفة المسؤولية المجتمعية مف شأنو أف يقمؿ
أرباحيا ويزيد تكاليؼ العمؿ ،واعطاء قوة اجتماعية لألعماؿ بشكؿ أكثر مما ينبغي اعتماداً
عمى مفيوـ الكفاءة والمنافسة الحرة ) ،)Friedman, 1970ثـ ظير "النموذج اإلداري" مف

الثالثينات وحتى الستينات ،وفيو تتبنى المؤسسة برامج لممسؤولية المجتمعية كحماية مصالح
المستيمكيف والموظفيف والدائنيف والمستثمريف ،وتحسيف البيئة االجتماعية ،وارتبط ىذا
التطور بظيور جماعات المصالح كالنقابات العمالية ،وتطور التشريعات الخاصة ببيئة
األعماؿ كاإلعفاء الضريبي مقابؿ تقديـ أعماؿ الخير المجتمعية (فريد.)ٜٜٔٛ،
ومع مطمع السبعينات مف القرف الماضي وظيور الشركات العمالقة ،بدأ مفيوـ
المسؤولية االجتماعية يأخذ أبعاد أكبر حيث لـ يعد األمر يتعمؽ باألنشطة التطوعية أو
التبرعات ،بؿ تعداه ليصبح برامج وخطط استراتيجية؛ حيث ظير "النموذج البيئي واالجتماعي"
الذي أدى لتوسيع قاعدة المسؤولية المجتمعية خاصة بعد ظيور الجمعيات المدنية وجماعات
الضغط ،كالمنظمات العمالية والنسائية واألقميات في الواليات المتحدة وأوروبا ،وجمعيات
حماية ال مستيمؾ التي أثرت عمى تمؾ الشركات بمراقبة أثارىا عمى البيئة ،وجودة المنتجات
وخموىا مف المواد الضارة ،وبدأت الشركات تقديـ المساعدات لمفقراء ،والتراجع عف السياسات
التمييزية تجاه المعاقيف ،وتطورت أنظمة الرقابة لدييا لمحد مف التموث ،ومساعدة المجتمع
لحياة أفضؿ .وفي فترة السبعينات والثمانينات ظير "نموذج النظـ المفتوحة لممنظمات"
وصاحبو مصطمح أصحاب المصالح المؤثرة عمى المنظمات وارضاء كافة أصحاب المصالح،
والتي يتكوف منيـ المجتمع ،وقاـ عمماء اإلدارة واالقتصاد بتطوير قواعد ممموسة لقياس
مسؤولية الشركات االجتماعية (الحواربي .)ٕٜٓٓ،وقبؿ حموؿ األلفية الثالثة أطمقت األمـ
المتحدة مبادرة تسعى إلى تفعيؿ دور الشركات والمؤسسات في المجتمع والتي سميت "
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باالتفاؽ العالمي" ،وقد أوصى المؤتمر المنعقد في جامعة كاليفورنيا عاـ ٕٜٔٚـ تحت شعار
"المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعماؿ" بضرورة إلزاـ كافة المنظمات برعاية الجوانب
االجتماعية لمبيئة ،والمساىمة في التنمية االجتماعية ،والتخمي عف فمسفة تعظيـ الربح
كيدؼ وحيد (قاسـ )ٕٓٓٚ،وقد تطور مفيوـ المسؤولية االجتماعية حتى أصبح يدخؿ ضمف
استراتيجيات المؤسسات وأدائيا ،بما يوضح الَفيـ الجيد لمتطمبات المجتمع المتغيرة في

الحاضر والمستقبؿ.

ثالجاً :التأصًل العلنٌ للنضؤولًُ اجملتنعًُ:
انطمقت المسؤولية المجتمعية مف نظريات واستراتيجيات ومفاىيـ فكرية متعددة عبرت عف
مفيوميا نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ "نظرية الوكالة" التي تستند إلى إبراز أىمية تأثير
المستفيديف عمى الق اررات االستراتيجية لمدراء المؤسسة ،وأف مسؤوليتيـ تقع عمى عاتؽ مف
يقوموف بإدارة المؤسسة ،الذيف ىـ وكالء ألصحاب المؤسسة (عالؿ ،)ٕٓٓٙ،ونظرية
"أصحاب المصمحة"  Stakeholderالتي تعتبر المستفيديف (أفراد -جماعات -مؤسسات)
مجاالً مف المجاالت الميمة التي تمارس فييا المؤسسات دو ارً اجتماعياً ،وأنيـ يتأثروف
بسموكيات وممارسات المؤسسة ووجودىا ويستفيدوف مف أدائيا ،ويعتبر وجود المؤسسة
نتيجة لعالقات مختمفة بيف مجموع أصحاب المصالح (الغالبي والعامري ،)ٕٓٓٚ،ونظرية
"الدور" التي تستند إلى أف لكؿ فرد في المجتمع موقعاً يتطمب أف يقوـ شاغمو بجممة أنشطة

تتكرر دورياً ،وكذلؾ "المدرسة البنائية الوظيفية" التي تتضمف أف الناس يشغموف مواقع
معينة في البناء االجتماعي ،ولكؿ موقع مرتبط بدور محدد .كما أف ىناؾ "المفيوـ اإلداري"

لممسؤولية المجتمعية الذي يرى أف مفيوميا يتمثؿ في بعديف :االقتصادي والبيئي سوياً ،وأف

عمى المؤسسات أف تسعى نحو االبداع في تبنييا لممسؤولية المجتمعية ،وىو ما يدعـ مف

مركزىا ووضعيا لدى أصحاب المصالح؛ وبالتالي يزيد أرباحيا ،والمؤسسات التي تتبنى ىذا
المفيوـ تنتيج استراتيجية "المبادرة"  Proactive Strategyحيث تقوـ بتوفير المتطمبات
المجتمعية ،ومسؤولياتيا االقتصادية والقانونية واألخالقية ،وتستجيب لمضغوط والتيديدات
الخارجية والتشريعات القانونية ،والعقالنية ،وعمى درجة وعي المسؤوليات المنوطة بيا ،وتقدـ
مبادارات

اجتماعية

تدعـ

سمعتيا

في

السوؽ

لتصؿ

لمستوى

مرموؽ

) ،)Schermerhorn,2001ونموذج "البيئة المجتمعية" الذي يرتكز في مفيومو لممسؤولية
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المجتمعية عمى أف المسؤولية المجتمعية البد وأف تكوف داخؿ وخارج المؤسسة ،ويعتبر أف
المصمحة العامة لممجتمع مف أولويات المؤسسة ،ويتفؽ ىذا المفيوـ مع المفيوـ اإلداري في
أف تحقيؽ مصمحة ورضا المجتمع وتمبية احتياجاتو يحقؽ األرباح عمى المدى الطويؿ
لممؤسسة (البكري.)ٕٓٓٔ،

رابعاً :املضؤولًُ اجملتنعًُ واحلىكنُ املؤصضًُ:
مف خالؿ قراءات الباحثة في األدبيات المرتبطة بمجاؿ المسؤولية المجتمعية الحظت أنو تـ
التطرؽ ألبعاد المسؤولية المجتمعية والمجاالت المرتبطة بيا مف وجيات نظر تصنيفية ،فعمى
سبيؿ المثاؿ أتفؽ معظـ الباحثيف عمى ثالثة أبعاد لممسؤولية المجتمعية :تتمثؿ في البعد
االقتصادي ،والبعد االجتماعي والبعد البيئي(شاىيف( ،)ٕٕٓٔ ،شقوارة  ،)ٕٕٓٔ ،كما أشار
 Carrollإلى أف جوىر المسؤولية المجتمعية يكمف في أربعة أبعاد رئيسة ،وىي:
االقتصادي ،والقانوني ،واألخالقي ،والخيري ،وقد وظؼ األبعاد بشكؿ ىرمي متسمسؿ لتوضيح
الترابط بينيما (جابر وميدي .)ٕٓٔٔ،وقد أشارت عدد مف المنظمات الدولية كالمنظمة
الدولية لمعمؿ" ،"ILOوالمنظمة الدولية لممعايير " ،"ISOوالمنظمة الدولية لمتعاوف الدولي
والتنمية " ،"OECDووردت في مبادرة الميثاؽ العالمي لألمـ المتحدة ""Global compact
في أربعة أبعاد لممسؤولية المجتمعية تشمؿ مبادئ المسؤولية المجتمعية أال وىي :حقوؽ
اإلنساف ،ومعايير العمؿ ،ومعايير البيئة ،ومكافحة الفساد (الزىراني ،)ٕٓٔٗ ،كما صنفيا
(الرمثي )ٕٓٔٛ ،إلى األبعاد التالية :مؤسسي -اجتماعي -اقتصادي -بيئي -معرفي-
بحثي.
وترى الباحثة أف ىذه األبعاد تنطوي تحتيا حوكمة مؤسسية شاممة في جانبييا :اإلداري،
وما يتعمؽ بمجاؿ أو مجاالت عمؿ المؤسسة كاألكاديمي والبحثي بالجامعات ،فمكؿ مجاؿ
مجموعة مف االلتزمات التي تحكمو لتتحقؽ حوكمتو بما يعود بالنفع عمى المجتمع الداخمي
لمموسسة وخارجيا ،وتتمثؿ االلتزامات االدارية بالممارسات األخالقية والقيمية المتفؽ عمييا
داخؿ المنظمات كالمساءلة والمحاسبية والعدؿ والشفافية والنزاىة ...وغيرىا .وفيما يخص
الجامعات في مجاؿ البحث العممي فتتمثؿ االلتزامات بإرضاء المجتمع ،وتحقيؽ تنميتو تطوره
ورفاىيتة ،وتطوير مؤسساتو االنتاجية وبيئات العمؿ فييا وتحسيف إنتاجيا ،وتوفير األمف
الميني والوظيفي والرعاية الصحية والمجتمعية لمعامميف بيا ،وتحقيؽ الكفاءة والفاعمية مف
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الموارد المتاحة ،وفي جودة االنتاج لتحقيؽ منافسة في مجاؿ التطور العممي والتقني وتنمية
الجانب االقتصادي ،باإلضافة لاللتزاـ بدعـ أنشطة وفاعميات اجتماعية تعمؿ عمى تمبية
احتياجات المجتمع وحؿ مشكالتو المرتبطة بالبحث العممي :كالتموث ،ومواجية نضب الموارد
غير المتجددة ،ومواجية التغيرات التكنولوجية والتقتية ومواكبتيا ...وغيرىا.

احملىر الجاىٌ :التىجَات االصرتاتًجًُ العاملًُ للنضؤولًُ اجملتنعًُ للجامعات يف دلال عىملُ البحح
العلنٌ واصتجناره ،وآلًات تطبًكَا جبامعات بعض الدول:
انتشرت العديد مف التوجيات االستراتيجية العالمية لممسؤولية المجتمعية لمجامعات في
مجاؿ عولمة البحث العممي واستثماره ،وتـ تطبيقيا في ممارسات معظـ جامعات الدوؿ
األج نبية التي نالت مكانة مرموقة في مجاؿ البحث العممي عمى نطاؽ واسع ،وطبقت ببعض
الدوؿ العربية في نطاؽ محدود ،ويمكف استعراض أبرز تمؾ التوجيات عمى النحو التالي:
أوالً :الشراكة والتعاوف بيف الجامعات ومراكز ومؤسسات المجتمع:

وتُمثؿ عقد شراكات بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع بما يمثميا مف مؤسسات القطاع
الخاص والشركات الصناعية االنتاجية ومراكز البحوث ورجاؿ األعماؿ..وغيرىا في مجاؿ

تمويؿ وتطوير البحث العممي اتجاىاً عالمياً حديثاً في مجاؿ البحث العممي يسعى إلى

التخفيؼ مف المركزية ،وبناء شراكة مستدامة مع القطاع الخاص ،واستقطاب مصادر تمويؿ
خارجية ،وقد توصمت بعض الدراسات إلى أف تمؾ الشراكات سواء عمى المستوى االقتصادي

أو االجتماعي تُعد مف العوامؿ التي تساعد الجامعات في أداء مسؤوليتيا المجتمعية (عبد
المطيؼ .)ٕٓٔٓ،ويعتبر ىذا االتجاه ضمف مؤشرات االقتصاد المتعمقة بالتنافسية بيف الدوؿ،
فال يمكف أف ننكر أثر البحث العممي والتطوير في اقتصاد تقدـ أي مؤسسة .وقد أدت
الشراكات بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع وخاصة القطاع االنتاجي إلى تحوؿ الجامعات
مما كاف يطمؽ عمييا جامعة متعددة الوظائؼ  Multiversityإلى جامعة متعددة األنظمة
 Multiorganizationحيث تشيد العديد مف الجامعات حاالت تعدد الكيانات سواء داخؿ أو
خارج الجامعة ،وتتنوع تمؾ الكيانات ،فمنيا ما ىو أشبو بمراكز بحوث داخؿ مؤسسات
إنتاجية ،ومنيا ما ىو أشبو بمراكز تدريب وتعميـ مفتوح ،كما يوجد ما يعرؼ بػ "المحطات
العممية" ،وىي عبارة عف تخصيص مواقع لعدد مف المؤسسات الصناعية في صورة شركات
ب بعض الجامعات تتفاعؿ مف خالليا مع الييئات وأعضاء ىيئة التدريس والطمبة والمختبرات
- ٔٗ٘ -

نحو استراتيجية مقترحة لعولمة البحث العلمي واستثماره في ضوء المسؤولية المجتمعية

للجامعات.

لمتعاوف عمى دراسة المشكالت االنتاجية التي تعوؽ التطور ،وتقديـ الحموؿ المناسبة ليا،
وتنتشر ىذه المحطات في بعض البالد الصناعية المتقدمة حتى أصبح يتواجد عدد كبير مف
الشركات في الجامعة الواحدة؛ وتتـ شراكة الجامعات مع مؤسسات القطاع الخاص الصناعية
ومراكز البحث العممي الحكومية وغيرىا مف مؤسسات المجتمع مف خالؿ عدة أشكاؿ عمى
النحو التالي:
ٔ -الشراكة إل نشاء شركات ومراكز أبحاث وتطوير عممية داخؿ وخارج الجامعات:
والذي يتمثؿ في إنشاء العديد مف الشركات والوحدات والكيانات البحثية المتخصصة في
الجامعات أو ضمف نماذج أخرى حديثة ،وضماف شراكات أكثر فعالية مع قطاعات اإلنتاج
والمعرفة؛ مما أدى إلى تزايد اعتماد المؤسسات الصناعية والشركات التجارية عمى البحوث
العممية ،والتي انطمؽ منيا العديد مف النماذج البحثية المتميزة في دعـ مجاؿ اإلبداع وريادة
األعماؿ كحظائر المعرفة والتكنولوجيا ،وحاضنات وحدائؽ التقنية والبحوث والحاضنات ومراكز
االبتكار والتميز ،وأودية التكنولوجيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ :أقامت جامعات الواليات المتحدة
األمريكية ما يعرؼ بػ "الحاضنات التكنولوجية" التي استحدث مفيوميا وتطور بيا لتشجيع
االبتكار ونقؿ التكنولوجيا (محمد ،)ٕٖٓٔ،وما يعرؼ "بحظائر المعرفة والتكنولوجيا" التي ىي
عبارة عف مجاؿ يقوـ فريؽ ميني متخصص بإدارتو بيدؼ توفير خدمات بقيمة مضافة
لغرض رفع تنافسية المنطقة أو البمد ،وذلؾ عف طريؽ تحفيز ثقافة الجودة واالبداع بيف
مؤسسات األعماؿ المنتجة لممعارؼ التي تتواجد فييا ،وأيضاً نقؿ المعارؼ والتكنولوجيا مف

مصدرىا إلى الشركات واألسواؽ ،والتشجيع عمى إقامة ودعـ منشآت جديدة تعتمد عمى

أسموب الحضائف ) ،(Sanz,2004وتتواجد تمؾ الحظائر نتيجة لمتعاوف بيف الجامعات
ومؤسسات الصناعة كمنطقة وادي السميكوف " "Silicon Valleyبوالية كاليفورنيا ،التي
اقيمت نتيجة الشراكة بيف جامعة استانفورد ومؤسسة ىاوليمد باكارد الصناعية Hawlelt
 Packard؛ والتي أدت لتصميـ العديد مف األنظمة المعموماتية الميمة (اوكيؿ.)ٕٓٓ٘،
وتـ كذلؾ تسويؽ وبيع تراخيص حقوؽ الممكية وادارة العقود المختمفة الخاصة بمجاالت
البحث واالبتكار والتكنولوجيا بمركز مانشستر لمعموـ والتقنية " "Manchesterالشيير بػMIT
والشركة القابضة الجامعية الممموكة لمجامعة ،والذي يقوـ بربط التعميـ ببناء المعرفة المتزايد؛
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مما يسيـ في خدمة المجتمع ،حيث نجح المعيد في كثير مف اإلنجازات منيا عمى سبيؿ
المثاؿ :اختراع العممية الحديثة في حفظ األطعمة والمأكوالت ،وتطوير أنظمة التوجيو
المالحية ،وتطوير األطراؼ الصناعية والتصوير الضوئي السريع...وغيرىا .وقامت "الجامعات
البريطانية" بعقد الشراكات إلنشاء مراكز البحوث والتطوير الجامعية ،وشركات لتسويؽ
المنتجات العممية ،حيث تُعد ىذه المراكز أماكف لترويج األفكار يتـ فييا البحث عف المعارؼ
الجديدة وتبادليا ودعميا مف خالؿ تمويؿ البحوث التطبيقية ،فقامت جامعة ستراثكميد
 Strathclydeبمدينة جالسكو  Glasgowبالمممكة المتحدة بعمؿ شراكات إلنشاء مراكز
البحوث داخؿ الجامعات كمركز البحوث واالبتكار ومركز البحوث المتقدمة ( University of
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والتي

ىدفت إلى توظيؼ البحوث التطبيقية ونقؿ التكنولوجيا لتطوير اإلنتاج.
وفي "ماليزيا" انعكس االىتماـ بالبحث العممي عمى تطور وتقدـ الصناعة واالقتصاد؛ حيث
توثقت العالقة بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع مف خالؿ اىتماـ المؤسسات الصناعية
واإلنتاجية بخبرة أعضاء ىيئة التدريس ذوي القدرة عمى اإلبداع واالبتكار لمقياـ باألبحاث
العممية التي تعالج مشكالتيا ،وتوفير األمواؿ الالزمة لإلنفاؽ عمييـ ،وتقوـ ىذه المؤسسات
بتبني مجموعة مف الباحثيف في الجامعات واإلنفاؽ عمى أبحاثيـ خاصة إذا كانت متصمة
بمجاؿ نشاطيا أو أف الباحث الذي يقوـ بالبحث مف الممكف أف ينضـ إلى فرؽ البحث
الخاصة بيا (مسبؿ .) ٜٜٔٚ ،كما تقوـ الجامعات بإجراء البحوث التي تسيـ في تنمية
المجتمع وتقدمو .ولقد تضاعفت األبحاث التعاونية المتداخمة والمتعددة التخصصات ،وظير
داخؿ الجامعات عدد مف المكاتب االستشارية التي تقود أعماؿ حوؿ مشكالت شديدة االتساع
وال تنوع ال يتيسر القياـ بيا في إطار البنى الجامعية التقميدية (سينغ .)ٜٜٔٔ ،وتأسست
شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية " "MTDCلتقوـ بتسويؽ ونقؿ األفكار اإلبداعية الخاصة
بتطوير التكنولوجيا التي تصدر عف الجامعات والمعاىد البحثية الماليزية ،واحتضاف
المشروعات الصغيرة الجديدة؛ حيث أقامت الشركة مراكز لتطوير التكنولوجيا في أربع جامعات
ماليزية ىي :جامعة ماليا ،وجامعة بيت ار ماليزيا ،وجامعة كيبايجساف ماليزيا ،وجامعة
تكنولوجيا ماليزيا ،وتعمؿ ىذه المراكز عمى تنشيط البحث واالبتكار والتطوير التكنولوجػي في
قطاعات الصناعة المتخصصة ،وكذلؾ تنمية المعاىدات وفرص التعاوف االستراتيجي طويؿ
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المدى بيف الشركات والجامعات والمعاىد البحثية ،واالستفادة مف التسييالت التي تقدميا
الجامعة كالمعدات والمعامؿ ،وتطوير عالقات العمؿ بيف الباحثيف والعامميف بمجاؿ التكنولوجيا
مف جية ،والعامميف في الشركات الصناعية مف جية أخرى (إبراىيـ.)ٕٓٓ٘،
وفي "الياباف" تضـ الجامعات العديد مف مراكز البحوث التعاونية التي تقوـ بحؿ مشكالت
المؤسسات الصناعية وتقديـ االبداعات التي تخدـ ىذه المؤسسات وتدعـ عالقاتيا بالجامعات
مف خالؿ عدة أشكاؿ كالبحوث المشتركة مع القطاعات اإلنتاجية والبحوث مدفوعة األجر
والمنح واليبات ،وكذلؾ تأسست مدينة كانساي لمعموـ Kansai Science Cityداخؿ
جامعة رتسوميكاف  Ritsumeikanوىي عبارة عف اتحاد مجموعة مف المراكز العممية
والبحثية تقوـ بإعداد البحوث والمشاريع في مجاالت الصناعة أو التكنولوجيا أو مختمؼ
التخصصات التي تتقدـ بيا المؤسسات اإلنتاجية في المنطقة بتمويؿ مف الجامعة والتنسيؽ
فيما بيف تمؾ المراكز (.)Win,1997
وقامت "الصيف" بإعادة ىيكمة وتطوير مائة جامعة صينية رائدة واعدادىا لتمبية متطمبات
القرف الحادي والعشريف مف خالؿ مشروع أطمؽ عميو "مشروعٕٔٔ" ،وكذلؾ تطبيؽ فكرة
امتالؾ الجامعات لشركات خاصة تقوـ بتقديـ الخدمات وعمؿ المشروعات خارج إطار
الجامعات بتحويؿ اتجاىات البحوث العممية إلى التطبيقات في الصناعة واالقتصاد .كما نفذت
برنامج قومي ُيعرؼ بػ " "Torchييدؼ إلى إقامة الحدائؽ والحاضنات ،والمراكز التكنولوجية،
والقواعد الصناعية ،وبرامج التمويؿ الخاصة ،بنيت عناصره الرئيسة عمى أساس ثالثة
مقومات مف أجؿ النيوض بالبحث العممي ،وىي :تقوية وتنشيط عمميات اإلبداع التكنولوجي-
تنمية تطوير التكنولوجيا العالية وتطبيقاتيا -إتماـ تحديث وتطوير عمميات التصنيع ورفع
المحتوى التكنولوجي لممنتجات الصينية؛ وقد أدى البرنامج إلى إقامة العديد مف الحاضنات
التكنولوجية ،وىو ما حقؽ لمصيف المركز الثاني في العالـ في عدد الحاضنات بعد الواليات
المتحدة ،وقد وصؿ عدد الشركات التي أٌقيمت في ىذه الحدائؽ التكنولوجية إلى ٕٓ.ٜٚٙ
شركة تقدـ لمسوؽ منتجات عالية التكنولوجيا .ويركز ىذا البرنامج عمى المدعمات
التالية :تسويؽ األبحاث -تطوير التصنيع -االتجاه نحو العولمة (إبراىيـ.)ٕٓٓ٘،
وتبنت "تركيا" فكرة "حدائؽ العمـ والمعرفة" التي تعمؿ كحمقة وصؿ بيف المؤسسات
األ كاديمية والبحثية وبيف الشركات المختمفة لتحويؿ المعرفة النظرية إلى صورة منتجات ذات
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عائد اقتصادي واجتماعي لممجتمعات الحاضنة لالبتكار ،وفكرة "حدائؽ العمـ والتقنية" بجامعة
الشرؽ األوسط لمعمـ والتقنية مف األمثمة العالمية المتميزة في تحويؿ البحوث األكاديمية إلى
مخرجات ذات قيمة في السوؽ ،حيث تقدـ مجموعة مف التيسيرات كالمختبرات والمراكز
البحثية وغيرىا مف المرافؽ التي تساعد الباحثيف عمى إنجاز بحوثيـ ،والتخطيط الجيد المحيط
مصدرً استثمارياً ىاماً وال تحدث خسائر نتيجة المجازفات
ا
بدعـ االبداع واالبتكار بما يجعمو

المرتبطة بعمميتي االبداع واالبتكار(مجمس البحث العممي.)ٕٓٔٔ،

وأقيـ أيضاً مشروع صندوؽ "جامعة سنغافورة الوطنية" لدعـ المغامرات " "NVSFوالتي

تتمخص فكرتو في أف يقوـ الصندوؽ بتوفير الماؿ لتأسيس مشاريع تجارية وصناعية وانشاء
شركات خاصة لطالب وأساتذة وموظفيف وحديثي التخرج مف الجامعة لتصبح بعد ذلؾ مشاريع
كبيرة ،ويشترط في المشروعات أف تكوف أفكار جديدة بيا مخاطرة ،ويتـ احتضانيا وتسويؽ
منتجاتيا (موقع جامعة سنغافورة) ،كما أنشئت بعماف محطة "عماف" لمصناعات التكنولوجية
تخصص جزء مف أربحيا لمبحث العممي مع الجامعات وم اركز البحوث ،وتستضيؼ المبدعيف
إلعداد مشاريعيـ مستفيديف مف الخبرات الفنية واإلدارية المتاحة بالمحطة (طالؿ.)ٜٔٛٛ،
ٕ -الشراكة في مجاؿ التعميـ التعاوني والتدريب والبحث الميداني:
وتمثؿ المبادرات التي تقدميا الجامعات العالمية لتتواجد مف خالليا في مواقع العمؿ
الصناعية والتقنية؛ حيث يقوـ أعضاء ىيئة التدريس بالعمؿ في تمؾ الشركات فترة محدودة
مف خالؿ عقد شراكة لتحقيؽ أىداؼ بحثية معينة ميدانياً عمى أرض الواقع واالستفادة مف

المعامؿ والمختبرات والمرافؽ البحثية التي تمتمكيا الشركات ،ويقدموا مف خالؿ أبحاثيـ ما

يفيد تمؾ الشركات ،كما يقدموا لطالبيـ نماذج تدريبية وتدريسية وعممية بصورة تطبيقية بد ًال
مف االقتصار عمى تعميـ نظريات مجردة (األسد .)ٜٜٔٙ،فعمى سبيؿ المثاؿ تدعـ جامعة

نورث إيسترف " "North Easternبالمممكة المتحدة ،ومؤسسة بيروفس " "Berufsبألمانيا
ىذا النوع مف الشراكة التي تقوي أواصر الترابط بيف قطاعات اإلنتاج بالقطاع الخاص والتأىيؿ
األكاديمي؛ حيث يقوـ قطاع العمؿ بتوفير تدريب لمطالب وفي نفس الوقت يدفعوف ليـ
رواتبيـ طواؿ فترة الدراسة والعمؿ (قنديؿ .)ٜٜٖٔ،كما أف ىناؾ شكؿ آخر لمتعاوف حيث تقدـ
مجموعة مف البرامج التدريبية تيتـ بتنمية ميارات متخصصة لمجموعات وفرؽ عمؿ تابعة
لقطاع األعماؿ وتنمية ميارات مستحدثة لدى العامميف في الشركات والمؤسسات اإلنتاجية في
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القطاع الخاص بيدؼ تحسيف مياراتيـ السابقة ،وتمكينيـ مف االحتفاظ بالقدرة عمى العطاء،
واعداد دو ارت متخصصة إلعداد القادة وكبار اإلدارييف( ،الكيومي،)ٕٓٔٚ،
ٖ -مراكز االستشارات والدراسات:
حيث تقوـ الجامعات بخدمة قطاع الصناعة مف خالؿ المكاتب المشتركة بيف أساتذة
الجامعات ورجاؿ الصناعة ،والسماح ألعضاء ىيئة التدريس بالعمؿ لدى المؤسسات
الصناعية ،باإلضافة لتشجيعيـ عمى القياـ باألبحاث المرتبطة بخدمة المجتمع مف خالؿ
تعديؿ القوانيف التي تحد مف حصوليـ عمى أي مكسب مادي مقابؿ إبداعيـ ،والغاء القوانيف
التي تمنعيـ مف القياـ بأعماؿ مقابؿ أجر لممؤسسات والشركات اإلنتاجية ،وتطبؽ تمؾ
الممارسات عمى سبيؿ المثاؿ بالجامعات البريطانية (بدراف ،)ٜٜٜٔ ،وفي المممكة العربية
السعودية أنشئت جامعة الممؾ فيصؿ "معيد البحوث واالستشارات" ليمعب دو ارً رئيسياً في ربط
المجتمع مع ذوي الخبرة في المجاالت التنموية المختمفة وايجاد الحموؿ لممشاكؿ القائمة سواء
كانت اجتماعية أو عممية ذات صمة بالمعارؼ ،أو األعماؿ التجارية أو الصناعية ،ويرفع
المعيد مف خالؿ البحوث التعاقدية معدؿ العائد مف االستثمار في الجامعة لإلنفاؽ في مجاؿ
الموارد البشرية والمادية والبنى التحتية ،وتوفير البحوث االستشارية المبتكرة والتحميمية،
والخدمات التقنية .وكذلؾ "معيد األمير عبد ا﵀ لمبحوث والدراسات االستشارية" بجامعة الممؾ
سعود الذي يركز عمى تسويؽ البحث العممي لمجامعة ويبرـ عقود خدمات واستشارات
لممؤسسات العامة والخاصة لرفع مستوى األداء وزيادة االنتاجية بعائد مادي يمثؿ دخؿ جيد
لمجامعة يستخدـ ألغراض البحث العممي لمجامعة (الفيصؿ .)ٜٜٔٙ،وفي "األردف" تـ إنشاء
شركة است شارية بتمويؿ مف الجامعات ومراكز البحث العممي تقوـ عمى أسس تجارية ،يتـ مف
خالليا إنتاج البحوث بناء عمى طمب العمالء مف قبؿ الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
والمبدعيف ،ويقسـ العائد الربحي بينيـ وبيف الجامعة .ويرتبط ىذا المجاؿ في التعاوف في
مجاؿ تبادؿ الخبراء حيث يعمؿ قادة المؤسسات أيضاً كخبراء غير متفرغيف في الجامعات.

ٗ -إبراـ العقود البحثية والشراكات:

وتتـ بيف الجامعات وبعضيا وبينيا وبيف ومؤسسات المجتمع الصناعية ،يتـ فييا ربط
البحوث بحموؿ صناعية وانتاج خدمات تقنية تدعـ االبداع ،ومثاؿ عمييا تعاوف الغرؼ
التجارية مع بحوث الدراسات العميا بالجامعة التي تقوـ بحؿ مشكالت القطاع االنتاجي مف
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خالؿ إنتاج بحوث تطبيقية .وفي مصر أبرمت عاـ ٕ٘ٔٓ مذكرة تفاىـ بيف الجامعات
البريطانية والجامعات المصرية لدعـ الشراكة االستراتيجية طويمة المدى في مجاؿ البحوث
واالبتكار والتعميـ بيف الطرفيف حيث يتـ ربط الجامعات ببعضيا).(www.gov.uk
٘ -برامج الكراسي العممية:
والتي تتـ في الجامعات باسـ رجاؿ األعماؿ والمؤسسات ورعايتيـ ،وتيدؼ إلى دعـ
األبحاث والدراسات التي تخدـ الغرض الذي أنشئ مف أجمو الكرسي ،وتنتشر في المممكة
العربية السعودية ودولة االمارات العربية.
 -ٙالمجموعات الداعمة:
وىي عبارة عف تجمع عدد مف الشركات في نفس المجاؿ معاً لدعـ أبحاث عممية في

الجامعات.

 -ٚمبادرات الجامعات المبدعة:
حيث تـ تصنيؼ (ٕٔ) جامعة بالواليات المتحدة االمريكية عمى أنيا مبدعة لما يميزىا
عف غيرىا مف كثافة عالقتيا وتحالفاتيا مع العديد مف الشركات العالمية بحيث ينطبؽ عمييا
الشروط التالية ):(Holland,2000
-

مشاركتيا في البحوث مع مؤسسات صناعية.
العمؿ عمى المشاركة في برامج تعميـ صناعي ،وتمدد نشاطيا داخؿ المؤسسات
الصناعية وتقديميا خدمات تقنية.

-

المشاركة في قضايا البحث والتطوير.

-

العمؿ عمى نقؿ التكنولوجيا لممجتمع المحمي.

-

تحفيز أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في أنشطة التنمية االقتصادية.

 -ٛإنشاء مؤسسات القطاع الخاص لجامعات وكميات خاصة بيا:
حيث يعيد إلييا ميمة إعداد المتخصصيف والتقنييف الذيف تتطمبيـ أعماؿ تمؾ
المؤسسات ،ومف األمثمة في مجاؿ دمج المؤسسة األكاديمية مع مؤسسة القطاع الخاص
نموذج " " Zavoda Utuzباالتحاد السوفيتي (سابقا) الذي يمثؿ معيد متخصص تقني
داخؿ مؤسسة القطاع الخاص يخدـ بالدرجة األولى عمالو وموظفيو ،ويتكوف المعيد مف
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شركاء مف المجتمع الصناعي وشركاء مف المؤسسة الجامعية في الجوانب األكاديمية،
وكذلؾ شركة معيد كيما " "KIMAبمصر حيث يتألؼ الطالب وأعضاء ىيئة التدريس مف
موظفي الشركة والعامميف فييا ،ومعيد تخريج القباطيف التابع لشركة ىيئة قناة السويس
الذي يغذي الشركة باحتياجاتيا مف خريجيو في مجاؿ األعماؿ البحرية ،وفي المممكة
العربية السعودية أنشئت الغرفة التجارية الصناعية جامعة أىمية ،وفي األردف تقوـ الجمعية
الممكية األردنية التي تعتبر أحد مراكز البحث العممي والتقني بإنشاء الجامعات والكميات
األىمية التقنية التي تركز عمى التخصصات النادرة كعمـ الحاسبات اإللكترونية واليندسة
اإل لكترونية ،كأحد أشكاؿ التعاوف وتقديـ الخدمات والشراكة مع القطاع الصناعي
(الخصاونة.)ٕٓٓٗ،
 -ٜالمجموعات البحثية:
وتتمثؿ في تنويع أعضاء الفرؽ البحثية بيف الجامعات وبيف المستيدفيف مف الموضوعات
البحثية؛ لتسييؿ الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات ،وانتاج بحوث واقعية إجرائية يمكف
تطبيقيا وتقويميا كما ىو متوفر في المعاى د البحثية بالسويد والذي يضـ أعضاء مف
الجامعات والمراكز البحثية ومف الشركات الصناعية.
ٓٔ -الجامعة المنتجة:
حيث تقيـ الجامعات شراكة مع المؤسسات المجتمعية والصناعية لممساىمة في تمويميا،
وذلؾ مف خالؿ تسويؽ منتجاتيا التي تتوافؽ مع مجاؿ المؤسسة التي تعقد شراكة
معو ) .(Sallehuddin,1997وكذلؾ مف خالؿ استفادة القطاع الخاص مف المكتبات
ومعامؿ الحاسب ومراكز البحوث وقاعات الجامعات مقابؿ رسوـ مالية .وبنتششر ىذا الفكر
بجامعات الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة والياباف.
ٔٔ -شراكات البرامج القومية:
حيث تق اـ مشروعات بحثية مف خالؿ الجامعات والتعميـ العالي تخدـ األىداؼ القومية
ومف أمثمتيا تجربة "فنمندا" حيث كاف ىناؾ دور بارز لتحويؿ المجتمع الفنمندي لمجتمع
معرفي مف خالؿ التكامؿ بيف خطة التعميـ العالي والخطة االقتصادية لمحكومة والتي تـ
تنفيذىا مف خالؿ الشراكات مع الشركات لتصميـ برنامج حكومي قومي ييدؼ لدفع فنمندا
لمكانة عالمية رائدة في مجاؿ التكنولوجيا ).(Rosan.2000
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ٕٔ -مجاؿ التحالفات االستراتيجية:
وىي عبارة عف تكويف عالقة تكاممية تبادلية بيف مؤسستيف أو أكثر بيدؼ تعظيـ
اإلستفادة مف الموارد المشتركة في بيئة ديناميكية تنافسية الستيعاب متغيرات بيئية قد حدثت،
تتمثؿ في الفرص والتحديات ،وقد تأتي استراتيجية التحالؼ استجابة لمتغيرات بيئية أو تأتي
مبادئة الستباؽ متغيرات متوقعة فتقتنص الفرصة المتنبأ بيا (مصطفىٕٓٓٓ) .وتقاـ
التحالفات في مجاالت عديدة فعمى سبيؿ المثاؿ اقيـ تحالؼ "تميز أكاديمي" بيف جامعة الممؾ
عبد ا﵀ لمعموـ والتقنية بالمممكة العربية السعودية حيث تـ دمج االقساـ ذات المستوى
العالمي في المؤسسات العممية العريقة لممساعدة في إعداد المقررات الدراسية لمجامعة،
وترشيح أعضاء ىيئة التدريس المؤسسيف في كؿ مجاؿ مف المجاالت الدراسية ،والتعاوف في
مجاؿ األبحاث .وكذلؾ التحالؼ الذي تـ مع جامعة بنيا بمصر وعدة جامعات عالمية وعربية
مرموقة .ولمتحالؼ دور في دعـ وبناء المسؤولية المجتمعية لمجامعات مف خالؿ تحقيؽ ما
يمي (محمد:)ٕٓٔ٘ ،
 تبادؿ المنفعة بيف الجامعات المحمية اإلقميمية والعالمية. الحد مف ظاىرة ىجرة العقوؿ العربية لمخارج مف خالؿ عقد تحالفات بيف الباحثالعربي كصاحب فكرة والجامعة الممولة.
 تسويؽ الخدمات االنتاجية لمجامعية. تغير دور األستاذ الجامعى في ظؿ مواكبة التحديات الجديدة واالنفتاح عمى المجتمعالمحمي والعالمي.
 ظيور صيغ جديدة لمجامعات مثؿ :الجامعات (متعددة الوظائؼ-الممتدة -متعددةاألنظمة -االفتراضية -المنتجة).
 تحسيف التصنيؼ العالمي لمجامعات. تدويؿ التعميـ الجامعي. مجاؿ لالستفادة مف تطبيؽ البحث العممي وبراءات االختراع. -تمبية متطمبات عصر اقتصاد المعرفة.

ثاىًاً :مضؤولًُ اجلامعات يف بياْ اقتصاد معزيف:
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ُيعد االقتصاد المبني عمى المعرفة مف االتجاىات الحديثة التي ارتبطت بعولمة البحث
العممي واستثماره بصورة كبيرة؛ ويأتي ذلؾ االرتباط مف خالؿ تحميؿ طبيعة مفيوـ "اقتصاد
المعرفة" وكيفية الوصوؿ إليو فقد عرؼ بأنو" :ذلؾ االقتصاد الذي يعتمد عمى نوع جديد مف
المجتمع تقوـ دعائمو عمى إنتاج ونشر وتوظيؼ المعرفة ،وموارد جديدة التنضب ،تتمثؿ في
المعرفة والموارد البشرية المؤىمة بصورة متطورة تتالءـ مع معطيات العصر ،وتمتمؾ المعرفة
التي ىي مزيج مف المعمومات والتكنولوجيا والخبرة والميارة والحكمة والتي تحمؿ سمات
االبتكار والتجديد"(عيد ،)ٔٔٗ،ٕٕٓٔ،ومف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح دور البحث العممي في
تحقيؽ مثؿ ذلؾ االقتصاد ،ثـ يأتي في مرحمة تالية لو ما يعرؼ باسـ "االقتصاد المبني عمى
ويعد مرحمة ما بعد االقتصاد المعرفي والذي عرفو )Swanstrom (2002,5
المعرفة" ُ
بأنو" :إداراؾ مكانة المعرفة والتكنولوجيا والعمؿ عمى تطبيقيا في االقتصاديات الحديثة ،فيو
يعتبر مرحمة متقدمة مف اقتصاد المعرفة ،ويمنح لممعرفة والتكنولوجيا مكانة خاصة ويعمؿ
عمى تطبيقيا في األنشطة االقتصادية والمجتمعية في مجتمع يسمى مجتمع المعرفة" .وىنا
تأتي المرحمة التي مف خالليا يتحقؽ لمبحث العممي عولمتو واستثماره مف خالؿ تحويمو
لمنتجات ممموسة ذات شيوع وانتشار عالمي وسمعة مرموقة ورواج وتسويؽ يحقؽ دخؿ
اقتصادي لمدوؿ التي نتج منيا.
وأدى تحوؿ العالـ لمجتمع المعرفة إلى ازدياد أىمية األعماؿ في المجتمع بشكؿ كبير،
وأصبح دورىا فاعالً في كافة المجاالت والمؤسسات ،وأخذت الدوؿ تتبارى بمخترعاتيا

ومكتشفاتيا ومدى قوة منظمات األعماؿ فييا ،ثـ زاد االىتماـ بالمجاالت العممية التي ترتبط

باألعماؿ التي ليا عالقة بالمجتمع؛ وعميو بدأت المؤسسات تتبنى بعض المفاىيـ المرتبطة
بالمسؤولية المجتمعية (الغالبي والعامري .)ٕٓٓٛوزاد ارتباط االقتصاد المبني عمى المعرفة
باالستثمار في البحث العممي ،حيث أصبح ىذا النوع مف االستثمار لو عائد مؤكد وكبير،
وبالرغـ مف أنو قد يتأخر تحقيقو إال أنو يصؿ في بعض األحياف إلى نحو (ٖ٘ )%مف
إجمالي تكمفة االستثمار؛ وىو ما جعؿ كبرى الشركات العالمية تيتـ أىتماماً كبي ارً بنشاطات

البحث العممي والتطوير ،كما يعمؿ في الوقت ذاتو ازدىار مؤسسات التمويؿ في الدوؿ

المتقدمة التي تعني بيذا النوع مف االستثمار فيما يعرؼ بمؤسسات رأس الماؿ المبادر أو
المخاطر ،Venture" "Capitalكما تعرؼ باسـ الصناديؽ االستثمارية التي ىي عبارة عف
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مجموعة مف المستثمريف الذيف ييتموف بالدخوؿ برأس ماؿ في المشروعات الريادية التي
تقوـ عمى أعماؿ ابداعية أو ابتكارية في مرحمة النمو .فعمى سبيؿ المثاؿ قدمت تقنيات
المعمومات مبالغ خيالية لالق تصاد األمريكي ،مثمت حوالي نصؼ النمو االقتصادي في نياية
التسعينات عمى الرغـ مف أنيا ال تشكؿ إال ( )%ٙمف حجـ المؤسسات الخاصة في الواليات
المتحدة األمريكية (صادؽ.)ٕٓٔٗ،
ويجب توفير عدد مف المقومات التي تسيـ في مواكبة ىذا االتجاه ،وفي ذلؾ أشارت
دراسة (موسى ،ومرعي )ٕٖٓٔ،إلى أىمية توافر استراتيجيات تمويؿ مدعمة لمبحث العممي
وثقافة معرفية مدعمة لمحرية واإلبداع واإلبتكار ،وارتباط المراكز والمؤسسات البحثية
األكاديمية بسوؽ العمؿ ،وأضاؼ (الشايع )ٕٓٔٓ،إلى ذلؾ ضرورة امتالؾ بنية تحتية داعمة
لمبحث والتطوير كالمراكز البحثية المجيزة بأحدث التجييزات البحثية ،ونظاـ االتصاؿ الفعاؿ
بيف الباحثيف والمراكز البحثية ومياديف اإلنتاج ،وتوافر تقنيات المعمومات واالتصاؿ ،باإلضافة
لمكوادر المؤىمة لمعمؿ في المجاؿ البحثي.
وترى الباحثة أف ال يمكف أف يتحقؽ أي مردود لتمؾ المقومات مف دوف توافر استراتيجية
واضحة ترسـ السياسة العامة لمنظومة البحث العممي ،والبيئة المناسبة لإلبداع واالبتكار،
ودعـ دور الجامعات في تحقيؽ ذلؾ ،وفي ىذه الصدد يشير ) Beerkens (2008إلى قياـ
الجامعات بتطبيؽ أشكاالً تنظيمية خاصة لمتطوير التدريجي نحو النموذج العالمي لرسـ مسار
تجاه مجتمع المعرفة كطريؽ لمتقدـ والرخاء االقتصادي والتقدـ االجتماعي ،والميؿ نحو

التقارب والتماثؿ والتجانس مع تمؾ النماذج مف أجؿ مجتمع المعرفة .ويفسر ذلؾ ما دفع دولة
مثؿ الصيف أف تقوـ بعممية تحوؿ واعادة ىيكمة لسياسات البحث العممي قي جامعاتيا وتطوير
واعداد وتييئة مائة جامعة صينية لتمبية متطمبات البحث العممي ،وأدى ال نتشار العديد مف
النماذج العالمية لالتجاه صوب مجتمع المعرفة وبناء اقتصاد مبني عميو كالجامعات
السنغافورية التي أولت االىتماـ باقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،حيث قامت جامعة
سنغافورة الوطنية بالعديد مف األبحاث المرتبطة بالمجاالت التي تدخؿ في أولويات الدولة
كإجراء البحوث في مجاؿ المعموماتية ،كما تعاونت الجامعة مع مؤسسات اإلنتاج المحمية في
إجراء البحوث المشتركة في ىذا المجاؿ (سينغ.)ٜٜٔٔ ،
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ثالجاً :مضؤولًُ اجلامعات يف حتكًل املًشَ التيافضًُ يف دلال البحح العلنٌ:
تنشأ الميزة التنافسية في مجاؿ ما بمجرد توصؿ المؤسسة إلى اكتشاؼ طرؽ جديدة
أكثر فعالية مف تمؾ المستعممة مف قبؿ المنافسيف ،حيث يكوف بمقدورىا تجسيد ىذا
االكتشاؼ ميدانياً ،وبمعنى آخر بمجرد إحداث عممية إبداع بمفيومو الواسع (Seleim et
) .al.,2007كما تعرؼ عمى أنيا" :الجيود واالجراءات واالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات

اإلدارية والتسويقية واإلنتاجية واالبتكارية والتطويرية التي تمارسيا الجامعات مف أجؿ
الحصوؿ عمى شريحة أكبر ورقعة أكثر أتساعاً في السوؽ التي تيتـ بيا" (الوادي والزغبي،

ٕٔٔٓ  .)ٚٛ،وتتسابؽ مؤسسات البحث العممي عمى جميع المستويات في الحصوؿ عمى
رتب مرتفعة في سباؽ التنافسية عمى المعرفة التي تُعبر عف نتاج البحث العممي ،ومدى
تقدمو وازدىاره كماً وكيفاً وتحقيؽ انتشاره وعولمتو .وترتبط تمؾ التنافسية باقتصاد المعرفة،
فيعتمد مؤشر التنافسية الكامنة عمى الطاقة االبتكارية وتوطيف التقنية ورأس الماؿ البشري

ونوعية البنية التحتية التكنولوجية (منير ،)ٕٓٓٚ،وال يمكف أف ننكر عالقة ىذه المؤشرات
بالبحث العممي وأثره في تطور المؤسسات وبموغيا منزلة مرتفعة في نطاؽ المستويات
التنافسية العالمية؛ ونظ ارً ألىمية عامؿ البحث والتطوير في التأثير عمى تنافسية الدوؿ فقد

أدرج تقرير التنافسية العالمي مؤشرات اإلنفاؽ عمى البحث العممي ،ومدى توافر مراكز لمبحث،

والتعاوف بيف الجامعات وقطاعات األعماؿ في مجاؿ البحث العممي ضمف مؤشرات االقتصاد.
ويعد البحث العممي مف أىـ محاور الميزة التنافسية لمجامعات وىناؾ عدة تصنيفات
يمكف مف خالليا إظيار التنافسية في مجاؿ البحث العممي لمجامعات ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد
تصنيؼ "شنغياي" الذي يقوـ بتصنيؼ الجامعات عالمياً والذي يعتمد عمى (ٓ )%ٙمف
مؤشرات التقييـ عمى البحث العممي والكفاءة البحثية المتمثمة في مؤشر الباحثيف األكثر

استشياداً بأبحاثيـ في (ٕٔ) تخصصاً بنسبة (ٕٓ )%مف التقييـ ،ومؤشر األبحاث المنشورة

في مجالت عممية مرموقة بنسبة (ٕٓ )%مف التقييـ ،ومؤشر األبحاث الواردة في دليؿ النشر
لمفنوف والعموـ اإلنسانية بنسبة (ٕٓ )%مف التقييـ

بوجو عاـ وفي نطاؽ النشاطات

البحثية .وىناؾ قياس مخرجات البحث العممي مف خالؿ تحميؿ بعض المؤشرات المعبرة عف
النشاطات العممية ،وىما مؤشر النشر العممي المتمثؿ في (االنتاج البحثي-حجـ الوثائؽ
المنشورة -عدد االستشيادات -األثر العممي لمباحث حسب تصنيؼ سكوبوسScpus
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والسفير Elsevierوآي إس آي ،)ISIومؤشر براءة االختراع التي تظير عطاءات الجامعات
ومراكزىا البحثية (موسى ومرعي.)ٕٖٓٔ،

رابعاً :مضؤولًُ اجلامعات يف تفعًل اليشز اإللكرتوىٌ يف دلال البحح العلنٌ
يتخذ النشر االلكتروني عدة صور متنوعة حيث يتـ تحويؿ المنتج الفكري األكاديمي
والعممي ألكثر مف شكؿ رقمي كالكتاب اإللكتروني والدوريات اإللكترونية والمجموعات
المصورة والمجالت االلكترونية والوسائط الفائقة...وغيرىا .وقد نشأ ليحقؽ عدة أىداؼ في
مجاؿ خدمة البحث العممي تتمثؿ فيما يمي(العريشي:)ٕٓٓٗ،
 تحقيؽ االتصاؿ العممي وتوفير مفيوـ تكنولوجي جديد لو. تسريع عمميات البحث العممي في ظؿ السباؽ التكنولوجي ،والزيادة المطردة في كـونوع ما ينشر مف أوعية معموماتية.
 تعميؽ فرص التجارة اإللكترونية ،مف خالؿ مساعدة الناشريف التجارييف عمى توسيعنطاؽ النشر عف طريؽ نشر اإلعالنات التفاعمية عما يصدر حديثاً مف جانب ناشر
محدد عمى شبكة اإلنترنت.

 توفير النشر التجاري األكاديمي. وضع اإلنتاج الفكري لبعض الدوؿ عمى شكؿ أوعية إلكترونية.ويتميز النشر اإللكتروني بالعديد مف المزايا التي جعمت منو أحد آليات تطوير البحث
العممي ،يمكف إجماليا فيما يمي (السريحي( ،)ٕٓٓٔ،قنديمجي:)ٕٓٓٛ،
 -1السرعة في التوزيع واإلنتاج :حيث يتيح إمكانية إنتاج كـ كبير مف الوثائؽ بصورة
إلكترونية ،ويمكف توزيع المادة اإللكترونية لكؿ أرجاء األرض دوف الحاجة ألجور
التوزيع .
 -2إمكانية إنتاج وتوزيع إسيامات العمماء والباحثيف في صورة مواد إلكترونية بشكؿ
سريع .
 -3توفير الوقت مف خالؿ اختصار جيد الباحث؛ ألف النشر اإللكتروني يغنيو عف
القراءة الكاممة لممحتوى ،ويمكنو مف الحصوؿ عمى المقاطع أو المحتويات التي
يريدىا مباشر ،وكذلؾ توفير جيد الباحث عف البحث عف المعمومة في أماكف متعددة
ومتفرقة؛ حيث يتـ الحصوؿ عمى المعمومة في دقائؽ معدودة.
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 -4إمكانات الوسائط المتعددة :إمكانية وضع الوثيقة في أشكاؿ متعددة صوتية ونصية
ومرئية؛ مما يتيح عممية التفاعؿ ونقؿ الصورة بواقعية.
 -5إمكانية التعديؿ والتحسيف ومواكبة التطوير.
 -6توافر الروابط الداخمية والخارجية :يتاح لمباحث التنقؿ مف خالؿ الروابط hyper
 linkلمحصوؿ عمى معمومات إضافية أو مرتبطة بشأف موضوع البحث ،وأيضاً يمكف
التواصؿ مع كاتب المقاؿ لمحصوؿ عمى انطباعاتو والقياـ بالتطوير.

 -7خفض تكاليؼ االشتراؾ في الدوريات.
 -8متابعة المستفيد :فيناؾ إمكانية لمتابعة المستفيد وتحقيؽ متطمباتو مف الكتب
وغيرىا مف قبؿ مؤسسات النشر.
 -9إمكانية النشر الذاتي الذي يتيح لمباحثيف والمؤلفيف نشر إنتاجيـ مباشرة مف
مواقعيـ عمى االنترنت دوف الحاجة لناشريف أو موزعيف.
 -11جودة المعيار العاـ لمغة كتابة الوثيقة.
إف الخدمات التي يقدميا النشر اإللكتروني في مجاؿ البحث العممي ال تقتصر فقط عمى
ما يتيحو مف نصوص بصورة رقمية في أشكاؿ متعددة يمكف بثيا واستدعائيا مف خالؿ
وسائؿ متعددة ،ومنتج معموماتي ومعرفي رقمي فحسب ،بؿ تُعني بو الباحثة أكثر مف ذلؾ،
فيناؾ العديد مف البرامج والخدمات في مجاؿ البحث العممي لوال وجود النشر اإللكتروني لما
كاف ليا وجود؛ فتعتمد عميو الكثير مف البرامج ،فعمي سبيؿ المثاؿ تبني فكرة برامج التأكد مف
صدؽ البيانات حوؿ اإلنتاج العممي ألي دولة أو مؤسسة ،واتباع المنيج المتبع عمى الصعيد
العالمي الذي يستعيف بقواعد المعمومات المتخصصة والمشيود ليا باالستقاللية والصدؽ ومف
المواقع المتاحة ليذه الغاية تومسوف رويتر Thomson Reuteursالتي تمتمؾ شبكة
المعرفة ،وتصدر مؤشر االستشيادات العممية ،وقاعدة البيانات التابعة لو  ISIالمعبرة عف
تصنيؼ الدوريات المحكمة ،والسفير ،Elsevierوقاعدة المعمومات سكوبوس Scpusالتي
بناء عمى إنتاجيتيا البحثية ،وىي تعتمد منيجية تقييـ األبحاث
تصدر ترتيب الدوؿ والجامعات ً
فيو عمى عدد االستشيادات لكؿ وثيقة والتعاوف الدولي ،ومتوسط أىمية المجمة ،ومتوسط
األثر العممي لممؤسسة مقارنة بالمتوسط العالمي لمنشر لمفترة نفسيا.
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كما أف ىناؾ مؤشر ىيرش" "Hirschالذي يقيس كالً مف اإلنتاجية العممية واألثر العممي

لمباحث ،وىو مبني عمى أكثر البحوث المنشورة لمباحث وعدد االستشيادات في بحوث
اآلخريف ،وىو يتناوؿ بالتحميؿ مجمؿ أوضاع النشر العممي في دوؿ العالـ المختمفة؛ ليكشؼ
عف كفاءة المنظومة البحثية لكؿ دولة مف خالؿ النشر العممي المميز الذي يستقطب
االستشياد بنتائجو في المنشورات العممية العالمية (البحوث العممية واالبتكار في العالـ
العربي .) ٕٓٔٓ،وكؿ ىذه التقنيات تؤسس عمى استخداـ قواعد البيانات مف خالؿ النشر
اإللكتروني الذي يستخدـ أحدث تقنيات المعمومات واالتصاالت لنقؿ المعرفة وتداوليا في
األوساط العممية ،فيو ُيعد األداة الفعمية لتحقيؽ التواصؿ العممي بيف الباحثيف والمؤسسات
العممية ،وبيف أحدث نتاج لمبحث العممي والباحثيف ،وليس ىذا فحسب بؿ أصبح أحد سواعد
الباحث في تيسير كافة أعمالو البحثية بصورة سريعة ومتطورة تمكنو مف اإللماـ بكؿ ما ىو
حديث كائف سوؼ يكوف في مجاؿ عممو البحثي .ىذا باإلضافو ألنو يرتبط بتسويؽ األبحاث
ونشر نتائجيا وانجازاتيا والمساىمة في ترويج تطبيقاتيا في جميع أنحاء العالـ بسرعة فائقة،
وبالتالي االتجاه نحو عولمة البحث العممي بنتاجو المتعدد .ويمكف إبراز دور النشر
اإللكتروني في عولمة البحث العممي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  -فيناؾ العديد مف
البرامج التي تقدـ مف خالؿ االنترنت تعتمد عمى وجود منتج معموماتي إلكتروني -عمى النحو
التالي:
-

حضور نظاـ المؤتمرات عف بعد  Tele conferencingفيعتبر نشر إلكتروني يعتمد
عمى الوسائط المتعددة.

-

االتصاؿ بقواعد البيانات والدوريات اإللكترونية والمكتبات االفتراضية المتاحة عمى
اإلنترنت.

-

التعرؼ عمى أحدث إصدارات الكتب.

-

إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس في القوائـ البريدية العالمية العممية .Mailing Lists

-

ُيسيـ في استخداـ نظاـ المحادثة في عقد اجتماعات مباشرة بيف الباحثيف مف مختمؼ
أنحاء العالـ ،وتبادؿ المعمومات والمراجع بينيـ بصورة إلكترونية.

-

ُيسيـ في استخداـ المجموعات اإلخبارية  New Groupsفي تبادؿ اآلراء واألفكار
ونتائج البحوث بيف الباحثيف عمى مستوى العالـ.
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-

سيولة مراسمة دور النشر المختمفة والجمعيات والمؤسسات العممية.

-

يسيـ في استخداـ خدمة نقؿ الممفات  File Transfer Protocolفي تبادؿ البحوث
اإللكترونية بصفة عامة والبحوث المشتركة مع الباحثيف المشاركيف في البحث بصفة
خاصة.

-

يسيـ في إرساؿ االستبانات إلكترونياً واعادتيا بعد التعبئة مف خالؿ البرامج

-

اإلجابة عف االستفسارات العممية بسرعة وبإجابة تتوافؽ مع أحدث ما توصؿ إليو العمـ.

-

الحصوؿ عمى الدراسات السابقة ،ومعرفة االنجازات العممية عمى الصعيد الدولي.

-

نشر نتائج األبحاث ،وتسويؽ تطبيقاتيا والترويج إلنجازاتيا مف خالؿ الصحؼ ،ومواقع

المخصصة.

األخبار اإللكترونية.
متابعة أحدث نتائج البحوث لمبدء مف حيث أنتيى اآلخريف ،وتقديـ األحدث.

-

وتود أف تُشير الباحثة إلى أف التوجيات السابقة ليست منفصمة عف بعضيا فتطبيؽ أي
مف ىذه التوجيات يحقؽ نجاحات في التوجيات األخرى؛ فيي توجيات متفاعمة ومتداخمة،
كما تود أف تمقي الضوء عمى أف أكثر تمؾ التوجيات تأثي ارً وتحقيقاً لالتجاىات األخرى ىو

النشر اإللكتروني؛ حيث أنو يعتبر المحرؾ والدافع األساسي ومركز االرتكاز لتدعيـ المعرفة

والعمـ وتبادؿ الخبرات والتجارب العممية بكافة الصور واألشكاؿ كما تبيف مف خالؿ العرض
الموجز لمعالقة الوثيقة بيف النشر اإللكتروني والبحث العممي ،ودور النشر اإللكتروني الفعاؿ
وبناء عميو فترى الباحثة أف أي جامعة ال
في إحداث تطور ورقي البحث العممي وعولمتو؛
ً
تستطيع تحقيؽ عولمة لمبحث العممي بيا دوف تطوير النشر اإللكتروني ،وتحقيؽ خطوات
تقدمية فيو بمقننات تقنية وعممية وقانونية سميمة.
أوجو االستفادة مف تمؾ التوجيات والممارسات التي قامت في ضوئيا:
-

أىمية وضع خطط وسياسات لمبحث العممي تعمؿ عمى التحوؿ في أىداؼ الجامعات
ومخرجاتيا ،بحيث يؤكد عمى تخريج مواطنيف منتجيف بدالً مف مينييف.

-

أىمية تنويع مصادر تمويؿ الجامعات مف خالؿ الشراكات مع القطاع الخاص،

ومساىمة القطاعات االنتاجية في تمويؿ البحث العممي ،وتوفير مستمزماتو
ومستمزمات التدريب العممي ،وتطبيؽ فكرة الجامعة المنتجة بتنمية مصادر دخؿ ذاتية
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مف خالؿ االستغالؿ التجاري لحقوؽ الممكية واالبداع ،وتطبيؽ نتاج البحث العممي
وتسويقو وبيعو.
-

مساىمة الجامعات في التنمية االقتصادية لمدولة ،ومساعدتيا في الخروج مف
األ زمات االقتصادية.

-

االىتماـ بإقامة مراكز بحوث ،وشركات لممنتجات المعرفية تتبع الجامعة ويعود ربحيا
لمجامعة.

-

توسيع نطاؽ التخصصات العممية في ضوء متطمبات سوؽ العمؿ.

-

ربط البحث العممي بالجامعات بالمجاالت التطبيقية التي تسيـ في التنمية والتطور
وزيادة معدالت االقتصاد.

-

التوسع في فكرة الكراسي العممية وحاضنات األعماؿ ومراكز التميز عمي مستوى
جامعات الوطف العممي.

-

التواصؿ العممي بيف الجامعات في البمد الواحد وعمى مستوى الوطف العربي ومع
جامعات العالـ.

-

إشراؾ خبراء مف القطاعات االنتاجية في مجالس ولجاف الجامعة.

-

العمؿ عمى التحوؿ النوعي ألدوار أعضاء ىيئة التدريس بما يحقؽ مواكبة متغيرات
العصر.

-

مشاركة الطالب وتدريبيـ في أنشطة الشراكات البحثية بما يؤىميـ في المجاؿ
التطبيقي بعيداً عف النظريات البحتة المجردة.

-

تطوير صناعة المحتوى المعموماتي وادارتو ،بما يواكب نظيره في الدوؿ المتقدمة.

-

االىتماـ بالمنصات االلكترونية لمتمويؿ والصناديؽ االستثمارية وراس الماؿ
المخاطر ،وتوعيو الطالب المبتكريف والمبدعيف والباحثيف والعمماء بكيفية التواصؿ
والتعامؿ معيا.
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املبحح الجاىٌ :اإلطار التحلًلٌ لعىملُ البحح العلنٌ واملضؤولًُ اجملتنعًُ للجامعات
بالىطً العزبٌ:
تـ مناقشة ىذا المبحث مف خالؿ استعراض واقع البحث العممي في الوطف العربي ،وواقع
مسؤولية الجامعات في تطوره ،والمعوقات التي تقؼ حجرة عثرة أماـ قياميا بمسؤوليتيا في
ىذا المجاؿ وتحقيؽ تقدمو وازدىاره ،وبموغو مرتبة عالية في السباؽ التنافسي بيف الدوؿ.
وقد تـ الوقوؼ عمى ىذا الواقع بتحميؿ لمموقؼ الراىف والقضايا الحرجة ) ) SWATمف حيث
جوانب الضعؼ والقوة والفرص المتاحة والتحديات المحتممة ،والذي تـ في ضوء نتائج تقارير
مرتكزات التحميؿ االستراتيجي اآلتية:
أوالً :دراسة التوجيات االستراتيجية لمبحث العممي وممارساتيا التطبيقية بالجامعات عمى
المستوى العالمي وموقع الدوؿ العربية مف ىذه التوجيات:

حيث تـ استخالص الجوانب التي تعبر عف عوامؿ تقدـ الدوؿ األخرى في مجاؿ البحث
العممي وتواكب التوجيات الحديثة في ىذا المجاؿ لمتعرؼ عمى أيف نحف مف ىذه التوجيات،
وذلؾ مف خالؿ ما است عرضتو الباحثة بالمبحث األوؿ مف التوجيات االستراتيجية العالمية
لممسؤولية المجتمعية لمجامعات في مجاؿ عولمة البحث العممي واستثماره.
ثانياً :دراسة المقارنة المرجعية :نتائج المقارنة بيف الجامعات العربية والجامعات العالمية مف
حيث عناصر الميزة التنافسية في مجاؿ البحث العممي ،والذي أوضحتو الباحثة أيضاً بالمبحث

األوؿ مف خالؿ عرض ممارسات تطبيؽ التوجيات العالمية ببعض الدوؿ األجنبية عمى
مستوى متسع ،والدوؿ العربية بنطاقيا المحدود.
ثالثاً :تحميؿ مرئيات المستفيديف الداخمييف والخارجييف :تـ ىذا التحميؿ مف خالؿ إجراءيف

كاآلتي:
-

األوؿ :دراسة استطالعية في صورة استبانة مفتوحة ،تضمنت بعض التساؤالت
المتعمقة بأبرز المشكالت التي تعوؽ الجامعات في تطوير البحث العممي بالوطف
العربي واستثماره ،واحتياجات التطوير ،طبقت الكترونياً عمى أعضاء ىيئة التدريس

ببعض الجامعات العربية ،وكذلؾ بعض القائميف عمى المؤسسات المجتمعية
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المستفيدة مف نتاجات البحث العممي (مؤسسات إنتاجية -شركات -مؤسسات
تقنية....وغيرىا).
-

الثاني :تحميؿ لمحتوى األدبيات التي تناولت واقع ومشكالت ومعوقات البحث العممي
بالدوؿ العربية ،وكذلؾ تصفح الخطط االستراتيجية لبعض الجامعات العربية العريقة
في مجاؿ البحث العممي لمتعرؼ عمى أبرز االحتياجات التي أسفر عنيا التحميؿ
االستراتيجي بيا.

احملىر األول :واقع املضؤولًُ اجملتنعًُ جلامعات الدول العزبًُ يف دلال عىملُ البحح
العلنٌ:
في ضوء دراسة نتائج تمؾ المرتكزات المشار إلييا أعاله يمكف استخالص أف واقع
ممارسات وتجارب جامعات الدوؿ العربية في مجاؿ تطوير البحث العممي وعولمتو نسبة لواقع
ممارسات وتجارب جامعات الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ تمثمت في ممارسات ضئيمة في
دوؿ بعينيا وذات مستوى محدود في أغمب األحياف ،مقارنة بالدوؿ المتقدمة التي تميزت
بممارسات واسعة المجاالت ،واتفؽ ىذا مع ما أسفرت عنو نتائج االطالع عمي واقع تجارب
جامعات الدوؿ العربية ،وانعكاسات ىذا الواقع بالدراسات السابقة التي تناولت واقع البحث
العممي في الوطف العربي ودور الجامعات في تطويره وعولمتو ،حيث أشارت نتائج إحدى
الدراسات إلى أف جيود عولمة البحث العممي قي الوطف العربي ال تزاؿ متواضعة مقارنة
بجيود الدوؿ األخرى خاصة في مجاؿ االستفادة مف كـ المعمومات اليائؿ المتوافر في وسائؿ
العولمة وىناؾ حاجة لقدرة تكنولوجية ومالية وعممية لتحقيؽ ذلؾ (محاسنة .)ٕٖٓٓ،وانعداـ
شبو تاـ لجيود البحث والتطوير العممي في المؤسسات الصناعية ،وانحسار تمؾ الجيود عمى
مراكز البحوث الحكومية ،في الوقت الذي نجد فيو أف بعض الدوؿ مثؿ كوريا الجنوبية
وأسبانيا أسست مؤسسات عممية تمثؿ مساىمة المؤسسات الصناعية في ميزانيتيا بنسبة
ٓٗ( %القاسـ.)ٕٓٓٓ،
في حيف وصفت دراسة محجوب (ٕٕٓٓ) الواقع الراىف ألوضاع العالـ العربي العممية
والتكنولوجية غير مرضي تماماً ويحتاج لوضع استراتيجية بحث عممي محكمة وممزمة ،وىناؾ
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انخفاض في معدؿ االنفاؽ عى البحث العممي بالمقارنة بالدوؿ المتقدمة .وأوضحت دراسة
الخالدي ( )ٕٓٓٛأف البحث العممي في الوطف العربي يعتمد في تمويمو عمى الميزانيات
العامة ،أما إسيامات القطاع الخاص فيي ضئيمة جداً ،كما أف قمة اإلنفاؽ عمى البحث

العممي بالوطف العربي يرجع لعدـ االىتماـ بأىميتو وجدواه االقتصادية ،وعدـ توفير البنية

التحتية الالزمة لمبحث العممي في البالد نتيجة لعدـ إدراؾ الجدوى االقتصادية لمبحوث
العممية ،وأف البالد العربية تعتمد عمى استيراد التكنولوجيا مف الخارج ،وال تيتـ بفيميا أو
تطويرىا نتيجة لعدـ الثقة بقدرات الباحثيف العرب وكفاءتيـ .وأشار األلوسي ( )ٕٜٓٓإلى
إىماؿ تحويؿ نتائج البحوث الميمة إلى قدرات استثمارية ،والبعد عف التعاوف العممي البحثي
أو المشاركة في المؤتمرات العالمية ،وعدـ وجود محافؿ فاعمة تساعد عمى تحويؿ الجيد
العممي الفردي المتاح إلى فعؿ جماعي مؤسسي منتج .وتوصال محمد والبدري (ٕٕٔٓ) لقمة
عدد البحوث ،وقمة إنتاجية الباحثيف ،وقمة توافر الموارد البشرية الالزمة كماً ونوعاً ،وضعؼ

وذكر الفوزاف ورشيد
ا
مستوى البحث العممي ،وانخفاض المساىمة في النشر العممي الدولي،

(ٕٗٓٓ) أف ىناؾ عدداً مف المعوقات تعوؽ الشراكة بيف الجامعة والقطاع الخاص في مجاؿ

البحث العممي أبرزىا ضعؼ االتصاؿ والتنسيؽ ونقص الوعي لدى مؤسسات القطاع الخاص

بالبحث العممي ،وض عؼ التخطيط ألنشطة البحث العممي ،وضعؼ الدعـ المالي والبشري،
وأشار نكاع (ٖٕٓٓ ) إلى أف غياب السياسات الواضحة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية
ساعد عمى ضعؼ مستوى العالقة بيف الجامعة والشركات الصناعية.
وبمقارنة سياسة البحث العممي بالوطف العربي بسياستو بالدوؿ المتقدمة تتضح الفجوة
أشار ) Dory & Belanger (2005إلى أف
ا
الكبيرة بيف واقعو في كؿ منيما ،وفي ذلؾ
الدوؿ الغربية تركز عمى االىتماـ بمستوى االنفاؽ عمى مؤسسات البحث العممي واتاحة البنية
التحتية الحديثة المالئمة لمتطمبات البحث العممي ،وبناء قدرات وكفاءات بحثية عالية
المستوى ،واتاحة التواصؿ العممي وتشجيع العمؿ الجماعي والفرؽ البحثية ،وتوفير حرية
أكاديمية وفكرية وابداعية لمباحثيف.
أما عمى مستوى الجامعات العربية فقد أوضحا الكبيسي وقمبر (ٕٔٓٓ) أنو عمى الرغـ
مف أىمية البحث العممي إال أنو مازاؿ يتسـ بافتقاده لمخطط العممية نتيجة لغياب خطط
ومشروعات حكومية تنبثؽ منيا التزامات بحثية ،ومف ثـ فيناؾ انفصاؿ بيف ما تريده الدوؿ
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أو تنيض بو مؤسساتيا العاممة ،وبيف ما تقوـ بو الجامعات مف بحوث ليا أغراض خاصة
بيا ال تمتقي بالضرورة مع أغراض التنمية وحاجات المجتمع ،وأشار المجيدؿ (ٕٓٔٓ) إلى
االفتقار لسياسة واضحة المعالـ تحدد أىداؼ أولويات المؤسسات البحثية .وأوضحا حسيف
وحنفي (ٕٓٓٓ) أف البحث العممي يمثؿ نشاطاً ىامشياً في اىتماـ الجامعات العربية؛
وبالتالي فأكثر البحوث انتشا ارً ىي البحوث التي تجرى لمجرد الترقية ،والتي تيتـ بجانب الفكر

أكثر مف اىتماميا بجانب التطبيؽ ،بحوثاً تنشأ مف داخميا بعيدة عف رؤية المجتمع وحاجاتو

ومشكالتو ،ويغمب عمييا الطابع الفردي .كما أشار الجندي (ٗ )ٜٜٔإلى أف أنشطة ومقومات
البحوث التطبيقية التعاونية ،والتي تنبعث عادة مف حاجة المجتمع لخدمة أو إنتاج سمعة أو
حؿ مشكمة ،وأنشطة البحوث التطويرية التي تيدؼ إلى التطوير والتجديد عف طريؽ تطبيؽ

نتائج البحوث التطبيقية تُعد شبو غائبة في الجامعات العربية .وتوصمت دراسة عبد المطيؼ
( )ٕٓٔٙإلى أف البحث العممي في البمداف العربية بمختمؼ مراحمو ومجاالتو يقؼ عمى
ىامش النظاـ العممي والتكنولوجي العالمي ،كما أنو ليس فاعالً أو مؤث ارً في الحياة

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجيو؛ حيث وصؿ إلى حالة متردية مف نقص
الرؤية وضعؼ البصيرة رغـ وجود ثروة معرفية عربية ،توكؿ ميمة حؿ المشكالت التي يعاني
منيا المجتمع إلى المؤسسات البحثية الخارجية لعدـ وجود ثقو بقدرة المؤسسات البحثية
المحمية والكوادر المحمية ،وعدـ االرتباط بيف المؤسسات اإلنتاجية والتنمية في البمداف العربية
مف جية ومؤسسات البحث العممي مف جية أخرى؛ مما يزيد التبعية التكنولوجية لمخارج،
وعدـ ربط سياسة البحوث العممية والتكنولوجية ببرامج التنمية بصورة كاممة لعدـ التنسيؽ
بيف مراكز ومعاىد البحوث في الو ازرات ،والقصور مف جانب المؤسسات الحكومية العاممة فى
مجاؿ التنمية والقطاع الخاص فى توجيو نسبة مف المنح والقروض لألبحاث العممية.
وفيما يخص النشر اإللكتروني فتعاني الدوؿ العربية مف مشاكؿ في تقنية المعمومات
المرتبطة بالنشر اإللكتروني؛ حيث تفتقر لميياكؿ األساسية مف معدات الكترونية وكفاءات
بشرية لنقؿ التقنيات الحديثة ،واستخداميا في مجاؿ المعمومات .وكذلؾ قمة وعي المكتبي
العربي بالتطورات األخيرة في مجاؿ المعمومات االلكترونية وسبؿ االستفادة منيا في الوصوؿ
إلى اإلنتاج الفكري العالمي .وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أف اتجاه النشر اإللكتروني
لممجالت العربية المحكمة أضعؼ بك ثير مف االتجاه العالمي؛ فعدد الدوريات المتاحة عبر
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اإلنترنت قميؿ جداً (البستنجي ،)ٕٖٓٓ،وتوصمت دراسة أخرى لوجود فجوة رقمية لغوية؛ حيث
تعجز المؤسسات األكاديمية عف توفير قواعد بيانات لدوريات عربية بالنصوص الكاممة ،وما

يتوافر منيا برغـ قمتو ال يخمو مف مشكالت فنية في التصفح والطباعة (العوفي
والحراصي .)ٕٓٔٓ،ىذا باإلضافة لضعؼ البيئة التكنولوجية والمستمزمات البشرية التي
تتعامؿ مع الشكؿ اإللكتروني لمدوريات ،واتقاف الوسائؿ الحديثة في التعامؿ مع المعمومات
اإللكترونية ،وضعؼ البنية التحية مف البرمجيات الفعالة ،وتمثؿ المغة أيضاً بدورىا عائؽ مف

عوائؽ النشر اإللكتروني؛ إذ أف نسبة كبيرة مف قواعد المعمومات عمى الخط المباشر أو
قراص الميزر تكوف بمغة ال يتقنيا الباحث أو المستعمؿ ،وقد يزيد األمر تعقيداً في حالة عدـ

توفر ترجمة لممحتوى المقروء إلى لغة القارئ (قنديمجي .)ٕٕٓٓ،باإلضافة لغياب قواعد
التعامؿ االساسية مع النص في البيئة العربية االلكترونية ،فالبرغـ مف تطور الجوانب
التكنولوجية لكف لـ يقابؿ ذلؾ أي مبادرات تعمؿ عمى تطوير النص العربي؛ إذ أف القواعد
المستخدمة في البيئة العربية تنبع أساساً مف البيئة الغربية (محجوب.)ٕٕٓٓ،

وفي ما يخص المجاؿ التنافسي فإف التصنيفات العالمية لمجامعات في مجاؿ البحث العممي

يتبيف منيا الفجوة الكبيرة ما بيف الجامعات العربية والجامعات العالمية في ترتيب التصنيفات
المختمفة ،والذي يقؿ فيو عدد الجامعات العربية مقارنة بالجامعات بالدوؿ األخرى والدوؿ
العربية التي تتواجد غالباً ما تكوف في ترتيب متأخر مقارنة بالدوؿ األجنبية .فعمى سبيؿ
المثاؿ بتتبع التصنيؼ األكاديمي لجامعات العالـ "شانغياي" لمجامعات العالمية )(ARWU

 Academic Ranking of World Universitiesيتضح أنو في عاـ  ٕٓٓٚفي
التنافس عمى مستوى أفضؿ ٓٓ٘ جامعة لـ تظير غير أربع جامعات سعودية وجامعة واحدة
مصرية ىي جامعة القاىرة في ترتيب ( )ٜٗٓحيث حصمت عمى (ٖ )ٕٗ.في مؤشر
الخريجيف الحاصميف عمى جائزة نوبؿ ،وميداليات فميدف ،في حيف حصمت عمي درجات أقؿ
في المؤشرات الثالث األخرى ،التي تعكس أساساً جودة ىيئة التدريس ومخرجات البحث

العممي ،والمؤشر الخاص بالباحثيف األكثر استشياداً بيـ في واحد وعشريف تخصصاً عممياً،
ومؤشر المقاالت المنشورة في الطبيعة والعموـ االجتماعية واإلنسانية مقابؿ ( )ٔٙٙجامعة

لمواليات المتحدة األمريكية (ٕٗ) جامعة ببريطانيا ( )ٚجامعات ألسرائيؿ .وفي عاـ ٕٜٓٓ
ظيرت جامعة سعودية واحدة ،وعاـ ٕٓٔٓ جامعتيف سعوديتيف ،وفي عاـٕٔٔٓ ثالث
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جامعات سعودية وجامعة واحدة مصرية ،وفي ٕٕٔٓ ثالث جامعات سعودية وواحدة مصرية،
ومف (ٖٕٔٓ )ٕٓٔ٘-أربع جامعات سعودية وواحدة مصرية ،وعاـ  ٕٓٔٛأربع جامعات
سعودية ،وفي عاـ ٕٜٓٔجامعة واحدة سعودية ،وفي تقرير الشركة البريطانية كواكاريمي
سيموندس  Quacquarelli Symondosالمعروؼ باالختصار ) (QSلعاـ  ٕٓٔٛوجود
(٘ٔ) جامعة عربية فقط موزعة عمى( ) ٛدوؿ كاف نصيب المممكة العربية السعودية منيا
(ٗ)ى جامعات واالمارات (ٖ) جامعات وجامعتيف لكؿ مف مصر ولبناف ،وتصدرت جامعة
الممؾ فيد لمبتروؿ الترتيب األوؿ عمى المستوى العربي ،والترتيب (ٖ )ٔٚعمى مستوى
العالمي في ىذا التصنيؼ .وفي تصنيؼ  Times Higher Educationلسنة
 ٕٜٓٔاحتمت الدوؿ العربية مراكز متأخرة مقارنة بالدوؿ الغربية حيث احتمت جامعة الممؾ
عبد العزيز الصدارة في ترتيب الدوؿ العربية في الترتيب (ٕٔٓ) عمى المستوى العالمي .ولـ
تتواجد أي جامعة عربية في تصنيؼ "ويبوميتركس" الفضؿ (ٕ٘) جامعة عمي مستوى العالـ
يناير عاـ .ٕٓٔٛ
وبتصفح بعض مؤشرات البحث والتطوير لوضع البحث العممي في الوطف العربي نجد أف
مستوى االنفاؽ عمى البحث العممي في الدوؿ العربية ال يتعدى (ٖ )%ٓ.مف الناتج المحمي
اإلجمالي ،وفي مصر وىي أكبر دولة في عدد السكاف اليتعدى ( )%ٓ.ٙٛفي مقابؿ نسبة
إنفاؽ لمدوؿ المتقدمة يقدر بحوالي (ٕٖ ،)%ٕ.في حيف أكبر دولة في الدوؿ المتقدمة إنفاقاً
وىي الواليات المتحدة األمريكية يصؿ مستوى إنفاقيا ( )%ٕ.ٛمف ناتجيا القومي ،وجدير

بالذكر أف إسرائيؿ تنفؽ (ٕٔ )%ٗ.مف ناتجيا القومي بالرغـ مف أف ناتج الدوؿ العربية
يفوؽ ناتج إسرائيؿ حيث يبمغ ( )%٘.ٜمف الناتج القومي العالمي في مقابؿ ناتج قومي
(ٖ )%ٓ.إلسرائيؿ ،وأكبر دولة عربية تنفؽ عمى البحث والتطوير تبعاً إلحصائية ٕٕٔٓ ىي

تونس بنسبة ( .)% ٔ.ٔٙأما فيما عدد الباحثيف فيبمغ عددىـ باآلالؼ في الدوؿ العربية

(٘ ،)ٜٔٗ.في مقابؿ (ٗ )ٔٗٛلمصيف )ٕٔٙ٘.ٔ( ،لمواليات المتحدة األمريكية .ونسبة
براءة االختراع مف مجموع الحصة العالمية لمدوؿ العربية تبمغ (ٕ )%ٓ.في حيف تصؿ لنسبة
تقدر (ٔ )%٘ٓ.لمواليات المتحدة األمريكية )%ٜٔ( ،بالياباف )%ٔ.ٕ( ،بإسرائيؿ وذلؾ تبعاً
الحصائية عاـ ٖٕٔٓ ،وفيما يخص نسبة المنشورات العممية مف الحصة العالمية لمدوؿ
- ٔٙٚ -

نحو استراتيجية مقترحة لعولمة البحث العلمي واستثماره في ضوء المسؤولية المجتمعية

للجامعات.

العربية فتبمغ (ٗ ،)%ٕ.والواليات المتحدة األمريكية (ٖ ،)%ٕ٘.والصيف (ٕ )%ٕٓ.وذلؾ
تبعاً الحصائية عاـ ٕٗٔٓ(اليونسكو.)ٕٓٔ٘،ٕٓ:ٔٗ ،

احملىر الجاىًٌ :معىقات تفعًل املضؤولًُ اجملتنعًُ للجامعات العزبًُ يف حتكًل عىملُ
البحح العلنٌ واصتجناره
ارتبطت ىذه المعوقات بعوامؿ عديدة متنوعة الجوانب مثمت في مجمميا حواجز حالت
دوف تطور البحث العممي في الوطف العربي وتحقيؽ عولمتو ،ويمكف إجماليا والتعبير عنيا
مف خالؿ الجوانب التالية:
ٔ -معوقات مرتبطة بغياب الفكر الموجو لتطوير البحث العممي
وتتمثؿ في عدـ إدراؾ أىمية مراكز البحث العممي في الدوؿ العربية ،عدـ وجود عالقة
صحيحة بيف مراكز البحث العممي والوحدات اإلنتاجية ،وعدـ وجود استراتيجيات واضحة
محددة تتضمف خطط مستقبمية ومشروعات حكومية ُيحدد فييا األىداؼ واألولويات والمراكز
البحثية الالزمة وتنبثؽ منيا التزامات بحثية ،وكيفية توفير اإلمكانيات المادية الضرورية؛ مما
أدى الستيراد التقنية بدالً مف إنتاجيا (الرويمي( ،)ٕٕٓٔ،عبد المطيؼ .)ٕٓٔٙ،باإلضافة

لغياب اإلستراتيجية السميمة لمنظومة البحث العممي في الوطف العربي ،والتي تقوـ عمى رؤية
واضحة وسياسات محددة تعتمد التقييـ الموضوعي الدقيؽ والصارـ وأىداؼ معمنة لضماف

جودة البحث العممي (الطائي .)ٕٕٓٔ،ىذا باإلضافة إلى أف التركيز في أغمب البحوث عمى
المفاىيـ النظرية ،وانفصاؿ البحث العممي في العالـ العربي عف المجاؿ التطبيقي وخطط
التنمية وحاجات المجتمع ومشكالتو (محمد ،والبدري)ٕٕٓٔ،؛ مما أدى إلى ضعؼ دور
المجتمع في دعـ البحث العممي رغـ أف نتاجاتو تعود بالنفع والتطور لممجتمع ،ففي الوقت
الذي تعادؿ نسبة إنفاؽ القطاع الخاص في الدوؿ المتقدمة عمى البحث العممي عاـ
٘ ٜٜٔٙ-ٜٜٔما يعادؿ (ٓ٘ )%نجده يسيـ في الدوؿ العربية بنسبة (ٖ )%فقط في
مقابؿ ( )%ٜٛتمويؿ حكومي )%ٛ( ،تمويؿ خارجي (تقرير التنمية االنسانية
العربية .)ٕٖٓٓ،وفيما يخص االبتعاث فيناؾ غياب لمتخطيط الجيد لمبعثات العممية واإليفاد
إلى الخارج رغـ التكاليؼ الكبيرة التي تتحمميا الدوؿ العربية في ىذا الصدد ،وعدـ وجود حركة
أكاديمية كافية كتمؾ الموجودة بالغرب (معدف.)ٕٕٓٔ ،
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ٕ -معوقات مرتبطة بضعؼ االمكانات الالزمة لتطوير البحث العممي:
 ضعؼ البنى المؤسسية واألنظمة اإلدارية والتشريعات التي تحكـ البحث العممي،وتيسر متابعة أنشطتو ،وتسيؿ القياـ بو ونشر نتاجاتو والترويج لو.
 قمة توافر قواعد المعمومات البحثية والموارد المعرفية في المراكز والمختبراتوالمؤسسات اإلنتاجية لبعض الدوؿ.
 ضعؼ مساىمة مؤسسات القطاع الخاص في تمويؿ البحث العممي ،واعتماده عمىاستيراد الخبرات الجاىزة؛ إذ يعتمد البحث العممي والتطوير في تمويمو عمى القطاع
الحكومي بنسبة (ٓ )%ٛمقارنة بدولة مثؿ الياباف التي تعتمد عمى (ٓ )%ٚعمى
تمويؿ القطاع الخاص.
 ضعؼ الميزانية المخصصة ألنشطة البحث العممي ،وتدني نسبة األنفاؽ عمى البحثالعممي في العالـ العربي بشكؿ ممفت (محمد والبدري.)ٕٕٓٔ ،
 عػػدـ تخصػػػيص ميزانيػػػة مسػػػتقمة ومشػػػجعة لمبحػػوث العمميػػػة فػػػي الجامعػػػات (معػػػدف،ٕٕٔٓ)
 ضعؼ البنية التحية السميمة لمنظومة البحث العممي في الوطف العربي ،وغياباإلطار المؤسسي الذي يمتمؾ صالحيات ومسؤوليات (الطائي.)ٕٕٓٔ،
 ضعؼ التخطيط واإلشراؼ والتمويؿ والتنسيؽ بيف مختمؼ مراكز البحث العممي فيالجامعات أو تمؾ التابعة لمو ازرات.
 الفساد المالي واإلداري في مؤسسات البحث العممي.وفيما يرتبط بتدني مستوى اإلنفاؽ في جميع الدوؿ العربية حيث لـ تصؿ وال دولة عربية
واحدة إلى المعيار العالمي لإلنفاؽ ،والذي يمثؿ (ٔ )%مف الناتج المحمي اإلجمالي والذي
أدى بدوره إلى إنخفاض نصيب الفرد مف ميزانية البحث العممي (غنيمة .)ٕٓٓٛ،ويعتبر
مستوى االنفاؽ (ٔ  )%مستوى غير منتج حيث إف مستوى االنفاؽ الذي يقؿ عف تمؾ النسبة
يعبر عف أداء بحثي ضعيؼ جداً ودوف المستوى .ويرجع إنخفاض اإلنفاؽ عمى البحث العممي

في الدوؿ العربية خاصة في بعض الدوؿ إلى عوامؿ عديدة أبرزىا األزمات االقتصادية التي

مرت بيا بعض الدوؿ كا لمممكة العربية السعودية ،وحرب الخميج في الكويت التي كانت مف
الدوؿ الرائدة في االنفاؽ عمى البحث العممي والتطوير وانخفض إنفاقيا مف (ٕ )ٚمميوف
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دوالر عاـ ٘ ٜٔٛإلى ( )ٗٚمميوف دوالر عاـ ٕ ٜٜٔنتيجة اقتطاع جزء مف نفقاتو لصالح
األنشطة العسك رية ،وتدني المساعدات الخارجية لدعـ البحث والتطوير لمدوؿ العربية غير
المصدرة لمنفط كمصر وتونس واأل ردف واليمف والسوداف حيث انخفضت تمؾ المساعدات مف
(ٓ )ٜمميوف دوالر سنوياً عاـ ٘ ٜٔٛإلى ما يقرب ثمث ىذا المبمغ في التسعينات .ىذا
باإلضافة لكوف معظـ تمؾ النفقات تمثؿ الرواتب واألجور النسبة األعمى منيا رغـ أنو يجب أال

تتجاوز نسبة (ٕٓ )%في حيف أنيا في مصر تمثؿ ( )%ٚٙتبعاً لميزانية البحث العممي عاـ

٘(ٜٜٔٙ-ٜٜٔصادؽ .)ٕٓٔٗ،وقد أدى ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحث العممي لعدة نواتج
منيا عمى سبيؿ المثاؿ :ضعؼ مستوى البحث العممي ،وقمة البحث العممي وضعؼ مساىمتو
في التنمية ،وىجرة العقوؿ العربية لمخارج.
ٖ -معوقات مرتبطة بعدـ تييئة البيئة العممية المناسبة لالستاذ الجامعي (النجار،)ٕٓٓٔ،
(الرويمي( ،)ٕٕٓٔ،موسى ومرعي( ،)ٕٖٓٔ ،معدف )ٕٕٓٔ،مف حيث:
 زيادتو أعبائو التدريسية التي ال تسمح لو في أغمب األحياف بالتفرغ بشكؿ كافيلممارسة أنشطة البحث العممي ،وتكميفو بأعباء إدارية.
 البيئة الجامعية غير المشجعة عمى البحث. قمة المراجع الحديثة المتوفرة ،ووسائؿ االتصاؿ لعدد كبير مف أعضاء التدريس. إىماؿ تكويف الباحثيف في المغات األجنبية ،وفي مجاؿ استعماؿ التكنولوجياتالحديثة ،ولممنيجيات التحريرية المعتمدة عالمياً لمنشر في الدوريات العالمية
المتخصصة ،وصعوبة نشر األبحاث العممية في المجالت العالمية المشيورة.

 ضعؼ االىتماـ بالباحث العربي ،وضعؼ توفير مستمزماتو لتوفير الجو العمميالمناسب بعيداً عف البيروقراطية والتيميش.

 ىجرة الباحثيف المتميزيف خارج الوطف العربي. عدـ توفر التدريب المناسب لتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس الستخداـ االنترنت لغرضالبحث العممي.
 ضعؼ التواصؿ والتعاوف بيف الباحثيف بالجامعات. قمة عدد الباحثيف والمتخصصيف ،وندرة تكويف فرؽ بحثية متكاممة ،واىماؿ التكويفالمستمر ليـ.
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 عدـ توافر المناخ العممي المحفز والمشجع عمى البحث العممي واستثمار القدراتاإلبداعية واالبتكار لألفراد.
 ضعؼ التجييزات والوسائؿ العممية الجيدة والمتطورة في مراكز البحوث والجامعاتفي أكثر الدوؿ العربية ،كما أف المتوفر منيا ال يستفاد منو بالشكؿ المطموب.
ٗ -معوقات مرتبطة بالنشر الجامعي (مقبؿ:)ٕٜٓٓ،
 عدـ وجود جية مسؤولة عف نشر األبحاث التي تنتجيا الجامعات وترويجيا داخؿالمجتمع الستفادتيا منيا.
 ضعؼ اىتماـ القيادات العميا في الجامعات بالنشر العممي؛ مما يضطر صناعة النشرالعممي في العديد مف الجامعات إلى التراجع .
-

القيود السياسية عمى الحرية األكاديمية والنشر الجامعي وامكانية التعبير؛ مما
يؤثر عمى أنشطة البحث العممي المختمفة وتطويرىا.

 نشر أبحاث غير صالحة لمنشر بدافع المحسوبيات أو نتيجة المقابؿ المادي الذيتتمقاه بعض المجالت مقابؿ النشر.
 تقوقع النشر العم مي العربي في نطاؽ محدود والعجز عف االنتشار الواسع ؛ فمفالنادر أف يترجـ بحث عربي إلى المغات األخرى ،كذلؾ فإف عدد األبحاث المنشورة في
مجالت معتمدة في القياس قميؿ نسبة لدوؿ الغرب ،الذي يرجع لعدـ دخوؿ دخوؿ
أغمب المجالت العربية في مختصرات بنوؾ المعمومات الدولية لضعفيا أو لتحيز
الغرب ضد عمماء العالـ الثالث (غنيمة.)ٕٓٓٔ،
 غياب المعايير الواضحة التي تحدد أصوؿ وقواعد التأليؼ والتحكيـ والنشر.-

عدـ وجود معايير موحدة بيف الجامعات إلخراج األعماؿ العممية؛ فكؿ جامعة تنفرد
بوضع بعض المعايير التي تختمؼ عف غيرىا مف الجامعات .

 ضعؼ االىتماـ باإلعالف والدعاية عف إصدارات النشر الجامعي ،فضالً عف عدـوجود شبكة توزيع لتصريؼ إصدارات دور النشر الجامعية

-

وجود معوقات إدارية تتعمؽ بنشاط دور النشر الجامعية تحد مف قدرتيا عمى
المنافسة.
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املبحح الجالح (اإلطار املضتكبلٌ) :االصرتاتًجًُ املكرتحُ لتفعًل املضؤولًُ اجملتنعًُ
للجامعات العزبًُ يف عىملُ البحح العلنٌ واصتجناره:
في ضوء نتائج الدراسة التي أسفرت عف ضعؼ واقع البحث العممي بالوطف العربي،
وضعؼ قياـ الجامعات العربية بمسؤوليتيا المجتمعية في مجاؿ تطوير البحث العممي
وعولمتو ،وضعؼ مواكبة جيود تطوير وعولمة البحث العممي بالوطف العربي لمجيود العالمية
في ىذا المجاؿ ،ووجود مجموعة مف المعوقات التي تعوؽ قياـ الجامعات بيذه المسؤولية
وتقؼ حجرة عثرة في سبيؿ التطوير والتغيير ،فإف الباحثة تتقدـ باستراتيجية مقترحة تستيدؼ
تفعيؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات بالوطف العربي في عولمة البحث العممي باالستفادة مف
التوجيات االستراتيجية العالمية في ىذا المجاؿ ،وممارسات تطبيقيا بجامعات بعض الدوؿ،
واستطالع آراء مجموعة مف الخبراء في مجاالت المسؤولية المجتمعية والبحث العممي
والتطوير والجودة بالجامعات العربية الستشراؼ التوجيات االستراتيجية المستقبمية لممسؤولية
المجتمعية لمجامعات في عولمة البحث العممي واستثماره بالوطف العربي ،ويمكف استعراض
تمؾ االستراتيجية عمى النحو التالي:

أوالً :ميطلكات االصرتاتًجًُ:
تنطمؽ تمؾ االستراتيجية مف مجموعة مف المنطمقات ،أال وىي:
ٔ .اعتبار إحداث نقمة نوعية وحراؾ إيجابي في مجاؿ البحث العممي بالجامعات العربية
أم ارً ممحاً تحتمو كثير مف العوامؿ والظروؼ المحمية العالمية؛ لمواكبة التطور
العالمي في مجاؿ البحث العممي وتحقيؽ عولمة البحث العممي العربي.

ٕ .اعتبار أف التقدـ العممي وما يترتب عميو مف ازدىار اقتصادي لمدوؿ ما ىو إال نقمة
تعميمية ال تتحقؽ ألي دولة إال مف خالؿ التعميـ الجامعي؛ وما يترتب عميو مف
مسؤولية تقع عمى عاتقيا اتجاه المجتمعات التي تنتمي إلييا.
ٖ .توافر سياسات وتوجيات استراتيجية ابداعية لمجامعات في مجاؿ تطوير البحث
العممي يحقؽ تطوره وعولمتو.
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ٗ .توافر بناء موسسي مركزي يوجو االستراتيجيات النابعة مف السياسات الحكومية
وفروع عمى مستوى الوطف العربي لتنفيذ تمؾ االستراتيجيات يحقؽ الغايات المأمولة
لالسترتيجية ،ويعتبر جزء ال يتج أز مف منظومة البحث العممي.

ثاىًاً :أٍداف االصرتاتًجًُ:
تيدؼ ىذه االستراتيجية بصورة عامة إلى اإلسياـ في تفعيؿ المسؤولية المجتمعية
لمجامعات العربية في توثيؽ العالقة بيف الجامعة والمجتمع ،وتحقيؽ دورىا في تطوير
المجتمع ونموه وازدىاره االجتماعي واالقتصادي مف خالؿ تطوير البحث العممي؛ وذلؾ عف
طريؽ تطوير العناصر التالية:
ٔ -التوجيات االستراتيجية االقميمية والمحمية لتطوير البحث العممي بالوطف العربي.
ٕ -مكونات منظومة البحث العممي بالجامعات.

ثالجاً :مزتكشات االصرتاتًجًُ:
 اعتماد مبدأ التخطيط االستراتيجي طويؿ المدى ،الذي يستخدـ المنيجية العممية ذاتاإلجراءات الدقيقة المحكمة بما يضمف قياس االحتياجات الفعمية ،وتحقيؽ الغايات
واألىداؼ المنشودة.
 الشراكة والتعاوف أساس داعـ في التعاوف المادي والفكري. االستدامة :بحيث تركز االستراتيجية عمى االىتماـ ببناء البنى التحتية المعتمدة عمىالتقنية الحديثة ،والمرتكزات الفكرية والثقافية الداعمة لمعمـ والعمماء والتطوير
واالبتكار والتميز.
 التقييـ المستمر الداخمي والخارجي لكافة مكونات منظومة البحث العممي في ضوءمعايير ومؤشرات األداء بصورة مستمرة.
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رابعاًًٍ :كل االصرتاتًجًُ:
تقترح الباحثة أف تسير االستراتيجية المقترحة وفؽ الخطوات الموضحة بالشكؿ رقـ (ٔ):

شكل رقه ( )0يىضح ًٍكل االصرتاتًجًُ املكرتحُ
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اخلطىَ األوىل :بياْ اهلًاكل املؤصضًُ إلدارَ البحح العلنٌ علِ املضتىّ اإلقلًنٌ واحمللٌ:
تقترح الباحثة بناء ىيكؿ مؤسسي في صورة منظمة إقميمية عربية إلدارة البحث العممي
في جامعات الوطف العربي وتوجيو استراتيجياتو ،وتنسيؽ أوجو الشراكات والتعاوف بيف
جامعات الوطف العربي ومؤسساتو المجتمعية االنتاجية والصناعية والخدمية سواء داخؿ
الدولة الواحدة أو بيف الدوؿ بعضيا البعض أو عمى المستوى األقميمي ككؿ ،أو عمى
المستوى العالمي ،وتتفرع منيا مؤسسات محمية عمى مستوى كؿ دولة عربية تعمؿ تحت
مظمة توجيات المنظمة اإلقميمية لتنفيذ توجياتيا بجامعات كؿ دولة .كما تقترح الباحثة انتقاء
القيادات والعامميف بيذه الكيانات المؤسسية مف العمماء في مجاالت العموـ المختمفة
والتكنولوجيا والخبراء في التخطيط االستراتيجي ،كما تقترح الباحثة تمويؿ ىذه المنظمة مف
خالؿ مساىمة مشتركة مف جميع الدوؿ العربية بنسبة معينة مف الناتج القومي ،ونسبة مف
ضرائب القطاع الخاص.

اخلطىَ الجاىًُ :التحلًل االصرتاتًجٌ
تقترح الباحثة قياـ المنظمة االقميمية بإجراء دراسة تحميؿ بيئي لمجاؿ البحث العممي
بالجامعات العربية بالتنسيؽ مع المؤسسة المحمية بكؿ دولة ،بحيث تتضمف تمؾ الدراسة
تحميؿ سوات  swatلمبيئة الداخمية بكؿ مكوناتيا (موارد مالية -بنية تحتية -موارد بشرية-
بنية ثقافية وفكرية -تسويؽ بحوث -مؤتمرات وندوات -مجالت دولية -درجات عممية -بنية
معرفية...وغيرىا) مف حيث نقاط القوة والضعؼ ،والبيئة الخارجية بكؿ مكوناتيا (تمويؿ
خارجي -مؤسسات مجتمعية داعمة -رجاؿ أعماؿ -دولة -صناديؽ استثمار -تحالفات
استراتيجية -مجموعات تعاونية -رأس الماؿ المخاطر -جوائز ابداع وابتكار -شراكات-
استثمارات معرفية -كراسي بحثية....وغيرىا) مف حيث الفرص والمخاطر ،ويشارؾ فيو
المعنييف الداخمييف مف منسوبي الجامعات العربية ،والخارجييف مف مؤسسات وأفراد المجتمع،
عمى أف تتـ بكؿ جامعة عربية لموقوؼ عمى الفجوات العامة بالوطف العربي والخاصة بكؿ
دولة وجامعة ،وىذا في ضوء نتائج الد ارسة الحالية التي أسفرت عف العديد مف نقاط الضعؼ
والتحديات التي تواجو البحث العممي في الوطف العربي داخؿ وخارج الجامعات .يقترح أف يمثؿ
ىذا التحميؿ نقطة االنطالؽ لوضع توجيات استراتيجية موحدة لمقضايا الحالية لمبحث العممي
لجميع الدوؿ فيما يخص نتائج التحميؿ التي تكرر فييا االحتياج ،وتوجيات خاصة باحتياج
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كؿ دولة عمى حدة ،مع مراعاة تحقيؽ التكامؿ بيف االحتياجات ،ووضع معايير لفرز األولويات
(قوة -ضعؼ -فرص -مخاطر).

اخلطىَ الجالجُ :اصتشزاف املضتكبل
وقد تناولتو الباحثة مف خالؿ نتائج استطالع آراء الخبراء (مف خالؿ استبانة مفتوحة
تضمنت محوريف :األوؿ يتعمؽ بخارطة األثر االستراتيجي لمجامعة مف حيث أثرىا االستراتيجي
في المجتمع ،والنتائج المراد تحقيقيا لممستفيديف ،والمخرجات التي تتطمبيا النتائج والمدخالت
الالزمة لتحقيؽ المخرجات ،والثاني بتحديد أبرز القضايا االستراتيجية في مجاؿ عولمة البحث
العممي) ،باإلضافة لقراءات الباحثة في ىذا المجاؿ عمى النحو التالي:

أوالً :خارطُ األثز االصرتاتًجٌ:
وتـ مف خالليا استشراؼ مستقبؿ عمؿ الجامعات بشكؿ منيجي ومتكامؿ حوؿ األثر الذي
يجب أف تحدثو في المجتمع مف خالؿ البحث العممي ،والنتائج المراد تحقيقيا لممستفيديف
داخؿ وخارج الجامعات ،ومتطمباتيا مف المخرجات المؤسسية كي يتـ الوصوؿ إلييا ،وصوالً
لممدخالت التي تحتاجيا الجامعات لتحقيؽ المخرجات ،وكذلؾ تحديد القضايا االستراتيجية،

ويمكف استعراضيا عمي النحو التالي:
 -ٔ األثر الذي يجب أف تحدثو في المجتمع اإلقميمي والمحمي في مجاؿ البحث العممي
والتطوير:
والذي يمثؿ القيمة المضافة التي يجب إحداثيا في المجتمع ،ويمكف تمخيصيا فيما
يمي:
-

المساىمة في تنمية االقتصاد المعرفي بدوؿ الوطف العربي.

-

تحقيؽ توجيات التنمية المستدامة بالدوؿ العربية.

-

المساىمة في حؿ مشكالت المجتمع وتطوير مؤسساتو الخدمية والصناعية
واالنتاجية والتكنولوجية.

-

تقديـ خريجيف مؤىميف معرفياً وميارياَ كعمماء وباحثيف ورواد أعماؿ متميزيف في

-

تحقيؽ مستوى تنافسي عالمي لمدوؿ العربية في مجاؿ البحث والتطوير

شتى المجاالت.

واالستثمار المعرفي.
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ازدىار االقتصاد القومي مف خالؿ بناء صرح اقتصاد معرفي.

 -ٕ النتائج المراد تحقيقيا لممستفيديف (الداخمييف-الخارجييف):
والتي تمثؿ اإلنجازات التي يجب تحقيقيا لممستفيديف استجابة الحتياجاتيـ
وتطمعاتيـ ،وتتمثؿ فيما يمي:
-

نتائج مرتبطة بالطالب :شخصية عممية وبحثية متميزة ومبدعة تمتمؾ مستويات
تفكير عميا ،وخصائص رواد األعماؿ ،وذات ثقافة عممية داعمة وتقدر قيمة العمـ
والعمماء.

-

نتائج مرتبطة بأعضاء ىيئة التدريس مف الباحثيف :إنتاج عمماء ومبدعيف-
حصوؿ عمي درحات عممية.

-

نتائج مرتبطة بالمنتجات المعرفية :بحوث ابتكاريو ذات عائد استثماري -نشر
أبحاث بمجالت دولية -أبحاث تسيـ في حؿ قضايا ومشكالت المجتمع ،وتسيـ
في تطوره وتطور منتجات مؤسساتو االنتاجية والصناعية والخدمية -ميزة
تنافسية بحثية -اقتصاد معرفي -تقنية معموماتية في مجاؿ النشر االلكتروني
والبحث -قواعد معمومات عالمية.

-

نتائج مرتبطة بالمجتمع :عقد شراكات بحثية مع مؤسسات المجتمع ورجاؿ
األعماؿ والمستثمريف في المجاؿ البحثي -تقديـ االستشارات -نشر ثقافة
االقتصاد المعرفي في المجتمع -تبادؿ الخبرات البحثية مع جامعات دولية
ومؤسسات مجتمعية -تحالفات استراتيجية  -كراسي بحثية  -إنشاء شركات
بحثية بالشراكة مع القطاع الخاص-عقود بحثية -مجموعات داعمة -مبادرات
جامعات مبدعة -مبادرات جامعات منتجة -إنشاء بيوت خبرة متخصصة.

 -ٖ المخرجات التي تتطمبيا النتائج:
وتتمثؿ في البيئة والتجييزات التي يجب تنفيذىا لتحقيؽ النتائج ،والتي تشمؿ اآلتي:
-

تطوير المناىج الجامعية ومواكبتيا ألحدث التطورات العممية عمى المستوى العالمي.

-

تييئة بيئة تعميمية تنمي ميارات التفكير العميا وتحقؽ االبداع.

-

تأىيؿ الكوادر البشرية نوعياً وكمياً بالتوسع في استحداث تخصصات عممية متنوعة،
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-

إنشاء مراكز ومبادرات تحقؽ اإلبداع واالبتكار لمموارد البشرية بالجامعات.

-

إنشاء مراكز ومبادرات لنشر ودعـ ريادة األعماؿ.

-

رفع الكفايات البحثية

في مجاؿ األبحاث التطبيقية لدى الطالب وأعضاء ىيئة

التدريس بالجامعات.
-

مراكز أبحاث عممية متخصصة.

-

إقامة شراكات مع الييئات المحمية والعالمية المتخصصة.

-

إنشاء مجالت عممية محكمة.

-

دار لمنشر العممي بكؿ جامعة.

-

تدريس وبحث ميداني عالي المستوى.

-

تحقيؽ التكامؿ بيف وظائؼ الجامعة (التدريس -البحث العممي -خدمة المجتمع).

-

إنشاء حاضنات أعماؿ محترفة ومسرعات أعماؿ بالتعاوف مع مؤسسات وأفراد
المجتمع.

-

برامج تثقيفية وتوعية واعالمية لتسويؽ منتجات الجامعة.

-

عقد شراكات مجتمعية داعمة مع القطاعات

 -ٗ المدخالت التي يجب توفيرىا لتحقيؽ المخرجات:
 الموارد المادية :وتتمثؿ في الموارد المادية والبنية التحتية وبرامج التقنية ،والبيئةالتعميمية المتطورة ،والقواعد المعرفية التخاذ القرار.
 الموارد البشرية :والمتمتمة في الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والقيادات الداعمةلمتطوير والمستثمريف والخبراء والمتخصصيف كمستشارييف خارجييف واإلدارييف
والفنييف والمؤسسات المجتمعية ومراكز البحوث العممية.
 البنية التشريعية والخمقية :الموائح والقوانيف والميثاؽ األخالقي الذي ُينظـ البحثالعممي ومنتجاتو ،والعمميات المرتبطة بيا كالممكية الفكرية والشراكات وبراءات
االختراع وحقوؽ االنتفاع ووسائؿ نقؿ التقانة كالتحالفات اإلستراتيجية وعقود
المعونة الفنية واتفاقيات براءات االختراع أو استخداـ العالمات ..وغيرىا.
 بنية ثقافية :لتقدير العمـ والعمماء ونشر ثقافة االبداع. شراكات محمية ودولية.- ٔٚٛ -
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 بيئة وادارية تنظيمية محفزة. بنية فكرية فاعمة.ثانياً :تحديد القضايا االستراتيجية

وقد تـ تحديدىا في ضوء آراء الخبراء واالتجاىات السائدة في العالـ المتوقع تأثيرىا عمى

الجامعات في مجاؿ البحث العممي ،والتى يمكف استخالصيا مف خالؿ ما تـ عرضو بالمحور
الثاني لممبحث األوؿ لمدراسة الحالية:
-

التوجو نحو االقتصاد المعرفي.

-

سيطرة التقنية المعموماتية لمنشر االلكتروني الدولي.

-

التوجو نحو التحالفات االستراتيجية.

-

التوجو نحو االبداع في استثمار الموارد البشرية.

-

التوجو نحو الشراكات مع المؤسسات البحثية ومؤسسات أفراد المجتمع.

-

التوجو نحو مصادر التمويؿ البديمة.

-

التوجو نحو الميزة التنافسية العالمية.

اخلطىَ الزابعُ :صًاغُ الزؤيُ والزصالُ والكًه
وتقترح الباحثة أف تكوف عمى النحو التالي:
 صياغة الرؤية التي توجو االستراتيجية :منظومة بحثية تنافسية وانتاج معرفي
عالمي.
 صياغة الرسالة التي تتحقؽ مف خالليا الرؤية :بناء منظومة بحثية تنافسية مف
خالؿ بيئة تعميمية متطورة ومحفزة عمى االبداع ،وفاعميات مجتمعية مثمرة.
 صياغة القيـ المؤسسية :االبداع -التنافسية -المسؤولية -التشاركية -الفاعمية-
االخالؽ -المنيجية العممية.

اخلطىَ اخلامضُ :حتديد الغايات واألٍداف وإجزاْات التحكًل:
وتقترح الباحثة في ضوء الخطوات السابقة تحقيؽ الغايات واألىداؼ واجراءات التحقيؽ
الموضحة بالجدوؿ رقـ (ٔ) التالي:
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رذٔل سلى (ٕٚ )1ضح انغبٚبد ٔاألْذاف انًمتشحخ ٔإرشاءاد انتحمٛك
إرشاءاد انتحمٛك
األْذاف
انغبٚبد
ٔ -1ضغ استشاتٛزٛخ نهجحج انؼهًٔ ٙانتطٕٚش تتالئى يغ
استشاتٛزٛخ انتًُٛخ انًستذايخ ثبنذٔنخ.
 -2تذػٛى انجُٛخ انتحتٛخ انتكُٕنٕرٛخ ٔانًؼهٕيبتٛخ.
أ -ثُٛخ تحتٛخ  -3تطٕٚش ثشيزٛبد انُشش اإلنكتشَٔٔ ٙإداستّ.
 -4تطٕٚش انًؼبيم ٔانًختجشاد ٔانتزٓٛضاد انجحخٛخ.
يتطٕسح
 -5إَشبء لٕاػذ ثٛبَبد ػبنًٛخ.
ٔداػًخ
 -6إطذاس دٔسٚبد نُشش انجحٕث انؼهًٛخ تتٕاكت
ٔانًستٕٖ انؼبنً.ٙ
 -7إَشبء ٔحذاد تشرًخ نؼذح نغبد.
ٔ -تحذٚج انًُبْذ ٔانًمشساد ٔتضًُٓٛب استشاتٛزٛبد
تؼهٛى ٔتؼهى تحمك ًَٕ يستٕٚبد ػهٛب يٍ انتفكٛش
ٔتذػى انتؼهى انزاتٔ ٙانًستًشٔ ،أَشطخ داػًخ
نهجحج ٔانتطٕٚش ٔاالثذاع.
ٕ -تٕفٛش انًستهضيبد انتؼهًٛٛخ انذاػًخ نجٛئخ إثذاػٛخ.
ة -تطٕٚش
انجٛئخ
ٖ -إلبيخ يشاكض نتًُٛخ انًْٕجخ ٔاالثذاع ٔسٚبدح
األػًبلٔ ،تجُ ٙأفكبسْب ثبنتُسٛك يغ يؤسسبد
انتؼهًٛٛخ
ٔأفشاد انًزتًغ يٍ سربل االػًبل ٔانًستخًش،ٍٚ
انذاػًخ
ٔرزة انطالة نالنتحبق ثٓب.
نهجحج
تطٕٚش يُظٕيخ
ٔاالثتكبس
ٗ -انتٕسغ ف ٙانتخظظبد انؼهًٛخ انتطجٛمٛخ.
انجحج انؼهًٙ
٘ -تطٕٚش انفكش انتشثٕ٘ انذاػى نجُبء شخظٛبد يستمهخ
ٔيجتكشح.
 -ٙانتٕسغ ف ٙثشايذ انتذسٚت انًٛذاَ ٙثبنًؤسسبد
انًزتًؼٛخ راد انؼاللخ ثبنتخظض.
 -1إلبيخ َذٔاد ٔيؤتًشاد داػًخ نزٕٓد انؼهى ٔانؼهًبء
ٔانًجذػ.ٍٛ
د -ثُبء حمبفخ
 -2تذش ٍٛرٕائض نهتًٛض انؼهًٔ ٙانجحخٔ ٙاالثذاع ٔسٚبدح
داػًخ نتمذٚش
األػًبل.
انؼهى ٔانؼهًبء
َ -3شش حًالد إػاليٛخ ثٕسبئم يتؼذدح نجُبء فكش ٔطُٙ
داػى نهؼهى ٔانؼهًبء ٔانًجتكش.ٍٚ
 -1تطٕٚش انكفبٚبد انجحخٛخ نهجبحخ ٍٛثبنزبيؼبد يٍ خالل
انتذسٚت ٔانًؤتًشاد ٔانُذٔاد ٔتجبدل انخجشاد ػهٗ
انًستٕٖ انًحهٗ ٔاإللهٔ ًٙٛانذٔن.ٙ
د -تطٕٚش
 -2انتٕسغ ف ٙثشايذ االثتؼبث انخبسر.ٙ
انًٕاسد
 -3انتٕسغ ف ٙثشايذ انجحج ٔاالثذاع.
انجششٚخ
ٔاستخًبسْب  -4تحس ٍٛانٕضغ انًبن.ٙ
 -5يُح انحشٚخ األكبدًٛٚخ ٔانجحخٛخ.
 -6تطٕٚش ثشايذ انذساسبد انؼهٛب ف ٙانجحٕث انتطجٛمٛخ.
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نحو استراتيجية مقترحة لعولمة البحث العلمي واستثماره في ضوء المسؤولية المجتمعية

ْـ -تُٕٚغ
يظبدس
انتًٕٚم

أ -استخًبس
انًُتزبد
انًؼشفٛخ
2

استخًبس انًُتزبد
انجحخٛخ نهزبيؼبد
ٔتسٕٚمٓب ػهٗ
انًستٕٖ انؼبنًٙ
ة -تسٕٚك
انًُتزبد
انًؼشفٛخ
نهزبيؼبد

للجامعات.

 -7تٕفٛش انذػى انجحخ ٙانًؼهٕيبت.ٙ
 -8تشزٛغ انُشش انذٔن.ٙ
 -9تُسٛك انزٕٓد انجحخٛخ ف ٙانًؤسسبد انجحخٛخ
انًختهفخ.
تجبدل انُششاد ث ٍٛانزبيؼبد ٔانًؤسسبد حٕل
-11
َتبئذ انجحٕث.
إششان ثبحخ ٍٛدٔن ٍٛٛضًٍ انفشق انجحخٛخ
-11
انٕطُٛخ ف ٙانًشبسٚغ انجحخٛخ؛ نُمم خجشاتٓى
نهجبحخ ٍٛانٕطُ ٍٛفًٛب ٚخض تطجٛك انًؼبٛٚش انجحخٛخ
انذٔنٛخ.
 -1تشزٛغ انمطبع انخبص نهًسبًْخ ف ٙدػى ٔتًٕٚم
انجحج انؼهًٔ ٙصٚبدح االستخًبس.
 -2استمطبة انًُظبد االنكتشَٔٛخ ٔانظُبدٚك
االستخًبسٚخ ٔسأط انًبل انًخبطش نتًٕٚم يششٔػبد
سٚبدح األػًبل ثبنزبيؼبد.
 -3إداسح استخًبس يٕاسد انزبيؼخ انمبثهخ نالستخًبس سٕاء
انًبدٚخ أٔ انجششٚخ.
 -1تشرًخ األثحبث انتطجٛمٛخ انًُشٕسح ثظٕسح
إنكتشَٔٛخ نؼذح نغبد نززة يستخًش ٍٚأربَت.
 -2تطجٛك َتبئذ انذساسبد انتطجٛمٛخ نشسبئم انًبرستٛش
ٔانذكتٕساِ.
 -3استخًبس َتبئذ انذساسبد انتطجٛمٛخ نشسبئم انًبرستٛش
ٔانذكتٕساِ.
 -4تشزٛغ انجحٕث انتطجٛمٛخ االثذاػٛخٔ ،سثطٓب
ثبحتٛبربد تطٕس انًؤسسبد انًزتًؼٛخ انخذيٛخ
ٔانظُبػٛخ ٔاالَتبرٛخ ثبنمطبع انؼبو ٔانخبص ػهٗ
انًستٕٖ اإللهٔ ًٙٛانًحهىٔ ٙانذٔن.ٙ
 -1إَشبء يشاكض نتسٕٚك انجحٕث انؼهًٛخ ٔانخذيبد
االستشبسٚخ.
 -2إلبيخ انًؼبسع انتسٕٚمٛخ نهًُتزبد انزبيؼٛخ
انجحخٛخ.
 -3إَشبء رًؼٛبد ػهًٛخ إلهًٛٛخ ٔيحهٛخ نتشٔٚذ انجحج
انؼهًٔ ،ٙانتؼبٌٔ يغ انزًؼٛبد انؼهًٛخ ٔاألرُجٛخ
ف ٙانًزبالد انًتُٕػخ.
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إَشبء لٕاػذ ثٛبَبد ػٍ انًُتزبد انًؼشفٛخ
نهزبيؼبدٔ ،أَشطتٓب انجحخٛخ.
تٕفٛش لٕاػذ ثٛبَبد ػٍ احتٛبربد انًؤسسبد
انًزتًؼٛخ ٔانخذيبد انتًٚ ٙكٍ أٌ تمذيٓب نهزبيؼبد.
تٕفٛش لٕاػذ ثٛبَبد ػٍ األَشطخ انجحخٛخ نًشاكض
انجحٕث ٔانًؤسسبد راد انظهخ ثبنُشبط انجحخٙ
ٔانتطٕٚش.
إطالق ثشايذ تٕػٕٚخ يزتًؼٛخ؛ نهتٕػٛخ ثأًْٛخ
انششاكخ ث ٍٛانزبيؼبد ٔيؤسسبد انًزتًغ فٙ
انًزبل انجحخٔ ،ٙانخذيبد انتًٚ ٙكٍ أٌ تمذيٓب
انزبيؼخ نٓب.
تطٕٚش انهٕائح ٔانتششٚؼبد انًُظًخ نهششاكخ فٙ
تًٕٚم انجحج انؼهً ٙيٍ رٓبد خبسرٛخ ثغشع
االستخًبسٔ ،األَشطخ انجحخٛخ انًشتشكخ نألغشاع
انؼهًٛخ ٔانتطٕٚشٚخ نهًزتًغ.

اخلطىَ الضادصُ :تكىيه مدّ حتكل األٍداف:
تقترح الباحثة أف تتـ عممية التقييـ في ضوء مجموعة مف المعايير تتضمف تقييـ برامج
ومخرجات منظومة البحث العممي ،وآلية عمميا ،ويتـ وضع المعايير في ضوء معايير الجودة
العالمية في مجاؿ البحث العممي.

اخلطىَ الضابعُ :التغذيُ املزتدَ:
تتمثؿ التغذية الراجعة في التقيمات التي تعطي انطباع عف ما تـ تنفيذه مقارنة بما ىو
مستيدؼ وآراء ورضا المستفيديف الداخمييف والخارجييف عمى كافة المستويات بالخدمات
ومستوى البرامج المقدمة ،ومقارنتيا بمستويات ومعايير عالمية معتمدة ،أي البد مف تقديـ
تغذية مرتدة ليس لتنفيذ البرامج ومخرجاتيا فحسب ،بؿ أيضاً لمستوى توجياتيا االستراتيجية

وبناء عميو يقترح أف تتـ عممية التقويـ مف خالؿ أدوات
وتخطيطيا وغاياتيا المستقبمية؛
ً
تقييـ ذاتي ولقاءات مع المستفيديف الخارجييف والداخمييف ،واستطالع آرائيـ بصورة دورية،
والمقارنات المرجعية بمعايير عمى المستوى المحمي والعالمي ،وأف تستند سياسة التحسيف

المستمر عمى تقارير نتائج تمؾ التقييمات التي تقدـ الصحاب القرار وواضعوا السياسات
والخطط التخاذ القرارات السميمة بالتحسيف والتطوير في ضوء السمبيات وااليجابيات
واالحتياجات المجتمعية؛ لتحقيؽ مستوى يرقى لممنافسة العالمية في مجاؿ عولمة البحث
العممي.
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املزاجع:
(ٔ) إبراىيـ ،عاطؼ الشبراوي(ٕ٘ٓٓ) ،حاضنات األعماؿ :مفاىيـ مبدئية وتجارب عالمية ،الرباط:
المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة (إيسيسكو).
(ٕ) ابف كثير ،الحافظ عماد الديف( ،)ٜٜٜٔمختصر تفسير ابف كثير ،تحقيؽ محمد عمى
الصابوني ،المجمد األوؿ والثاني ،القاىرة :دار الصابوني.

(ٖ) األسد ،ناصر الديف( ،)ٜٜٔٙتصورات إسالمية في التعميـ الجامعي والبحث العممي ،عماف:
روائع مجد لروى.
(ٗ) األكاديمية البريطانية لمتعميـ العالي (ٖٕٔٓ) ،التجربة الصينية ،تـ مراجعتو بتاريح٘ٔ يونية
ٕ٘ٔٓ مف الموقع التالي:

www.abahe.co.uk

(٘) اآللوسي ،تيسير عبد الجبار( ،)ٕٜٓٓالجامعات والبحث العممي في البمداف العربية ،نقالً عف
مركز الجزيرة لمدراسات) ،تـ مراجعتو بتاريخٗ ٕٓٔٙ/ٕٔ/مف خالؿ الموقع اإللكتروني التالي:

http://studies.aljazeera.net/issues/2009/201172231415565.htm
( )ٙأوكيؿ ،محمد(ٕ٘ٓٓ) ،إقامة وادارة حظائر العموـ والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص في البمداف
النامية والعربية :حالة الجزائر ،مؤتمر الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص في البحث
والتطوير ،الرياض ،جامعة الممؾ سعود.
( )ٚباطويح ،محمد عمر؛ وبامخرمة ،أحمد سعيد( ،)ٕٓٓٛالجامعة المنتجة الالربحية في الدوؿ
اإلسالمية :صيغة تمويمية مقترحة ،المؤتمر العربي الثاني لمجامعات العربية :تحديات وطموح،
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،المغرب.
( )ٛالبحوث العممية واالبتكار في العالـ العربي(ٕٓٔٓ) ،التقرير العربي الثالث لمتنمية الثقافية،
بيروت :مؤسسة الفكر العربي.
( )ٜالبخاري ) ،د.ت( ،صحيح البخاري ،دمشؽ :دار طوؽ النجاة.
(ٓٔ) بدراف ،عبد الحكيـ ( ،)ٜٜٜٔتشجيع البحث العممي ،الرياض :مكتب التربية العربي لدوؿ
الخميج.
(ٔٔ) برنامج األمـ المتحدة (ٖٕٓٓ) ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية.
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(ٕٔ) البستنجي ،أيمف (ٖٕٓٓ) ،الدوريات االلكترونية :واقع ومستقبؿ نشر الدوريات العربية
العممية واألكاديمية والمحكمة عبر االنترنت ،مجمة المكتبات والمعمومات العربية ،السعودية،
ٖٕ(ٔ).ٚٓ:ٖٗ ،
(ٖٔ) البكري ،تامر ياسر(ٕٔٓٓ) ،التسويؽ والمسؤولية المجتمعية ،دار وائؿ لمنشر :عماف.
(ٗٔ) جابر ،محمود وميدي ،ناصر(ٕٔٔٓ) ،دور الجامعات في تعزيز مفاىيـ المسؤولية المجتمعية
لدى طمبتيا :دراسة ميدانية مقارنة بيف جامعتي حمواف(ج.ـ.ع) وجامعة األزىر (فمسطيف) ،تـ

مراجعتو بتاريخٕٓٔٚ/٘/ ٜمف خالؿ الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_nas
serMahdi.pdf

(٘ٔ) الجندي ،عادؿ السيد محمد (ٗ ،)ٜٜٔالجامعة المنتجة ،نحو رؤية فمسفية واستراتيجية
لتطوير التعميـ الجامعي ،مجمة التربية والتنمية ،جامعة وىرافٕ ،الجزائر.)ٔٗ( ،

( )ٔٙالحارثي ،زايد(ٕٔٓٓ) ،واقع االمسؤولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب السعودي وسبؿ
تنميتيا ،الرياض :جامعة نايؼ لمعموـ األمنية.
( )ٔٚحسيف ،حسف وحنفي ،محمد طو (ٕٓٓٓ) ،تطوير المياـ الوظيفية ألعضاء ىيئة التدريس
بالجام عات المصرية عمى ضوء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة ،مجمة كمية التربية ،جامعة
عيف شمس ،القاىرة.)ٕٗ(ٕ ،
( )ٔٛالحوراني ،ىاني( ،)ٕٜٓٓحاكمية الشركات ومسؤوليتيا االجتماعية في ضوء مستجدات
األزمة االقتصادية العالمية الراىنة ،المؤتمر الثاني حوؿ مواطنة الشركات والمؤسسات
والمسؤولية االجتماعية ،صنعاء.
( )ٜٔالخالدي ،موفؽ دندف( ،) ٕٓٓٛاقتصاديات البحث العممي في الوطف العربي ،مجمة الثقافة
والتنمية ،جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية ،سوىاج.ٕٛ-ٕٙ ،)ٕٗ( ٛ ،
(ٕٓ) الخصاونة ،محمد(ٕٗٓٓ) ،آليات الربط بيف مؤسسات البحث العممي وقطاع الصناعة ،تجربة
الجمعية العممية الممكية باألردف ،تـ مراجعتو بتاريخٕٗ يونية ٕ٘ٔٓمف الموقع التالي:
http:// www.arifonet.org.ma/dade/research/warchali/8htm
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(ٕٔ) الخميفة ،عبد العزيز عمى )ٖٕٔٓ) ،صيغة مقترحة لتفعيؿ الشراكة المجتمعية لمجامعات
السعودية في ضوء فمسفة الجامعة المنتجة :جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية أنموذجا،
مجمة رسالة التربية وعمـ النفس ،الجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية ،الرياض،)ٗٙ( ،
.ٕٖٔ:ٜٚ
(ٕٕ) الخميوي ،نوؼ سميماف( ،)ٕٓٔٙتفعيؿ المسؤولية المجتمعية لدى الجامعات الحكومية بمدينة
الرياض :استراتيجية مقترحة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود.
(ٖٕ) رشاد ،محمد عز الديف ( ،)ٜٜٜٔتقويـ األداء الجامعي ،مؤتمر جامعة القاىرة لتطوير التعميـ
الجامعي :رؤية لجامعة المستقبؿ ،الجزء األوؿ ،جامعة القاىرة ،القاىرة.
(ٕٗ)الرمثي ،سعد مبارؾ( ،)ٕٓٔٛتصور مقترح لتطوير المسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية
في ضوء االتجاىات العالمية الحديثة ،مجمة دراسات في التعميـ الجامعي ،مركز التطوير
الجامعي ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.)ٖٜ( ،
(ٕ٘) الرويمي ،محمد صالح(ٕٕٔٓ ) ،إدارة البحث العممي في الوطف العربي ،مجمة الثقافة والتنمية،
جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية ،سوىاج .ٜٔ:ٚٔ ،)٘٘( ،
( )ٕٙالزىراني ،يحيى مفرح ( ،)ٕٜٓٓالتشريعات الدولية لممسؤولية االجتماعية ،جريدة االقتصادية
السعودية ،المقاالت االقتصادية االلكترونية : ٕٜٓٓ/ٔٔ/ٓٙ :تـ مراجعتو بتاريخٕ٘ٓٔٚ/ٙ/
مف الموقع االلكتروني التالي:
http://www.aleqt.com/2009/11/06/article_297503.htm
( )ٕٚالسريحي ،حسف عواد (ٕٔٓٓ) ،النشر االلكتروني دراسة نظرية لبعض قضايا الدوريات
االلكترونية في المكتبات األكاديمية ،دراسات عربية في المكتبات وعمـ المعمومات ،القاىرة،
(.ٛٔ- ٕ،ٕٕ)ٙ
( )ٕٛسميـ ،إيماف وآخروف (ٕٔٔٓ) ،دراسة تحميمية ألثر التحوؿ إلى مجتمع المعرفة في دعـ
الميزة التنافسية لموؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعودية ،مجمة دراسات
المعمومات ،جمعية المكتبات والمعمومات السعودية ،الرياض.ٔ٘ٛ:٘ٔ ،)ٕٔ( ،
()ٕٜالسيد ،عبد القادر محمد( ،)ٕٓٔٛالبحث العممي في الوطف العربي :الواقع ومقترحات التطوير،
المجمة الدولية لمبحوث في العموـ التربوية ،المؤسسة الدولية آلفاؽ المستقبؿ ،تاليف -أستونيا،
ٔ(ٕ).ٕٛ:ٜٙ ،
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(ٖٓ) سيسي ،أحاندو ،متطمبات جودة المسؤولية اإلجتماعية في التعميـ الجامعي لخدمة المجتمع،
مجمة دراسات ،جامعة األغواط ،ماليزيا.ٙٗ:ٖٙ ،)ٕٗ( ،
(ٖٔ) سينغ  ،جسبير سرجيت (ٔ : )ٜٜٔالتعميـ العالي والتنمية ،تجربة أربعة بمداف صناعية جديدة
في آسيا ،مجمة مستقبميات ،مركز مطبوعات اليونسكو ،القاىرة.)ٖ(ٕٔ،
(ٕٖ) شاىيف ،محمد أحمد (ٕٕٔٓ) ،المسؤولية المجتمعية في الجامعات العربية ،جامعة القدس
المفتوحة أنموذجاً:

دراسة وصفية تحميمية ،مؤتمر المسؤولية المجتمعية في الجامعات

الفمسطينية ،جامعة القدس المفتوحة ،نابمس.
(ٖٖ) الشايع ،عمي صالح (ٕٓٔٓ) ،البحث العممي ومجتمع المعرفة في المممكة العربية السعودية،
المؤتمر الدولي الخامس :مستقبؿ إصالح التعميـ العربي لمجتمع المعرفة :تجارب ورؤي ،المركز
العربي لمتعمـ والتنمية(أسد) والجامعة العربية المفتوحة ،القاىرة.
(ٖٗ) شقوارة ،سناء عمي (ٕٕٔٓ) ،أبعاد المسؤولية المجتمعية لمجامعات ومتطمّبات تطبيقيا في
ضوء مفيوـ الجودة الشاممة ،مجمة تطوير األداء الجامعي ،مركز تطوير األداء الجامعي ،جامعة
المنصورة ،المنصورة.٘ٙ:ٖٚ ،)ٕ(ٔ ،
(ٖ٘) الطائي ،محمد عبد حسيف(ٕٕٔٓ) ،نحو استراتيجية فاعمة لضماف الجودة فى البحث العممى
بالوطف العربى ،المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي ،جامعة العموـ والتكنولوجيا،
صنعاء.ٔ٘٘:ٕٔ٘ ،)ٔٓ(٘،
( )ٖٙطالؿ ،األمير( ،) ٜٔٛٛأسموب ربط البحث العممي في الجامعات بمرافؽ اإلنتاج ،الجامعة،
البحث العممي والتنمية ،مطبوعات أكاديمية المممكة المغربية.
( )ٖٚعبد المطيؼ ،خوشي عثماف( ،)ٕٓٔٙواقع البحث العممي في الدوؿ النامية مقارنة بالدوؿ
المتقدمة في توطيف التكنولوجيا (الصيف والماليزيا والياباف) إنموذجاً ،مجمة كمية التربية
األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية ،جامعة بابؿ ،الحمة -العراؽ.ٕٕٙ،ٜٜٔ ،)ٖٓ( ،
( )ٖٛعبد المطيؼ ،سماح محمد(ٕٓٔٓ) ،المسؤولية االجتماعية لجامعة الممؾ سعود تجاه المجتمع
السعودي :دراسة لتجربة الجامعة في مجاؿ قطاع البيئة وخدمة المجتمع ،المؤتمر الدولي الثاني
لقسـ االجتماع :الجامعات العربية والمسؤولية االجتماعية تجاه مجتمعاتيا ،كمية األداب ،جامعة
الزقازيؽ ،المجمد الثاني.
( )ٖٜعالؿ ،بورحمة ( ،)ٕٓٓٙتحميؿ المؤسسات ،الجزائر :مكتبة الرشاد لمطباعة والنشر والتوزيع.
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(ٓٗ) عوض ،عادؿ وعوض ،سامي( ، )ٜٜٔٛالبحث العممي العربي وتحديات القرف القادـ ،مجمة
دراسات استراتيجية ،)ٗٗ( ،مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبوظبي.٘ٙ:ٕٓ ،
(ٔٗ) العوفي ،عمي سيؼ والحراصي ،نبياف حارث(ٕٓٔٓ) ،الفجوة الرقمية المغوية :دراسة العوامؿ
المؤدية إلى إخفاؽ الباحثيف واألكاديميف العرب في تعزيز األرصدة المعموماتية اإللكترونية
بالنص العربي ،دراسات المعمومات ،جمعية المكتبات والمعمومات السعودية ،الرياض،)ٛ( ،
ٖ.ٜٔٓ-ٔٙ
(ٕٗ) عيد ،ىالة فوزي(ٕٕٔٓ) ،دور التعميـ المستمر في تطوير التنمية البشرية كأحد متطمبات بناء
اقتصاد المعرفة في الدوؿ العربية ،مجمة كمية التربية باإلسماعيمية ،جامعة قناة السويس،
االسماعيمية. ٔٗٛ:ٔٓٚ،)ٕٖ( ،
(ٖٗ) عيد ،ىالة فوزي(ٕ٘ٔٓ) ،تصور مقترح لتفعيؿ الش اركة بيف الجامعات ومؤسسات القطاع
الخاص في المجتمعات الخميجية في مجاؿ تمبية المتطمبات المستقبمية لسوؽ العمؿ ،ممتقي
الجامعات الخميجية والمسئولية المجتمعية :رؤى استراتيجية وممارسات فاعمة ،جامعة المجمعة،
المجمعة -المممكة العربية السعودية.
(ٗٗ) الغالبي ،طاىر والعامري ،صالح ( ،)ٕٓٓٚاإلدارة واألعماؿ ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع :عماف.
(٘ٗ) الغالبي ،طاىر والعامري ،صالح ( ،)ٕٓٓٛالمسؤولية المجتمعية وأخالقيات األعماؿ :األعماؿ
والمجتمع ،طٕ ،دار وائؿ لمنشر :عماف.
( )ٗٙالغالبي ،طاىر ،وصالح العامري(ٕٓٔٓ) ،المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعماؿ وشفافية
نظاـ المعمومات :دارسة تطبيقية لعينة مف المصارؼ التجارية االردنية ،المؤتمر العربي الثاني
في االدارة ،المنظمة العربية لمتنمية االدارية.
( )ٗٚغنيمة ،محمد متولي(ٕٔٓٓ) ،تمويؿ التعميـ والبحث العممي العربي المعاصر :أساليب جديدة،
القاىرة :الدار المصرية المبنانية.
( )ٗٛفريد ،كريماف ( ،) ٜٜٔٛالمسؤولية االجتماعية لمعالقات العامة في الوحدات االقتصادية:
دراسة ميدانية عمى عينة مف شركات القطاعيف العاـ والخاص ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كمية االعالـ ،جامعة القاىرة.
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( )ٜٗالفوزاف ،ناصر ورشيد مازف(ٕ٘ٓٓ) ،الشراكة في البحث العممي والتطوير بيف الجامعات
والقطاع الخاص ،مؤتمر الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير ،الرياض،
جامعة الممؾ سعود.
(ٓ٘) الفيصؿ ،عبد ا﵀ ( ،) ٜٜٔٙجامعة الممؾ سعود تتفاعؿ مع احتياجات خطط التنمية والمجتمع،
مجمة األمف والحياة ،المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب ،الرياض.ٜٜ:ٙٚ ،)ٔٙٙ(ٔ٘ ،
(ٔ٘) قاسـ ،خالد( ،)ٕٓٓٚإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظؿ العولمة المعاصرة ،األسكندرية:
الدار الجامعية.
(ٕ٘) القاسـ ،صبحي(ٕٓٓٓ) ،سيرة البحث العممي والتطوير في الوطف العربي :معالـ الواقع
وتحديات المستقبؿ ،مجمة شئوف عربية.ٕٖٔ-ٛٚ ،)ٔٓٗ( ،
(ٖ٘) قنديؿ ،شريؼ (ٖ ،)ٜٜٔالجامعة والصناعة ،القاىرة :مركز الدلتا لمنشر.
(ٗ٘) قنديمجي ،عامر إبراىيـ ( ،)ٕٓٓٛالبحث العممي واستخداـ مصادر المعمومات التقميدية
واإللكترونية ،عماف :دار المسيرة.
(٘٘)الكبيسي ،عبد ا﵀ وقمبر ،محمود مصطفى (ٕٔٓٓ) :دور مؤسسات التعميـ العالي في التنمية
االقتصادية ،الدوحة :دار الثقافة.
( )٘ٙكماؿ ،سفياف (ٕٔٔٓ) ،الشروط الداخمية لنجاح الجامعة في القياـ بمسؤولياتيا المجتمعية،
مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمجامعات الفمسطينية ،جامعة القدس المفتوحة ،نابمس.
()٘ٚالكيومي ،سعيد صالح ( ،)ٕٓٔٚآليات االستدامة في السمطنة ،ندوة المسؤولية االجتماعية،
غرفة تجارة وصناعة سمطنة عماف بالتعاوف مع االتحاد العاـ لعماؿ السمطنة ،عماف.

( )٘ٛمجمس البحث العممي(ٕٔٔٓ) ،نماذج حدائؽ العمـ والتقنية :تركيا نموذجاً ،سمطة عماف .تـ
استعادتو بتاريح٘ٔ يونية  ٕٓٔٛمف الموقع التالي:

https://home.trc.gov.om/tabid/775/language/en-US/Default.aspx
( )ٜ٘المجيدؿ ،عبد ا﵀ ،وسماش ،مستيؿ(ٕٓٔٓ) ،معوقات البحث العممي في كميات التربية مف
وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية :دراسة ميدانية كمية التربية بصاللة أنموذجا ،مجمة جامعة

دمشؽ.)ٔ(ٕٙ ،

(ٓ )ٙمحاسنة ،عادؿ محمد (ٖٕٓٓ) ،العولمة في التعميـ العالي والبحث العممي ،مجمة التربية،
المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموـ.ٕٛٓ:ٕٛٗ ،)ٔٗٗ(ٖ ،
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(ٔ )ٙمحجوب ،بسماف فيصؿ والديوة جي ،أبي (ٕٕٓٓ) ،دور التقنيات ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة
في النشر العممي ،المؤتمر العربي الثاني لمبحوث اإلدارية والنشر ،المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية ،مصر.
(ٕ )ٙمحمد ،سماح زكريا(ٕ٘ٔٓ) ،دور التحالفات االستراتيجية في دعـ وبناء المسؤولية المجتمعية
لمجامعات المصرية ،مجمة كمية التربية باالسكندرية ،جامعة االسكندرية.ٕٖٖ:ٜٔٚ ،)ٗ(ٕ٘ ،
(ٖ )ٙمحمد ،عمي البو والبدري ،سميرة (ٕٕٔٓ) ،واقع البحث العممي في الوطف العربي ومعوقاتو،
المؤتمر الدولي الثاني لضماف جودة التعميـ العالي ،الجامعة الخميجية ،البحريف.
(ٗ )ٙمحمود ،يوسؼ سيد(ٕٗٓٓ) ،التحالفات والشراكات بيف الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية مدخؿ
لتطوير التعميـ الجامعي ،دراسات في التعميـ الجامعي ،مركز التطوير الجامعي ،كمية التربية،
جامعة عيف شمس ،القاىرة .٘٘:ٕٗ ،)ٙ( ،
(٘ )ٙالمزيني ،تياني عبد الرحمف ،والمزروع ،ىيا محمد (ٕٓٔٓ) ،فاعمية برنامج تدريبي مقترح في
تنمية ميارات البحث اإلجرائي ومفيوـ تعميـ العموـ لدى معممات العموـ أثناء الخدمة ،مجمة
جامعة الممؾ سعود ،المممكة العربية السعودية.٘ٛ٘:٘ٙٔ ،)ٕ(ٕٗ،
( )ٙٙمسبؿ ،محمود عطا محمد ( ،)ٜٜٔٚالعالقة بيف البحث العممي الجامعي والمؤسسات
اإلنتاجية في مصر في ضوء خبرات بعض الدوؿ األجنبية ،مجمة التربية ،جامعة الزقازيؽ،
مصر.ٗٙ-ٕٕ،)ٕٛ( ،
( )ٙٚمصطفى ،احمد السيد(ٕٓٓٓ) ،تحديات العولمة والتخطيط االستراتيجي ،طٖ ،دار النيضة
العربية :القاىرة.
( )ٙٛالمطمؽ ،تركي عمي حمود( ،)ٕٓٔٚاالستثمار المعرفي وعالقتو في بناء الميزة التنافسية
لمجامعات الناشئة بالمممكة العربية السعودية ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،مركز البحوث
النفسية والتربوية ،جامعة بغداد.ٕٜٜ:ٕٙٔ ،)ٖ(ٔٛ ،
( )ٜٙالمعافا ،محمد يحيى(ٕٕٓٓ ) ،تطوير البحث العممي بالجامعات العربية لمواجية تحديات
المستقبؿ ،المؤتمر السنوي العاشر :جامعة المستقبؿ في الوطف العربي ،مركز تطوير التعميـ
الجامعي ،جامعة عيف شمس ،مج(ٔ) ،القاىرة.
(ٓ )ٚابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ وضبط عبد السالـ محمد ىاروف ،بيروت :دار الجيؿ.
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(ٔ )ٚمعدف ،شريفة (ٕٕٔٓ ) ،واقع البحث العممي في الوطف العربي في ظؿ الفجوة المعرفية
العالمية ،مجمة العموـ االنسانية ،)ٖٛ( ،جامعة منتوري ،الجزائر.ٛ٘:ٙ٘ ،
(ٕ )ٚمعموؼ ،لويس (ٕ ،)ٜٜٔالمنجد في المغة واالعالـ ،بيروت :المطبعة الكاثوليكية.
(ٖ )ٚمقبؿ ،رضا سعيد( ،) ٕٜٓٓالنشر الجامعي في العصر الرقمي ،مؤتمر حركة نشر الكتب في
مصر ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة.
(ٗ )ٚمنير ،نوري( ،)ٕٓٓٚدور المعرفة في اكتساب الميزة التنافسية لمدوؿ العربية في العصر
الرقمي ،الممتقى الدولي الثاني :المعرفة في ظؿ االقتصاد الرقمي ومساىمتيا في تكويف المزايا
التنافسية لمبمداف العربية ،الجزائر.
(٘ )ٚاألمـ المتحدة (ٕٗٓٓ) ،مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية :كشؼ البيانات المتعمقة بتأثير
الشركات عمى المجتمع :االتجاىات والقضايا الراىنة ،منشورات األمـ المتحدة ،نيويوؾ.
( )ٚٙموسي ،محمد ومرعي ،محمد(ٖٕٔٓ) ،تطوير البحث العممي بالجامعات السعودية في ضوء
مجتمع المعرفة ،المجمة العممية ،كمية التربية ،جامعة اسيوط.ٕٜٜ-ٕٕ٘ ،)ٗ(ٕٜ،
( )ٚٚنكاع ،عبد الحكيـ(ٕٗٓٓ) ،متطمبات النيوض باالبداع واالبتكار ،تـ االسترجاع
بتاريخٕٗ ٕٓٔ٘/٘/مف خالؿ الموقع االلكتروني التالي:
http://www.arifonet,org.ma/databases/12.htm

( )ٚٛنوي ،طو حسيف( ،)ٕٓٓٙاالستثمار في رأس الماؿ المعرفي ودوره في بناء الميزة التنافسية
لممنظمة ،المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ،مصر.ٔٛٙ:ٜٔٗ ،)ٔ(ٕٓ ،

( )ٜٚاليادي ،شرؼ إبراىيـ(ٕٔٔٓ) ،رؤية إستراتيجية لجامعات عربية منتجة ذات جودة تعميمية
عالية ونفقات منخفضة ،مجمة البحوث النفسية والتربوية ،مركز البحوث النفسية والتربوية،
جامعة بغداد.ٜٔٚ:ٕٔ٘ ،)ٔ( ،
(ٓ )ٛالييتي ،نوزاد عبد الرحمف والشمري ،حسيب عبد ا﵀( ،)ٕٓٔٚالبحث العممي والتطوير في
العالـ العربي الواقع الراىف والتحديات ،مجمة المثني لمعموـ االدارية واالقتصادية ،جامعة سومر،
قطر.ٚ٘:ٙ٘ ،)ٕ(ٚ ،
(ٔ )ٛالوادي ،محمود والزعبي(ٕٔٔٓ) ،مستمزمات إدارة الجودة الشاممة كأداة لتحقيؽ الميزة
التنافسية في الجامعات األردنية :دراسة تحميمية ،المجمة العربية لضماف جودة التعميـ العالي،
األمانة العامة التحاد الجامعات العربية.ٜ٘:ٙٓ، )ٗ(ٚ ،
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