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املشتخلص:
يٍدؼ البحث إلى تىظيـ العالقة بيف هىتوج البحوث الجاهعية وقطاعات الهجتهع
الهدىي والصىاعة ،والتعرؼ هعوقات االستفادة هىٍا؛ كذلؾ هعرفة هتطمبات االستفادة هف
هىتوج البحوث الجاهعية؛ واقتراح آليً لتحقيؽ الهردود الىفعي لمبحوث الجاهعية .تـ استخداـ
الهىٍج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أٌداؼ البحث ،حيث قاهت الباحثة بدراسة وتحميؿ ىتائج
البحوث الجاهعية وعالقتٍا بالهردود الىفعي الذي يهكف أف يسٍـ بدور فاعؿ في التىهية
الشاهمة في الهجتهع .وتوصؿ إلى عدد هف الىتائج أٌهٍا :ضعؼ الربط بيف البحث العمهي
والصىاعة .ووجود العديد هف الهعوقات هىٍا :ضعؼ البىية التحتية الالزهة إلجراء األبحاث؛
الهيزاىية التشغيمية والتهويؿ؛ ضآلة هستوى اإلبداع والتهيز؛ ضعؼ تسويؽ األبحاث .كها
توصؿ البحث إلى هتطمبات فاعمة هساعدة لٍدؼ البحث هىٍا :إىشاء هركز لخدهة الهجتهع؛
إقرار جوائز لألبحاث الههيزة واإلبداعية؛ تشجيع حاضىات اإلعهاؿ والكراسي العمهية والىشر
العمهي .كها قدهت الباحثة آلية تىفيذية تستىد إلى ربط الجاهعة بهجتهع الصىاعة لضهاف
استفادة الصىاعة هف البحوث العمهية الجاهعية وتمبية هتطمبات الهجتهع.
الكمهات الهفتاحية :عالقة الجامعات بالقطاع الخاص ,الشراكة المجتمعية في مجال البحث
العممي؛ البحوث الجامعية .آلية تنفيذية لربط الجامعة بمجتمع الصناعة.
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Organizing the Relation between University Research Products
and
Beneficial Returns: A Suggested Administrative Mechanism
Abstract:
This study dealt with the relationship between University Research
Product and the Private Sector (i.e. social and business societies, later on they
are referred to as the Industry).
The study main objective is to focus on the shortage in utilizing the mission of
universities in a positive and effective way. Uncover constraints that hinder the
utilization of Universities Research Products, and the ways to overcome them.
Enhance the relation between University and Industry, and make such relation
stronger.
The study used the discreptive-analytical approach to attain study
objectives. And arrived to uncover a number of constraints (impediments), the
important ones are:
No ties between university research product and the industry;
Infrastructure is needed for research activities; Low level in innovation and
excellence for research product quality; Scares budgeting and financing for
research activities; Marketing of research product.
The study yielded important requirements strengthening its aim, some
are:
To establish a long term plan dealing with the cooperation between
Industry and University; a need to establish a strategy for scientific research; to
establish a plan to upgrade the relation between university and Industry; to
establish a centre for the community`s (society) welfare; to decide on the issue
to give away prizes to innovative researches and those of excellence; to
encourage Business Incubators, and Scientific Chairs, and Scientific
Publishing.
Study method followed the Documentary Approach, handling study
subjects through published literature relating to study problems and objectives.
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Study results were analyzed to extract issues and recommendations assisting
the study problem; and answering its question to fulfill its aims.
The study suggested an administrative mechanism that ties up Industry with
University to guarantee that industry is benefitting from university`s scientific
research, and at the same time fulfilling Community`s requirements.
Key Words:
the relation between university and the private sector; a mechanism
organizing the relation between university research products and the beneficial
returns; university-industry partnership in the field of scientific research;
university research papers; administrative mechanism ties up university with
industry.
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 .1املكدمُ
البحث العمهي ٌو أساس التقدـ وركف رئيس في الحضارة والطريؽ إلى التىهية
الشاهمة لمدوؿ والشعوب؛ ويتـ بتوفير البيئة العمهية الفاعمة التي تساعد الباحث عمى إىتاج
بحث عمهي إبداعي .يأتي بعدٌا دور الجاهعة لتساعد في إخراج ىتائج البحوث العمهية إلى
هياديف التىفيذ .فأٌهية البحث العمهي بالدرجة األولى ٌو حؿ الهشكالت ورفاٌية الهجتهع،
وأف يكوف البحث العمهي جزءاً هف عهمية التقدـ؛ (التقرير العمهي لورشة جائزة البحث العمهي

لطمبة الجاهعات األردىية .)1002 ،العاجز ( )1001يرى أف أٌهية البحث العمهي تأتي هف
كوىً ركيزة أساسية لمتقدـ ،فٍو هف أٌـ هقوهات ودعاهات بىاء الدولة العصرية الحديثً،
ووسيمة أساسية لرفع هستوى هعيشة الفرد( .غرايبة ،دٌهش ،والحسف ،وعبداهلل ،وأبو جبارة،
 )2292يجدوف أف البحث العمهي يسعى إلى تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ تتهثؿ في اكتشاؼ
حقائؽ هعيىة أو وصؼ واقع هعيف .أها البحوث الريادية فيتـ فيٍا اكتشاؼ هعرفة جديدة أو
تحؿ بٍا هشكمة قديهة .الكىساوي ( )1002يرى تحديد السبؿ الكفيمة بربط البحث العمهي في
الدراسات العميا في الجاهعات بهتطمبات التىهية؛ وتحديد العراقيؿ التي تحوؿ دوف ىسج روابط
هثهرة وٌادفة بيف أبحاث الدراسات العميا وقطاعات التىهية الحكوهية والخاصة .كها أف
توضيح أٌهية البحوث العمهية الجاهعية في الدراسات العميا في التىهية االقتصادية
واالجتهاعية لمهسؤوليف يسٍـ في وضع إستراتيجية لمتفاعؿ اإليجابي الفعاؿ بيف قطاعات
التىهية الهختمفة والجاهعات .غرفة التجارة والصىاعة بهحافظة جدة ( )1001تجد الحاجة
لمبحث عف آلية هالئهة لمتعاوف بيف الجاهعات السعودية وبيف الصىاعات الوطىية حتى
تستفيد ٌذي هف بحوث التطوير .والتركي ( :)1007يجد عدـ اٌتهاـ الجاهعة بالجاىب
التسويقي؛ وضعؼ ثقة الصىاعة بهخرجات الجاهعة؛ عدـ ربط التخصصات الجاهعية باحتياج
السوؽ؛ عدـ الهعرفة بقدرة الجاهعة وتهيزٌا وقدرتٍا عمى خدهة الصىاعة .أها الحريري
( :)1020فأكد عمى تعزيز الروابط بيف الجاهعة والقطاع الخاص بإبراز جواىب االستفادة،
وهعرفة أبرز الهعوقات.
فالبحث العمهيٌ ،و خالصة جٍد الباحثيف التي يجب تحويمٍا إلى عهؿ وهشروعات.
ولالستفادة هف البحوث الجاهعية يمزـ في الهىبع ربط ىتائجٍا بالىواحي العهمية والتطبيقية
التي يجب أف تثهر عف هشاريع هفيدة وهربحة ،وهطموبة إقتصادياً واجتهاعياً .كذلؾ االٌتهاـ
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بالىواحي التشريعية والهالية بتىظيهات تقىف ىشاطات البحث العمهي ،وتسٍؿ تسويؽ البحوث،
هع توفير الهروىة اإلدارية لالستفادة هف اإليرادات الذاتية .وتسٍيؿ إجراءات تسجيؿ براءة
االختراعات .واىشاء صىدوؽ هشترؾ يهوؿ هف القطاعيف العاـ والخاص لدعـ هىتجات البحوث
الجاهعية وتسويقٍا كهشاريع هثهرة .واىشاء حاضىات أعهاؿ تقىية هتخصصة في دعـ األفكار
واالختراعات التقىية الهتهيزة التي يهكف تحويمٍا إلى هىتجات وأعهاؿ ذات ربحية اقتصادية.
التعريؼ باألبحاث والدراسات الجاهعية وربطٍا بأىشطة الهستثهريف في هختمؼ الهجاالت عف
طريؽ إقاهة وتىظيـ لقاءات هتخصصة بيف أصحاب الدراسات والهستثهريف .دعوة الجاهعات
وهراكز البحث العمهي لمتىسيؽ فيها بيىٍا لتصىيؼ وتبويب الدراسات واختيار الهىاسب هىٍا
حسب األىشطة االستثهارية الهختمفة .وعمى الجاهعات وضع خطة لمتعاوف والشراكة هع
القطاعيف العاـ والخاص ،وهساٌهة القطاع الخاص في تهويؿ البحث العمهي .أها عف دور
الجاهعات في التىهية االقتصادية واالجتهاعية ،توضحٍا ٌيئػة األهـ ،بأىٍػا :الىهػو والتغير
الذي تتكاهؿ فيً جهيع أوجً الىشاط االقتصادي واالجتهاعي ،وتتضهف كافػػة اإلجراءات
والوسائؿ واألساليب التي تتخذ لزيادة اإلىتاج هػف الهػوارد االقتصادية الهتاحػة والكافية لرفع
هستوى هعيشة الفػرد والهجتهع هع تىظيـ عهميات التىهية بشكؿ يحقؽ الكفاية والعدؿ ،ويحقؽ
أحسف استخداـ لمهوارد االقتصادية والبشػرية؛ (شػباىة.)2271 ،

 .8مشكلُ البخث:
توجد فجوة بيف ها تىتجً الجاهعة هف أبحاث وبيف هؤسسات الهجتهع الهدىي
والصىاع ًة ،وأحد أسباب التأخر الهجتهعي ٌو قمة توظيؼ رسالة الجاهعات البحثية توظيفاً
فاعالً وايجابياً .فالجاهعات ٌي الهكاف األهثؿ لألبحاث األكاديهية والتطبيقية الجادة التي يقوـ

بٍا الهتخصصوف ،وهستودعاً لمهعموهات العمهية ،وهؤسسة لهختبرات البحوث التطبيقية؛

فٍي األقدر عمى تقديـ خدهات اقتصادية شاهمة لمهجتهع؛ (كسىاوي .)1002 ،ولهواجٍة ٌذا
يتعيف خروج الجاهعة هف ىطاؽ التركيز عمى حفظ الهعرفة إلى ىشرٌا والى هجاؿ الهشاركة في
الهعرفة عف طريؽ التطوير الصىاعي والتقدـ التكىولوجي ،ذلؾ أف تكوف هوضوعات البحث
هتهيزة وابداعية وذات صمة بواقع عهمي يسعى الهجتهع وسوؽ العهؿ لهعالجتً .يتسىى ٌذا
حيف ترفع الجاهعة أطر الهشاركة هع الهجتهع وقطاع األعهاؿ لزيادة إسٍاـ القطاع الخاص
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في تحقيؽ األٌداؼ الوطىية هف البحث العمهي ،وترتيب أولوياتً .راضي ( )1021يرى أف هف
هعوقات البحث عدـ وجود سياسة لمبحث العمهي تحدد هجاالتً وأولوياتً ،وحاجتً لمدعـ
والتأييد الهجتهعي .وزاجوىسكف ) (Zagunskin, 2013وجد هشكالت إدارية ،اقتصادية
وقاىوىية تعوؽ إجراء األبحاث والدراسات .أها التؿ ( )2229فاقترحت تكويف ٌيئة عميا لمبحث
العمهي وظيفتٍا تحديد أ ولويات البحث العمهي في ضوء حاجة الهجتهع ،وتحديد سياسة
البحث العمهي بها يحقؽ أٌداؼ التىهية ،وتحديد أٌداؼ براهج األبحاث وهبرراتٍا االقتصادية
وهردودٌا عمى الهشاريع التىهوية.
فالبحث العمهي أحد الوسائؿ التي تستطيع الهجتهعات بواسطتٍا هواجٍة عوائؽ التىهية
والتخطيط لمهستقبؿ ،واستكهاؿ البىية التحتية حتى يهكف تحويؿ األفكار البحثية اإلبداعية إلى
واقع .وعدـ االستفادة هف ىواتج البحث العمهي يأتي حيف الغفمة عف أٌهيتً في تطور األهة،
وفي التخطيط واعداد الهوازىات.
وبالبحث عف دراسات سابقة ترتبط بٍذا البحث تبيف لمباحثة وجود دراسة لجاهعة
هكهاستر الكىدية ( McMaster University )1021تصب في ىفس ٌدؼ ٌذا البحث.
بقية األبحاث تدور في فمؾ البحث لتقود إلى االستفادة هف البحث العمهي ،أو ربط جٍود
الباحثيف في الجاهعات بالهتطمبات االقتصادية واالجتهاعية لمجاهعة .تأسيساً عمى هاسبؽ رأت

الباحثة التعرؼ عمى هعوقات االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية وهتطمبات تعزيز
االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؛ واقتراح آلية لتحقيؽ الهردود الىفعي لمبحوث الجاهعية.
هها سب ؽ يهكف صياغة هشكمة البحث في األسئمة التالية:

أ .اسئلُ البخث:
لهعرفة العالقة بيف هىتوج البحوث الجاهعية والهردود الىفعي هىٍا يتعيف االجابة عمى االسئمة
التالية:
 -2ها هعوقات االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؟
 -1ها هتطمبات تعزيز االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؟
 -1ها اآللية الهقترحة لتحقيؽ الهردود الىفعي هف البحوث الجاهعية؟
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ب .أٍداف البخث:
يٍدؼ البحث إلى التعرؼ عمى هعوقات االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؛
وهتطمبات تعزيز االستفادة هىٍا ثـ اقتراح آلية لتحقيؽ الهردود الىفعي لمبحوث الجاهعية لربط
هجتهع األعهاؿ بىواتج البحوث العمهية لضهاف االستفادة هىٍا لخدهة الجاهعة وتمبية هتطمبات
الهجتهع والصىاعة.
ج .أٍنًُ البخث :تتمخص أٌهية البحث في عدة ىقاط هف أٌهٍا:
توظيؼ الهعرفة العمهية في جواىب التىهية البشرية عف طريؽ تىظيـ وتىسيؽ البحث العمهي
األكاديهي والتطبيقي بكافة الوسائؿ لهعرفة البحوث الهىتجة ،وتسويؽ البحوث العمهية لمهردود
الىفعي عف طريؽ:
 تحديد الهعوقات التي تعترض عهمية االستفادة هف البحوث العميهة الجاهعية. التعرؼ عمى هتطمبات تعزيز االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية. اقتراح آلية لالستفادة هف البحوث لخدهة الجاهعة وتمبية هتطمبات الهجتهع ،تىتج عفالتفاعؿ اإليجابي بيف الجاهعات وهؤسسات الهجتهع بها يخدـ الجاهعات والهجتهع.
 هساعدة صاىع القرار لالستفادة هف اآللية الهقترحة هف هىتوج البحوث الجاهعية بها يخدـالجاهعة والهجتهع.

د .حمددات البخث:
تـ اجراء البحث في إطار الهحددات التالية:
الحدود الهوضوعية :تىاوؿ البحث هعرفة العالقة بيف هىتوج البحوث الجاهعية والهردود الىفعي
هىٍا.
الحدود الزهاىية :أجري ٌذا البحث خالؿ العاهيف الدراسييف  1021و.1027
الحدود الهكاىية :اقتصر البحث عمى دراسة وتحميؿ ها ورد في الدراسات والبحوث العمهية
السابقة ذات العالقة بهوضوع البحث في الجاهعات السعودية واإلقميهية والعالهية.
ٍـ .مصطلخات البخث :فيها يمي تعريؼ لبعض الهصطمحات الهستخدهة والتي توضح الهعىى
االصطالحي واإلجرائي الذي يٍدؼ اليً البحث.
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 البخث العلنٌٌ :و استخداـ الطرؽ واألساليب العمهية لموصوؿ إلى حقائؽ جديدة تسٍـفي ىهو الهعرفة اإلىساىية .البرغوثي وأبو سهرة ( )1001يجداف أف االبحاث العمهية تىدرج
تحت قسهيف رئيسيف :بحوث ىظرية بحتة ،وبحوث تطبيقية عهمية .وعف هفٍوـ البحث العمهي
ذكر زويمؼ والطرواىة ( )2299أىٍا الطريقة العمهية في البحث ،التي تعتهد عمى تحديد
الهشكمة ،وبمػورة التساؤالت والفرضيات ،وجػهع الهعموهػات ،والهػعالجات اإلحصػائية الهختمفة،
والتحميؿ وتفسير الهعػموهات ،والىتائج الىٍائية.
اء كاىت بحوث تربوية
 البحوث العمهية :تعرؼ إجرائياً بأىٍا :تمؾ الهقدهة لمجاهعة ،سو ً)البحوث البحتة( تستٍدؼ استقصاء القضايا والهوضوعات الهرتبطة بهجاؿ التربية ،أو
بحوث عمهية (البحوث التطبيقية) تٍدؼ إلى تفعيؿ وتحسيف البراهج التىهوية ،أو تٍدؼ
إلى تطوير عهميات إىتاجية قابمة لمتطبيؽ ،كهىتجات تحقؽ أفضؿ الىتائج في تمبية
هتطمبات الهجتهع.
 ويعرؼ هىتوج البحوث الجاهعية اجرائيا بأىً :ها تىتجً الجاهعة والهراكز البحثية هف أبحاثودراسات هتىوعة.
 ويعرؼ اجرائيا الهردود الىفعي بأىً :االيرادات التي تحصؿ عميٍا الجاهعة هف تسويؽ وبيعاالبحاث التي تىتجٍا؛ واالستفادة هىٍا الجراء بحوث هستقبمية وتشجيع البحث العمهي
الهتهيز واإلبداعي.

و .ميَج البخث:
الهىٍج الهستخدـ ٌوالهىٍج الوصفي التحميمي الذي يعتهد أسموب الهسح الهكتبي
لدراسة وتحميؿ وجهع الهعموهات هف خالؿ دراسة وتحميؿ ها ورد في العديد هف الدراسات
والبحوث السابقة الهتاحة ذات العالقة بهوضوع البحث .والتقارير والكتب الهىشورة باإلضافة
إلى التطرؽ ل بعض التجارب والىهاذج العالهية والعربية الىاجحة لمعالقات بيف الجاهعات
والقطاع الخاص ،بغرض استخالص ىتائج وتوصيات تسٍـ في هعالجة هشكمة ٌذا البحث،
واإلجابة عمى اسئمتٍا وتحقيؽ أٌدافٍا.
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 .8اإلطار اليظزٍ

 0- 8مكدمُ:

الهراكز البحثية تعاىي هف بعض الصعوبات والتحديات التي تتسبب في عرقمة إىتاج العديد
هف األبحاث .وهف العوائؽ الرئيسة التي تواجً البحث العمهي :البيروقراطية في هسار إىشاء
بحث عمهي ،وعدـ إفساح الهجاؿ لمعهؿ باستقاللية كاهمة لمباحث ،وفي صالحية اتخاذ القرار
لمهراكز البحثية والعمهاء؛ :الدعـ الهالي؛ وهف البديٍي وجود عالقة هتوازية بيف تقدـ الدوؿ
وكهية البحث العمهي الىاتج عىٍا؛ (دهىٍوري.)1021 ،
والهجاالت الهؤثرة عمى العالقة بيف ىواتج البحوث والهردود الىفعي هىٍا عديدة ،يبيف بعضٍا
الشكؿ التدفقي رقـ ( )2وشرحً كها يمي :تحتاج الجاهعة بداي ًة إلى ( )2وضع آلية لربط
هجتهع االعهاؿ بىواتج البحوث العمهية لالستفادة هف البحث العمهي .يىبثؽ عىٍا ( )1خطط

عاهة لػ )1( :هعرفة العالقة بيف الجاهعة والقطاع الخاص؛ وهف ثـ ( )2-1إزالة هعوقاتٍا
وتعزيزٌا .كذلؾ ( )1وضع استراتيجية لالستفادة هف البحث العمهي .وخطط ( )1لمتغمب عمى
الهشكالت التي تعترض االستفادة هف البحوث العمهية.
( )1كها يىبثؽ عف الخطة العاهة هتطمبات ٌاهة هساعدة ٌي :هركز لخدهة الهجتهع؛
الكراسي العمهية؛

حاضىات األعهاؿ؛ جوائز لألبحاث العمهية الهتهيزة؛ تسجيؿ براءات

االختراع؛ صىدوؽ هالي هشترؾ هف القطاعيف العاـ والخاص؛ هساٌهة القطاع الخاص في
تهويؿ البحث العمهي؛ الىشر العمهي؛ هؤتهرات ولقاءات عمهية لمتعريؼ باألبحاث؛ هعرفة
أساسيات اإلىتاج العمهي.
كها يحتاج األهر في ( )7إلى وضع خطة طويمة األجؿ لمتعاوف بيف الجاهعة والصىاعة.
وبالعودة إلى ( :)1التغمب عمى العوائؽ التي تعترض االستفادة هف البحوث العمهية ىجدٌا
تأتي هف هصادر هتعددة تتفاوت في األٌهية:
( )2-1عدـ الربط بيف البحث العمهي وحاجات الهجتهع.
( )1-1البىية التحتية الالزهة لألبحاث.
( )1-1األفراد (الباحثوف) هف حيث :الحافز الهادي؛ القدرة (الهوٌبة واإلبداع))2-1-1( .
تدىي هستوى االبداع ىتيجتً عدـ القدرة عمى إىتاج أبحاث إبداعية.
( )1-1البيروقراطية في اختيار واجراء األبحاث والتسويؽ.
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( )1-1االبتعاد عف العهؿ الجهاعي ،وتفضيؿ العهؿ الفردي بها لً هف سمبيات.
( )1-1الهيزاىية التشغيمية لألبحاث ،وتهويؿ البحوث ،والحاجة إلى هروىة هالية وهروىة
إدارية في الصرؼ.
( )7-1عدـ رغبة السوؽ في الهشاركة في تهويؿ تكاليؼ األبحاث .و( )2-7-1الحاجة إلى
هروىة هالية وادارية.
( )9-1ضعؼ اإلعالـ عف هىتجات وخطط البحث العمهي لدى الجاهعات ،وبالتالي ٌىاؾ
حاجة إلىشاء وحدة لتسويؽ البحوث.
( )2-1ضعؼ هستوى اإلعالـ :الحاجة لهؤتهرات وىدوات ولقاءات عمهية لمتعريؼ باألبحاث
العمهية الجاهعية.
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 - 8عىائل االستفادَ مً ميتىج البخىث العلنًُ؛ ومتطلبات تعزيز االستفادَ مً البخىث؛ والعالقُ
بني اجلامعُ والصياعُ:
 2-1هف عوائؽ البحث العمهي وتسويؽ األبحاث :الحاجة إلى إستراتيجيات عاهة
لمبحث العمهي تحدد الٍدؼ هف األبحاث ،وأيضا إلى العهؿ الجهاعي لخدهة البحث العمهي.
كذلؾ عدـ الربط بيف البحث العمهي في الجاهعات وبيف احتياجات الهجتهع .وضعؼ الشراكة
بيف الجاهعة وقطاعات الهجتهع الهختمفة ىتيجة غياب اآلليات الهىظهة لمعالقة بيف البحث
العمهي والهجتهع .البدايىة ( )1021وضع لجاهعة هؤتة األ ردىية استراتيجية لفترة خهس
سىوات تعزي ازً لىٍج الجاهعة في تطبيؽ التفكير االستراتيجي في عهمٍا .ودراسة احتياجات
البحث العمهي الهستقبمية .وجاهعة الهمؾ سعود ( )1021سعت إلعداد خطة الستراتيجية
البحث العمهي لتكوف شاهمة وهتكاهمة ،وطويمة الهدى لتحقيؽ ريادة الجاهعة في هجاؿ البحث
العمهي لتصبح الجاهعة في طميعة الجاهعات العالهية الهتهيزة .وأشار عبد السالـ ()1021
أف جاهعة االسكىدرية تعيد الىظر في استراتيجية البحث العمهي بالجاهعة وترتيب أولويات
البحوث في خطتٍا الخهاسية ،هع توجيً االٌتهاـ باألبحاث التطبيقية القابمة لمتىفيذ لخدهة
الصىاعة والهجتهع ،ولتعظيـ االستفادة هف البحث العمهي والوصوؿ إلى الهىتج الجيد الذي
يستطيع الهىافسة في االسواؽ العالهية .بيىها اقترح كسىاوي ( )1002استراتيجيات فاعمة
لكيفية التىسيؽ بيف أ قساـ الدراسات العميا في الجاهعات وقطاعات التىهية الهختمفة ،والدعـ
الهادي والهعىوي لتىشيط حركة البحث العمهي في الهجاؿ الصىاعي.
وهف العوائؽ أيضاً التي تواجً التعاوف بيف الجاهعات والقطاعات الصىاعية - :ضعؼ

اإلعالـ عف الخدهات االستشارية أو براهج البحوث التي تىظهٍا الجاهعات؛  -ضعؼ رغبة
الهؤسسات الصىاعية في الهشاركة في تكاليؼ الهشروعات البحثية؛  -ضعؼ العالقة بيف
الجاهعات والقطاعات اإلىتاجية؛ (عبد الرحهف .)2229 ،ويضيؼ الحارثي ( )1021أف أحد
أٌـ ىقاط الضعؼ في االٌتهاـ بالبحث العمهي في الدوؿ العربية بصورة عاهة الحاجة إلى
سياسة عمهية وتكىولوجية هحددة الهعالـ واألٌداؼ والوسائؿ .ويعزى الحارثي ضعؼ إىتاجية
الباحثيف العرب إلى أسباب ،هىٍا - :عزوؼ القطاع الخاص بشكؿ شبً كاهؿ عف إجراء
البحوث العمهية ،وعدـ التأكد أو الثقة بجدوى البحث العمهي في دعـ اإلىتاج وتطوير االقتصاد
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والحياة االجتهاعية؛  -ضعؼ دخؿ الباحث هقارىة بغيري ههف يعهموف في التجارة أو إدارة
األعهاؿ أو في الصىاعة أو الخدهات؛  -عدـ توافر التجٍيزات والوسائؿ العمهية الجيدة
والهتطورة في هراكز البحوث والجاهعات .وهف أٌـ عوائؽ البحث العمهي البىية التحتية :سولو
ديىكوؼ ) (Solodnikov, 2008وجد أف أٌـ هعيقات البحث العمهي عدـ توافر أو ضعؼ
البىية التحتية  ،وعدـ توافر الدعـ الهادي الضروري إلجراء البحث العمهي .وترى الباحثة أف
ٌىاؾ حاجة لتفعيؿ الهراكز الهتخصصة لمبحث العمهي في الجاهعات والكميات والهعاٌد
األكاديهية .كذلؾ توجد حاجة إلى هعاهؿ بحثية هركزية عمى أعمى هستوى تقىي تشهؿ أحدث
األجٍزة العمهية ،ليوفر بيئة بحثية جاذبة .والهطموب أيضاً إىشاء قاعدة بياىات بالبحوث
السابقة والبحوث الحالية الهسجمة في الجاهعات ،لٍا صالحية اقتراح هوضوعات ألبحاث

هستجدة .ويضيؼ الرفاعي ( )1000أىً ألٌهية البحث العمهي أف بعض الدوؿ الهتقدهة
أىشأت هراكز هتخصصة لألبحاث والدراسات .أها األفراد :فٍـ الهىجز لمبحوث ،الذيف يجب
تشجيعٍـ عمى العهؿ في فرؽ بحثية ،وتسٍيؿ الدعـ لٍـ بأىواعً .واالٌتهاـ بالحافز الهادي
ذلؾ بتخصيص ىسبة لمباحث هف الهردود الهالي الىاتج عف بحثً الهستفاد هىً .كذلؾ يفضؿ
الباحث العهؿ بهفردي ،في حيف تعهؿ هراكز األبحاث في العالـ الهتقدـ عمى شكؿ هجهوعات
بحث هتعددة تعهؿ حتى عف ُبعد في شكؿ هجهوعات افتراضية دولية تستخدـ البريد
االلكتروىي وهؤتهرات الفيديو .ستارتاب ) (Startup, 1995بحث عف دوافع البحث العمهي
لمباحثيف فوجدٌا تىحصر في عدة عواهؿ هىٍا :الهتعة في البحث؛ والحصوؿ عمى الترقية؛
تحقيؽ الشٍرة؛ والحصوؿ عمى الهكافآت الهالية .وهف العوائؽ ايضاً :التهويؿ والتسويؽ:
دراسات (الهجيدؿ وشهاس1020 ،؛ البرغوثي وأبو سهرة1001 ،؛ كىعاف  )1002تجهع

عمى أ ف جوٌر هشكمة البحث العمهي في الوطف العربي ٌو تدىي االىفاؽ عميً .فأكثر
جاهعاتىا ال توفر هيزاىية كافية لمبحث العمهي ها يجعؿ البحث العمهي هعتهداً تقريباً كمياً عمى

الدعـ الحكوهي .ولتشجيع البحوث يمزـ :تخصيص جزء هف هيزاىية الجاهعات لمبحث العمهي؛
زيادة الدعـ الحكوهي الهادي والهعىوي لمبحوث التطبيقية؛ إعتهاد ىظاـ الحوافز؛ وهساٌهة

القطاع الخاص في تهويؿ البحث العمهي .ولهواجٍة ٌذا العائؽ تحتاج الجاهعة لجٍة تهويمية
داعهة لألبحاث وتسويقٍا كهشاريع هثهرة هثؿ إىشاء صىدوؽ هشترؾ يهوؿ هف القطاعيف
العاـ والخاص؛ وتهويؿ كراسي لمبحث العمهي .واىشاء وحدات تسويؽ لمبحوث ،هع تشريعات
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هرىة لألىظهة الهالية واإلدارية .جيجر ) (Geiger, 1991بحث في آثار تطبيؽ ىظاـ
الخصخصة في هجاؿ تهويؿ البحث العمهي في الجاهعات لصالح الهؤسسات االىتاجية
والصىاعية .ووجد أف براهج األبحاث الههولة هف الهؤسسات الصىاعية قد استفادت كثي ارً هف
الدعـ ها أهكىٍا هف القياـ بىشاطات بحثية ربها لـ تتوافر بدوىً .الحارثي ( )1021يذكر أف

التقدـ الٍائؿ السريع الذي يشٍدي العالـ اليوـ لً أسباب كثيرة ،في هقدهتٍا االٌتهاـ الشديد
بالبحث العمهي .فالبحث العمهي في الهجتهعات الهتقدهة يجد الدعـ السخي هف الهؤسسات
الرسهية وغير الرسهية ،كوىً يتحوؿ في الىٍاية إلى هىتج استثهاري داعـ لمتىهية االقتصادية
استثهارً وليس ترفاً أكاديهياً .تصدرت الدوؿ االسكىديىافية
ا
واالجتهاعية .فالبحث العمهي ٌو

قائهة الدوؿ األوروبية الداعهة لمبحث واالبتكارات في إىفاؽ ها ىسبتً :في السويد ،%1.17
فىمىدا  ،%1.12الداىهرؾ  %1.1هف الىاتج القوهي .وفي كوريا الجىوبية  .%1أها الىسب
التي خصصتٍا الدوؿ العربية هف الىاتج القوهي لمبحث والتطوير :اإلهارات العربية الهتحدة
 ،%0.1الكويت  ،%0.1األردف  ،%0.1توىس  ،%0.1سوريا  ،%0.1وهصر .%0.1
القصبي ( )1002وجد أف البحث العمهي يعاىي هف هشكالت تدىي هيزاىيات البحث العمهي؛
اىفصاؿ البحث العمهي عف الهجاؿ التطبيقي وخدهة الهجتهع ،عشوائية االبحاث وفردية
االداء .واضافة لها سبؽ ،زاجوىسكف ) (Zagunskin, 2013وجد هشكالت إدارية،
اقتصادية وقاىوىية تعيؽ إجراء االبحاث والدراسات.
ألٌهية البحث العمهي يذكر الدٌشاف ( )1021أف جاهعة الفيوـ تشجع ،هف خالؿ
أكاديهية البحث العمهي والتكىولوجيا ،التقدـ بهقترحات لبحوث تطبيقية تساٌـ في حؿ بعض
الهشاكؿ الهمحة والضاغطة التي تواجً الهجتهع الهصري .وتساٌـ األكاديهية في تسويؽ
هخرجات البحث العمهي لمتطبيؽ االستثهاري في هجاالت عديدة بعضٍا :تعهيؽ التصىيع
الهحمى ،هعالجة الهياي واىتاج الكٍرباء ،دعـ تصىيع الىهاذج األولية الصىاعية لالبتكارات،
وتسجيؿ براءات االختراعات ،إىتاج البحوث االجتهاعية واإلىساىية ،تأليؼ وترجهة الكتب
والهراجع العمهية والثقافية إلى المغة العربية ،واىتاج الوسائؿ التعميهية لمتعميـ اإلبداعي لمعموـ.
كها أقاهت جاهعة الهىصورة ()1002
الجاهعية يسعى إلى:

لقاء لتسويؽ البحوث التطبيقية والخدهات
ً
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 إحداث ترابط وتواصؿ بيف قطاع اإلىتاج وهجتهع الباحثيف بالجاهعة لتصبح البحوثهفيدة وٌادفة لتىهية الهجتهع - .تعظيـ االستفادة هف البحوث العمهية وبراءات االختراع ذلؾ
بعهؿ ىهاذج تطبيقية ٌادفة ذات جدوى اقتصادية - .عقد برتوكوالت تعاوف بيف الجاهعة
ورجاؿ األعهاؿ والصىاعة لتطوير وتحديث اإلىتاج وحؿ الهشكالت ،واستحداث هىتجات ذات
هيزة تىافسية؛  -ىشر ثقافة تطويع البحث العمهي لتطوير وتىهية الهؤسسات الصىاعية
واالقتصادية الهختمفة ،وىشر الثقافة بيف الطالب إلىتاج أبحاث تفيد جاهعتٍـ - .تعظيـ
االستفادة هف الهراكز والوحدات التي تقدـ الخدهات واالستشارات إلى الهجتهع.
ولمتغمب عمى العوائؽ يحتاج األهر إلى تعديؿ في األىظهة أو الطرؽ الهستخدهة ،لكي
تتحوؿ ىتائج الدراسات إلى براهج عهؿ تدفع عجمة التطوير والتىهية الشاهمة بها يعظـ هف
الفائدة االقتصادية ويجعؿ هف ٌذي الدراسات دعاهات لمتقدـ والتطوير .واىشاء الٍياكؿ الوطىية
القادرة عمى ىقؿ الفكرة هف هىجز بحثي إلى هؤسسة واقعية .كها توجد حاجة إلى آليات
وقىوات لمربط بيف هجتهع اإلعهاؿ والجاهعات ،هىٍا:
 لتحويؿ الدراسات إلى تطبيؽ وعهؿ؛  -لتوجيً البحوث وىتائجٍا لخدهة الىواحيالعهمية والتطبيقية التي يهكف أف تثهر عف هشاريع هربحة؛  -لربط الدراسات البحثية بالواقع
حتى تتحقؽ الفائدة العهمية هىٍا؛  -ولربط الهؤسسات الحكوهية والخاصة هع هراكز األبحاث
في الجاهعات ،حتى تهرر ٌذي الهؤسسات احتياجاتٍا البحثية لهراكز األبحاث ،وتتولى توفير
جزء هف الدعـ الهالي لٍذي األبحاث باعتبارٌا ٌي الهستفيدة هىٍا.
 8- 8متطلبات تعزيز االستفادَ مً البخىث اجلامعًُ:
 دعـ البحوث والدراسات :لٍذا الغرض يجب تقىيف الدعـ الهالي بتوجيًٍ ىحوالبحوث الهىتجة ،عمى أف يكوف البحث هوجٍاً أساساً لمتىهية الشاهمة ،وتمؾ التي تخدـ

أغراض التىهية القوهية .ووضع شروط لتهويؿ الهشروعات البحثية هىٍا أف يكوف لهشروع
ثرً أيجابياً عمى الجاهعة وعمى تقدـ الهجتهع وعمى تىهية االقتصاد ،وأف يحقؽ البحث
البحث أ ا

إضافة عمهية أو فائدة تطبيقية .ولتحقيؽ ها سبؽ يمزـ إصدار تىظيـ لىشاط البحث والتطوير
يٍدؼ إلى تعزيز التوجً االقتصادي لمبحث العمهي والتقىي ،واىشاء الهجهوعات البحثية .ويرى
الدباسي ( )2229الهقترحات التالية لمتغمب عمى هعوقات دعـ البحوث والدراسات - :زيادة
الهيزاىيات الهخصصة لمبحوث العمهية خاصة تمؾ الهتعمقة بالجاىب الصىاعي ،وتسٍيؿ
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إجراءات الصرؼ عميٍا؛  -وضع تصور عاـ لخطط البحث العمهي بالجاهعة عمى هستوى
األقساـ والكميات وفقاً لالحتياجات التي تتطمبٍا الهؤسسات االقتصادية واالجتهاعية؛  -وضع
تصور عاـ لمتعاوف بيف كميات الجاهعة التي تجري دراسات عميا هع هؤسسات التىهية

االقتصادية واالجتهاعية؛  -إهداد هراكز البحوث باألجٍزة الهتقدهة بها يساعد الباحثيف عمى
القياـ بهٍاهٍـ؛ وبالكتب والدوريات العمهية واألبحػاث التي تمقى في الىدوات العمهية؛  -ربط
هراكز البحوث بشبكات قواعد الهعموهػات الدولية؛  -العهؿ عمى تشجيع األبحػاث العمهيػة
الهتهيزة في أوعية الىشر الهتخصصة والطباعػة .أها الحارثي )1021( ،فيرى أىً البد هف
إعادة الىظر في التعاهؿ هع هؤسسات البحث العمهي ،فىبدأ بتصحيح هفٍوهىا تجاي البحث
العمهي ،وىضعً في سياؽ العصر .ويهكف أف يتحقؽ ٌذا األهر عىدها ىشرع في االقتىاع
بأٌهية إعادة الىظر في بىاء عالقات جديدة لىا بالعمـ وبالهعرفة .فالعمـ لـ يعد هجرد اختزاف
آلي لمهعموهات ،بؿ ٌو إعادة إىتاج ها ىختزف ،في شكؿ عطاءات وهساٌهات ،هف شأىٍا أف
تدفع إلى تحسيف هستوى الحياة .فالجاهعات ٌي حاضىات العمـ ،وٌي هعاقؿ العمهاء،
والهبدعيف وصاىعي األفكار .إف ىقؿ التكىولوجيا أو استىباتٍا يستمزـ تٍيئة البيئة العمهية
الخصبة ،وهف أبرز شروط تمؾ البيئة بحسب بعض الباحثيف - :فتح قىوات التفاعؿ بيف
هراكز البحث في الداخؿ؛  -وتشجيع التعاهؿ هع هراكز األبحاث األخرى في الخارج؛ -
االستقرار في هجاالت البحث العمهي وفؽ خطة وطىية تأخذ في الحسباف أولويات الحاجة
االجتهاعية لمعمـ والتقىية؛  -تخصيص هيزاىيات سخية لمبحث العمهي ال تقؿ عها ٌو هوجود
في الدوؿ الهتقدهة التي تحقؽ رقيٍا وىهوٌا عف طريؽ العمـ والبحث العمهي.
 الىشر العمهي وىشر الرسائؿ الجاهعية :لتشجيع الطمب االقتصادي واالجتهاعي عمىأىشطة الجاهعة لمبحث العمهي ،عمى الجاهعات أف تقوـ عبر عهادات الدراسات العميا بإعداد
ىشرات دورية يذكر فيٍا هوضوعات الهاجستير والدكتوراة وهمخصات لٍا ،تىشر وتوزع ،ويتـ
تداولٍا بيف الجاهعات وهراكز البحث وهعاٌد التدريب .وأف تتولى لجىة إعالهية خاصة
بالجاهعات ىشر ىتاج ٌذي الرسائؿ الجاهعية عبر الوسائؿ اإلعالهية التقميدية والتقىية.
واصدار هجالت عمهية هتخصص ًة هحكه ًة وهفٍرس ًة وهصىف ًة دولياً.

 -إقاهة الهؤتهرات والىدوات والمقاءات العمهية :لربط هجتهع األعهاؿ والجاهعات

بأىشطة الهستثهريف؛ يحتاج األهر إلى إقاهة لقاءات بيف أصحاب ٌذي الدراسات
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والهستثهريف؛ ذلؾ لجذب الطمب االقتصادي واالجتهاعي عمى ىتاج الجاهعات؛ وتحويؿ بحوثٍا
إلى خطط تخدـ الجاهعة والهجتهع .لٍذا يهكف التعاوف هع الجٍات الهتخصصة؛ هع الحاجة
إلى خطة شاهمة لجهيع كميات الجاهعة لمتعاوف والشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص في
هجاؿ البحوث التطبيقية ،وتشجيع الصىاعة لمهساٌهة في تهويؿ البحث العمهي .وعمى
الجاهعة وهعاٌد البحث العمهي التىسيؽ فيها بيىٍا لتحقيؽ التكاهؿ هع الجٍات الهعىية
بالبحث العمهي في الجاهعة؛ وىشر ثقافة أٌهية البحث العمهي ودوري في التطوير هف خالؿ
وسائؿ اإلعالـ؛ وأف تتولى لجىة إعالهية خاصة بالجاهعات ىشر ىتاج ٌذي الرسائؿ الجاهعية
عبر الوسائؿ اإلعالهية ،لمتعريؼ باألبحاث والدراسات الجاهعية.
 اجلىائز العلنًُ املتنًزَ :لتشجيع البحوث العمهية الهىتجة وخاصة الجهاعية ذاتالتخصصات البيىية التي تساعد عمى االبتكار والتهيز؛ ولتعظيـ إىتاج البحوث اإلبداعية التي
تٍتـ في تطوير االقتصاد الهبىي عمى الهعرفة؛ ولتحقيؽ التهيز البحثي وزيادة الىشر ،يجب
اعتهاد ىظاـ الحوافز لمبحوث الهتهيزة .وجاء في التقرير العمهي لورشة جائزة البحث العمهي
لطمبة الجاهعات األردىية" ،واقع وطهوح" ( : )1002التوصيات التالية:
 إشراؾ جهيع الجاهعات الرسهية والخاصة في تىظيـ ٌذي الجائزة؛  -التوسع في الهجاالتالعمهية التي تشهمٍا الجائزة وعدـ حصرٌا في اإلىساىيات؛  -إعداد دليؿ البحث العمهي
لمهشاركيف في الجائزة؛  -العهؿ الهشترؾ لتوفير الدعـ الهادي الالزـ؛  -ىشر البحوث
الفائزة؛  -إقاهة الهؤتهرات الٍىدسية الهتخصصة لىقؿ الهعرفة لكؿ ها ٌو حديث؛  -إصدار
هجالت عمهية لىشر البحوث العمهية الهستجدة؛  -أف يهىح الباحث هكافآت هالية عمى بحثً؛
 أف يتـ تخصيص جائزة لطمبة الدكتوراة؛  -استثهار الهيداف الجاهعي لتسويؽ الجائزةوىشرٌا عبر الهحاضرات الطالبية واألىشطة العمهية الجاهعية.
ف ػي ٌػػذا السػػياؽ وضػػعت جاهعػػة الفيػػوـ ( )1021شػػروطاً لهقػػدهي البح ػوث العمهي ػة هىٍػػا- :

إعطػػاء األولويػػة لمفػػرؽ التػػي اىتٍػػت هػػف البحػػوث األساسػػية ولػػديٍا خبػػرات تطبيقيػػة ىاجحػػة
وهوثقػػة ،أو لػػديٍا بػػراءة اختػػراع أو ىهػػوذج أولػػى؛  -كػػذلؾ لمهقترحػػات قصػػيرة األهػػد هحػػددة
األٌػػداؼ وهتعػػددة التخصصػػات وهػػف جٍػػات هختمفػػة ،وذات هيزاىيػػة هىاسػػبة؛  -أيضػػا لمفػػرؽ
التي لٍا شريؾ صىاعي أو هستفيد ىٍائي أو شريؾ في التهويؿ.
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الكزاسٌ العلنًُ:الكرسي العمهية ركيزة أساسية في تشجيع البحث العمهي األساسي والتطبيقي وتوطيف التقىية،
ا
وتقديـ براهج دراسات عميا وتقديـ خدهات استشارية .هف أٌداؼ الكراسي العمهية كها يراٌا
هركز الهعمـ هحهد بف الدف لمعمـ والتعميـ:)1021( ،
 توفير بيئة هالئهة لمبحث العمهي الهتهيز؛  -تطوير ىتاج البحوث العمهية التطبيقية بهايخدـ الهجتهع ،واال تصاؿ هع الباحثيف وهراكز البحوث الهتخصصة إليجاد حموؿ إبداعية
لهواضيع هطموبة لمهجتهع؛  -ىقؿ الهعرفة هف الجاهعة إلى الهجتهع؛  -إستقطاب العمهاء
والهختصيف العالهييف ،والكفاءات األكاديهية الهتهيزة في هجاالتٍا لدعـ البراهج البحثية
والعمهية في الهجاالت الهطموبة وكذلؾ تطوير العموـ والهعارؼ بالجاهعة؛  -بىاء قاعدة بحثية
هتهيزة في هجاؿ تحسيف الجودة واإلىتاجية ،وتطوير وتىفيذ هشاريع بحثية وتوظيفٍا في
تحقيؽ ىتائج واضحة وهباشرة لمهستفيديف .توفير قاعدة بياىات لمخبراء والشركات؛  -تحويؿ
أفكار الباحثيف إلى هىتجات ىاجحة تخرج إلى السوؽ؛  -ىشر ثقافة االبتكار واإلبداع والتطوير
في األبحاث؛  -الهساٌهة في تبوء الجاهعة هكاىة عالهية هتهيزة هف خالؿ تطوير وتىشيط
حركة البحث العمهي في هجاالت هتعددة ،وصٍر التعاوف بيف الباحثيف بالجاهعة وكذا
الهجتهع الهدىي في بوتقة واحدة؛  -إىشاء شراكات هحمية ودولية لالستفادة هف الفرص
الهتاحة - ،تطوير التعاوف الداخمي بيف أقساـ الجاهعة في الهجاالت ذات العالقة بأىشطة
األقساـ؛ واقتراح ىهوذج خاص وقابؿ لمتطبيؽ في الجاهعات السعودية.
بمغ عدد ها دعهً هركز الهعمـ هحهد بف الدف لمعمـ والتعميـ ِ
هف الكراسي العمهية  22كرسياً
هوزعة عمى جاهعات داخمية وخارجية ،هىٍا ثالث كراسي في جاهعة طيبة أحدٌا لتقىيات

التشغيؿ والصياىة؛ لوضع وتطوير حموؿ جديدة هبتكرة لهعالجة الهشاكؿ التقىية الهتعمقة
بالتشغيؿ والصياىة؛ وكرسي في جاهعة حائؿ ألبحاث الجودة واإلىتاجية في هجاؿ اإلىشاءات.
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وقد أطمقت جاهعة الهمؾ سعود هؤخ ارً برىاهج كراسي البحث العمهي ،وهف الهتوقع أف يبمغ

عدد الكراسي أكثر هف خهسيف كرسياً في العديد هف الهجاالت .وتقوـ في أغمبٍا عمى التهويؿ
الخاص هف قبؿ أفراد أو شركات وهؤسسات أٌمية؛ (الحارثي.)1021 ،

 حاضيات األعنال Business Incubatorsحاضىات األعهاؿ ٌي هؤسسات تىهوية تتب ّىي أفكار الهبدعيف والهبتكريف وتدعهٍـ

الستحداث هشروعات صغيرة وهتوسطةٌ ،دفٍا تطوير صىاعات قائهة أو تقديـ خدهات
تىهوية ،وتقديـ الخدهات والتسٍيالت واآلليات الهساىدة االستشارية .جاهعة الطائؼ
( :)1021ترى أىٍا أوعية تقىية هتخصصة في دعـ األفكار واالختراعات التقىية الهتهيزة التي
يهكف تحويمٍا إلى هىتجات وأعهاؿ ذات ربحية اقتصادية ،وهىٍا الحاضىات العمهية وحاضىات
التقىية واالبتكار .رؤيتٍا خمؽ فرص عهؿ وهصادر دخؿ لمخريجيف هف خالؿ االبتكار
واإلبداع .فالتجديد واالبتكار ٌو الهحرؾ الرئيس لدفع عجمة الىهو االقتصادي .ورسالتٍا ىشر
ثقافة اإلبداع لترجهة األفكار واالختراعات لهشروعات صغيرة وهتوسطة وزيادة هساٌهة
الكوادر الوطىية في الىاتج القوهيٌ .دفٍا - :تحويؿ البحوث والدراسات إلى هشاريع وهىتجات
يهكف تسويقٍا؛  -دعـ الهٍارات واإلبداعات؛  -التىسيؽ هع الجٍات ذات العالقة لتأكيد
إىجاح الهشروعات؛  -تحديد الزبائف الهحتهميف لكؿ هشروع؛  -إيجاد هىافذ تسويؽ هالئهة؛
 استثهار البحوث التطبيقية واالىتقاؿ بالجٍود العمهية هف أروقة الهختبرات إلى الهيدافالتجاري واألسواؽ.
فالحاضىات هف شأىٍا أف تساٌـ في الىهو االقتصادي لمههمكة وتعزز براهج التىهية
الهستداهة فيٍا  ،وتخمؽ فرص عهؿ ،وتساٌـ في زيادة التواصؿ بيف الجاهعات وهراكز
التدريب وهراكز البحث العمهي وهختمؼ األىشطة االقتصادية وتساعد في تسويؽ االختراعات،
وتخمؽ الفرص لطالب الدراسات العميا والباحثيف لالستخداـ األهثؿ لكفاءتٍـ وقدراتٍـ وتشجيع
ابتكاراتٍـ .وجاهعة الطائؼ ( )1021تهتمؾ الكثير هف األفكار لمهشاريع الصغيرة ،والحاضىات
ٌي أداة لهساعدة تمؾ الهشاريع .واحتفمت الههمكة العربية السعودية في ( )1007بتدشيف
جاهعة الهمؾ عبداهلل لمعموـ والتكىولوجيا ،وٌي واحدة هف أكبر الجاهعات البحثية في العالـ.
ويىظر إليٍا عمى أىٍا ستضع البالد عمى أعتاب عصر اقتصاديات الهعرفة .وقد أعدت
الجاهعة هديىة أبحاث وهركز إبداع ،هجٍزيف بأحدث الهرافؽ .وتٍدؼ استراتيجياتٍا إلى توفير
- 220 -

تنظيم العالقة بين منتوج البحوث الجامعية والمردود النفعي ............

البيئة الهحفزة والجاذبة الستقطاب العمهاء الهتهيزيف هف السعودية وهف هختمؼ أىحاء العالـ،
باإلضافة إلى استقطاب ورعاية الطالب الهبدعيف والهوٌوبيف .كها ستعهؿ عمى الدخوؿ في
شراكات هع هؤسسات رائدة هف أىحاء العالـ لتطوير؛ (الحارثي.)1021 ،
 هركز لخدهة الهجتهعٌو قىاة لالتصاؿ بيف الهؤسسات الحكوهية والخاصة وبيف هراكز األبحاث في
الجاهعات ،بحيث تهرر الهؤسسات احتياجاتٍا البحثية لهراكز األبحاث ،كها تتولى بحث
هختمؼ الهشاكؿ التي يعاىي هىٍا الهجتهع بقطاعاتً الهختمفة وايجاد حموؿ لٍا .ويهكف مركز
لخدمة المجتمع أف:
 يتابع تىفيذ الدراسات التي تهت إجازتٍا هف حيث تحويؿ التوصيات التي وصؿ إليٍا الباحثإلى براهج تىفيذية؛  -وتكوف لديٍا قاعدة بياىات بالبحوث السابقة والبحوث الحالية الهسجمة
في الجاهعات السعودية؛  -تحديد هوضوعات هقترحة لمبحث يهكف طرحٍا عمى طالب
الدراسات العميا؛  -وبحث أٌـ العوائؽ التي تحوؿ دوف تىفيذ ٌذي التوصيات؛  -ولكي تتحوؿ
ىتائج الدراسات إلى براهج عهؿ تدفع عجمة التطوير والتىهية الشاهمة.
هف فوائد الهركز - :وضع هشاريع هبتكري؛  -تحقيؽ التهيز والريادة في هجاؿ الشراكات
األكاديهية والبحثية؛  -ترسيخ قيـ الشراكة الهجتهعية؛  -ترسيخ قيـ الشراكة األكاديهية
والبحثية وىظرياتٍا لدى هؤسسات الهجتهع؛  -بىاء شبكة هف الشراكات األكاديهية والبحثية
وبراهج التوأهة هع الجاهعات الهتهيزة عالهياً؛  -ىشر ثقافة اإلبداع والتجديد في حؿ هشكالت

الهجتهع؛  -هواكبة البحث ا لعمهي في الجاهعة لقطاعات اإلىتاج االقتصادي والخدهات في
الهجتهع؛  -اقتراح براهج الدراسات العميا في هجاؿ األعهاؿ في هختمؼ الحقوؿ.
فهجالس خدهة الهجتهع تختص في :الىظر في كؿ ها هف شأىً تحقيؽ دور الجاهعة
في خدهة الهجتهع وتىهية البيئة ،فضالً عف تىظيـ الهؤتهرات والىدوات العمهية والهحاضرات

العاهة.

عالقُ بني اجلامعُ (البخث العلنٌ) والصياعُ (الكطاع اخلاص)
وجد الحريري اختالفاً في األٌداؼ بيف الجاهعة والقطاع الخاص؛ وفي الهيوؿ بيف الشركات

الخاصة والجاهعات؛ وكذلؾ الروابط بيف الجاهعات والقطاع الصىاعي؛ (.)1020
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كذلؾ وجد الدٌشاف عالقة تبادلية بيف البحث العمهي والجاهعة والصىاعة ،وأشار أف الواقع
يظٍروجود بعض الثغرات فيٍا هثؿ:
 عدـ الهعرفة باحتياجات اآلخر؛  -قمة عدد أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعة الهتداخمة هعالهؤسسات الصىاعية؛  -عدـ هعرفة أعضاء ٌيئة التدريس بالتطورات والهشاكؿ التي تحدث
في الصىاعة؛  -ك ذلؾ عهوهية التخصصات األكاديهية بالجاهعة ،وعدـ وجود تخصصات
دقيقة في األقساـ بالكميات والجاهعة؛  -ضعؼ التىسيؽ الستغالؿ الهوارد الهشتركة الهتوافرة
لدى الصىاعة والجاهعة؛  -تدىى هستوى اإلبداع

في البحوث العمهية التي تقوـ بٍا

الجاهعات؛  -عدـ وجود هراكز وسيطة لربط الصىاعة بالجاهعة ،وايجاد الهشاريع الهشتركة
بيىٍـ؛  -عدـ وجود إستراتيجية لتسويؽ البحث العمهي في الجاهعات ،فاغمب الهؤسسات
العمهية والجاهعات تفتقر إلى وجود خطة تسويقية واضحة لتسويؽ ىتائج ها تجريً هف بحوث
عمهية إلى الجٍات التي يهكف أف تستفيد هىٍا؛ (الدٌشاف .)1021 ،وعف عهر والقاعود
( )1021أف" :غرفة التجارة والصىاعة بهحافظة جدة" ( )1001أجرت دراسة ٌدفت إلى
تحقيؽ شراكة فعالة لمجاهعات السعودية في البحوث العمهية هع هتطمبات الصىاعات الوطىية.
هف اٌـ ىتائجٍا وجود ضرورة هم حة لمبحث عف آلية هالئهة لمتعاوف والسعي بيف الجاهعات
السعودية وبيف الصىاعات الوطىية حتى تستفيد ٌذي الصىاعات الوطىية هف بحوث التطوير".
والسبؿ التي يهكف هف خاللٍا تطوير عالقة الجاهعة بقطاع الصىاعة هستقبالً ،فبعضٍا:

 ىشر الوعي االجتهاعي بأٌهية العمـ والبحوث التطبيقية التي تُجرى بالجاهعات ،وذلؾ عفطريؽ جٍة هتخصصة بالجاهعة؛  -تأسيس هجالس لمتعاوف بيف الجاهعات وهؤسسات

التىهية الهختمفة ،تجهع ههثميف هف هراكز البحوث في الجاهعات وهف قطاعات الصىاعة
لالستفادة هف األبحاث الجاهعية؛  -عرض خطط البحوث العمهية الجاهعية عمى قطاعات
الهجتهع الهعىية لإلسٍاـ في تهويمٍا؛  -توجيً وتشجيع إعداد أبحاث الدرجات العمهية
لمهاجستير والدكتوراي ىحو الجاىب التطبيقي؛  -تبادؿ الخبرات والهعموهات بيف الجاهعات
والقطاع الصىاعي؛  -السهاح ألعضاء الٍيئة التدريسية عمى قضاء إجازة التفرغ العمهي في
الصىاعة واعتبار فترة العهؿ في الصىاعة هكافئاً لمعهؿ األكاديهي هف حيث سىوات الخبرة؛ -
إىشاء هركز لتسويؽ الىشاط البحثي لمجاهعة وىتائجً ،يهكف هف خاللً تحسيف وتيسير
التواصؿ بيف قطاع البحث العمهي والهىشآت الصىاعية؛ (إدريس.)1002 ،
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وعف الصمة بيف الجاهعات والقطاع الصىاعي لتعزيز التعاوف في هجاؿ البحث العمهي :يرى
سعيد ( )2229اىً بالرغـ هف االختالؼ في الثقافة والتقاليد بيف الجاهعة والصىاعةٌ ،ىاؾ
ضرورة إلى وجود آلية هىاسػبة لتحقيؽ درجة عالية هف التفاعؿ لتعاوف أوسع وأوثؽ بيىٍها.
فالتعميـ العالي يصىع الهعرفة ،والهعرفة تعىي التفكير (االستكشاؼ ،التخطيط ،والتصهيـ)
وتطوير الهفاٌيـ األساسية لمتفكير إلى ها بعد الوضع الحالي ،بيىها تعىي الصىاعة بالتطبيؽ
التجاري لمهعرفة والرغبة في تحقيؽ الربح ،والتطبيؽ التجاري لمهعرفة الجديدة يتطمب
استثهارات هعقولة في البحوث التطبيقية وتطويرٌا ،لتقوية العالقػػة بيف الجاهعة والصىاعة.
الغرؼ التجارية الصىاعية بالههمكة العربية السعودية ترى أف الجاهعة هطالبة بهواجٍة عدد
كبير هف الهتطمبات والهتغيرات أٌهٍا :الحاجة إلى أعداد كبيرة هف الهتخصصيف في هختمؼ
أىواع التقىية الهتقدهة في الصىاعة والزراعة والتجارة .وأف تىهية العالقة بيف الجاهعات
والصىاعة سوؼ يؤدي إلى توفير الهىاخ الصحي لمتطور التقىي ،وغيابٍا قد يؤدي إلى جعؿ
الجاهعات هعزولة عف هتطمبات الهجتهع ،وغير هحققة لدورٌا الفعاؿ في ىهو الهجتهع؛
(الغرؼ التجارية .)2229 ،أيضا هف توصيات إدارة البحػوث والدراسات االقتصادية ،عف
تعاوف أعضػاء ٌيئة التدريس هع القطاعات األخرى (القطاع الخاص) عف سبؿ تفعيؿ التعاوف
بيف الجاهعات والقطاعات الصىاعية في هجاؿ البحث العمهي ها يمي - :يىبغي أف يكوف
ٌىالؾ برىاهج إعالـ واتصاالت لتعزيز الفٍـ العاـ لدور هراكز البحث العمهي الجاهعي وتأثيرٌا
عمى التىهية التقىية؛  -تأسيس هجالس لمتعاوف الصىاعي في هختمؼ الهجاالت األكاديهية،
تضـ ٌذي الهجالس في عضويتٍا أعضاء هف ٌيئة التدريس بالجاهعة وههثميف لمقطاع
الصىاعي؛  -العهؿ عمى زيادة التواصؿ بيف قطاعات اإلىتاج والجاهعة ليتهكف رجاؿ األعهاؿ
هف هعرفة الهىاٌج التي تدرس فيٍا وها يخصٍـ هىٍا؛ وليتهكف األساتذة وطالب الدراسات
العميا هف االطالع عمى التقىيات الهستخدهة في الهؤسسات اإلىتاجية ها يعطي الفرصة
لمجاهعات في تعديؿ هىاٌج الدراسة ،واضافة تخصصات هستحدثة تالئـ هتطمبات القطاعات
اإلىتاجية؛  -توجيً وتشجيع إعداد أبحاث الدرجات العمهية لمهاجستير والدكتوري ىحو الجاىب
التطبيقي لواقع قطاعات األعهاؿ واإلىتاج؛  -تبادؿ الخبرات والهعموهات بيف الجاهعات
والقطاع الصىاعي؛  -وضع خط ة طويمة األجؿ لشكؿ وحجـ التعاوف والتفاعؿ بيف الجاهعات
والقطاع الصىاعي في هجاؿ البحث العمهي؛  -تقديـ الدعـ هف قبؿ الهؤسسات اإلىتاجية
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لمجاهعات هف خالؿ التعاقدات البحثيػة والهىح والتهويؿ؛  -تشجيع وتحفيز الجاهعات وهراكزٌا
العمهية عمى استىباط وتىهية التقىية بحيث تتالءـ وظروؼ هؤسسات اإلىتاج والخدهات
واحتياجاتٍا واهكاىاتٍا .ولوضع ٌذي اآلليات هوضع التىفيذ تقترح الغرفة التجارية إىشاء لجىة
فىية هشتركة تجهع ههثميف هف هراكز البحوث في الجاهعات وهف قطاعات الصىاعة لتتولى
وضع الخطط الهستقبمية لتفعيؿ التعاوف بيىٍا ولالستفادة هف األبحاث الجاهعية ووضعٍا
هوضع التطبيؽ العهمي.

 4- 8اخلالصُ:
بعد عرض الهعوقات وهتطمبات تعزيز االستفادة هف البحوث وكذلؾ العالقة بيف
الجاهعات والصىاعة تجد الباحثة الحاجة لوضع استراتيجية وآلية لإلستفادة من االنتاج
العلمي .هاؾ الوي وبىىجتوف ) (McElwee & Pennington, 1993يرياف أف هؤسسات
التعميـ العالي تحتاج ألف يكوف لٍا استراتيجية هؤسسية تختص وتٍتـ بإدارة الىوعية
لمحصوؿ عمى هزايا تىافسية .بعض هتطمبات اإلستراتيجية ٌي - :هعرفة احتياجات الهجتهع
والجاهعة هف األبحاث العمهية ،وتوجيً ىتائجٍا إلى الىواحي العهمية والتطبيقية الهربحة لسد
حاجات الهجتهع؛  -اختيار هوضوعات الهاجستير والدكتوراة لتكوف هفيدة عهمياً وتطبيقياً؛ -

إخضاع تسجيؿ هوضوعات رسائؿ الهاجستير والدكتوراة لمجىة هركزية تربط ٌذي الهوضوعات
بأوليات الهجتهع وحاجة سوؽ العهؿ؛  -ىشر ثقافة التخطيط االستراتيجي وتعزيزٌا في جهيع
الجٍات الهعىية بالبحث العمهي في الجاهعة.
 - 3الدراسات الشابكُ
 2-1فيها يمي بعض الدراسات واالبحاث ذات العالقة بهوضوع البحث:
 2-2-1تجربة شركة سابؾ في التفاعؿ والتعاوف هع الجاهعات وهعاٌد األبحاث:

الشركة السعودية لمصىاعات األساسية (سابؾ )1027 ،واحدة هف الشركات الرائدة في عالـ
الصىاعة .وٌي أكبر شركة هساٌهة عاهة رابحة في هىطقة الشرؽ األوسط .وقد تحقؽ ٌذا
الىجاح ىتيجة التركيز على أمور ثالث )2( :الهساٌهة في هشاركات هحمية؛ ( )1تطبيؽ أفضؿ
التقىيات والبراهج؛ ( )1تطبيؽ إستراتيجية طهوحة لمىهو العالهي .وىتيج ًة لذلؾ ،أصبحت العالهة
التجارية لشركة (سابؾ) عالهة ضهاف الجودة لزبائىٍا وهساٌهيٍا عمي حد سواء .وحالياً
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(سابؾ) تدعـ الجاهعات هف خالؿ براهج عدة هىٍا :الكراسي العمهية ،جائزة سابؾ ألحسف
هشروع تخرج في الٍىدسة الكيهيائية ،بىاء وتجٍيز هختبرات بالجاهعات وهراكز األبحاث،
اتفاقيات شاهمة ،الخدهات االستشارية ،العقود الهحددة ،دعـ البحوث ،حضور الهؤتهرات ،وجود
أكثر هف  200هشروع قائـ وهدعـ سىوياً.

 1-2-1في بحث لعهر وقاعود ( )1021بعىواف" :توجيً ىاتج البحوث العمهية الجاهعية لصالح
الجاهعة والهجتهع :رؤية استراتجية" يٍدؼ إلى التعرؼ عمى واقع االستفادة الفعمية هف هىتوج
البحوث العمهية ( البحثية والتطبيقية) لخدهة جاهعة طيبة وتمبية هتطبات الهجتهع؛ والى التعرؼ
عمى الجٍات الهختصة بوسائؿ االستفادة هف البحوث وحصرٌا وتصىيفٍا وتبويبٍا وفؽ اسس
وهعايير هحددة لالستفادة هىٍا لخدهة الجاهعة والهجتهع .والتعرؼ عمى واقع استفادة الجاهعة
هف البحوث الهىتجة كهورد هالي لٍا .كها يٍدؼ إلى التعرؼ عمى واقع االستفادة هف البحوث
العمهية الهقدهة هف اعضاء ٌيئة التدريس خالؿ خهس سىوات في كميات جاهعة طيبة .وأخي ار
الخروج برؤية استراتيجية تتكوف هف عدة هجاالت فاعمة لتوجيً البحوث العمهية لخدهة الجاهعة
والهجتهع.
هف أٌـ ىتائج البحث  :وجود عواهؿ تعيؽ استفادة الجاهعة هف هىتوج البحوث العمهية،

هىٍا )2( :قمة الجٍات الفاعمة التي تخدـ ٌذا الٍدؼ؛ ( )1وأخرى لمتىسيؽ بيف هف يقوـ بتوجيً
البحث العمهي وبيف الجٍة الهستفيدة هىً في التطبيؽ العهمي .قدـ البحث عدداً هف التوصيات

أٌهٍا :اقتراح رؤى إستراتيجية لالستفادة هف البحوث العمهية الهقدهة لمجاهعة لتمبية هتطمبات
الجاهعة والهجتهع؛ واىشاء جٍة عميا في الجاهعة لتحديد استراتيجيات البحث العمهي لربطً
بهتطمبات التىهية والهردود االقتصادي.
 1-2-1في بحث لجاهعة هاؾ هاستر الكىدية  )1021( McMaster Universityعف
استخداـ األبحاث الجاهعية لمصىاعة ،جاء فيً أف جاهعة هاؾ هاستر ٌي إحدى جاهعات القهة
كجاهعة أبحاث؛ ولديٍا سمسمة هف الباحثيف الهوٌوبيف .وفي كؿ عاـ ُيىتج ٌؤالء اختراعات
واستكشافات جديدة تزود الصىاعة الكىدية بفوائد تىافسية .ويجدوف هتعة التحدي في عهمٍـ
وهتعة التعاوف هع الصىاعة لمتغمب عمى العوائؽ التي تصادفٍـ.
وبتزايد فرص التهويؿ الهالي لصالح التعاوف البحثي هع الصىاعة ، ،أىشأت الجاهعة
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هكتباً ٌدفً توجيً األبحاث لصالح السوؽ ولهٍهات أخرى هتعددة هىٍا التىسيؽ بيف الجاهعة
والصىاعة بهفٍوهٍا الواسع يدعى "هكتب تىسيؽ جاهعة هاؾ هاستر هع الصىاعة" McMaster

) .Industry Liaison Office (MILOوهف هٍاهً تسٍيؿ تسويؽ األبحاث .صاحب البحث
يستعيف بػ MILOإلجراء تقييـ لصالحية بحثً لالستثهار الصىاعي ،ويكوف التعاوف هع MILO
إها هف خالؿ الباحث ىفسً ،أو أف  MILOيقوـ بالتىسيؽ هع الصىاعة ولكاهؿ الهٍهة
التسويقية لمبحث.
ولتسٍيؿ وتوثيؽ إجراءات تسويؽ األبحاث قاهت الجاهعة بإعداد أشكاؿ تدفقية هتعددة ،كؿ يخدـ
غرض هعيف ،هىٍا:
 التسويؽ  Commercializationوٌو إتاحة االختراع لمسوؽ؛  -إصدار التراخيص Licensingوٌو خالصة هرئية

يتبعٍا  MILOإلصدار تراخيص االختراعات واالكتشافات

لمجٍات التجارية؛  -إجراءات التعاقد  ، Contract Processيبيف هسار التعاقد بيف الجاهعة
والصىاعة.
 الحهاية الفكرية لألبحاث  intellectual propertyتشجع ٌذي الحهاية عمى إجراء األبحاثالهىتجة .فحيف يتعاهؿ  MILOهع أي بحث ،يقيـ العهؿ الهىجز ليقرر هىً ىوع الحهاية القاىوىية
الهطموبة لً .والعهؿ الهىجز ٌو أي شكؿ هف أشكاؿ الهعرفة قاـ باختراعٍا شخص ها .وبعض
أشكاؿ الحهاية :حقوؽ الىشر والتأليؼ ،العالهات التجارية ،أسرار الصىاعة .ويعود عادة حؽ
الهمكية لمباحث ،إال إذا كاف االختراع تـ هف خالؿ الواجبات الوظيفية ،فيعود حؽ الهمكية لمجاهعة
أو جٍة التوظيؼ؛ هع تشارؾ الباحث هع الجاهعة في العوائد الهالية .كها جعمت الحهاية
الفكرية لمحفاظ عمى حقوؽ ههولي البحث - .تسويؽ األبحاث :تقوـ جاهعة هاؾ هاستر بأبحاث
تؤدي إلى اكتشافات جديدة يهكف أف تكوف هفيدة ليس لمبيئة األكاديهية فقط بؿ لمشركات
والهجتهع .ويعهؿ  MILOهع الباحثيف لمكشؼ عف قيهة البحث الهىجز (االختراع) وتسويقً،
إلفادة اكبر هجهوعة هف الىاس هىً.
بعض الهساعدات التي يهكف لػ  MILOأف يقدهٍا لمباحثيف:
 الحصوؿ عمى هىحة لبحث تسويقي؛  -تحضير هسوغات اختراعً؛  -الهساعدة التقىية؛ -تسويؽ االختراع؛  -التفاوض وادارة االتفاقات؛  -إفادة الهخترع بحقوقً الفكرية وحهايتٍا؛ -
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الحصوؿ عمى العائدات الهالية لالختراع وتوزيعٍا عمى أطراؼ البحث.
بعض الفوائد هف العهؿ هع  - :MILOالعهؿ عمى إشٍار االختراع بشكؿ واسع؛  -التعاوف هع
الصىاعة إلهكاىية أف يىتج عىً فرص (هىح) هالية إلجراء أبحاث جديدة؛  -التعاوف هع
الصىاعة هف الههكف أف يؤدي إلى دعـ طالب الجاهعة هاليا ،واتاحة فرص قيهة في الخبرة،
ولتقدهٍـ العمهي الهستقبمي؛  -استالـ حصة هف العوائد الهالية؛  -العوائد الهالية هف الههكف
أف تكوف هصدر عوف لتهويؿ الهختبرات واإلدارات الهعىية باألبحاث.
 1-2-1وفي ورقة عهؿ لمدٌشاف ( )1021بعىواف "العالقة اإلستراتيجية بيف البحث العمهي
الجاهعي والصىاعة :الواقع واآلفاؽ الهستقبمية" ،يجد أف البحث العمهي هف أٌـ الوظائؼ
األساسية لمجاهعات وأف هكاىة الجاهعات ترتبط باألبحاث العمهية التي تىتجٍا ،وتقديـ ىتائج
األبحاث العمهية لمهؤسسات لالستفادة هىٍا في اإلىتاجية وتحسيف آلية العهؿ والىشاط التىهوي.
وهف الهعروؼ وجود ارتباط هباشر بيف التقدـ الصىاعي وهدى ها يتحقؽ فيً هف تطور
البحث العمهي التطبيقي وٌي ركيزة وهىطمقاً لكؿ تطور صىاعي وتقدـ اقتصادي في
تكىولوجي ،و ُ

الدوؿ الهتقدهة .فالبحث العمهي في هصر ،شديد االرتباط بالتعميـ الجاهعي؛ فالجاهعات :تهثؿ
 %70هف هؤسسات البحث العمهي ويهثؿ عدد الهشتغميف بٍا حوالي ( )%77هف القاعدة
العمهية .وبفضؿ ها لديٍا هف كوادر بشرية هتهيزة في قدراتٍا وصفاتٍا البحثية وها لديٍا هف
إهكاىات هادية وعمهية حديثة ٌي في هقدهة الهؤسسات العمهية الهشتغمة بالبحوث في
الهجتهعات الهعاصرة .كها يؤكد الدٌشاف عمى وجوب وجود عالقة وشراكة قوية بيف ها يجرى
في الجاهعة هف بحوث ودراسات وقطاع الصىاعة .والهبررات وراء توطيد العالقة بيف الجاهعة
والصىاعة :وجود فوائد هتبادلة تعود عمى تطوير البحث العمهي الجاهعي والتطور الصىاعي،
وذلؾ بفتح آفاؽ جديدة تساعد عمى توظيؼ اإلهكاىات العمهية والبشرية ها يؤدى إلى تىهية
الكوادر والخبرات في كؿ هىٍها .كها يهكف لٍذا التعاوف العمهي أف يمبي احتياجات الصىاعة،
والشركات في جهيع هراحؿ العهؿ الهختمفة؛ ففي هرحمة التخطيط:

بىاء خطط التىهية

الصىاعية عمى أسس هوضوعية وواقعية ،هف خالؿ االعتهاد عمى دراسات عمهية وبحوث
هيداىية تهٍيدية ،يهكف أ ف توفري البحوث العمهية .وتبيف الجدوى الفىية واالقتصادية هف
الهشاريع الهقترحة .وفي هرحمة التىفيذ :هف خالؿ إجراء الدراسات الىظرية الهستفيضة والبحوث
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الهيداىية والقياسات الهخبرية الدقيقة تساعد الصىاعة في اختيار الحموؿ الهثمي ،والهىتجات
األفضؿ.
 1-2-1وفي بحث عف " أبعاد وهشكالت الشراكة بيف الجاهعة وبعض الهؤسسات اإلىتاجية"
قدهتً شركة إتقاف لحموؿ األعهاؿ ( )1021في هىتدى تربوي ،ترى أف أغمب ها يطرح اآلف
هف صيغ وأىهاط لمتعميـ العالي تىطمؽ هف ضرورة الترابط هع الهجتهع ،وذلؾ هف خالؿ قىوات
هشاركة فعالة في أىشطة كافة هؤسسات الهجتهع اإلىتاجية والخدهية .فبفضؿ الجاهعات حدث
اىفجار هعرفي وخاصة في البيوتكىولوجى وصىاعة تكىولوجيا الهعموهات ،وأدى ذلؾ بالهجتهع
األهريكي إلى التحوؿ إلى اقتصاد الهعرفة .وتـ تصىيؼ  21جاهعة عمى أىٍا جاهعات هبدعة
 ،Innovation Universitiesوذلؾ لجٍودٌا في التىهية االقتصادية .ولوصوؿ الجاهعات
لهجتهع الهعرفة يستمزـ بداي ًة توفير أعضاء ٌيئة تدريس عمى درجة عالية هف الكفاءة ،وكذلؾ
إهكاىات لمبحث هف هعاهؿ وهكتبات ،وصالت هع هؤسسات الهجتهع األخرى .فهاليزيا أسست

سياستٍا في هجاؿ التعميـ العالي عمى الربط بيف هؤسسات التعميـ والهؤسسات الصىاعية
واإلىتاجية ،وهف ثـ توجيً التعميـ العالي إلى التأكيد عمى - :الهىاٌج التكىولوجية؛  -البحث
والتطوير؛  -تأسيس عالقات وهشاركات قوية هع الهؤسسات العاهة والخاصة؛  -إتاحة فرصة
التعميـ التكىولوجي سواء هف خالؿ الدراسات العميا أو براهج التعميـ الهستهر؛  -دعـ األقساـ

وتحسيف وتطوير تىظيهٍا.

 1-2-1عبد الهختار وعدوي ( )1022يذكراف في دراستٍها عف التفكير الىهطي واإلبداعي
أف كمية الٍىدسة بجاهعػػة القػػاٌرة تعػػد رائدة فػػي هجػػاالت عديدة هىٍا التعميـ والتػػدريب
الهستهر والدراسات العميا والبحوث في العموـ الٍىدسية .وتقوـ بإجراء االبحاث التطبيقية،
وتقديـ االستشارات الفىية في جهيع التخصصات والهجاالت التي تطمبٍػػا هؤسسػػات القطاعيف
العاـ والخاص والٍيئات الحكوهية.

ػػػررت تدريبيػػػة لتىهية هٍػػػارات الخريجيف لسد الفجوة بػيف احتياجات البحث
كها تقدـ هق ا
العمهي وسوؽ العهؿ وبيف إهﻜاىيات الطالب عىد التخرج هىٍا - :تىهية هٍارات البحث
العمهي؛  -تىهية هٍارات ريادة األعهاؿ؛  -تىهية هٍارات التفكير.
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ويٍتـ البحث الحالي بهوضوع التفكير اإلبداعي لها لً هف تأثير عمى الباحثيف.
والتفكير الىهطيٌ :و ذلؾ التفكير الهعتهد عمى األفﻜار الجاٌزة ،وعادات وتقاليد وهوروثات
ثقافية ويتسـ بالجهود الفكري ،وٌو عﻜس هروىة التفكير .أها اإلبداع :فيعرفً الهعجـ
الوسيط وهعجـ هختار الصحاح :إبداع الشيء اخت ارعً ألعمى هثاؿ ،عمى غير هثاؿ سابؽ،
وجعمً غاية في صفاتً.

هفٍوـ التفكير اإلبداعي :التفكير اإلبداعي ٌو تفﻜير هىفتح يخرج عف التسمسؿ الهعتاد
ليكوف تفكي ارً هتشعباً وهتىوعاً يؤدي إلى توليد أﻜثر هف إجابة واحدة لمهشكمة ،ويعرؼ بأىً
العهمية الذٌىية التي ىستخدهٍا لموصوؿ إلى األفﻜار والرؤى الجديدة ،أو التي تؤدي إلى

الدهج والتأليؼ بيف األفﻜار.

وفي هقارىة بيف الباحث ذو الشخصية الهبدعة والشخصية الىهطية:
الباحث ذو الشخصية الهبدعة :يبحث عػػػػف طػػػرؽ جديػػػػدة لمحموؿ فػػػػي البحوث العمهية.
يقبؿ التجديد والتغيير .يخرج عف الهألوؼ ويقبؿ تبديؿ الحؿ وتغييري .غير ىهطي في التفكير.
هرف ويتسـ بالطالقة والقدرة عمى تقبؿ الىقد .ذو ىسؽ ذٌىي يتسـ بحؿ الهشكالت .قادر عمى

العهؿ البحثي هع اآلخريف.

الباحث ذو الشخصية الىهطية :يفشؿ في ابتكار الحموؿ في الهواقؼ البحثية الجديدة .الهثابرة
عمى هقاوهة التجديد أو التغيير .وال يخرج عػػػف الهألوؼ .ذو تفﻜيػػػر روتيىي في الحؿ.
والىهطية في التفكير .صمب وجاهد في تفكيري .ذو ىسؽ ذٌىي هغمؽ .عدـ القدرة عمى أداء

هٍارتيف في آف واحد .غير قادر عمى تبادؿ الهٍاـ ،والعهؿ هع اآلخريف.

) Concise Encyclopedia of Psychology, (Finkel N.Jk, 1987: 989

ػػدرت الباحثيف ،وأف اإلبػػداع يهﻜػػف تىهيتػػً
ههػػا سػػبؽ يتضػػح إهكاىية االسػػتفادة هػػف ق ا
بالتدريب بوسػػائؿ وتقىيػػات هتعددة واستغاللٍا فػػي أحسػػف صػػورة .فاإلبػػداع يعتبػػر هفتاحػػاً
ٌاهػػاً لمىجاح فػػي عالهىا اليوـ الذي يتغيػػر بسػػرعة ٌائمػػة .فاإلبػػداع يػػرتبط بجواىب عديدة
هثػػؿ التطوير ،حػػؿ الهشكالت ،والتحسيف والتغيير السريع فػػػي إرضػػػاء العهالء ،والتعاهؿ هػػػع
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الهوارد الهحدودة.
 7-2-1الحريري ( )1020في بحثً بعىواف" :العالقة بيف الجاهعات والقطاع الخاص ودورٌا
في تحقيؽ جودة التعميـ العالي في الجهٍورية اليهىية" يرى الحاجة إلى تعزيز الروابط بيف
الجاهعات والقطاع الخاص بشكؿ كبير ىتيجة االٌتهاـ الذي تبذلً هختمؼ دوؿ العالـ في سبيؿ
تطوير وضعٍا االقتصادي ،وزيادة قدراتٍا التىافسية ،واالٌتهاـ بهواكبة التطور التكىولوجي
واالبتكارات العمهية لتطوير القدرات التىافسية في ظؿ العولهة .فهىذ بداية الثهاىيىات سارت
العديد هف الدوؿ الهتقدهة بخطى هتسارعة ىحو تعزيز العالقة بيف القطاع الخاص والجاهعات،
تبمورت ٌذي الخطى في إىشاء هراكز تقىية هتطورة تعرؼ بهراكز التهيز Centers of
 ، Excellenceفضالً عف تأسيس حاضىات األعهاؿ لمتقىية ،ذلؾ هف أجؿ إيجاد قىوات لربط
القطاع الخاص بالجاهعات .ووجً الحريري في بحثً بعض التساؤالت كاف أٌهٍا - :ها
طبيعة وأشكاؿ العالقة بيف الجاهعات وهىظهات القطاع الخاص؟ .ووجد الحريري اختالفاً في

األٌداؼ بيف الجاهعة والقطاع الخاص كها في (أ) أدىاي؛ وفي الهيوؿ بيف الشركات الخاصة
والجاهعات كها في (ب).

(أ) االختالؼ في األٌداؼ بيف الجاهعة والقطاع الخاص:
أٌداؼ الجاهعات :اكتشافات جديدة ،هعرفة جديدة؛ طرؽ هالية جديدة ألبحاث إضافية،
أبحاث أساسية ،طويمة األجؿ ،هعرفة كيؼ؟ هاذا ؟ لهاذا؟ ،الىشر ،الصالح العاـ ،الحرية
األكاديهية.

أٌداؼ القطاع الخاص :تطبيقات جديدة ،قيهة هضافة ،أرباح هالية ،أبحاث تطبيقية ،أبحاث قصيرة

األجؿ ،سير اإلىتاج ،السرية ،حهاية براءات االختراع ،الىٍج التجاريFassin, (1991) .

(ب) وعف االختالؼ في الهيوؿ بيف الجاهعات والشركات الخاصةShenhar, (1993) :
في االتجاٌات والقيـ :الجاهعة :لٍا اتجاٌات عمهية ،واعتبارات فىية خاصة ،واجراء أبحاث
جيدة .بيىها الصىاعة :إتجاٌات أعهاؿ ،إعتبارات اقتصادية ،رضاء العهالء.

بالىسبة لألٌداؼ :فالجاهعة إجراء أبحاث التدريس .بيىها الشركات فتىظر إلى الفاعمية
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التىظيهية وىتائج قصيرة األجؿ.
بالىسبة لمهخرجات فالجاهعة

تٍتـ بىتائج األبحاث ،وىظريات ،ودرجات أكاديهية .بيىها

الشركات :هىتجات وخدهات.
بالىسبة لمهعايير والقواعد :الجاهعات تركز عمى األخالقيات الهٍىية ،وعمى هعايير عمهية.
بيىها الشركات فعمى العقمية التىظيهية والقواعد التىظيهية.
وعف هىح التقدير والهكافآت :فالجاهعات لإلىجازات العمهية ،بيىها الشركات لمهساٌهة في
إىجاز أٌداؼ الشركة.
وعف الهعرفة والتعمـ :فالجاهعات :الهساٌهة في الهعرفة والتعميـ الهستهر .بيىها الشركات تطبؽ
الهعرفة ،أها التعميـ فعىد الحاجة فقط.
 9-2-1وفي بحث لمتركي وأبو العالء ( )1007عف هعوقات تعزيز العالقة بيف الجاهعات
والقطاع الخاص وجد التالي:
عدـ اٌتهاـ الجاهعات بالتوعية الهجتهعية  Public Awarenessبأىشطة وهخرجاتالجاهعات وبراهجٍا وخدهاتٍا وتخصصاتٍا ،وبالجاىب التسويقي.
 ضعؼ ثقة القطاع الخاص بهخرجات الجاهعات هف الهٍارات البشرية والبراهج واألبحاثوالدراسات العمهية.
 -اٌتهاـ قطاع األعهاؿ بالدراسات والبحوث قصيرة الهدى التي تىتج إها حالً آىياً لهشاكؿ تقىية

تعاىيٍا هؤسساتً ،أو تعديالً بسيطاً لمتقىية الهستخدهة ،وال يٍتـ بإجراء البحوث طويمة الهدى
التي يىتج عىٍا براءات اختراع ،أو إبداعات وابتكارات عمهية جديدة يهكف استغاللٍا في

الهجاالت اإلىتاجية.
عدـ اٌتهاـ الخطط اإلستراتيجية لمجاهعات (إف وجدت) بربط البراهج والتخصصات فيالجاهعات باحتياجات قطاع األعهاؿ والصىاعة.
 عدـ ارتباط الهىاٌج التعميهية والتدريبية بالواقع الحالي لمقطاعات اإلىتاجية وها تواجًٍ هفهشكالت وهعوقات ،واالكتفاء بالجاىب الىظري دوف التطبيقي في الهىٍج التعميهي.
افتقار الجاهعات إلى هعاهؿ هتخصصة لتحويؿ ىتائج األبحاث العمهية إلى هىتج أولي Prototypeقابؿ لمتسويؽ قبؿ هرحمة اإلىتاج التجاري.
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عدـ الهعرفة الهسبقة بإهكاىيات الجاهعات وعىاصر تهيزٌا وهدى قدرتٍا عمى تطوير هخرجاتالقطاع الخاص وحؿ هشكالتً.
 2-2-1الكىساوي ( )1002في بحثً "توجيً البحث العمهي في الدراسات العميا في الجاهعات
السعودية لتمبية هتطمبات التىهية االقتصادية واالجتهاعية (الواقع – توجٍات هستقبمية)" يرى أف
رسالة الجاهعات لـ تعد هقتصرة عمى األٌداؼ التقميدية هف حيث البحث عف الهعرفة والقياـ
بالتدريس ،بؿ اهتدت الرسالة لتشهؿ كؿ ىواحي الحياة العمهية والتقىية والتكىولوجية ،األهر الذي
جعؿ هف أٌـ واجبا ت الجاهعات الهعاصرة ٌو أف تتفاعؿ هع الهجتهع لبحث حاجاتً وتوفير
هتطمباتً ،ويتـ ذلؾ بتفعيؿ رسالة الجاهعات في تىشيط حركة البحث العمهي .فبعض األبحاث
العمهية لطالب الدراسات العميا تتسـ بالتقميدية دوف اإلبداع واالبتكار ،أواالٌتهاـ الهباشر بقضايا
التىهية ،ويٍدؼ البحث إلى:
( )2اقتراح استراتيجيات فاعمة لكيفية التىسيؽ بيف أقساـ الدراسات العميا في الجاهعات وقطاعات
التىهية الهختمفة؛
( )1تحديد السبؿ الكفيمة بربط البحث العمهي في الدراسات العميا في الجاهعات بهتطمبات
التىهية ،فتوض يح أٌهية رسالة الجاهعات في هجاؿ البحوث العمهية التطبيقية لخدهة القطاع
الصىاعي يؤدي إلى زيادة حرص الهسؤوليف في الجاهعات عمى دعـ البحوث العمهية التطبيقية
هادياً وهعىوياً؛ ( )1إظٍار سبؿ الىٍوض بالبحث العمهي في الدراسات العميا في الجاهعات لتمبية
هتطمبات التىهية؛ ( )1تحديد العراقيؿ التي تحوؿ دوف ىسج روابط هثهرة وٌادفة بيف أبحاث
الدراسات العميا وقطاعات التىهية الحكوهية والخاصة؛ ( )1تبياف سبؿ التخمص هف هعوقات
البحث العمهي في الدراسات العميا لتحقيؽ التىهية ،كها أف توضيح أٌهية البحوث العمهية
الجاهعية في الدراسات العميا في التىهية االقتصادية واالجتهاعية لمهسؤوليف يسٍـ في وضع
إستراتيجية لمتفاعؿ اإليجابي الفعاؿ بيف قطاعات التىهية الهختمفة والجاهعات.
 20-2-1شباىة ( )2271يرى أف الوظائؼ الرئيسة لمجاهعات تتمخص في قياـ الجاهعة في
الهشاركة في تقدـ الهعرفة وىشرٌا ،وتزويد الطالب بهختمؼ العموـ والهعارؼ الهختمفة ،وأف تقوـ
الجاهعة بدور أساس في البحث العمهي في هختمؼ هجاالت الهعرفة اإلىساىية وتطبيقاتٍا العمهية
والتكىولوجية والعهؿ عمى تطويرٌا .وتزداد أٌهية ٌذي األخيرة في العصر الحاضر عصر الثورة
العمهية ،ف عف طريؽ البحث العمهي الجاهعي يهكف أف تسٍـ الجاهعات في التشخيص العمهي
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لهشكمة تأخر التىهية االقتصادية واالجتهاعية .كها يذكر شباىة أف رسالة الجاهعة ٌي خدهة
الهجتهع عف طريؽ دورٌا التثقيفي واإلرشادي والهشاركة في تقديـ الخدهات االجتهاعية والتوعية
العاهػة ،وتدعيـ االتجاٌات االجتهاعية والقيـ اإلىساىية الهرغوبة .وهف الواضح أف وظائؼ
الجاهعة هتصمة ببعضٍا وهرتبطة ارتباطاً وثيقػاً بحيث إف أي خمؿ في إحداٌا يؤثر سمباً عمى
بقية الوظائؼ.

 8- 3ملخص ىتائج الدراسات الشابكُ:
 دراسة عهر والقاعود ( - :)1021وجود عواهؿ تعيؽ استفادة الجاهعة والصىاعة (القطاعالخاص) هف هىتوج البحوث العمهية أٌهٍا عدـ وجود جٍة فاعمة تخدـ ٌذا الٍدؼ.
والهطموب قرار استراتيجي يقىف االستفادة هف البحوث.
 دراسة جاهعة هاؾ هاستر الكىدية ( - :)1021لدى الجاهعة هكتباً (جٍة) لهٍهات هتعددةهىٍا :التىسيؽ بيف الجاهعة والصىاعة؛ تسويؽ األبحاث؛ واشٍار االختراعات .ووجود خطط
هتكاهمة إلىفاذ التسويؽ وهىٍا إجراءات التعاقد ،والحهاية لمحقوؽ الفكرية - .أبحاث
الجاهعة تزود الصىاعة بفوائد تىافسية - .الحصوؿ عمى أبحاث هدعوهة هف الصىاعة.
شركة إتقاف ( - :)1021توجيً التعميـ العالي عمى التأكيد عمى الهىاٌج التكىولوجية؛ البحثوالتطوير؛ وتحديد األٌداؼ هف البحوث واالتفاؽ عميٍا.

 دراسة عبد الهختار وعدوي ( - :)1022وجود هركز لتطوير الدراسات العميا ٌدفً تىهيةهٍارات الباحثيف؛  -تتـ األبحاث بواسطة باحثيف هبدعيف بأبحاث بعيدة عف الىهطية.

 دراسة الدٌشاف ( - :)1020ذكرت وجود عالقة وشراكة قوية بيف أبحاث الجاهعة ودراساتقطاع الصىاعة لتوطيد العالقة بيف الجاهعة والصىاعة.

 دراسة الحريري ( - :)1020ترى تعزيز الروابط بيف الجاهعة والقطاع الخاص بإبراز جواىباالستفادة ،وهعرفة ابرز الهعوقات.

 -دراسة التركي ( - :)1007توصمت إلى عدـ اٌتهاـ الجاهعة بالجاىب التسويقي؛  -ضعؼ

ثقة الصىاعة بهخرجات الجاهعة؛  -عدـ ربط التخصصات الجاهعية باحتياج السوؽ؛ -

عدـ الهعرفة بقدرة الجاهعة وتهيزٌا وقدرتٍا عمى خدهة الصىاعة.

 دراسة الكىساوي ( - :)1002اقترحت إستراتيجية فاعمة لمتىسيؽ بيف هخرجات الجاهعةوقطاعات التىهية الهختمفة.
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) Shenhar, (1993تىاوؿ االختالؼ في الهيوؿ بيف الشركات الخاصة والجاهعات.
) Fassin, (1991تىاوؿ أٌداؼ القطاع الخاص هف حيث :تطبيقات جديدة ،قيهة هضافة،
أرباح هالية ،أبحاث تطبيقية ،قصيرة األجؿ ،سير اإلىتاج ،السرية ،حهاية براءات االختراع ،الىٍج
التجاري.
 دراسة شباىً ( - :)2271رأت أف تقوـ الجاهعة بدور أساسي في البحث العمهي في هختمؼهجاالت الهعرفة اإلىساىية وتطبيقاتٍا العمهية والتكىولوجية.
 تجربة شركة سابؾ ( )1027تحقؽ ىجاحٍا ىتيجة التركيز عمي ثالثة أهور - :الهساٌهة فيهشاركات هحمية؛  -تطبيؽ أفضؿ التقىيات والبراهج؛  -تطبيؽ إستراتيجية طهوحة لمىهو
العالهي.
خالصٌُ :ذي الدراسات تكهؿ بعضٍا البعض .وعهوـ هطالبٍا:
 إىشاء جٍة فاعمة ذات صالحيات كافية غرضٍا االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؛ -قرار استراتيجي لالستفادة هف البحوث؛  -توطيد العالقة بيف الجاهعة والصىاعة؛  -هتطمبات
البىية التحتية؛  -إختيار األفراد الباحثوف وهستوى الهوٌبة لديٍـ إلىتاج بحوث هتهيزة؛ -
التخمص هف الهعوقات .وها جاء في اإلطار الىظري يؤيد ٌذي الهطالب أيضاً.

 .4اليتائج والتىصًات:
 0- 4إجابُ الشؤال االول" :ها هعوقات االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؟"
الشكؿ رقـ ( )2واإلطار الىظري يعطياف تفاصيؿ الهعوقات التي تعترض االستفادة هف هىتوج
البحوث الجاهعية وٌي تأتي هف هصادر هتعددة تتفاوت في األٌهية؛ وهمخصٍا:
( )2عدـ الربط بيف البحث العمهي وحاجات الهجتهع؛ ( )1عدـ كفاية البىية التحتية الالزهة
لألبحاث؛ ( )1األف ارد (الباحثوف) هف حيث :الحافز الهادي؛ القدرة (الهوٌبة واإلبداع)؛ ()1
البيروقراطية في اختيار واجراء األبحاث والتسويؽ؛ ( )1االبتعاد عف العهؿ الجهاعي ،وتفضيؿ
العهؿ الفردي؛ ( )1قمة الهيزاىية التشغيمية لألبحاث ،والحاجة إلى هروىة هالية وهروىة إدارية
في الصرؼ؛ ( ) 7عدـ رغبة السوؽ في الهشاركة في تهويؿ تكاليؼ األبحاث؛ ( )9ضعؼ
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اإلعالـ عف هىتجات وخطط البحث العمهي لدى الجاهعات ،وبالتالي الحاجة لهؤتهرات وىدوات
ولقاءات عمهية لمتعريؼ باألبحاث العمهية الجاهعية؛ (ٌ )2ىاؾ حاجة إلىشاء وحدة لتسويؽ
البحوث؛ ( )20عدـ وجود استراتيجية عاهة لمبحث العمهي تحدد الٍدؼ هف االبحاث.
 8- 4إجابُ الشؤال الثاىٌ " :ها هتطمبات تعزيز االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؟"
:الشكؿ رقـ ( )2واالطار الىظري أيضاً يعطياف تفاصيؿ هتطمبات تعزيز االستفادة هف هىتوج
البحوث الجاهعية وٌي تأتي هف هصادر هتعددة تتفاوت في األٌهية :وهمخصٍا:
هركز فاعمة لخدهة الهجتهع؛ ()1
( )2إزالة أو التقميؿ هف الهعوقات أعالي؛ ( )1إىشاء ا
االستفادة هف الكراسي العمهية؛ وحاضىات االعهاؿ؛ ( )1هىح جوائز لألبحاث الهتهيزة
واالبداعية؛ ( )1هساٌهة القطاع الخاص في تهويؿ البحث العمهي؛ ( )1إىشاء صىدوؽ هالي
هشترؾ بيف الجاهعة والصىاعة؛ ( )7عهؿ هؤتهرات ولقاءات عمهية لمتعريؼ باالبحاث
الجاهعية الهتاحة؛ ( )9دراسة العالقة بيف الجاهعة والصىاعة وتعزيزٌا؛ ( )2وضع استراتيجية
لالستفادة هف البحث العمهي؛ ( )20وضع خطة طويمة االجؿ لتعاوف الجاهعة هع الصىاعة.
 3- 4إجابُ الشؤال الثالث" :ها اآللية اإلدارية الهقترحة الفاعمة لالستفادة هف البحوث
العمهية (البحثية والتطبيقية) في الجاهعات لمهردود الىفعي لمجاهعة والصىاعة"؟.
دراسة الدٌشاف ( :)1020تدعوا إلى وجود عالقة وشراكة قوية بيف أبحاث الجاهعة ودراسات
قطاع الصىاعة لتوطيد العالقة بيف الجاهعة والصىاعة .ودراسة الحريري ( :)1020تطمب
تعزيز الروابط بيف الجاهعة والقطاع الخاص بإبراز جواىب االستفادة ،وهعرفة ابرز الهعوقات.
أها دراسة التركي ( :)1007فتشير إلى عدـ اٌتهاـ الجاهعة بالجاىب التسويقي؛ وضعؼ ثقة
الصىاعة بهخرجات الجاهعة؛ كذلؾ عدـ ربط التخصصات الجاهعية باحتياجات السوؽ؛ وعدـ
الهعرفة بقدرة الجاهعة وتهيزٌا وقدرتٍا عمى خدهة الصىاعة .أها دراسة الكىساوي (:)1002
فتقترح وضع إستراتيجية فاعمة لمتىسيؽ بيف هخرجات الجاهعة وقطاعات التىهية الهختمفة.
دراسة شباىً ( :)2271ترى أف تقوـ الجاهعة بدور أساسي في البحث العمهي في هختمؼ
هجاالت الهعرفة اإلىساىية وتطبيقاتٍا العمهية والتكىولوجية .دراسة عبد الهختار وعدوي
( :)1022تطمب وجود هركز لتطوير الدراسات العميا ٌدفً تىهية هٍارات الباحثيف؛ ولمحصوؿ
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عمى باحثيف هبدعيف وبأبحاث هتهيزة وبعيدة عف الىهطية .غرفة التجارة والصىاعة بهحافظة
جدة ( )1001تجد ضرورة همحة لمبحث عف آلية هالئهة لمتعاوف والسعي بيف الجاهعات
السعودية وبيف الصىاعات الوطىية حتى تستفيد ٌذي هف بحوث التطوير.
جاهعة هاؾ هاستر الكىدية ) )1021( (McMaster Universityأىشأت هكتباً لهٍهات
هتعددة هىٍا :التىسيؽ بيف الجاهعة والصىاعة؛ تسويؽ األبحاث؛ واشٍار االختراعات .ووجود

خطط هتكاهمة لتىفيذ عهميات التسويؽ وهىٍا إجراءات التعاقد ،والحهاية لمحقوؽ الفكرية.

فأبحاث الجاهعة تزود الصىاعة بفوائد تىافسية؛ والحصوؿ عمى أبحاث هدعوهة هف الصىاعة.
تجربة شركة سابؾ ( ) 1027التي تستخدـ أفضؿ التقىيات والبراهج ،وتتفاعؿ وتتعاوف هع

الجاهعات وهعاٌد البحاث ،وتطبؽ استراتيجية طهوحة لمىهو العالهي.
 4- 4وخالصُ هلذه الدراسات :ىجد أف هطالبٍا تصب في:

( )2إىشاء جٍة فاعمة ذات صالحيات كافية غرضٍا االستفادة هف هىتوج البحوث الجاهعية؛
( )1توطيد العالقة بيف الجاهعة والصىاعة؛ وضرورة البحث عف آلية هالئهة لمتعاوف بيىٍها
حتى تستفيد الصىاعة هف بحوث التطوير؛ ( )1وضع خطة استراتيجية لالستفادة هف البحوث؛

( )1الوفاء بهتطمبات البىية التحتية؛ ( )1أف يكوف الباحثوف بهستوى ٍ
عاؿ هف الهوٌبة
إلىتاج بحوث هتهيزة؛ ( )1والتخمص هف الهعوقات.
أها دراسة عهر والقاعود ( )1021فقد بيىت وجود عواهؿ تعيؽ استفادة الجاهعة والصىاعة
(القطاع الخاص) هف هىتوج البحوث العمهية ،أٌهٍا عدـ وجود جٍة فاعمة تخدـ ٌذا الٍدؼ؛
ويتضح هف ٌذا البحث التالي:
"دور الجاهعة تشجيع البحوث التطبيقية التي تركز عمى حاجات الهجتهع ،وأف تتضافر
جٍودٌا هع الصىاعة لتهويؿ هشاريع بحثية هشتركة ،كذلؾ وضع خطة لمتعاوف والشراكة بيف
القطاعيف العاـ والخاص في هجاؿ البحوث التطبيقية ،وجذب القطاع الخاص لمهساٌهة في
تهويؿ البحث العمهي .إال أف البحث توصؿ إلى وجود عواهؿ تعيؽ استفادة الجاهعة هف
البحوث العمهية التطبيقية لخدهة الجاهعة وتمبية هتطمبات الهجتهع والصىاعة ٌي - :ال توجد
جٍة فاعمة هعيىة تٍتـ بآليات االستفادة هف البحوث؛ كذلؾ ال توجد جٍة هختصة لتصىيؼ
البحوث وتبويبٍا وفؽ أسس وهعايير لالستفادة هىٍا؛  -وجٍة أخرى لتوليد هورد هالي
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لمجاهعة؛  -ال يوجد تىسيؽ بيف هف يقوـ بتوجيً البحث العمهي وبيف الجٍة الهستفيدة هف
التطبيؽ العهمي لمبحوث ،لهعرفة ىوعية البحوث الههكف االستفادة هىٍا وكيفية االستفادة
هىٍا؛  -اعتهاد البحث العمهي شبً الكمي عمى الدعـ الحكوهي الرسهي".
-

البحث العمهي ٌو أحد الهٍاـ الرئيسة لهؤسسات التعميـ العالي ،وعاهالً أساسياً في

تحسيف وتعزيز كفاءة ىظاـ التعميـ العالي ،وقد ثبتت أٌهية توظيؼ ىتائج البحث العمهي في
التىهية االقتصادية واالجتهاعية ،عالوة عف كوىً رافداً رئيساً هف روافد التىهية االقتصادية

ايفاء بهتطمبات الدراسات الهذكورة آىفاً ولمتغمب عمى عوائؽ االستفادة هف
واالجتهاعية .و ً
البحوث وتسويقٍا ،والبحث عف آلية هالئهة لمتعاوف بيف الجاهعات السعودية وبيف الصىاعات
الوطىية حتى تستفيد ٌذي هف بحوث التطوير ،توصؿ ٌذا البحث إلى ها يمي.

 5- 4إىشاء مزكز علنٌ للبخىث التطبًكًُ Scientific Centre for Applicable

:Research
 2-1-1الٍدؼ هف الهركز:
توفير آلية لربط هجتهع األعهاؿ بالجاهعة إلستفادة الجاهعة والهجتهع هف خبرات الجاهعة
التراكهية الهتىوعة في الىواحي الهدىية ،والى ربط البحوث العمهية بهتطمبات التىهية الشاهمة.
ُي َزود الهركز بىظاـ الهعموهات الوطىي واإلقميهي والعالهي ،وكذلؾ توفير قواعد البياىات الالزهة

لتطوير العهؿ البحثي .كها يٍتـ ببراءات االختراع ،ويسجمٍا وفقاً لالتفاقيات العالهية.

 1-1-1هٍاـ الهركز:

الهٍهة األساسية :إىتاج بحوث عمهية هتهيزة قابمة لمتطبيؽ العهمي وتسويقٍا.
هٍاـ إضافية( :أ) التىسيؽ بيف كميات الجاهعة والهكاتب االستشارية لتىفيذ دراسات
واستشارات عمهية هشتركة ،تكوف ىتائجٍا وتوصياتٍا قابمة لمتطبيؽ لصالح الصىاعة
والهجتهع الهدىي؛ (ب ) رصد الهبادرات والهشاريع الهثهرة الهىبثقة هف الهجتهع ،لتبىي
الهىاسب هىٍا والهشاركة فيً؛ (ج) تسويؽ االختراعات واالبتكارات التابعة لمجاهعة؛ (د) اقتراح
هشاريع أبحاث ىوعية هثهرة وتضهيىٍا في الخطة اإلستراتيجية لمجاهعة ،وأخرى هتهيزة ذات
حموؿ ابتكاريً لهشكالت الجاهعة والهجتهع والصىاعة؛ (ٌػ) عقد شراكات هع هؤسسات
الهجتهع الهدىي الهٍتهة بتىهية الهجتهع لدعـ ورعاية األفكار والهشروعات اإلبتكارية؛ (و)
هراعاة العبء التدريسي لعضو ٌيئة التدريس وتأٌيمً لمبحث العمهي التطبيقي ،وتسٍيؿ ىشر
- 107 -

تنظيم العالقة بين منتوج البحوث الجامعية والمردود النفعي ............

أبحاثً؛ (ز) تعزيز هشاركة أعضاء ٌيئة التدريس في هجالس إدارة هؤسسات الهجتهع
لهىاقشة القضايا التي تحتاج إلى إيجاد حموؿ عمهية لٍا.
 6- 4الشكل رقه ( )8يبني اآللًُ اإلداريُ التيفًذيُ املكرتحُ للنزكز ،حسب التكويف اآلتي:
 2-1-1هكوىات الهركز :Components of the Centre
يتكوف الهركز هف ثالث شعب إحداٌا إجرائية وأخرى أكاديهية وثالثة تسويقية ،وكؿ شعبة
لٍا هٍاهٍا؛ والثالث شعب تمتقي عىد ىفس الٍدؼ" :اىجاز بحوث هتهيزة هىتجة وتسويقٍا".
 1-1-1هٍاـ الشعبة اإلجرائية :The Procedural Division
( )2استالـ البحوث الهحكهة هف جهيع الكميات لجهيع التخصصات؛ ( )1حصر وفرز
وتصىيؼ األبحاث؛ ( )1دراسة وتقييـ البحوث الهستمهة؛ ( )1الحكـ عمى البحث إف كاف
هىتجاً؛ ( ) 1إهكاىية أف تستفيد هىً الجاهعة أو الهجتهع؛ ( )1كيفية التعاهؿ هع البحث

الهىتج؛ ( )7إف كاف صالحاً لمجاهعة كيؼ يستفاد هف الهردود الهالي الىاتج عىً :إف كاف
لتطوير بحوث هستقبمية أخرى لىفس الهوضوع ،وهثؿ ذلؾ إف كاف صالحاً لمهجتهع .لتحسيف

جٍة تقديـ الخدهة ،أو الستحداث جٍات تقدـ خدهات .وفي الحالتيف صرؼ جزء هف الهردود

الهالي لمباحثيف.
 1-1-1هٍاـ الشعبة األكاديهية : The Academic Division
( )2تحديد أولويات الهجتهع والصىاعة هف البحث العمهي؛ ( )1وضع خطة إستراتيجية لمبحث
العمهي؛ ( ) 1تىسيؽ أٌداؼ البحوث لتصبح صالحة لمهردود االقتصادي بأىواعً؛ ( )1تحديد
أىواع البحوث التي يهكف االستفادة هىٍا؛ ( )1وضع دراسة لتفاعؿ الجاهعة هع الصىاعة
لالستفادة هف البحوث؛ ( )1هساعدة صاىع القرار في :االستفادة هف البحوث الهىتجة ،وفي
دعـ البحوث الهىتجة؛ ( )7وضع آليات لالستفادة هف البحوث الهىتجة؛ ( )9التغمب عمى
الهشكالت التي تعترض االستفادة هف البحوث؛ ( )2إىشاء قىاة اتصاؿ بيف الهؤسسات
بأىواعٍا والجاهعة.
 1-1-1هٍاـ شعبة التسويؽ :The Marketing Division
( )2حصر الجٍات الهقدهة لمخدهة وأىواعٍاٌ( :ىدسة ،طب ،هختبرات ،زراعة ،حاسب آلي،
ترجهة ،استشارات ،تدريب ،الخ(....؛ ( )1تحديد زبوف كؿ خدهة؛ ( )1تحديد قيهة كؿ خدهة؛
( )1الوصوؿ لمزبوف؛ عف طريؽ الهوقع اإللكتروىي ،إعالىات في الصحؼ ،بروشرات؛ ()1
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تحديد آلية العهؿ التىفيذي؛ ( )1التعاقد هع الزبوف؛ ( )7هتابعة تقديـ الخدهة؛ ( )9استالـ
الدفعات الهستحقة؛ ( )2االستفادة هف العائدات الهالية في :تحسيف جٍات تقديـ الخدهة،
واستحداث جٍات تقديـ خدهات أخرى ،صرؼ هكافأة هالية لمباحث؛ ( )20إىشاء صىدوؽ
هالي عاـ لدعـ البحوث الهىتجة.

 7- 4تىضًح خط سري حبث خالل اآللًُ املكرتحُ:
فيها يمي شرح الستخداـ اآللية بدراسة "هسار" لبحث هىذ تسميهً لمهركز لغاية تسميـ الىتيجة
لمهستفيد هف البحث أي "الزبوف":
 2-7-1هسار لبحث هىتج:
 يسمـ البحث لمهركز هف خالؿ "الشعبة اإلجرائية" إلى (أ )2-وحدة "حصر وتصىيؼاألبحاث".
 في (أ ) 1-تتـ "دراسة وتقييـ البحث" ،ويهكف االستعاىة بالشعبة األكاديهية في (ب)1-"لهساعدة صاىع القرار" في "االستفادة هف البحث الهىتج" (ب ،)2-1-أو "دعـ البحث الهىتج"
(ب.)1-1-
 -بعد ذلؾ يحاؿ البحث إلى وحدة (أ )1-التي تقيـٌ" :ؿ البحث هىتجاً" :إف كاف الجواب

"ىعـ" ،يحاؿ البحث إلى (أ )1-لهعرفة "ٌؿ يستفاد هف توصيات البحث" .فإف كاف الجواب
أيضاً "ىعـ" ،تقرر الهرحمة (أ" )7-كيؼ التعاهؿ هع البحث" .إف كاف هف الىوع "البحثي" يحاؿ
لموحدة (أ ) 9-كوىً "لصالح الجاهعة" لتستفيد هىً هف الىاحية العمهية بالكيفية التي تراٌا.
وكزبوف لمبحث عميٍا أيضاً تحديد "كيؼ يستفاد هف الهردود الهالي" (أ )2-الىاتج عف بيع

البحث -بفرض وجود هيزاىية في الجاهعة لتطوير البحث العمهي فيٍا -هثؿ "تطوير بحوث
هستقبمية لىفس الهوضوع" (أ .)2-2-وأف يصرؼ جزءاً هىٍا "هكافأة هالية لمباحث" (أ-2-

.)1

 أها إذا كاف البحث هف الىوع "التطبيقي" (أ )20-فٍو "لصالح الهجتهع والصىاعة" ،فيحاؿإلى "الشعبة التسويقية" .في ٌذي الشعبة تتـ هتوالية هف الهٍاـ( .ج" )2-حصر الجٍات
الهقدهة لمخدهة وأىواعٍا ،هثؿٌ :ىدسة ،طب ،هختبرات ،زراعة ،حاسب ،وغيرٌا"( ،ج)1-
"تحدد زبوف الخدهة" ،في (ج )1-يتـ "تحديد قيهة كؿ لمخدهة" .وحدة (ج )1-تبحث في
"كيؼ ىصؿ لمزبوف ،هثؿ :عف طريؽ اإلعالىات أو الهوقع االلكتروىي وغيري" -إف لـ يكف
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الزبوف هحدد سمفاً .وىتاجاً عف (ج )1-و(ج )1-ىصؿ إلى (ج )1-لمتعاهؿ هع "آليات العهؿ

التىفيذي" ،ويبدأ في (ج" )1-بالتعاقد هع الزبوف" ،ثـ في (ج )7-تتـ "هتابعة تقديـ الخدهة"
لمزبوف ،و"استالـ الدفعات الهستحقة" (ج .)9-بالحصوؿ عمى "العائدات الهالية" (ج)2-
تتصرؼ الجاهعة بالهردود الهالي في عدة جٍات هثؿ "تحسيف جٍة تقديـ الخدهة" (ج)2-2-
أو "استحداث جٍات تقديـ خدهات" (ج ،)1-2-لكف في كؿ األحواؿ يجب "صرؼ هكافأة
هالية لمباحث" (ج .)1-2-وهف هٍاـ الشعبة التسويقية (ج )20-العهؿ عمى "إىشاء
صىدوؽ هالي عاـ لدعـ البحوث الهىتجة" يهوؿ هف القطاعيف العاـ والخاص والجاهعة لتوليد
بحوث هىتجة أو دعـ بحوث هىتجة.
 1-7-1هسار لبحث غير هىتج:
 عىد (أ )1-حيف يكوف البحث غير هىتجاً ،لذا ُيدرس األهر في (أ" )1-ليصبح البحثهىتجاً" وذلؾ بالتىسيؽ هع الشعبة األكاديهية في هوضعيف :هع (ب" )1-لتىسيؽ أٌداؼ

البحث ليصبح صالحاً لمهردود االقتصادي" ،وكذلؾ التىسيؽ هع (ب" )2-1-لتحديد أىواع
البحوث التي يهكف االستفادة هىٍا".

 واذا تقرر في (أ )1-أف البحث غير صالح لمهردود االقتصادي ،يتـ في (أ )1-تحديدالعوائؽ وذلؾ بالتىسيؽ هع (ب" )2-1-لتحديد أىواع البحوث التي يهكف االستفادة هىٍا"،
وكذلؾ التىسيؽ هع (ب" )1-لمتغمب عمى الهشكالت التي تعترض االستفادة هف البحث".
 1-7-1الشعبة األكاديهية كسىد لمشعبتيف اإلجرائية والتسويقية

The Academic

:Division
وهف اآللية الهبيىة في الشكؿ رقـ ( )1يتبيف أف دور الشعبة األكاديهية ٌي لتسٍيؿ هسار
البحث هف بدايتً وحتى بيعً ،وذلؾ "بتحديد أولويات الهجتهع والصىاعة هف البحث العمهي"
(ب ،)2-وهىٍا "وضع إستراتيجية لمبحث العمهي" (ب .)2-2-في (ب )1-يتـ "تىسيؽ
أٌداؼ البحوث لتصبح صالحة لمهردود االقتصادي بأىواعً" ،ويىتج عىً "تحديد أىواع البحوث
التي يهكف االستفادة هىٍا" (ب .)2-1-ويالحظ هف الىهوذج وجود تىسيؽ داخمي بيف (ب-
 )2و(ب )1-لترابط الوظيفتيف .كذلؾ وجود تىسيؽ داخمي بيف (ب )2-2-و(ب )1-التي
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هٍهتٍا "وضع دراسة لتفاعؿ الجاهعة هع الصىاعة لالستفادة هف البحوث" ،وذلؾ باالستفادة
هف ىتائج (ب.)2-1-
 في (ب ) 1-يتـ "هساعدة صاىع القرار" في "االستفادة هف البحوث الهىتجة" ٌ ،ذا يتـبالتىسيؽ هع هرحمة "دراسة وتقييـ البحوث" في (أ .)1-أو "دعـ البحوث الهىتجة(ب")1-1
 باإلستفادة هها سبؽ يتـ في (ب" )1-وضع آليات االستفادة هف البحوث الهىتجة" .ىتاجعهؿ ٌذي الهرحمة يصب في الشعبة التسويقية (ج) .وهف أعهاؿ الشعبة األكاديهية "التغمب
عمى الهشكالت التي تعترض االستفادة هف البحوث" التي يتـ اكتشافٍا في ٌذي الوحدة (ب-
 ،)1أو تمؾ الهستقاة هف الوحدة (أ .)1-أيضاً "إىشاء قىاة اتصاؿ هع الهؤسسات الخاصة
والحكوهية وجٍات الجاهعة"(ب )7-وذلؾ لتحقيؽ (ب ،)2-1-وكذلؾ تسٍيؿ "إىشاء صىدوؽ
هالي عاـ لدعـ البحوث الهىتجة" (ج.)20-
 8- 4ويف ضىء اجابُ اسئلُ البخث تىصٌ الباحثُ باآلتٌ:
 تطبيؽ الىهوذج (اآللية) الهذكور في الشكؿ رقـ ( :)1إل ىشاء هركز عمهي لمبحوثالتطبيقيةٌ ،و "آلية لربط هجتهع االعهاؿ (الصتاعة) بالجاهعة"؛ كها يؤدي لربط البحوث
العمهية بهتطمبات التىهية الشاهمة.
 تفعيؿ وتطوير عالقة الجاهعة بهىظهات القطاع الخاص هف خالؿ رؤية الجاهعات وأٌدافٍاواستراتيجيتٍا وبراهجٍا األكاديهية.
 تفعيؿ هراكز االستشارات والبحوث في الجاهعات ،وتوجيٍٍا تسويقياً وفؽ هتطمبات الصىاعةهف البحوث والبراهج التدريبية واالستشارات والخبرات.

 دعـ وتهويؿ فعاؿ ألىشطة البحث والتطوير بالجاهعات. إىشاء صىدوؽ لدعـ البحث العمهي والتطوير عمى غرار صىاديؽ التىهية الهتخصصة لدعـهشاريع البحوث التطبيقية لصالح هىشآت القطاع الخاص.
 توفير خطط استراتيجية تختص بادارة الىوعية في الجاهعات. بىاء عالقة شراكة فعالة بيف الجاهعات والقطاع الخاص ،وأف يقوـ كؿ طرؼ بدوري بفاعميةفي تفعيؿ ٌذي العالقة.
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عهر ،فدوى فاروؽ؛ والقاعود ،هاجػدوليف هحهػود (1021ـ)" ،توجيػً ىتػاج البحػوث العمهيػة الجاهعيػة
لصالح الجاهعة والهجتهع" ،بحث هىشور ،هجمة كمية التربية ،جاهعة بىٍػا ،الهجمػد  ،11العػدد ،201

.1021

صبري ،هاٌر إسػهاعيؿ (1001ـ) ،الهوسػوعة العربيػة لهصػطمحات التربيػة وتكىولوجيػا الػتعمـ ،هكتبػة
الرشد ،الرياض ،الههمكة العربية السعودية.

زويمػػؼ ،هٍػػدي ،والطرواىػػة (2299ـ) ،تحسػػيف هىٍجيػػة البحػػث العمهػػي ،الطبعػػة األولػػى ،عهػػاف ،دار
الفكر لمطباعة والىشر2229 ،ـ).

دهىٍػػوري ،غػػازي (1021ـ)" ،عوائػػؽ تواجػػً الهراكػػز البحثيػػة فػػي الههمكػػة" .جريػػدة هكػػة ،العػػدد 177
(السىة الثاىية) ،عدد يوـ  ،1021/1/1الههمكة العربية السعودية.

القحطاىي ،هحهػد (1021ـ)" ،عوائػؽ تواجػً الهراكػز البحثيػة فػي الههمكػة" .جريػدة هكػة ،العػدد 177

(السىة الثاىية) ،يوـ  ،1021/1/1الههمكة العربية السعودية.

عبد الرحهف ،إبراٌيـ (2229ـ) ،هراكز البحث العمهي في الجاهعات السعودية ،بحث هىشور في ىدوة
التعميـ العالي بالههمكة العربية السعودية ،الرياض.

الحارثي ،فٍد العرابي (1022ـ)" ،أزهة البحث العمهي والتىهية" ،هركز أسبار لمدراسات والبحوث

واإلعالـ.

ثابت ،عبد الرحهف إدريس (1002ـ) ،تسويؽ خدهات البحوث العمهية التطبيقية واالستشارات
الهٍىية ،هفاٌيـ وىهاذج وهٍارات -هجمد أبحاث الهؤتهر العمهي األوؿ لتسويؽ البحوث التطبيقية

الجاهعية بعىواف "البحث العمهي في خدهة الصىاعة" ،في الفترة هف  9-7أكتوبر  1002والهىعقد

بقاعة االحتفاالت الكبرى –هجهع الكميات– جاهعة الهىوفية ،هصر.

سعيد ،سيد أحهد هحهد (2229ـ)" ،تعاوف أعضاء ٌيئة التدريس هع القطاع الخاص" ،بحث هىشور
في ىدوة التعميـ العالي في الههمكة العربية السعودية ،وزارة التعميـ العالي ،الرياض2229( ،ـ ،ص

.)111

الدٌشاف ،جهاؿ عمي (1021ـ) ،العالقة اإلستراتيجية بيف البحث العمهي الجاهعي والصىاعة "الواقع
واآلفاؽ الهستقبمية" ،ورقة عهؿ هقدهة إلى الىدوة السابعة لقسـ أصوؿ التربية -جاهعة طىطا،

"التخطيط االستراتيجي لمتعميـ العالي" ،كمية التربية -جاهعة طىطا ،الثالثاء الهوافؽ - 1-22
.1020
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الحريري ،خالد حسف عمي (1020ـ)" ،العالقة بيف الجاهعات والقطاع الخاص ودورٌا في تحقيؽ
جودة التعميـ العالي في الجهٍورية اليهىية" ،الهؤتهر العمهي الرابع لجاهعة عدف "جودة التعميـ العالي

ىحو تحقيؽ التىهية الهستداهة.

كسىاوي ،هحهود هحهد عبد اهلل (1002ـ) ،توجيً البحث العمهي في الدراسات العميا في الجاهعات
السعودية لتمبية هتطمبات التىهية االقتصادية واالجتهاعية( :الواقع  -توجٍات هستقبمية) ،بحث هقدـ

إلى ىدوة الدراسات العميا بالجاهعات السعودية :توجٍات هستقبمية ،الهىعقدة في هحرـ /2111أبريؿ

 .)1002جدة :جاهعة الهمؾ عبد العزيز .هتاح عمى

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Research/3006.doc

شباىً ،زكي هحهود (2271ـ)" ،دور الجاهعات في التىهية االقتصادية واالجتهاعية" ،بحث هىشور
في الهؤتهر العاـ الثاىي لمجاهعات العربية بالقاٌرة ،اتحاد الجاهعات العربية( ،ص .)11 – 11

القصبي ،ﺭﺍشﺩ (1001ـ) ،إستثهاﺭ َتسَيﻕ ﺍلبحﺙ ﺍلعمهي في ﺍلجاهعة ،هستقبؿ ﺍلتﺭبية ﺍلعﺭبية،
هجمﺩ  ،2عﺩﺩ .19

راضػػي ،هيرفػػت هحهػػد (1021ـ) ،تصػػور هقتػػرح لتجويػػد البحػػث العمهػػي فػػي الجاهعػػات الفمسػػطيىية،الهؤتهر العربي الدولي لضهاف جودة التعميـ العالي ،الهىشورة عمى الهوقع االلكتروىي.

 العاجز ،فؤاد عمػي (1001ـ) ،البحػوث العمهيػة وتىهيػة الهجتهػع بػيف الركػود والفعاليػة ،بحػث هقػدـلمهؤتهر العمهي الرابع بعىواف "دور الجاهعات في التىهية" ،الهىعقد في جاهعة األقصى ،غزة ،فمسطيف،

في الفترة  /1-1هايو.1001 /

 -الرفاعي ،أحهػد (1000ـ) ،هىػاٌج البحػث العمهػي تطبيقػات إداريػة واقتصػادية ،دار وائػؿ لمطباعػة

والىشر والتوزيع :عهاف.

-غرايبة ،فوزي؛ ودٌهش ،ىعيـ؛ والحسف ،ربحي؛ وعبداهلل ،خالد أهيف؛ وأبو جبارةٌ ،ػاىي (2292ـ)،

ػي فػػي العمػػوـ االجتهاع ةيػػة واإلىسػػاىيةة .الطبعػػة الثاىيػػة ،ع ةهػػاف :الجاهعػػة
ػاليب البحػػث العمهػ ل
كتػػاب أسػ ُ
األردىيةة.

التؿ ،شادية (2229ـ) ،البحث العمهي في الوطف العربي وتوجيًٍ لخدهة الجاهعة والهجتهع،هؤتهر التعميـ العالي في الوطف العربي في ضوء هتغيرات العصر 21-21 ،ديسهبر 2229ـ ،كمية

التربية ،العيف ،جاهعة اإلهارات العربية الهتحدة.

 -البرغوثي ،عهاﺩ وأبوسهرة ،هحهود (1007ـ)" ،هشﻜالﺕ ﺍلبحﺙ ﺍلعمهي في ﺍلعالن ﺍلعﺭبي" ،هجمة

ﺍلجاهعة ﺍإلسالهية( ،سمسمة ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍإلىساىية).2211-2211 ،)1(21 ،
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 ﺍلهجيﺩؿ ،عبﺩﺍهلل؛ وشهاﺱ ،سالن هستٍيؿ (1020ـ) ،هعَقاﺕ ﺍلبحﺙ ﺍلعمهي في كميػػػػػػػػات ﺍلتﺭبيةهػػػػو َجٍػػػػػة ىﻅﺭ أعضػػػػاء ﺍلٍيئة ﺍلتﺩﺭيسية ،كميػػػػة ﺍلتﺭبية بصاللة ﺃىهَﺫجػػػػػاً ،هجمة جاهعة ﺩهشﻕ،

.12-27 )1(11

كىعاف ،أحهد (1002ـ) ،البحث العمهي فػي كميػات التربيػة بالجاهعػات العربيػة ووسػائؿ تطػويري ،هجمػة
إتحاد الجاهعات العربية.91-12 ،)19( ،
-

البدايىة ،ذياب (1021ـ) ،إستراتيجية البحث العمهي في جاهعة هؤتً ،األردف؛ اسػتخرج هػف

الشيكة بتاريخ 1021-1-2

www.mutah.edu.jo/dar/ar/start.htm

 -عبد السالـ ،صديؽ (1021ـ ) ،التطورات التكىولوجية الهتالحقة واتجاي العالـ ىحو االقتصاد القائـ

عمى الهعرفةretrieved 1-4-2015 .
-

au.alexu.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/pages/ah92.aspx
www.mutah.edu.jo/dar/ar/start.htm

 -جاهعػػة الهمػػؾ سػػعود1021( ،ـ) ،الخطػػة اإلسػػتراتيجية لمبحػػث العمهػػي ،عهػػادة البحػػث

-

 retrieved 1-4-2015 www.dsrs.ksu.edu.sa/ar/strategicplanالعمهي.

الغرفة التجارية الصىاعية بهحافظة هكة الهكرهة (1001ـ) ،البحث العمهي كأحد الدعاهات األساسػية
لتطوير الصػىاعات ،ىػدوة الدراسػات العميػا بالجاهعػات السػعودية :توجٍػات هسػتقبمية ،عهػادة الدراسػات

العميا ،جاهعة الهمؾ عبد العزيز ،الههمكة العربية السعودية.

يوسؼ بف عبد العزيز التركي ،سعيد هحهد أبو العال (1007ـ)" ،آلية هقترحة لدعـ الشراكة بيف
الهؤسسات االقتصادية والهؤسسات البحثية هف خالؿ هخرجات البحث والتطوير" جاهعة الهمؾ عبد

العزيز – عهادة البحث العمهي.1007 ،

عبد الهختار ،هحهد خضر؛ وعدوي ،إىجي؛ وصالح فريد (1022ـ)" ،التفكير الىهطي واإلبداعي"،
جاهعة القاٌرة – ﻜمية الٍىدسة ،الىاشر :هركز تطوير الدراسات العميا والبحوث.

هوقع الهركز عمى شبﻜة اإلىترىت. :www.Pathways.cu.edu.eg

الحارثي ،فٍد العرابي (1021ـ)" ،أزهة البحث العمهي والتىهية" ،هركز أسبار لمدراسات والبحوث
واإلعالـ.

الدٌشاف ،جهاؿ عمي (1021ـ) ،جاهعة الفيوـ ،هركز البحث العمهي ،أكاديهية البحث العمهي

والتكىولوجيا.

إدارة البحوث والدراسات االقتصادية ،الغرؼ التجارية الصىاعية بالههمكة العربية السعودية،

(2229ـ)،
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بحث هىشور في ىدوة التعميـ العالي بالههمكة العربية السعودية ،هجمس الغرؼ التجارية في الههمكة
العربية السعودية ،الرياض2229( ،ـ)( ،ص .)191–171

هجمس الغرؼ التجارية في الههمكة العربية السعودية (2229ـ) ،إدارة البحػوث والدراسات

االقتصادية ،تعاوف أعضػاء ٌيئة التدريس هع القطاعات األخرى (القطاع الخاص) ،بحث هىشور في
ىدوة التعميـ العالي بالههمكة العربية السعودية ،هجمس الغرؼ التجارية في الههمكة العربية السعودية،

الرياض.

جاهعة الفيوـ1021( ،ـ)" ،أٌهية البحث العمهي في ترقية الهجتهع" ،هركز البحث العمهي ،أكاديهية
البحث العمهي والتكىولوجيا ،هصر.

جاهعة الطائؼ (1021ـ)" ،حاضىات االعهاؿ "فكرة صغيرة قد تغير هجرى حياتؾ" ،جاهعة الطائؼ،
الههمكة العربية السعودية).

جاهعة الهىصورة (1002ـ)" .تسويؽ البحوث التطبيقية والخدهات الجاهعية" ،هركز تقىية االتصاالت
والهعموهات ،هصر.

التقرير العمهي (1002ـ )" .لورشة جائزة البحث العمهي لطمبة الجاهعات األردىية" ،واقع وطهوح"،

عهاف ،االردف.

هركز الهعمـ هحهد بف الدف لمعمـ والتعميـ (1021ـ)" .الكراسي العمهية" ،الرياض ،الههمكة العربية

السعودية.

شركة إتقاف لحموؿ األعهاؿ ( .)1021بحث

الهؤسسات اإلىتاجية" ،قدهتً في هىتدى تربوي.

"أبعاد وهشكالت الشراكة بيف الجاهعة وبعض

التركي ،يوسؼ عبد العزيز؛ وأبو العالء ،سعيد هحهد (1007ـ)" ،آلية هقترحة لدعـ الشراكة بيف
الهؤسسات االقتصادية والهؤسسات البحثية هف خالؿ هخرجات البحث والتطوير" ،جاهعة الهمؾ عبد

العزيز ،عهادة البحث العمهي ،جدة.

الشركة السعودية لمصىاعات األساسية (سابؾ) ()1027
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