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 : املشتدلص

لبىاء استراتٓجٓة هقترحة فْ الشراكة الهجتهعٓة الهتجددة بٓف  دراسةال ٌدفت ٌذي 
الجاهعات السعكدٓة، كهؤسسات الهجتهع الهحمْ لتمبٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة فْ 

التجارب العالهٓة. استخدـ الباحث الهىٍج اٚستىباطْ كالهىٍج الكصفْ التحمٓمْ بعض ضكء 
اكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات السعكدٓة. كبىاء اٚستراتٓجٓة الهىاسب لمكقكؼ عمِ كاقع الشر 

الهقترحة لمشراكة الهجتهعٓة الهتجددة هف خٛؿ ىهكذج تحمٓؿ الىظـ كاٚستفادة هف ىتائج 
ة كالهٓداىٓة. كتكّكف هجتهع س بجاهعة  الدراسة الىظٓر الدراسة كعٓىتٍا هف أعضاء ٌٓئة التدٓر

الدراسة عمِ  ركزتهف أستاذ هساعد فأعمِ. كقد  كان ( عض<>9بٓشة، كالبالغ عددٌـ ) 
ٓات الهتحدة  الشراكة بٓف الجاهعة كالهجتهع الهحمْ كالقطاع الخاص فْ دكؿ الهقارىة )الٚك
كٓة، كالههمكة الهتحدة، ككىدا( كدراسة الهعكقات التْ تكاجً الشراكة بٓف الجاهعات  ا٘هٓر

ت كالهشركعات البحثٓة )جاهعة بٓشة السعكدٓة كالهجتهع الهحمْ فْ هكاجٍة اٚحتٓاجا
كقد أظٍرت الدراسة العدٓد هف الىتائج هف كهجتهعٍا الهحمْ ىهكذجان( عمِ تطبٓؽ اٚستباىة.

ٌىاؾ هكافقة بٓف أفراد عٓىة الدراسة حكؿ هعكقات الشراكة الهجتهعٓة الهتعمقة أٌهٍا: 
ةكالتْ تعٓؽ الشراكة الهعكقات الهتعمقة بالجاهعكحكؿ  بالهجتهع الهحمْ بدرجة كبٓرة،

الهجتهعٓة بٓف الجاهعات كالهجتهع الهحمْ بدرجة كبٓرة، حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ لٍذا 
ىاؾ هكافقة بٓف أفراد الدراسة حكؿ هعكقات الشراكة الهجتهعٓة الهتعمقة :8.9الهحكر ) (، ٌك

فقة بٓف أفراد (، كها أف ٌىاؾ هكا>:.8بالهجتهع الهحمْ بدرجة كبٓرة بهتكسط حسابٓعاـ بمغ )
ىاؾ 8499الدراسة حكؿ هتطمبات الشراكة الهجتهعٓة بدرجة كبٓرة كبهتكسط حسابْ بمغ ) (. ٌك

"هعكقات الشراكة الهجتهعٓة  م( فْ هحكر 1...فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل )
"ٓعزل لمرتبة العمهٓة)أستاذ هساعد/ أستاذ كالهتعمقة بالهجتهع الهحمْ  الهتعمقة بالجاهعة

ىاؾ فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد رؾ كأستاذ( لصالح رتبة اٖستاذ كاٖستاذ الهشارؾ.هشا ٌك
( فْ هحكر "هعكقات الشراكة الهجتهعٓة الهتعمقة بالجاهعة تعزل لمتخصص 1...هستكل )

لصالح التخصص العمهْ، كفْ هحكر هعكقات الشراكة الهتعمقة بالهجتهع الهحمْ لصالح 
هقترحة تتضهف الشراكة ىتائج قدهت الدراسة استراتٓجٓة كفْ ضكء ال التخصص الىظرم"

الهجتهعٓة الهتجددة بٓف الجاهعة كالهجتهع الهحمْ لهكاجٍة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة 
 فْ ضكء بعض التجارب العالهٓة. 

اٚحتٓاجات  -حمْالهجتهع اله -الهجتهعٓة الشراكة-جٓة هقترحةاستراتٓالكمهات الهفتاحٓة : 
 بعض التجارب العالهٓة  -كعات البحثٓة كالهشر 
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Saudi Universities and Local Community Institutions to Meet the 

Research Needs and Projects in Light some of the Global Experiences 
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Associate Professor, College of Education, 

University of Bisha 

  Abstract: 

This study aimed to construct a proposed strategy in the renewed community 

partnership between Saudi universities and local community institutions to 

meet the research needs and projects in light of the global experiences. The 

researcher used the deductive and analytical descriptive approaches, which 

were appropriate to identify the reality of the community partnership between 

Saudi universities, and constructing the proposed strategy for renewed 

community partnership through the systems analysis model and get benefit 

from the results of the theoretical and field study. The study community and its 

sample consisted of the teaching staff members of University of Bisha, who 

were about (479) members, assistant professors and above. The study has been 

limited to partnership between the university, the local community and the 

private sector in comparison countries (United States of America, United 

Kingdom and Canada), and studying the obstacles of partnership between 

Saudi universities and the local community in facing research needs and 

projects (University of Bisha and its local community as a model) to apply 

questionnaire. The study has shown many results, the most important of which 

are: There is agreement among the study sample individuals on the obstacles of 

community partnership related to the local community to a large extent, the 

obstacles related to the university that hinder societal partnership between 

universities and the local community to a great extent, where the arithmetic 

average for this axis reached (2.45), There is agreement among the study 

members about the obstacles of community partnership related to the local 

community significantly with a general arithmetic average (2.57), also there is 

agreement among the study members about the requirements of the community 

partnership significantly and with an arithmetic average (2.44). There is a 

statistically significant difference at the level (0.01) in the "axis of 

“Community Partnership Related to the University" attributed to the academic 

rank (Assistant Professor / Associate Professor and Professor) in favor of the 

rank of professor and associate professor. In light of the results, the study 

presented a proposed strategy that includes a renewed community partnership 

between the university and the local community to meet the research needs and 

projects in light of some global experiences. 

Key words: A Proposed Strategy - Community Partnership - Local 

Community - Research Needs and Projects - Some Global Experiences 
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 املكدمة:

ة بشكؿ عاـ  تسٍـ الشراكة الهجتهعٓة فْ هكاءهة هخرجات الهؤسسات التربٓك
كالجاهعات بشكؿ خاص هع ها ٓتطمبً الهجتهع كها ٓطهح لً، كقد أىشأت ٌذي الهؤسسات 

ة لخدهة الهجتهع الذم ٓحٓط بً كحؿ هشكٛتً ري كتىهٓتً. التربٓك  كتطٓك
 بقطاعاتٍا الهجتهع هؤسسات هشاركة ٌْ العهـك كجً عمِ الهجتهعٓة الشراكة إف
 الهعىٓة اٖطراؼ ٓهّكف تكاصمْ تسمسؿ كتعىِ هحددة، كأٌداؼ أغراض لتحقٓؽ الهختمفة
 آراء الحسباف فْ تأخذ كتكصٓات قرارات إلِ كٓؤدم كالتزاهاتٍـ، أٌدافٍـ كتحقٓؽ تحدٓد

ؿ،)كمٍا  الهعىٓة ٖطراؼا كهتطمبات  الهحمْ الهجتهع هع الشراكة أف كها(. .89:198 السٓك
 عهؿ شبكات كتحدٓد هشتركة، أٌداؼ تحقٓؽ ٖجؿ الجٍكد تحالؼ إلِ تسعِ كقطاعاتً
 (.Nielsen, 2009:3) كهستهرة هشتركة

بٓف الجاهعات كالهجتهع الهحمْ كقطاع اٖعهاؿ بهكاىة هٍهة فْ  كتحظِ الشراكة   
ـ كالىٍضة التْ تحققٍا فْ هسٓرة التقدّ  ً هف هجاؿ خصبلها تشكم الهتقدهة،هجتهعات ال

ؿ اكلذلؾ  الهجتهعات، ا هف خٛؿ تهٓك ٌر ٌتهت الجاهعات كهراكز البحث بٍذي الشراكة كتطٓك
 الشراكة.أىشطتٍا هف عكائد ٌذي 

 بهػا تجدٓػدال لٍػا تتٓح بهركىة تهتاز هتجددة جاهعات بظٍكر العٛقة ٌذي ساٌهت كقد  
 الهتغٓػرة الظػركؼ هػع التكٓػؼ هػف كتهّكىٍػا بٍا الخاصة كسٓاساتٍا كرسالتٍا كأٌدافٍا ٓتىاسب

ف،)  .(81 ،=8.1الجبٓر
 البحثٓػة، الهجػاٚت فػْ الجاهعػات هع الهجتهعٓة الشراكة عقد التجدٓد هظاٌر أبرز كهف
ة  كبٓػر ىحػك عمػِ تعهػؿ كهػا الهعرفػة، اقتصػادٓات تحقٓؽ فْ كتسٍـ الهعرفة لتىتج كاٚستثهآر

 كتقىٓاتػً، كخبراتػً كا٘ىتػاج اٖعهاؿ قطاع كقدرات اٖسكاؽ، طبٓعة فْ ىكعٓة ىقٛت إحداث فْ
ات  .الكبٓرة اٖرباح كحصد كالتىافس الجكدة كهستٓك
ػْ الهشػترؾ، التعاكىْ العهؿ صٓغ أرقِ هف الشراكة كُتعد  دخػكؿ هتهٓػزة حٓػث صػٓغة ٌك

 فكػرة فػْ اشػتراؾ لٓسػت كالشراكة هجتهعْ، أك خدهْ، أك استثهارم هشركع فْ طرؼ هف أكثر
 الػذٓفاىْ،) الهختمفػة كتفاصػٓمً راكْاشػتال العهػؿ هراحػؿ فػْ دائهة ثابتة شراكة ٌْ بؿ فحسب،
8.19 :8). 
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ؿ استثهار بأىٍا: الهجتهعٓة الشراكة كتعّرؼ   جهٓع عمِ بالىفع ٓعكد اٖجؿ طٓك
ر البحث فْ التهٓز تحقٓؽ إلِ الهجتهعٓة الشراكة كتٍدؼ اٖطراؼ،  كاقتصادٓات كالتطٓك
 الدعـ حٓث هف البحث كالدراسة إجراء فْ هباشر تأثٓر لٍا التْ الهؤسسات بهشاركة الهعرفة
 هعرفٓان  البحكث ٌذي بهخرجات تتأثر أف الهؤّهؿ هف التْ اٖطراؼ تمؾ بهشاركة ككذلؾ كالتىفٓذ،
تـ كاقتصادٓان، كفىٓان   غٓر أك عٓىٓة هدخٛت لتكفٓر كالبحثٓة الهجتهعٓة الجٍكد بتضافر ذلؾ ٓك
 (.:8: ;..8 هٍىا،)البحثٓة  العهمٓة جكدة فْ الهطمكب التحسٓف ٘حداث عٓىٓة

ة، عمهٓة كظٓفٓة عٛقات تحقٓؽ أٌهٓة العالـ دكؿ هف الكثٓر أدركت كقد     كاستثهآر
 الشركاء، إفادة إلِ دمتؤ  الشراكة هف قاعدة عمِ فٍٓا، العهؿ كسكؽ كقطاعات جاهعاتٍا بٓف
ر فْ كهخرجاتً العمهْ تكظٓؼ البحث فرص هف تكفر بها ر القطاعات خبرات تطٓك  كتطٓك

ؿ اٚستثهار، كفرص العهؿ سكؽ  هكائهة عىٍا ٓىتج اقتصادٓة، سٓاقات إلِ الهعرفة كتحٓك
 تفتح كها العمهْ البحث عف الىاتجة الهعرفة هف الجاهعة هخرجات بٓف كهكضكعٓة هىٍجٓة

 الهختمفة كقطاعاتً الهحمْ الهجتهع هف العمهْ البحث عمِ ا٘ىفاؽ لتىاهْ هتجددة فاقان آ
 (.9: 8.19 الذٓفاىْ،)

ٛحظ هف تجارب الدكؿ الهتقدهة فْ حجـ ا٘ىفاؽ الذم استثهر فْ دعـ أىشطة   ٓك
ر بالجاهعات هف قبؿ الهجتهع الهحمْ فْ هجاٚت هختمفة، إذ   ٓاقكت)ٓشٓر البحث كالتطٓك

كٓة حققت أرباحان فاقت 99: >..8، همٓار  .:1( إلِ: أف شركات تقىٓة الهعمكهات اٖهٓر
كٓة  ٓات الهتحدة اٖهٓر كْ فْ سىة كاحدة، كاستثهرت شركات اٖدكٓة فْ الٚك ر أهٓر دٚك

 فْ الهائة هف قٓهة هبٓعاتٍا عمِ البحث العمهْ. .:كبعض دكؿ أكركبا حكالْ 
ة كا٘ىتاجٓة بٓف أطراؼ قادرة كههتمكػً لعكاهػؿ كظػركؼ ىجػاح كها تبىِ الشراكة العمهٓ      

ٌػػذي الشػػراكة، كالثابػػت إف هػػف أىجػػح تمػػؾ الشػػراكات ٌػػْ تمػػؾ التػػْ تكػػكف أطرافٍػػا الجاهعػػات 
كهراكػػز البحػػث العمهػػْ هػػف جٍػػة كقطػػاع اٖعهػػاؿ كا٘ىتػػاج هػػف جٍػػة أخػػرل، لهػػا أحدثتػػً هػػف 

صؿ بٍا إلِ أكضاع هتقدهػة غٓػّرت الكثٓػر هخرجات هٍهة عهمت عمِ ىقؿ اٖطراؼ كالعالـ الهت
هف الصكر كاٖىهاط اٚستٍٛكٓة كطرائػؽ كآلٓػات التعاهػؿ هػع الهعرفػة إىتاجػان، كتكطٓىػان، كىشػران 

 (.  9: 8.19كتعهٓهان )الذٓفاىْ، 
كتؤكد بعض الدراسات أف الجاهعة الٓكـ تضطمع بأدكار هىبثقة عف الكظائؼ       

ْ كظائؼ فاعمة ك  ة فْ حركة الهجتهع العصرم، إذ تشكؿ هختبرات لمفحص الرئٓسة، ٌك حٓٓك
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كاٚجتٍاد العمهْ كالتعبٓر الفكرم كالهىاظرة الثقافٓة، كالبحث عف الحقٓقة، كالعهؿ عمِ تحدٓث 
الهجتهع، كربط الجسكر بٓف ا٘ىساف الهتعمـ كالهجتهع، فالجاهعة الهتجددة لـ تعد هحصكرة 

بدأت تسٍـ بشكؿ فّعاؿ فْ عهمٓة البىاء كالتىهٓة، كىقؿ  فْ إطار العهؿ اٖكادٓهْ فحسب، بؿ
ة إلِ هرحمة الىٍكض كاٚستقٛلٓة، فتقـك بأدكار كثٓرة  الهجتهعات هف التخّمؼ كالتبعٓة الفكٓر
دم،  ة كالعمهٓة، هف أجؿ رفد التىهٓة كالتحدٓث )الٓز ا كقٓاداتٍا ا٘دآر ؽ ككادٌر عف طٓر

8..:  :>9.) 
 ;Murphy, Danielهػػف " هػػارفْ ، كداىٓػػاؿ ، كهػػاؾ جػػركث ) كهىٍػػا هػػا أشػػار كػػؿ     

McGrath, Dianne,2018 إلِ ظٍكر اٌتهاـ هتزآد فْ اٖدبٓات اٖكادٓهٓة بالدكر الػذم )
تؤدٓػػً هؤسسػػات التعمػػٓـ العػػالْ فػػْ التىهٓػػة اٚجتهاعٓػػة ك اٚقتصػػادٓة لهجتهعاتٍػػا الهحمٓػػة، 

ـ تحدٓػػدي فػػْ هشػػاركة الجاهعػػة كالهجتهػػع كضػػركرة اٌٚتهػػاـ بهعالجػػة هشػػكمة الػػىقص الػػذم تػػ
اٖسترالْ هف خٛؿ تجربة اٖكادٓهٓٓف الذٓف شػارككا فػْ هثػؿ ٌػذي الهشػاركة فػْ بٓئػة جاهعٓػة 

 إقمٓهٓة، كها أشارت لعدد هف الصعكبات التْ تكتىؼ هشاركة الجاهعات كالهجتهع الهحمْ.
شػػػٓا ككػػػاـ ،  )   ,Desrosiers, Patricia L; Suk-heeكأجػػػرل"  باتٓر

Kim,2019 دراسة اٌتهت  ببحث  شراكة الههارسات اٖكادٓهٓة غٓر الربحٓة لػدل  أعضػاء )
ؾ هحتهػؿ  ؾ اٖكػادٓهْ بشػٓر ػد الشػٓر س فْ هجاؿ العهؿ اٚجتهػاعْ، كضػركرة تزٓك ٌٓئة التدٓر

 إضافْ فْ الهشركع البحثْ عمِ هستكل الهجتهع الهحمْ.
حتػػاج إلػػِ دعػػـ هتكاصػػؿ، شستهػػػهارتفاع البحػػث العمهػػْ فػػْ أو كمفة كهػػا          إلػػِ َ، ٓك
ؿ غٓر تقمٓدٓة هصادر  الػذات، كعػدـ اسػتقطاب ِ ػػعملٛعتهاد دّ ؤٓذلؾ أو إلِ با٘ضافة تهٓك
كات ششالتػػػْ تقػػػدهٍا ف عمِ اٚستشارات الخػػػارج، كتػػػكفٓر الهٛٓػػػٓف التػػػْ تصػػػر ٍهخبػػػراء 

 .(.<8: ...8 ىاجْ،كهؤسسات غٓر كطىٓة )
( أف الهجتهعػػات التػْ ترتفػػع فٍٓػػا Reid,Norman, 2000:2دراسػة  (كقػد أشػػارت  

هعدٚت الهشاركة الهجتهعٓة فْ التعمٓـ  اىعكست عمِ تكفر هػكارد هالٓػة إضػافٓة، كهػا أشػارت 
 إلِ تحقٓؽ درجة عالٓة هف رضا الهجتهع الخارجْ.

(( إلػػػِ أف الشػػػراكة الهجتهعٓػػػة أداة Makuwira,2004:114كهػػػا أشػػػارت دراسػػػة  
ز قدرات أطراؼ الشراكة كأسػٍهت فػْ فّعالة لتحقٓؽ هخر  جات ذات جكدة، كها  أسٍهت فْ تعٓز

 تحسٓف الحٓاة اٚجتهاعٓة.
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 : الدراسة مشهلة

 هػف العدٓػد العربػْ الػكطف فػْ الهحمػْ كالهجتهػع الجاهعػات بػٓف الهجتهعٓػة الشراكة تكاجً        
ا هف الهعكقات  لكػْ إتباعٍػا ٓهكػف عهػؿ قىػكات كجكد إلِ تؤدم التْ كالخطط البراهج غٓاب: أبرٌز

عتهاد كالتىسٓؽ، الهشاركة عهمٓة ٓتـ  بٓاىػات عمػِ الهحمْ الهجتهع تجاي أىشطتٍا فْ الجاهعات كا 
ا ٓتـ  تكصػمت كقػد ،(=..8 عبدالسػتار،) دقٓقػة بصػكرة عمٍٓػا الحصػكؿ ٓتـ كلـ عشكائٓان، اختٓاٌر
 الهحمػْ، بهجتهعاتٍػا جاهعاتال شراكة تعترض التْ الهعكقات هف لعدد السابقة الدراسات هف عددا
 العاهة السٓاسة رسػػـ ضػػركرة أٌهٍػػا هػػف لىتائج تكصػػمت التػػْ( <198 ، الثىٓػػاف) دراسػػة كهىٍػػا
ّٛزهة ٓةشَالبش الهادٓة ا٘هكاىٓات كتكفٓر ،العمهْ لمبحث ػؿ ،العمهْ لمبحػث ال  العمهْ البحػث تهٓك
 كىهػػػاذج أسػػػالٓب احشاقتك ،العمهٓة اٖبحػػػاث ضاكشه إدارة ، السػػػعكدٓة الجاهعػػػات فػػػْ  عان مبشك
ـا الهشػػػػػػترؾ، ملمعه هىظهػػػػػػة قػػػػػػكاىٓف  ككضػػػػػػع ،اكةشلمش عةىهتى  كدراسػػػػػػة. كالهتابعػػػػػػة التقػػػػػػٓك

Dodd&Wood 2010 )ْالهجتهعٓػة، الشػراكة برىػاهج تكاجػً قػد التػْ التحػدٓات عمِ أكدت الت 
 ركىػْ أجػرل كهػا.بٓىٍهػا الهىػافع لتبادؿ الهجتهع كهؤسسات الجاهعات بٓف الشراكة تفعٓؿ كضركرة
ر أف الػْ فٍٓػا أشػار دراسػة( ( Roni Strier  , 2011)  سػتٓر  أهػر الهجتهعٓػة الشػراكات تطػٓك
 كالهجتهعػات الجاهعػات بػٓف الشػراكات بىػاء هازاؿ ربها.  العالْ التعمٓـ هؤسسات هف العدٓد  ٓشغؿ
 إلػِ تٍدف آلٓػة اقتراح ٌػدفت التػْ( 8.11 خضػر،)   دراسػة ؛ بالصػعاب هرتبطػة  صػعبة هٍهة
 البحػػث ؿاػػػهج ْػػػف البحثٓػػة الهؤسسػػات هع الشػػراكة ىحَ كالهتكسػػطة الصػػغٓرة الهؤسسػػاتزػػػتحفٓ

ر،  َاستداهة لػدعـ دفػػتٍ فعالٓػات ذػػتىفٓ فْ الىظر ٓىبغْ أخرُ جٍة َهو ،جٍة هو ٌذا كالتطٓك
 فْ العمهػػْ لمبحػػث القػػكم الػػدكر ٘براز ا٘عٛهْ بالتكجػػً العمهػػْ، البحػػث فػػْ الهجتهعٓػػة الشػػراكة

ػػػػػػػػػػؿ تقمٓدٓة غٓر هصادر َدعن الهجتهػػػػػػػػػع، تطَٓر ؿاهج  َتَجًٓ الهجتهعٓػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػراكة لتهٓك
 .الهحمْ الهجتهع هع بالشراكة اٌٚتهان ىحَ البحثٓة الهؤسسات استراتٓجٓات

 لمجاهعات الهجتهعٓة الشراكة تفعٓؿ ضركرة إلِ( 8.19 الخمٓفة،) دراسة كأشارت
 كهؤسسات السعكدٓة الجاهعات بٓف لهجتهعٓةا الشراكة عف دراسات إجراء كضركرة السعكدٓة،
 ضركرة عمِ( Bailey,a, Burke,o, Weekes,T 2014)دراسة  أّكدت كها. الهجتهع
 تكىكلكجٓا هف اٚستفادة كضركرة الهحمْ، الهجتهع هع كهبادرات شراكات فْ الجاهعات اىخراط

 ضركرة إلِ( ;8.1، هراد) دراسة تكصمت كها. بٓىٍها التفاعؿ فْ كاٚتصاٚت الهعمكهات
 تٍٓئة كضركرة الفائدة، هبدأ عمِ تستىد الفعمٓة الهجتهعٓة لمشراكة هتىكعة أسالٓب اقتراح
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 الهجتهع بٓف العٛقة ضبط كضركرة الهحمْ، كالهجتهع الجاهعات بٓف لمشراكة هٛئـ هىاخ
حدد بٓىٍها، الهشتركة البحث سٓاسة ككضع كالجاهعات، الهحمْ ؾ كؿ دكر ٓك  فْ شٓر

 الشراكة عهمٓة هف تحد هعكقات عدة ٌىاؾ أف تكصمت التْ( >8.1 كدراسة )هحهد،. ىهٓةالت
 تكصمت كها الهحمْ، بالهجتهع ٓتصؿ أخر كالبعض بالجاهعات ٓتصؿ بعضٍا البحثٓة
عٓة، بالجكاىب الهرتبطة الهتطمبات هف العدٓد لتكفٓر الهمحة لمحاجة  كالقاىكىٓة، التشٓر

ة كالهادٓة، ،كاٖكادٓهٓة كالتىظٓهٓة،  الهحمْ. كالهجتهع الجاهعات بٓف الشراكة ٘ىجاح كالبشٓر
 الحككهٓة الجاهعات بٓف الشراكة تطبٓؽ أٌهٓة إلِ( =8.1العىزم،) دراسة تكصمت كها

 عمِ( =8.1 ،القبارم) دراسة أّكدت كها.  كبٓرة بدرجة جاءت الخاص كالقطاع السعكدٓة
 الهجتهع هع العمهْ البحث هجاؿ فْ الهجتهعٓة كةلمشرا الهىظهة كالسٓاسات المكائح غهكض
عات كغٓاب الخاص، كالقطاع الهحمْ ة الهمكٓة تشٓر  هع البحثٓة الشراكة هف تقّمؿ التْ الفكٓر
زاؿ الخاص، القطاع ؿ كاؼ غٓر الخاص كالقطاع الهحمْ الهجتهع إىفاؽ ٚك  لٗبحاث لتهٓك
  .العمهٓة

 الشػركات ٌػذي تحصػد حػٓف فػْ% .; دكؿال بعض فْ بمغت أىٍا الدراسات تشٓر كها
رات، هف همٓارات تبمغ عالٓة أرباحان  الشراكة هخرجات هف  بعػض فػْ تطػكرت العٛقػة ٌػذي الػدٚك

 عهػؽ كتتػرجـ اٖهكاؿ، لرؤكس تهىح الجاهعات فْ العمهْ لمبحث كراسْ تخصٓص إلِ البمداف
ػا الٓابػاف كتهتمػؾ السػٓاؽ، ٌػذا فػْ كاضحان  أىهكذجان  كىدا كُتعد بٍا، العىآة كدرجة العٛقة  كككٓر
ا الجىكبٓة كا كالصٓف، كالٍىد كهالٓٓز طاىٓػا كأهٓر  بعٓػدة، عقػكد إلػِ كههتػدة ىاجحػة، تجػارب كبٓر
 الػدكؿ تجػارب هف اٚستفادة ٓستدعْ هها ،(8: 8.19 الذٓفاىْ،) الراٌىة المحظة إلِ كتستهر
ٓػات هقػدهتٍا كفْ الرائدة كٓػة الهتحػدة الٚك  Nature تصػىٓؼ فػْ القائهػة رتتصػد حٓػث اٖهٓر

Index الهرتبػة كاحتٛلٍػا السػعكدٓة العربٓػة الههمكػة تػأخر ظػؿ فػْ ككىػدا الهتحػدة الههمكة ثـ 
 .(<8.1العبدلْ،)ذاتً التصىٓؼ هف كالعشركف التاسعة

الجاهعات السعكدٓة كالهجتهع بٓف الهتجددة الشراكة دعت الحاجة الهمحة لدراسة لذا 
تفعٓؿ ك  .متمبٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓةلالتجارب العالهٓة  بعضفْ فْ ضكء  الهحمْ

أبعاد الشراكة الهتجددة بٓف الجاهعات السعكدٓة كهؤسسات الهجتهع الهحمْ لتمبٓة 
خٛؿ تقدٓـ استراتٓجٓة  هفلبحثٓة فْ ضكء التجارب العالهٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات ا

 .فْ ٌذا الهجاؿ هقترحة



 ..............................................................إستراتيجية مقترحة في الشراكة المجتمعية المتجددة 

- =1> - 

 أٍداف الدراسة: 

الجاهعات بٓف الهجتهعٓة الهتجددة فْ هجاؿ الشراكة  التجارب العالهٓةبعض تعرؼ عمِ  -
 .كالهجتهع الهحمْ فْ هجاؿ البحث العمهْ

الكشؼ عف هعكقات الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات السعكدٓة كالهجتهع الهحمْ لتمبٓة  -
 حتٓاجات كلهشركعات البحثٓة.اٚ

تهعٓة الهتجددة بٓف الجاهعات السعكدٓة كالهجتهع التكصؿ إلِ هتطمبات الشراكة الهج -
 ة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة.الهحمْ لتمبٓ

الجاهعات السعكدٓة بٓف لمشراكة الهجتهعٓة الهتجددة  هقترحة ةٚستراتٓجٓالتكصؿ  -
لتمبٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة فْ ضكء بعض التجارب  الهجتهع الهحمْ

 .العالهٓة
 راسة:أسئلة الد

الجاهعات بٓف الهجتهعٓة الهتجددة فْ هجاؿ الشراكة الرائدة ها التجارب العالهٓة  -
 ؟كالهجتهع الهحمْ فْ هجاؿ البحث العمهْ

ها هعكقات الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات السعكدٓة كالهجتهع الهحمْ لتمبٓة  -
 لهشركعات البحثٓة؟ااٚحتٓاجات ك 

تجددة بٓف الجاهعات السعكدٓة كالهجتهع الهحمْ ها هتطمبات الشراكة الهجتهعٓة اله -
 كالهشركعات البحثٓة؟ اٚحتٓاجاتلتمبٓة 

الهجتهع الجاهعات السعكدٓة بٓف لمشراكة الهجتهعٓة الهتجددة  ة الهقترحةٚستراتٓجٓها ا -
 ؟لتمبٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة فْ ضكء بعض التجارب العالهٓة الهحمْ
 :الدراسة فروض

 . العمهٓة الرتبة لهتغٓر تعزل الدراسة أفراد بٓف إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد -
 .العمهْ التخصص لهتغٓر تعزل الدراسة أفراد بٓف إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد -
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 :الدراسة أٍنية

 :خٛؿ هف أٌهٓتٍا الدراسة ٌذي تكتسب  
 اليظرية األٍنية: 

 كأىهػاط التشػاركْ، التجدٓػد خػٛؿ هػف ٓةالهجتهع الشراكة أدبٓات فْ جدٓدة هعارؼ إضافة -
 .العالهٓة التجارب فْ الشراكات ٌذي عف الىاتج كالهعرفْ البحثْ ا٘ىتاج كجكدة الشراكة،

ىٍػػا كهتطمبػػات الهعرفػػة اقتصػػادٓات طبٓعػػة عػػف كهعمكهػػات حقػػائؽ تقػػدٓـ -  خػػٛؿ هػػف تكٓك
 .  كتطبٓقان  إىتاجان  الهعرفة لهىظكهة هىاسبة بٓئة تكفٓر

 تىاكلػت التػْ اٖخػرل الدراسػات فػْ لػٗدب ٓضػاؼ كالذم بهكضكعٍا، الهتعمؽ اٖدب إثراء -
 .هشابًٍ هكضكعات

 التطبيكية األٍنية: 

 ا٘ىتػػاج هجػػاؿ فػػْ البحثٓػػة كالهؤسسػػات الهحمػػْ الهجتهػػع بػػٓف الشػػراكة لهكضػػكع تىاكلٍػػا -
 :  عمٍٓا ٓترتب كالتْ العالهٓة التجارب بعض ضكء فْ البحثْ

ر البحػث فْ التهٓز تحقٓؽ   -  لٍػا التػْ الهؤسسػات بهشػاركة الهعرفػة كاقتصػادٓات كالتطػٓك
 هػف التػْ اٖطػراؼ تمػؾ كهشػاركة كالتىفٓػذ، الػدعـ حٓػث هف البحث إجراء فْ هباشر تأثٓر

ػػػتـ ،فىٓنػػػا أك هعرفٓنػػػا البحػػػكث ٌػػػذي بهخرجػػػات تتػػػأثر أف الهؤّهػػػؿ  الجٍػػػكد بتضػػػافر ذلػػػؾ ٓك
 فػػْ الهطمػػكب التحسػػٓف ٘حػداث ىٓػػةعٓ كغٓػػر عٓىٓػػة هػدخٛت لتػػكفٓر كالبحثٓػػة الهجتهعٓػة

 .البحثٓة العهمٓة جكدة
 الهحمػػْ الهجتهػػع بػػٓف الشػػراكة هجػػاؿ فػػْ كالهحمٓػػة العالهٓػػة التجػػارب هػػف ىهػػاذج عػػرض -

 كحػؿ البحػكث تطبٓػؽ فػْ هىٍػا لٛسػتفادة البحثػْ ا٘ىتػاج هجػاؿ فػْ البحثٓة كالهؤسسات
ة الهجتهعٓة الهشكٛت  .  كالتىهٓك

 القػػػرارات مكهتخػػػذ السٓاسػػات ْصػػػاىع هػػػف كػػؿ الدراسػػػة ٌػػػذي ىتػػائج تفٓػػػد أف ٓهكػػػف كهػػا -
 اٚحتٓاجػػػات رصػػػد فػػػْ الخػػػاص كالقطػػػاع الهحمػػػْ الهجتهػػػع كقطاعػػػات جػػػاهعْال بػػػالتعمٓـ
ات البحثٓة ٚن  تقدٓـ فْ التىهٓة كأكلٓك  .لٍا ىاجعة حمك
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 حدود الدراسة:

تهع دراسة الشراكة الهجتهعٓة الهتجددة بٓف الجاهعة كالهج الحدكد الهكضكعٓة: -
كٓة، كالههمكة  ٓات الهتحدة اٖهٓر الهحمْ، كاٚقتصار عمِ ذلؾ فْ دكؿ الهقارىة )الٚك
الهتحدة، ككىدا(، كدراسة كاقع الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات السعكدٓة كالهجتهع 

 الهحمْ كهتطمباتً )جاهعة بٓشة ىهكذجا كهجتهعٍا الهحمْ(.
ة:  - س هف أسالحدكد البشٓر تاذ هساعد فأعمِ فْ جاهعة بٓشة أعضاء ٌٓئة التدٓر

 لههارستٍـ البحث العمهْ كأىشطتً.
ة بٓشة كهجتهعٍا الهحمْ هف كافة قطاعات الهجتهع جاهعالحدكد الزهاىٓة كالهكاىٓة:  -

 ق.1991/.199الحككهٓة كالخاصة خٛؿ العاـ الجاهعْ 
 مصطلحات الدراسة:

 التػْ العمهػْ البحػث هجػاؿ فػْ ىظهػةكاله الهخططة التعاكىٓة العٛقات :الشراكة الهجتهعٓة -
ا بٓكت خبرة( خبرة كبٓكت الجاهعات بٓف تتـ  كالهجتهػع الهحمػْ –هعرفػة  كهجتهػع )باعتباٌر

 :>8.1هحهػػد،. )هىٍهػػا لكػػؿ هشػػتركة كأٌػػداؼ كفكائػػد هىػػافع لتحقٓػػؽ تعاقػػدم إطػػار كفػػؽ
249) 

ؼ ا٘جرائْ لمشراكة الهجتهعٓة الهتجػددة قػة التعاكىٓػة ٓقصػد بٍػا الباحػث العٛ: التعٓر
جػراء البحػػكث الهخططػة كالتػْ تسػػتىد عمػِ  تحػػدٓث اٚحتٓاجػات البحثٓػة لػػدل الهجتهػع الهحمػػْ كا 

 العمهٓة لهكاجٍة ٌذي اٚحتٓاجات 
 أَسػمعة إىتاج فػْ ضٍا اٖساسْ شغفْ الهؤسسات التػْ ٓتحػدد  مَٓتهث: الهجتهع الهحمْ -

شػػػرائٓة كذلػػػؾ باسػػػتخداـ معة أَ س ضهىتج جاٌالهػػػكاد الخػػػاـ إلػػػِ  مٓىبتح عػػػدد هػػػف السػػػمع
 (.  88 :><<1)هصطفِ،ة َأٚت ػالعهال

ػػػة ٓتهٓػػػز الػػػذم اٚقتصػػػادٓة الحٓػػػاة هػػػف القطاعػػػات تمػػػؾ ٌػػػْ: الهجتهػػػع الهحمػػػْ  بحٓر
 عػػف البعٓػػدة اٚقتصػػادٓة اٖىشػػطة هػػف ذلػػؾ كغٓػػر كالشػػراء كالبٓػػع كالتهمػػؾ كاٚسػػتثهار ا٘ىتػػاج
 .(;<<1العسؿ،)الدكؿ  تدخؿ

 هجهكعػة لرأسػهاؿ خاضعة تككف التْ ( بأىٍا الهؤسسات.=: =..8كها ٓعرفً قىدٓؿ )
 .  اٚقتصادٓة القكة كتحقٓؽ الربح ٌدفٍـ أفراد هف
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ػؼ ا٘جرائػْ: قصػد بػً الباحػث الهجتهػع بكافػة قطاعاتػً الحككهٓػة كالخاصػػة  التعٓر ٓك
ر ٌػػػذي  كالتػػػْ تتبػػػادؿ هػػػع الجاهعػػػة التػػػْ أىشػػػأت هػػػف أجمػػػً اٚحتٓاجػػػات البحثٓػػػة لػػػدعـ كتطػػػٓك

   قطاعات.ال
ؼ ا٘جرائْ لمهشركعات البحثٓة: تمؾ اٖبحاث التْ ٓقكـ بٍا أعضاء  ٌْ التعٓر

ر كفؽ اٚحتٓاجات البحثٓة القائهة عمِ الشراكة بٓف  س لتقدٓـ حمكؿ أك تطٓك ٌٓئة التدٓر
 الجاهعة كهجتهعٍا الهحمْ.

مبرج )ٓعرؼ : اٚستراتٓجٓة الهقترحة - كهٍا ( اٚستراتٓجٓة بهفٍ<9: :<<1ٌٓربرت ٓك
الكاسع بأىٍا:" هجهكعة عاهة هف اٖحكاـ أك الخطكات التْ تساعد الفرد فْ تحقٓؽ هٍهتً، 

ىٍا عادة كعمِ الرغـ هف أف اٚستراتٓجٓة تشتهؿ عمِ عدد كبٓر هف اٖىشطة العاهة، إٚ أ
       ".لٓست هقٓدة بخطكات هعٓىة

عرفٍا الباحث إجرائٓان بأىٍا:  هجهكعة ا٘جراءات كالخطك  - التْ تتخذٌا الجاهعات  تآك
السعكدٓة كفؽ أسس بىائٍا كالقائهة عمِ الشراكة الهجتهعٓة الهتجددة كالهجتهع الهحمْ 
لتمبٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة فْ ضكء بعض التجارب العالهٓة كتىعكس ٌذي 

ف ٓردٌا ه ا٘جراءات كالخطكات فْ أىهاط هف اٖفعاؿ كتقـك فْ أعهالٍا بىاءن عمِ ها
بحثٓة أك اجتهاعٓة ، كتسعِ عهادة البحث العمهْ كهعٍد  اجتٓاحاتالهجتهع الخارجْ هف 

ة  البحكث كاٚستشارات فْ الجاهعات السعكدٓة الحككهٓة )جاهعة بٓشة ىهكذجا(  كجٍة إدآر
تعهؿ عمِ تمبٓة احتٓاجات الهجتهع الخارجْ هف خٛؿ خطة البحث الههكلة هف هٓزاىٓة 

ؿ خارجْ.الجاهعة أك ها ٓر   د هف تهٓك
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 اإلطار اليظري والدراسات الشابكة

 أواًل: الشرانة اجملتنعية: 

ؿ الشراكة أشكآتىاكؿ ٌذا الهحكر هفٍـك الشراكة الهجتهعٓة، كأٌهٓتٍا، كأٌدافٍا، ك            
عات كالهجتهع الجاه بٓف التعاكف فْ الهعاصرةجٍات ىالتك ،الهجتهع الهحمْ كالجاهعاتبٓو 

 أتْ:كذلؾ عمِ الىحك  ،الهحمْ
 : اجملتنعية الشرانة -1

ْ الهشترؾ، التعاكىْ العهؿ صٓغ أرقِ الشراكة هف ُتعد  دخكؿ حٓث هتهٓزة صٓغة ٌك
ؾ تعطْ إذ هجتهعْ، أك خدهْ، أك استثهارم هشركع فْ طرؼ هف أكثر  فْ الكاهؿ الحؽ لمشٓر
ـ الهىتج، إلِ الفكرة هف الهشركع إدارة  إٓجابٓةػ أك سمبٓة تككف كٓفها الىتائج كحصد كالتقٓك

 العهؿ هراحؿ فْ دائهة ثابتة شراكة ٌْ بؿ ككفِ، فكرة، فْ اشتراؾ لٓست الشراكة إف بهعىِ
 (.8 :8.19 الذٓفاىْ،) الهختمفة كتفاصٓمً راكْاشتال

ْ تعىِ  ٓرجع أصؿ كمهة )الشراكة( فْ المغة الِ كمهة ) شرؾ ( ) بفتح حركفٍا ( ٌك
ْ  (، >88د.ت ،   الىصٓب ) البغدادم ، كهف ثـ فإف الشراكة كالشرؾ كالشركة بهعىِ سكاء ٌك

كٓف فْ البٓع كالهٓراث كخٛفً .كقد كرد فْ هختار الصحاح )الرازم ،  تعىِ هخالطة الشٓر
ؼ كشرفاء كأشراؼ، كهف  ;88، >><1 ( إف جهع كمهة)شرؾ ( ٌْ شركاء كأشراؾ هثؿ شٓر

( إف <.8-=.8، >><1هكس الهحٓط ) أبادم ، ثـ فالشراكة تعىْ التشارؾ كجاء فْ القا
الشراكة بهعىِ قد اشتركا كتشاركا كشارؾ أحدٌها أخر كجهعٍا شرائؾ فْ البٓع كالهٓراث ككرد 

ؾ ٌك  =889،  1..8فْ ) لساف العرب )  ( إف التشارؾ ٓعىْ الهشاركة فْ الغىٓهة كالشٓر
شراؾ  ؾ كا  كً كشٓر كها ٓقاؿ ىصر كأىصار ، كا٘شراؾ الهشارؾ، كشاركت فٛىا بهعىِ صرت شٓر

ؽ  ؽ هشترؾ أم طٓر ك الىصٓب كشركاء بهعىِ هستككف فْ الشْء كطٓر جهع الشرؾ ٌك
( إف ) شركة ( أم جعؿ لكؿ .=9،  8><1ٓستكل فًٓ الىاس كجاء فْ ) الهعجـ الكسٓط ، 

ؾ ،أك)أشركً( فْ أهري بهعىِ أدخمً  فًٓ ،كشاركً بهعىِ كاف  هىٍها ىصٓب فًٓ ،فٍك شٓر
كً، كشرؾ بٓىٍـ أم جعمٍـ شركاء ،كتشاركا  ، كالشراكة بٍذا الهعىِ تعىْ عقد بٓف  اشتركاك شٓر

قاؿ فْ الهصاٌرة رغبىا فْ شرككـ كصٍركـ أم هشاركتكـ  أثىٓف أك أكثر لمقٓاـ بعهؿ هشترؾ .ٓك
فْ الىسب كقد شركً فْ اٖهر إذا دخؿ هعً فًٓ كأشرؾ فٛف فٛىا إذا أدخمً هع ىفسً فًٓ 

ْ  اٚصطٛح فإف هفٍكـ ) الشراكة ( ٓعىِ أكثر هف عقد بٓف أثىٓف أك أكثر لمقٓاـ بعهؿ كف
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كد عمِ الهستكل الهحمْ أك ( تعىْ تضافر الجٍ  Partnersshipهشترؾ ، فالشراكة) 
 Effective، أك ا٘قمٓهْ فْ هكاجٍة  أم الهشكٛت الهجتهعٓة هف خٛؿ اتصاؿ فعاؿ )القكهْ

Communication  ل ) ( مكصكؿ إلِ اتفاؽ هع تعاكفCooperation  ِلمكصكؿ  ال )
( أـ تعاكف اٖهر همزها بعقد ) هشاركة رسهٓةصٓاغة  هقبكلة لٍذي الشراكة سكاء أكاف ٌذا 

ة أدكار جهٓع  اٖطراؼ  همـز بقٓـ  ) شراكة غٓر رسهٓة(   كتأتْ  الهشاركة فْ الهكارد كتقٓك
 Effective (،كصٚك إلِ الهشاركة الفعالة )  coordinationالهشاركة هف خٛؿ التىسٓؽ ) 

participation  كالسٓاسات كاٌٖداؼ  ط( فْ التىفٓذ الفعمْ فْ إعداد كتىفٓذ كهتابعة الخط
كالبراهج كالهشركعات كاٖىشطة . كهف ثـ فإف الشراكة تعىْ تعاكف كاٌتهاـ بتبادؿ اٖفكار 

ٚن إلِ بىاء عٛقات تعاكىٓة، فْ كجكد  الثقة الهتبادلة بٓف أطراؼ ٌذي الشراكة الهجتهعٓة، كصك
(  ٓشارؾ فٍٓا الشركاء فْ   Reflective  Conversationهتضهىة هحادثات تأهمٓة ) 

ز الثقة كالقىاعة كالحفز  ا كالهساعدة كتعٓز ٌر هكاجٍة الهشكٛت كتحدٓث الخبرات كتطٓك
 . Minnes )(   Reflective Practiceبٓف الشركاء )  كالههارسات التعاكىٓة كالهتبادلة

1995,p886 )  ء الشركاء، إلِ جاىب ا٘سٍاهات . تعكٓضان لجكاىب القصكر بٓف ٌٚؤ
 الهتبادلة التْ تسهح بالتجدٓد كالتحدٓث فْ ا٘عداد كالتخطٓط لدعـ البراهج كتىفٓذٌا. 

كً كػػاف أم شػػاركً ٓقػػاؿ لغػػة: كتعػػرؼ الشػػراكة        فٓػػً أدخمػػً أم أهػػري فػػْ كأشػػركً شػػٓر
كان  هىٍها كؿ كاف أم الرجٛف كاشتراؾ ؾ لٕخر. شٓر ػا تجػاري فػْ غٓري الهشارؾ تعىْ كالشٓر  كىحٌك

 .(898-891: ...8الكجٓز، الهعجـ)
 الشػػركة: شػػرؾ هػػف الشػػراكة العػػرب لسػػاف فػػْ هىظػػكر ٖبػػف جػػاء كهػػا: الشػػراكة لغػػةن  
كٓف هخالطة: سكاء كالشركة  كتشػاركا الرجٛف اشترؾ دكق تشاركىا، بهعىِ اشتركىا: ٓقاؿ. الشٓر
 (.=889 :1..8 هىظكر، ابف. )أخر أحدٌها كشارؾ

كههػا سػػبؽ ٓتضػح إجهػػاع أغمػب الهراجػػع عمػِ ضػػركرة كجػكد طرفػػْ أك أكثػر لٓتحقػػؽ 
 هصطمح الشراكة، حٓث أف لكؿ طرؼ دكري كحقكقً ككاجباتً.

  :الشرانة  -8
 كفْ هشكمة أم هكاجٍة فْ كالخٓرم كاٌٖمْ الخاص القطاع هع الحككهة جٍكد تضافر  

ا الخبرات تحدٓث ٌر  أراء فْ التبادؿ خٛؿ هف كذلؾ الهشاركة اٖطراؼ جهٓع أدكار كتقكٓة كتطٓك
ضا الشركاء لدل الهتاحة كا٘هكاىات الهكارد كفْ كتكاهمٍا كالخبرات كاٖفكار  بٓف القصكر لجكاىب كتعٓك
ء  .(;8: ...8هحركس،) الشركاء ٌٚؤ
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زم )كأشار ٓعقكبْ         هع أكثر أك طرؼ اشتراؾ فٍٓا ٓتـ ٌادفة ( عمِ أىٍا عهمٓة8: :..8كعٓز
 كاىت سكاء آخر، خدهْ أك إىتاجْ ىشاط أم أك جدٓدة، سمعة بإىتاج لمقٓاـ كطىْ أك هحمْ طرؼ

 هشتركا، استثهارا الشراكة ٌذي كتعد باٖفكار، أك بالتكىكلكجٓا، أك الهاؿ، رأس فْ الهشاركة
 الشركاء، بٓف فٓها التعاكف عمِ قائـ أكثر، أك طرفٓف بٓف اتفاؽ أك عقد فع عبارة فالشراكة
تعمؽ ع) إىتاجْ بىشاط ٓك ة أك خدهٓة، عمهٓة، أك كصىاعٓة، تكىكلكجٓة هشآر  كعمِ ،(تجآر
 فْ هىٍها كؿ هساٌهة عمِ فقط التعاكف ٌذا ٓقتصر ٚك  هشتركة، كهمكٓة كدائـ، ثابت أساس
ى ،(الهمكٓة) الهاؿ رأس  براءات كاستخداـ ا٘ىتاج بعهمٓة الخاصة الفىٓة الهساٌهة فْ هاكا 

ة، كالعٛهات اٚختراع  كهراحؿ عهمٓات كافة فْ الهساٌهة ككذا التكىكلكجٓة، كالهعرفة التجآر
ؽ ا٘ىتاج  طبقا التعاكف ٌذا هف تتحقؽ سكؼ التْ كاٖرباح لمهىافع الطرفاف كتقاسـ كالتسٓك
 كالفىٓة. لٓةالها هىٍها كؿ هساٌهة لهدل

 هشترؾ بعهؿ لمقٓاـ أكثر أك طرفٓف بٓف بأىٍا عقد( ;1 :=..8) القحطاىْ كعرفٍا     
 اتصاؿ خٛؿ هف هشكمة أم هكاجٍة فْ الخاص القطاع هع الجاهعات جٍكد تضافر تعىْ كها
 هشاركة) بعقد همزها اٚهر ٌذا أكاف سكاء الشركة لٍذي هقبكلة كصٓاغة اتفاؽ الِ لمكصكؿ فّعاؿ

 أطراؼ كطهكحات أٌداؼ لتحقٓؽ كذلؾ (رسهٓة غٓر شراكة) بقٓـ همزها تعاكىٓا أـ( رسهٓة
 .الشراكة

 أساسػٍا ٓكػكف كالتػْ العاهػة، الفائػدة لتحقٓػؽ ىتٓجة أكثر، أك طرفٓف بٓف عٛقة تعىْ فالشراكة:
 ٓـبتقػػد طػػرؼ كػػؿ ٓقػػـك حٓػػث التكاهػػؿ، عمػػِ ٓعتهػػد الػػذم الهتبػػادؿ كالعطػػاء كاٚحتػػراـ الهسػػاكاة
ة هادٓة إهكاىات  ٚ هتكافئػة عٛقة فٍْ اٌٖداؼ كتحقٓؽ العائد لتعظٓـ هىٍا جزء أك كفىٓة كبشٓر
 كالهصػالح كاٌٚتهاهػات كالتكقعػات اٌٖػداؼ تحدٓػد فػْ ٓسٍـ هها أخر، عمِ طرؼ فٍٓا ٓسٓطر

ف كشركاء بٓىٍـ الهشتركة كالهسؤكلٓات  . (1.1 :8.19طً،) هتسآك
فتتخذ صكران هتعددة تشهؿ شراكة الجاهعة كالهجتهع فْ دراسة أها الشراكة الهجتهعٓة 

ر الهستهر فْ جهٓع  ة، كالعهؿ عمِ إٓجاد الحمكؿ كالتطٓك احتٓاجاتً كقضآاي الهجتهعٓة كالتىهٓك
 ىكاحْ الحٓاة.

 الحدٓثة لٙدارة هكّهمة عهمٓة" بأىٍا الهجتهعٓة الشراكة( =8.1:قىاكم) كعّرفٍا  
س  الهحمٓة كالٍٓئات الهؤسسات بٓف التكاصؿ عمِ تقكـ بحٓث رشٓدال الحكـ هبادئ كتكٓر

 بشأف الهكاطىٓف هف هدخٛت كتقدٓـ الطرفٓف، بٓف الهعمكهات تبادؿ عمِ كتعتهد كالهجتهع،
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 أك السٓاسات كضع أك القضٓة، تمؾ بشأف قراران  كالٍٓئات الهؤسسات تمؾ اتخاذ قبؿ ها قضٓة
 ".القرار ٖخذ اتجاي تحدٓد

ؼ الشراكة فْ هجاؿ كتعرّ صكر الهشاركة الشراكة فْ هجاؿ البحث العمهْ،  كهف أبرز
ؿ اٖجؿ ٓعكد بالىفع عمِ جهٓع اٖطراؼ، كتٍدؼ الشراكة أىالبحث العمهْ: ب ٍا استثهار طٓك

ر كاقتصادٓات الهعرفة بهشاركة الهؤسسات التْ  الهجتهعٓة إلِ تحقٓؽ التهٓز فْ البحث كالتطٓك
بهشاركة تمؾ اٖطراؼ التْ هف ك جراء البحث هف حٓث الدعـ كالتىفٓذ، لٍا تأثٓر هباشر فْ إ

أف تتأثر بهخرجات ٌذي البحكث هعرفٓان كفىٓان كاقتصادٓان، كٓتـ ذلؾ بتضافر الجٍكد  ؤّهؿاله
الهجتهعٓة كالبحثٓة لتكفٓر هدخٛت عٓىٓة أك غٓر عٓىٓة ٘حداث التحسٓف الهطمكب فْ جكدة 

 (.:8: ;..8هٍىا،  (العهمٓة البحثٓة
فات السابقة ٓغمب عمِ الشراكة الهجتهعٓة فْ هجاؿ البحث العمهْ،    هف خٛؿ التعٓر

كجكد هراكز كجٍات هتخصصة فْ البحث العمهْ تهتمؾ الهعرفة كالهٍارة كا٘بداع، كالطرؼ أخر 
 ٓهثؿ الهجتهع بقطاعاتً الهختمفة كالتْ تستفٓد هف هف ىتائج البحكث العهمٓة لحؿ الهشكٛت

ر أدائٍا فْ ظؿ التغٓٓرات الهتسارعة.  التْ تعاىْ هىٍا أك تطٓك
 :احمللي واجملتنع اجلامعات بني اجملتنعية الشرانة أٍداف •
 :أتْ إلِ الهحمْ كالهجتهع الجاهعات بٓف الشراكة تٍدؼ  
 .لٍا الهىاسبة الحمكؿ إٓجاد فْ كالهساٌهة كاقعٓة هشكٛت هع التعاهؿ هف الباحثٓف تهكٓف. 1
 .الهجتهع كهؤسسات الجاهعات بٓف الهستهر كالتىسٓؽ اٚتصاؿ ٓضهف ىظاـ إلِ التكصؿ. 8
ر فْ الهجتهع بهؤسسات الهتاحة كا٘هكاىٓات الهكارد هف ا٘فادة ضهاف. 8  . البحث هىظكهة تطٓك
ؽ أعضاء دكر تكاهؿ. 9  عىً ٓىتج كالذم الهستفٓدة، كالجٍات الداعهة كالجٍات البحثْ الفٓر

 إلِ ٓؤدم هها كاحدة، بكتقة فْ البحثْ لمهشركع الهتاحة كا٘هكاىات الخبرات فةكا جهع
 .الجكدة عالٓة هخرجات

د ٚكتساب لمباحثٓف فرص تكفر. :  ٌـ الذٓف الهشاركٓف الباحثٓف هف كالهٍارات الخبرات هف الهٓز
 (.<: 8.18جهعة،. )كدرآة هعرفة أكثر

  :احمللي اجملتنع ومؤسشات تاجلامعا بني اجملتنعية الشرانة أٍنية-3
 :ٓأتْ فٓها الشراكة أٌهٓة إلِ( :;: <..8) دكركرم ٓشٓر  
 ٓعتهد كتكظٓفٍا الهعرفة ىقؿ ٓتـ حٓث كالتكىكلكجٓا الهعرفة قكاعد عمِ ٓعتهد العهؿ أصبح -1
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 .تطبٓقٍا كهٓادٓف العمهْ البحث هراكز عٛقة عمِ
 ارتفاع لضهاف ٚزهة ضركرة الهستهر التعمٓـ هبدأ جعؿ كالتقىْ الهعرفْ التقدـ سرعة إف -8

 .كالهجتهع اٖداء هعدٚت
ت ككسائمً كأدكاتً الهجتهع أسالٓب تهر -8  أحدث هها الهستهر التطكر بسبب هستهرة بتحٚك

ٛن   .العهالة ٌٓكمة فْ خم
 كهان د الجاهعات تككف أف ٓجب ثـ كهف تكىكلكجٓة هعرفٓة فجكة كالتخّمؼ التقّدـ بٓف الفجكة إف -9

 .الهستقبؿ كتستشرؼ التقّدـ، عمِ الهجتهع هؤسسات هىٍا تطؿ التْ الىافذة ٌْ
 :احمللي واجملتنع اجلامعات بني اجملتنعية الشرانة أشهال

هكف الخاص كالقطاع الجاهعات بٓف لمشراكة ىكع هف أكثر كجكد الِ اٖدبٓات تشٓر    ٓك
 :ٓمْ فٓها ذلؾ تكضٓح

ىقسـ الشراكة أطراؼ بٓف الهبـر اٚتفاؽ ىكعٓة ِعم ٓعتهد :اٖكؿ التصىٓؼ - أ  :إلِ ٓك
 رسهٓة كثائؽ خٛؿ هف رسهٓا قاىكىٓا شكٛ الشراكة تتخذ كفٓة: لمشراكة الرسهْ الىهط -

 .هكتكبة
 قصٓرة أخرل عهؿ أك عٛقات ٖىشطة شكٛ الشراكة تتخذ كفٓة: لمشراكة الرسهْ غٓر الىهط -

 .هكتكبة كثائؽ تتضّهف أف دكف
 عمِ تحتكم هكتكبة رسهٓة تفاٌـ لهذكرة شكٛ الشراكة تتخذ كفًٓ: التفاٌـ هذكرة هطى -

حات ضة تصٓر  (8<1::..8ٌاشـ،.)الشراكة اطراؼ بٓف التعاكىٓة بالعٛقات عٓر
ىقسـ الشراكة أجمٍا هف كجدت التْ اٌٖداؼ ىكعٓة عمِ ٓعتهد: الثاىْ التصىٓؼ- ب  :إلِ ٓك
 لحػؿ الخػاص القطػاع أك الجاهعػة هػف الطػرفٓف أحد لحاجة كفقان  كتتخذ: فٓفالطر  أحادٓة أك فردٓة شراكة- 

 .الشراكة لطرفْ هشتركة فكائد كتحقؽ هحددة ككاضحة هشكمة
 الهدل بعٓدة اٌداؼ كلدٍٓا بالتعقٓد تتصؼ عدٓدة اطراؼ فٍٓا كٓشترؾ: اٖطراؼ هتعددة شراكة- 

هكف ؿ الهدل عمِ تحقٓقٍا ٓك ْ الطٓك ؿ كالتزاـ شاهؿ تعاكف الِ تحتاج ٌك  كؿ هف اٖهد طٓك
 .(<9ص:8.18 العتٓبْ،.)اٖطراؼ

ىقسـ طبٓعة عمِ ٓعتهد: الثالث التصىٓؼ-ج  :الِ الشراكة ٓك
 كتككف أطرافٍا بٓف تشاركْ أساس عمِ الشراكة كتىظٓـ إدارة حكؿ كتدكر: تعاكىٓة شراكة-

 .افقٓة اٖطراؼ بٓف العٛقة
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 بٓف العٛقات كتككف الطرفٓف عقد بهكجب الخدهات تكصٓؿ بترتٓبات كتعىِ: تعاقدٓة شراكة -
 .(<ص:<..8، دكركرم.)عهكدٓة الشراكة اطراؼ

ىقسـ الشراكة أطراؼ ىكعٓة عمِ ٓعتهد: الرابع التصىٓؼ-د  :إلِ ٓك
ْ الشراكة طرفْ أحد الحككهة تككف الىكع ٌذا كفْ: الحككهٓة الشركات- ؿ تقكـ التْ ٌك  بالتهٓك

عاتكالتش القكاعد كتضع  .لمشراكة الهىفذة الهؤسسات كتمـز تهكلٍا التْ لمشراكة القاىكىٓة ٓر
ْ: الهجتهع حكؿ الهتهركزة الشراكات-  جهٓع فْ بفاعمٓة الهجتهع فٍٓا ٓشترؾ التْ الشراكة ٌك

ذا عهمٓاتٍا ا هف أكثر الهجتهع فْ تأثٓر لً الىكع ٌك  .الهىفذة الهؤسسات عمِ تأثٌٓر
ْ: الخاصة الشركات-  الشراكة طرفْ أحد الخاصة الهؤسسات فٍٓا تككف التْ شراكاتال ٌك

ْ  .(.1; :>..8طً،) هىٍا تعاىْ هعٓىة هشكٛت حؿ هقابؿ التهكٓؿ بعهمٓة تقـك التْ ٌك
  :اجملتنع احملليو اجلامعات بنيالشرانة اجملتنعية  أشهال* 

ٚن هتعددي هىٍا: )خ  : 8.11ضر،تتخذ الشراكة بٓف الهجتهع الهحمْ كالجاهعات أشكا
1= -1>) 

الجاهعات كالهجتهع بٓو الشراكة  شَٓعا فْؿ اٖشكاأكثر ٌَْ : البحكث الهدعكهة  -
ؿ هشاكلحؿ بحَث عمهٓة ؿ بتهَٓالهجتهع الهحمْ قٓان هىشآت ؿ ٛػَتتن هو خالهحمْ، 
 لصالح الهجتهع.أَ لصالحٍا هحددة 

ْ البحكث التْ تخدـ أٌداؼ كهىافع خاصة له :البحكث التعاقدٓة - ىشأت الهجتهع ٌك
 بحَث فْ أىشطة َهجاٚت هعٓىة.الجاهعات لتىفٓذ هع لمشراكة حٓث تسعِ الهحمْ؛ 

ة - س لمعهؿ كخبػراء ٌٓئة أعضاء حٓث تتن إعارة بعض : الخدهات اٚستشآر أَ هستشارٓو التدٓر
هع َضع ا٘هكاىات العهمٓػػػػػػػػة التعمٓهٓػػػػػػػػة، بها ٚ ٓتعارض هع سٓر الهىشػػػػػػػػأت غٓر هتفرغٓو  فْ 

لتمبٓػػة هىٍا لٛسػػتفادة َقَاعد بحثٓة ؿ هو هختبرات َهعاهالجاهعػػات ة فْ لفىٓػػة الهتػػكفرالعمهٓػػة كا
 لمتعاكف.َفق أطر َصٓغ هحددة الهىشأت احتٓاجات 

ضٓة ػقؿ بحث عمهْ ٓتىاَلدعـ الهىشآت تتضاهو فًٓ هجهَعة هو الشكؿ ٌَذا  التضاهف: -
ؿ لمبحث الذم غطٓة َتقَن بتلمصالح الهشترؾ لٍذي الهجهكعة هف الهىشأت، ة ػفىٓ التهٓك

 بتىفٓذي ٘حدل الجاهعات. ٓعٍد 
الهمكٓة عمِ حق تجارّ فْ ت آؿ الهىشتحصالشراكة هو الىكع بهَجب ٌذا  التراخٓص: -

ة التْ الهىشأت ان ػبعد قٓالهبٓعات، رسَن ترخٓص أَ ىسبة هو ؿ هقابلمجاهعة تعَد  الفكٓر
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ؿ الفكرة    هىتج جدٓد.  إلِ أَ اٚختراع بتحٓك
صر ػػػػد عىػػػػد تزآػػػػها ٓحدث عىالشػػػراكة غالبػػػا هو أىَاع الىػػػكع ٌَذا  الشػػػركات:ٓس تأس -

ف، ة الهخػػػػاطر فْ البحػػػػكث عو التقىٓػػػػة الىاتجػػػػة خصَصًا عىدها تكَو لػػػػدل الهسػػػػتثهٓر
ؾ َن ػػػفتقاٖكلػػِ، هراحمٍا  ف هع الجاهعػػة الهتجػػددة بالػػدخكؿ كشػػٓر فْ تأسٓس الهسػػتثهٓر

 الشركات لتىفٓذ البحث.
اٌج التعمٓهٓػة الهىػفْ إىجاز الجاهعػات اٚقتصادٓة هع الهىشػأت تتعاَو  كىْ:التعمٓـ التعػا -

فترات ؿ الطػٛب الجػاهعٓكف ٓتباد حٓثالهىشػأت؛ فْ العهػؿ عمِ هتطمبات الطٛب درٓب ػبت
لهعآشػػػػة فرصة الهجػػػػاؿ َٓعد ٌذا ، َفق هىٍج هىظنالدراسػػػػة رات  هو ػػػػػَفتالعهػػػػؿ هو 

ء الطػٛب لمعهػؿ لػدٍٓـ  ترشٓح بعض العهػؿ باب أىً ٓتٓح ٖرالطٛب لبٓئة العهؿ، كها  ٌػٚؤ
 التخرج.بعد 

ىح خاصة ػو هػارة عػٌَْ عب "كرسْ البحث:"٘ستحداث كالتبرعات الهخصصة  الهىح -
لمقطاع الخاص ة ػة همحػحاجػؿ إٚ أىٍا قد ٚ تهث  ؛الهجتهع الهحمْتخدن أٌداف تٍن 

 هباشر.   ؿ بشك
الهؤسسات اٖكادٓهٓة لىهاذج التْ َضعتٍا َا القكاعد كالمكائح ٍهالعدٓد ٌىاك ك 

ٚبتكارات  ٓةشالفكالهمكٓة  قىفحهآة حقلتحكـ الشراكة بٓف الجاهعة كالهجتهع الهحمْ، 
 إو مبتحاكؿ الجاهعات تحقٓقً بها تصدري هف لكائح، اٖساسٓة التْ الهٍهة ٌْ الجاهعات 
 سساتؤخاص أَ ه اعطق سساتؤهكاىت ء ، سكاءخارجٓة سساتؤهىٍا ٓمجأ إلِ هالبعض 

 (.  18-11: ;198)طٓب، لهساعدتٍا فْ ٌذي الهٍهةٓة شخٓ
عددان هف الخطكات لتحقٓؽ شراكة هجتهعٓة ) (Bruce L. Mallory2002كحدد  

:ْ  فاعمة ٌك
ر إجراءات ككسائؿ التحكؿ هف اٚتجاي الىهطْ فْ الشراكة إلِ الشراكة الهجتهعٓة  - تطٓك

 ؼ فْ جهٓع تفاصٓؿ الشراكة.الهتبادلة هف خٛؿ إشراؾ كؿ اٖطرا
جهع كتهٓٓز كىشر أفضؿ الههارسات الهتعمقة بكؿ جكاىب الشراكة، كتحدٓد اٖىشطة  -

 الٛزهة.
ر العٛهات الهرجعٓة كهؤشرات الشراكة الهتهٓزة. -  تطٓك
ىشر كؿ الهصادر الهتاحة لدل أطراؼ الشراكة هتضهىة الهىشكرات عمِ اٚىترىت  -
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 كالهؤتهرات.
ر البراهج  - ر جكاىب تطٓك ة التْ ٓقدـ هف خٛلٍا اٚستشارات الٛزهة لتطٓك اٚستشآر

 الشراكة، كهكاجٍة الهشاكؿ، كتذلٓؿ الصعاب.
كلذا ٓرل الباحث إف الخطكات تتحكؿ بالشراكة ىحك هشاركة كؿ اٖطراؼ الهعىٓة، كها   

تستىد  ٓضٓؼ أف تككف ٌذي الشراكة تبدأ كهقترحات هف أم طرؼ هف أطراؼ الشراكة كأف
 ٚحتٓاجات الجٍات الهستفٓدة كأكلكٓات التىهٓة.
 :دة بني اجلامعات واجملتنع احملليثاىيا: جتارب الشرانة اجملتنعية املتجد

متمبٓة إف تحمٓؿ التجارب فْ الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات كالهجتهع الهحمْ ل  
ر الشراك اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة عد أسمكب تحمٓؿ هف أبرز هقكهات تطٓك ة الهجتهعٓة، ٓك

الىظـ هف اٖسالٓب التحمٓمٓة التْ تسٓر كفؽ خطكات هحددة، كها ذكر الغاهدم 
( بأىٍا تبدأ كصؼ الىظاـ كذلؾ هف خٛؿ كصؼ الحالة الراٌىة ثـ تحمٓؿ 91::8.1كعبدالجكاد)

بٓف الجاهعة الهجتهعٓة لشراكة العقبات كالهعكقات التْ تعٓؽ ا تعّرؼ خٛؿ الىظاـ كذلؾ هف
كالهجتهع الهحمْ ثـ تصهٓـ ىظاـ الشراكة فْ ضكء ىقاط القكة كالضعؼ كهعالجتً هف خٛؿ 

 .البدائؿ كالتجارب الدكلٓة الرائدة 
 :التجارب احمللية

ْ التد  س ٓقكـ التعمٓـ الجاهعْ فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة عمِ ثٛث كظائؼ ٌك ٓر
ر الشراكة فأىً ٚ ٓهكف الفصؿ بٓىٍا بؿ ، فعىد اكالبحث العمهْ كخدهة الهجتهع لقٓاـ بتطٓك
س تصب فْ خدهة الهجتهعٖف البحث كالتد، ٓجب الىظر الٍٓا ىظرة هتكاهمة  ، كها إفٓر

س كهخرجات التعمٓـ فْ خدهة الهجتهع كا ر الهجتهع ٓقكـ عمِ الربط بٓف التدٓر لبحث تطٓك
ا ، بالتالْ ٓهكف دكر الجاهفْ هعالجتً هشكٛتً كقضآاي عة هؤثر فْ تحقٓؽ التىهٓة باعتباٌر

 .(< ::..8ف،)السمطا حد هؤشرات التىهٓةأ
 : سعود امللو جامعة جتربة-1

ػاض، هدٓىة فْ سعكد الهمؾ جاهعة تقع     بمػغ ـ،>:<1 عػاـ افتتحػت الٓر  كمٓاتٍػا عػدد ٓك
ػػػة، العمهٓػػػة التخصصػػػات هػػػف هختمػػػؼ كمٓػػػة88  العربٓػػػة الههمكػػػة حككهػػػة خصصػػػت كلقػػػد كالىظٓر

 بػراءات تسػجٓؿ فػْ عربٓػا اٖكلػِ كتعػد الدكلػة، هٓزاىٓػة هػف? 1 ٓعػادؿ ها الجاهعة لٍذي دٓةالسعك 
كا فْ اٚختراع  هسػجمة اختػراع بػراءة عمػِ الجاهعػة ٌػذي أسػاتذة هػف عػدد حصػؿ كهػا كأركبػا، أهٓر
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 ضػـت العالهٓػة، فٓصػؿ الهمػؾ إقمٓهٓػان كعالهٓػان كجػائزة هرهكقػة عمهٓة جكائز كعمِ كعالهٓان ، هحمٓان 
 هحفظػػة كتهتمػػؾ الصػػحٓة، الخػػدهات لتقػػدٓـ جػػاهعٓٓف هكتبػػة، كهستشػػفٓٓف 11 هػػف أكثػػر الجاهعػػة

ة ػػة اسػػتثهآر ر، الهمٓػػار تتجػػاكز كقفٓػػة عقآر ر همٓػػار:8 إلػػِ  تصػػؿ ٖف  كتسػػعِ دٚك  بحمػػكؿ دٚك
 الهىظهػػػات بعػػػض قبػػػؿ هػػػف دكلػػػْ باعتهػػػاد  الجاهعػػػة كمٓػػػات بعػػػض تتهتػػػع كهػػػا ـ،.8.9 عػػػاـ

 العػػالـ جاهعػػات هسػػتكل عمػػِ>88 الهركػػز عمػػِ سػػعكد الهمػػؾ جاهعػػة حصػػمت كلقػػد الهتخصصػػة،
 ،(top universities,2017)ـ;8.1-ـ:8.1 لعػاـ العػالهQSْ هؤشػر كفػؽ عربٓػا، كالثالثػة

 The World's Top Universities In 2017 - Forbes •(.>8.1اٚقتصادم،)
 فٍػْ ، اٌتهاهٍػا جؿ العمهْ بحثال تكلْ سعكد الهمؾ جاهعة أف إلِ(  ٌػ >191)  الفٓصؿ أشار
 الجاهعػة كمٓػات هػف كمٓػة كػؿ فْ ٓكجد حٓث ، البحكث هراكز خٛؿ هف البحث كدعـ بتشجٓع تقـك
ة هٓزاىٓة لً تخصص لمبحكث هركز  البػاحثٓف بػدعـ الهراكػز ٌذي كتقـك ، الجاهعة هٓزاىٓة هف سىٓك
ػؽ عػف ة الكػػكادر كتػكفٓر ، الهسػػاىدة الخػدهات ككافػة ، العمهٓػػة اٖجٍػزة تقػػدٓـ طٓر مػػة البشػٓر  الهٌؤ
 ، البػػاحثٓف كهسػػاىدة لػػدعـ أخػػرل بهجٍػػكدات الجاهعػػة تقػػـك كهػػا ، كهسػػاعدٍٓـ البػػاحثٓف هػػف لٍػػـ

 ٖعضػاء الفرصػة إتاحػة هػع ، كالجاهعػة كالكمٓػة القسـ هستكل عمِ البحكث ٖحسف جكائز فترصد
س ٌٓئة  .  العمهٓة كالمقاءات كالىدكات الهؤتهرات بحضكر التدٓر
 تقػػٓـ إىٍػػا إذ الهجػػاؿ، ٌػػذا فػػْ هتعػػددة قىػػكات لمجاهعػػة أف إلػػِ أٓضػػان  الفٓصػػؿ كأشػػار  

 خبراتٍػػا هػػف لٛسػػتفادة الههمكػػة، كخػػارج داخػػؿ عػػدة كبحثٓػػة عمهٓػػة هىظهػػات هػػع تعػػاكف عٛقػػات
ػػا كهػف الحككهٓػػة، كالهؤسسػات كػػالكزارات كتجاربٍػا ػز عبػػد الهمػؾ هدٓىػػة أبرٌز  كالتقىٓػػة لمعمػػـك العٓز

ؿ تقـك التْ ع هف العدٓد بتهٓك  .التىهٓة بخطط الهرتبطة كالدراسات البحكث هشآر
 عػػف الهتخصصػػة، العمهٓػػة كالهعاٌػػد الجاهعػػات هػػع الجاهعػػة فتتعػػاكف الخػػارج فػػْ أهػػا  

ػػػؽ ف، اٖسػػػاتذة كاستضػػػافة الجاهعػػػة، هىسػػػكبْ هػػػف العدٓػػػد ابتعػػػاث طٓر  الىػػػدكات كحضػػػكر الزائػػػٓر
ىتػاجٍـ إبػداعٍـ درجػة رفػع أجػؿ هػف كاٖجىبٓػة ةالعربٓػ البمػداف فْ تقاـ التْ كالهؤتهرات  العمهػْ كا 

 تقػػدٓـ خػػٛؿ هػػف الجاهعػػة تخصصػػاتٍـ، كتسػػعِ هجػػاٚت فػػْ جدٓػػد كػػؿ عمػػِ اطٛعٍػػـ خػػٛؿ هػػف
ة خػػػدهاتٍا ػػػادة اٖداء رفػػػع إلػػػِ كالخاصػػػة العاهػػػة لمهؤسسػػػات اٚستشػػػآر  كاقتػػػراح ، ا٘ىتاجٓػػػة كٓز
ػػة الفىٓػػة لمهشػػكٛت الحمػػكؿ ػػؿ هصػػادر تتىػػكع كهػػا كا٘دآر  الهمػػؾ جاهعػػة فػػْ العمهػػْ البحػػث تهٓك
هكف سعكد،  :   التالٓة الهصادر فْ تصىٓفٍا  ٓك
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 . اجلامعة ميزاىية مً العلني البحح بيد مً متويل

ػػػػؿ - ة البحثٓػػػػة التعاقػػػػدات هػػػػف تهٓك  كالدراسػػػػات لمبحػػػػكث اهلل عبػػػػد اٖهٓػػػػر لهعٍػػػػد كاٚستشػػػػآر
ة  .  اٚستشآر

 كالهىح التبرعات -
ز عبد الهمؾ هدٓىة هف الهقدهة الهىح براهج -   .  كالتقىٓة لمعمـك العٓز
 فقػػد كالخدهٓػػة، ا٘ىتاجٓػػة القطاعػػات هػػع العٛقػػة بتكثٓػػؽ الجاهعػػة اٌتهػػاـ هػػف كاىطٛقػػان   

ة كالدراسات لمبحكث اهلل عبد اٖهٓر هعٍد أىشأت  فػْ ٓركػز الػذم ، ٌػػ >191 عػاـ فػْ اٚستشػآر
ؽ عمِ أعهالً ػؿ هصػادر ٓكفػؿ بهػا لمجاهعػة العمهْ البحث تسٓك  أغػراض كافػة لخدهػة جدٓػدة تهٓك
 (. ٌػ 1981 ، كآخركف السدراىْ. ) الجاهعة فْ العمهْ البحث
 العزيز: عبد امللو جامعة جتربة -2

ز عاـ الهمؾ جاهعة أىشئت   ْ ـ>;<1 عبدالعٓز  الغربٓة الهىطقة فْ جاهعة أكؿ ٌك
ز الهمؾ جاهعة تحتؿ السعكدٓة، العربٓة الههمكة هستكل عمِ جاهعة كثاىْ  الهكاىة عبدالعٓز
 العمهٓة الكمٓات عدد حٓث هف كالتكىكلكجٓا العمكـ هستكل عمِ الههمكة جاهعات بٓف اٖكلِ

ز ػالهمؾ بجاهعة العمهٓة اٖقساـ عدد فْ أف أٓضا كتتهٓز الهتخصصة،  هف أكثر ٓهثؿ عبدالعٓز
 كمٓاتٍا بعض براهج تهٓز ذلؾ إلِ كٓضاؼ الههمكة، بجاهعات العمهٓة اٖقساـ عدد إجهالْ ىصؼ
 البراهج ذلؾ عمِ هثاؿ كأكضح العربْ، كالعالـ الههمكة جاهعات فْ الهقدهة العمهٓة البراهج عف

 الجافة الهىاطؽ كزراعة كالبٓئة اٖرصاد ككمٓة اٖرض عمكـ ككمٓة البحار عمـك لكمٓة التخصصٓة
 (<18: ;..8العٓسِ،سحاب،.)البٓئة تصاهٓـ ككمٓة
ز عبد الهمؾ جاهعة فْ العمهْ البحث دعـ حكرٓته حٓث   ف فْ العٓز  :  ٌها هصدٓر
 .الجاهعة هف الدعـ -
 . التعاقدٓة البحكث الجاهعة خارج هف الدعـ -
 العمهٓة لمبحكث الجاهعة دعـ طرؽ( ٌػ <191) التركستاىْ حدد السٓاؽ ٌذا كفْ  

 داخؿ هف الهدّعهة البحكث :التالٓة الخطكات خٛؿ هف العمهْ البحث كخدهة كالتعاقدٓة،
 داخؿ هف الهدعهة البحكث إدارة خٛؿ هف بالجاهعة العمهْ البحث هجمس ٓقكـ: الجاهعة
س ٌٓئة أعضاء هف الهقدهة البحكث بدراسة. هتخصصة كإدارة. الجاهعة  كمٓات كافة هف التدٓر
 هكاىاتا٘ ضكء عمِ بحث كؿ لدعـ هٓزاىٓة تحدٓد ٓتـ البحكث تمؾ تحكٓـ كبعد الجاهعة،
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ا ٓهكف ٚ لمجاهعة همكا البحكث تمؾ ىتائج كتبقِ الهتاحة،  إلِ الرجكع بعد إٚ تداكلٍا أك ىشٌر
 .العمهْ البحث هجمس

 العاملية:التجارب  -
التجارب العالهٓة الرائدة كالتْ تهثؿ بدائؿ لمشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات كالهجتهع         

 لخاصة.الهحمْ بكافة قطاعاتً الحككهٓة كا
 االمريهية. املتحدة الواليات يف احمللي واجملتنع اجلامعات بني الشرانة: أوال •

كٓة كالهجتهع كالشراكة ٓعد التعاكف        بكافة قطاعات العاهة  بٓف الجاهعات اٖهٓر
كا استطاعت كالخاصة، فقد جٍٓا جكدة تحسٓف أهٓر ؽ عف التكىكلكجٓة الهجاٚت كخاصة خٓر  طٓر

  البدآة كاىت حٓث ، الخاص كالقطاع الصىاعٓة الهجتهع بهؤسسات كربطً لتعمٓـبا اٌتهاهٍا
 كىتج  الخاص كالقطاع الجاهعات بٓف الشراكات بدعـ ٍٓتـ ـ89<1 عاـ ربحْ غٓر هعٍد بإىشاء
 الشراكة جعمت ،كالتْ بالتجدٓد تٍتـ التْ الصىاعٓة الهؤسسات هف العدٓد اىضهاـ تزآد  ذلؾ عف
كٓة بالتجار  أٌـ هف ف  القرف فْ الىاجحة اٖهٓر  العمهْ لمبحث هتكاهمة هىظكهة هككىً العشٓر

ادٓا هكاىا تحتؿ جعمٍا هها هىٍا، كاٚستفادة  خدهة فْ هٍـ دكر هف تقدهً لها العالـ فْ ٓر
ة كهىتجات اختراعات الِ العمهٓة الهعرفة تحّكؿ أف استطاعت التْ الهجتهع . تجآر

   (.=:8: >8.1حسف،)
 كدراسة ،(8.11)هعآعة كدراسة ،(8.18)الحارث دراسة أشارت دكق    

 كا٘قمٓهٓة العالهٓة التجارب هف ىهاذج إلِ( .8.1)الحآس كدراسة ،(ق.198)القكصْ
كٓة الجاهعات تحتؿ: أتْ التسمسؿ كفؽ استعراضٍا ٓتـ كالتْ كالهحمٓة  هكقعنا عاهة بصفة اٖهٓر
 حٓاة فْ ٌاـ دكر هف بً تقـك لها كذلؾ العالـ، دكؿ ؼهختم فْ اٖخرل الجاهعات بٓف قٓادٓنا

كْ، الهجتهع ىتاجٓتً، الكطىْ اٚقتصاد كفاءة رفع فْ بً تسٍـ كها اٖهٓر  أف استطاعت حٓث كا 
ة فائدة ذات كعهمٓات كهىتجات اختراعات إلِ العمهٓة الهعرفة تحّكؿ  ٌذي ىجاح عكاهؿ كهف تجآر

س، ٌٓئة أعضاء ذبكج الهتطكرة، الهرافؽ بىاء الجاهعات ؿ التدٓر  كقد العمهٓة، البحكث كتهٓك
كبٓف العمهاء ٌجرة فْ ذلؾ أسٍـ ٓات إلِ الهٌك كٓة الهتحدة الٚك  .اٖهٓر
كٓة الجاهعات هعظـ ٓهٓز ها أٌـ كلعؿ      حٓث الهجتهع، عمِ الكاسع اىفتاحٍا ٌك اٖهٓر
 الهؤسسات هف كثٓر لصالح ٍاككرش كهزارعٍا هختبراتٍا فْ بحكثنا تجرم الجاهعات ٌذي هثؿ إف

ا كالزراعٓة الصىاعٓة  ذات بالبحكث خاصة بصفة تٍتـ كها ا٘ىتاجٓة، العهؿ هكاقع هف كغٌٓر
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قٍا تجد إلٍٓا التكصؿ ٓتـ التْ كالىتائج التطبٓقٓة، الصفة  بسرعة العهمْ التطبٓؽ حٓز إلِ طٓر
 فْ العمهْ بالبحث تقكـ التْ الهؤسسات هف كبٓرنا عددنا ٌىاؾ أف هف كبالرغـ عالٓة، كبكفاءة
ٓات  كالشركات كالهستشفٓات، اٖبحاث، كهعاٌد الحككهٓة، الهؤسسات: هثؿ الهتحدة الٚك

ر البحكث أىشطة أغمب أف إٚ الصىاعٓة، ا ٓتـ كالتطٓك شرؼ الجاهعات، داخؿ إجراٌؤ  عمٍٓا ٓك
كٓٓف العمهاء أفضؿ هف ىخبة ، هجاٚت شتِ فْ اٖهٓر كٓة الهتحدة ٓاتالٚك تبذؿ كها العمـك  اٖهٓر
 إىشاء عمِ فٍٓا الجاهعات كتعهؿ الهحمْ، كالهجتهع العمهْ البحث بٓف الربط فْ كبٓرة جٍكدنا
 الهجتهع ضغكط كزادت الصىاعٓة، الهؤسسات كبخاصة الهجتهع هؤسسات هع تعاكىٓة عٛقات
د لتقدـ الجاهعات عمِ  قضآاي، لجةكهعا الهجتهع هشكٛت حؿ فْ كتشارؾ الخدهات هف الهٓز
ّٛزهة البحكث إجراء خٛؿ هف كذلؾ  اٖبحاث عف فضٛ الهؤسسات، تمؾ لحاجة استجابة ال

ؽ فٍٓا ٓشترؾ التْ التعاكىٓة  .الهحمْ كالهجتهع الجاهعات الطرفٓف كٛ فْ الباحثٓف هف فٓر
عد     ٓات فْ كالصىاعة اٖعهاؿ قطاع ٓك كٓة الهتحدة الٚك  رهصاد هف ٌاهنا هصدرنا اٖهٓر

 لمجاهعات، هالٓة هساعدات أك تبرعات هف أحٓاىنا ٓقدهً لها فقط لٓس العمهْ البحث عمِ ا٘ىفاؽ
ىها ؽ عف كا   ههارسة كتمؾ الصىاعٓة، كالهؤسسات أقساهٍا أحد أك الجاهعة بٓف البحث عقكد طٓر
ٓات فْ شائعة  الكزارات هع ٌىاؾ الجاهعات تتعاقد كها الهىافسة. تشتد حٓث الهتحدة الٚك

 .أجىبٓة حككهات أك شركات كهع بؿ الهحمِ، الحكـ كسمطات
ر هحاكلة كفْ     الكقت  كفْ اٖجىبٓة، الهىافسة لهكاجٍة تكالٓفً كتخفٓض ا٘ىتاج لتطٓك

ر البحث عمِ لٙىفاؽ هعقكؿ هعدؿ عمِ الهحافظة ىفسً  الشركات هف كثٓر لجأت كالتطٓك
كٓة ر،كا البحث ىفقات لضغط الكسائؿ بعض إلِ اٖهٓر  :الكسائؿ ٌذي كهف لتطٓك

ر، هثؿ قٓاـ بعض الشركات   - التعاكف بٓف الشركات الهتىافسة فْ هجاؿ البحث كالتطٓك
كٓة بإجراء بحكث هشتركة فْ هجاٚت كثٓرة هىٍا صىاعة السٓارات.  اٖهٓر

  Ultra Fastتبادؿ الخدهات البحثٓة بٓف الشركات الهتىافسة، فهثٛ قاهت شركة   -
د شركة "أبؿ  Appleشرائح شدٓدة السرعة لمكهبٓكتر ب فْ هقابؿ الحصكؿ   Soft"بتزٓك

ر البراهج .  Wareعمِ الهساعدة هف جاىب الشركة اٖخٓرة فْ هجاؿ تطٓك
ادة الهبالغ الهكجٍة ىحك   - قٓاـ بعض الشركات بتقمٓؿ الهبالغ الهكجٍة ىحك البحث هقابؿ ٓز

ركات إىتاج الطائرات كاٖسمحة الهختمفة، الجاىب التكىكلكجْ، كذلؾ هثؿ ها فعمت إحدل ش
ادة ا٘ىفاؽ عمِ الجاىب التكىكلكجْ  فقد قررت تقمٓص ا٘ىفاؽ عمِ أبحاث السٛح كٓز
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 تقليل في كثيًرا يساعد مما بمنتجاتها الخاص التصميم عمليات في هثؿ تحسٓف استخداـ الكهبٓكتر

 .النفقات

ٚن  اكضػػكحن  أكثػػر بصػػكرة تبػػرز التالٓػػة كاٖهثمػػة    بػػٓف البحثٓػػة العٛقػػات هػػف هتعػػددة أشػػكا
ٓات فْ الهحمْ كالهجتهع الجاهعات كٓة الهتحدة الٚك  :اٖهٓر

س ٌٓئػػة عضػػك بكاسػػطة الخاصػػة اٚستشػػارة .1  لتقػػدٓـ أسػػبكع كػػؿ بٓػػـك لػػً ٓسػػهح حٓػػث: التػػدٓر
 .  الجاهعة خارج اٚستشارة

ػػػْ :اٚستشػػػارة اتفاقٓػػػات .8  ةأك الشػػػرك كالهؤسسػػػة لجاهعػػػةا بػػػٓف الرسػػػهٓة اٚتفاقٓػػػات تمػػػؾ ٌك
س ٌٓئػة أعضػاء هػف أكثر أك كاحد ٚستخداـ  تكاجػً هعٓىػة هشػكمة لحػؿ الهشػكرة لتقػدٓـ التػدٓر
 .الشركة

 هػػػع اتفاقٓػػػات بعقػػػد الجاهعػػػات إحػػػدل تقػػػـك اٚتفػػػاؽ هػػػف الىػػػكع ٌػػػذا كفػػػْ :البحػػػث اتفاقٓػػػات .8
ّٛزهة البحكث ٘جراء الصىاعة هؤسسات  .سساتالهؤ  تمؾ لحاجات استجابة ال

ؽ فٍٓا ٓشترؾ كالتْ :التعاكىٓة الشراكة اتفاقٓات .9  كالهؤسسػات الجاهعػات فػْ الباحثٓف هف فٓر
ٛن  الصػػىاعٓة، ػػؽ ٓشػػػترؾ أف ٓهكػػف فهػػث  ٚختػػػراع اتفػػاؽ فػػْ كالشػػركة الجاهعػػػة بػػاحثْ هػػف فٓر

ر ة الهمكٓة حقكؽ عمِ الطرفٓف حصكؿ هع ها، هىتج كتطٓك  .عمٍٓا أحدٌها حصكؿ أك الفكٓر
ْ :الترخٓص اقٓاتاتف .5  الهمكٓة حؽ استخداـ أك بٓع حؽ لمشركة تضهف التْ اٖداة ٌك

ة ككف الجاهعة، تهتمكً الذم الفكٓر ا اٚتفاؽ ٓك  الترخٓص استخداـ بهجاؿ ٓتعمؽ فٓها كاضحن
 الهجتهع ٓرعاٌا التْ العمهٓة البحكث كاىت كلها ظمٍا. فْ ٓهكف التْ كالظركؼ كهدتً
ة، بتطبٓقات رتبطةه تككف ها غالبنا الهحمْ ة حقكقنا لمبحث الراعٓة الجٍة تتكقع تجآر  تهٓٓٓز

 حقكؽ حكؿ الهحمْ كالهجتهع الجاهعات بٓف التفاكض ٓتـ كبالتالْ تهّكلً، بحث ىتائج أم فْ
ة، الهمكٓة  أف أك الهمكٓة، حقكؽ بكؿ الجاهعة تحتفظ أف عمِ اٚتفاؽ ٓىص قد فهثٛ الفكٓر
 .حؽال ٌذا صاحب ٌك الراعْ ٓككف
 :احمللي واجملتنع اجلامعات بني اجملتنعية الشرانة يف نيدا جتربة: ثاىيًا

 الجاهعات بٓف شراكة ٘ىشاء عهؿ برىاهج ...8 عاـ الكىدٓة الحككهة كضعت  
 الهالٓة اٚعتهادات كتكفٓر كالعالهٓٓف، الهحمٓٓف الباحثٓف أفضؿ كاستقطاب البحثٓة، كالهؤسسات

 اٚستهارات هضاعفة إلِ الكىدٓة الحككهة سعت كها البحث ككراسْ هٓزالت هراكز ٘ىشاء الٛزهة
ر، البحث أىشطة لدعـ  كتتهثؿ العالـ، فْ اٖكؿ الخهس الدكؿ ضهف كىدا تصبح بحث كالتطٓك
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 : ٓمْ فٓها الخاص القطاع كهؤسسات الكىدٓة الجاهعات بٓف الشراكة أشكاؿ
 
 :التنيز مرانز-1

 ا٘ىتاجٓة كالهؤسسات الجاهعات بٓف الشراكة أشكاؿ هف كىدا فْ التهٓز هراكز تعد        
ف، القرف هف السبعٓىٓات بدآة هع الهراكز ٌذي صٓغة ظٍرت كقد كالصىاعٓة  قاهت عىدها العشٓر
ؿ بكىدا الكطىٓة العمكـ هؤسسة ر البراهج هف هجهكعة بتهٓك  الجاهعات بٓف العٛقة كدعـ التطٓك

ك كالصىاعة،  :8.19 الخمٓفة،) كالصىاعة الجاهعة بٓف الهشتركة بحاثاٖ ببراهج سهْ ها ٌك
1.= ) 
ك جاهعة هىطقة كتعد         التْ الجاهعات أكثر هف University of Ontario أكىتآر
ك حككهة قاهت >=<1 عاـ كفْ البراهج، ٌذي تبىت ر همٓكف (948) هبمغ بتكفٓر أكىتآر  دٚك
 الكىدٓة الحككهة قدهت <=<1 عاـ كفْ ىكات،س خهس خٛؿ التهٓز هراكز سبعة ٘ىشاء كىدم
ر همٓكف 89 هبمغ  ،)الخطٓب التهٓز هراكز هف هركزا( :1) هف هككىة شبكة ٘ىشاء كىدم دٚك

8..8: ;.1) .  
 أفضؿ تضـ 8.19 عاـ فْ هركزان ( <9) كصؿ حتِ الهراكز ٌذي عدد تزآد كها      

 اٚجتهاعٓة الهشكٛت هف لمعدٓد حمكؿ إٓجاد أجؿ هف التخصصات هختمؼ فْ البحثٓة الخبرات
ك جاهعة هركز أهتىٍا كهف كالصحٓة، كاٚقتصادٓة  كاٚتصاٚت، الهعمكهات لتكىكلكجٓا أكىتآر

ك، كالتصىٓع اٖكلٓة الهكاد كهركز كالفضاء، اٖرض تكىكلكجٓا بحكث كهركز  أبحاث كهركز أكىتآر
ك، هىطقة فْ الضكئٓة اٖلٓاؼ تكىكلكجٓا قٍا الدقٓقة اٚلكتركىٓات تصىٓع كزكهر  أكىتآر )  كتسٓك
 ( .  1>1 - 8>1 : =..8 ، هعآعة

ؿ فْ الفّعاؿ ا٘سٍاـ عمِ الهراكز لٍذي اٖساسٓة الفكرة كتقـك    هف العمهْ البحث تهٓك
ة، شراكة عٛقات إقاهة خٛؿ  فْ كاٚستثهار الخاص، كالقطاع الجاهعات بٓف كاستراتٓجٓة قٓك

 بالصىاعة، العٛقة ذات الهشتركة اٖبحاث خٛؿ هف الهتقدهة التكىكلكجٓا ِإل لكصكؿ ا٘ٓقاع!!
 العهؿ. كسكؽ ا٘ىتاجٓة الهؤسسات إلِ الجاهعات هختبرات هف كىقمٍا

 (.242: ٥١٠٢التوجيري،: )البحجية الهراسي- 2 

ك ، ...8 عاـ بكىدا البحث كراسْ برىاهج تأسٓس تـ       ٛن  جزءان  ٓشكؿ ٌك  لخطة هكّه
ر إلِ الراهٓة حككهةال ٚن  ، التىهٓة أجؿ هف الكىدٓة اٖبحاث تطٓك ىشاء بىاء إلِ كصك  هراكز كا 
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ز عالهٓة بهكاصفات أبحاث  ، الهعرفة عمِ قائـ اقتصاد كتحقٓؽ ، لكىدا التىافسٓة القدرة لتعٓز
ر همٓار :;8 حكالْ البرىاهج ٌذا فْ كىدا كتستثهر فالهت كالعمهاء الباحثٓف لجمب كىدم دٚك  هٓٓز

ٍدؼ عمٍٓـ، كالحفاظ ، العالـ هستكل عمِ  التهٓز تحقٓؽ إلِ البحثٓة لمكراسْ الكىدم البرىاهج ٓك
 قدرة كتحسٓف ، كاٚجتهاعٓة كا٘ىساىٓة كالصحٓة كالطبٓعٓة الٍىدسٓة العمـك كافة فْ البحثْ

ة ادٓةاله لمهكارد اٖهثؿ كاٚستغٛؿ ، الجدٓدة الهعرفٓة الجكاىب تطبٓؽ عمِ الجاهعات  ، كالبشٓر
كجد ، كالخدهٓة ا٘ىتاجٓة الهؤسسات إلِ بالجاهعات الهىتجة كالتكىكلكجٓا الهعرفة كىقؿ  فْ ٓك

 : ٌها البحث كراسْ هف ىكعاف الكىدٓة الجاهعات
تـ :اٖكلِ الفئة هف البحث كراسْ -  لهدة التجدٓد إهكاىٓة هع سىكات سبع لهدة بٍا اٚحتفاظ ٓك

ْ هحددة، غٓر ف باحثٓفلم هخصصة ٌك  هستكل عمِ أقراىٍـ لٍـ ٓعترؼ الذٓف الهتهٓٓز
ر ألؼ ..8 قدرة هبمغا الجاهعة كتتمقِ تخصصٍـ، هجاٚت فْ بالتفكؽ العالـ  دٚك
ا كىدم  سىكات. سبع كلهدة كرسْ كؿ عف سىٓك

تـ : الثاىٓة الفئة هف البحث كراسْ -  لهرة لمتجدٓد قابمة سىكات خهس لهدة بٍا اٚحتفاظ ٓك
ْ ، فقط كاحدة  لدٍٓـ بأف أقراىٍـ لٍـ ٓعترؼ الذٓف الىاشئٓف لمباحثٓف هخصصة ٌك
 ألؼ ..1 قدرة هبمغا الجاهعة كتمقِ ، تخصصٍـ هجاؿ فْ ركادا ٓككىكا أف عمِ القدرة
ر ا كىدم دٚك  كراسْ عدد إجهالْ بمغ كقد ، سىكات خهس لعدة كرسْ كؿ عف سىٓك
مٍا ٓتـ ، كرسْ ...8 حكالْ 8.19 عاـ كىدا فْ البحث  الكىدم الهعٍد هف تهٓك
ٓئة ، الصحة لعمكـ ٓئة ، كا٘ىساىٓة اٚجتهاعٓة العمـك بحكث ٌك  العمكـ بحكث ٌك

 هىتظهة هالٓة هخصصات ذات بحث كرسْ .==1  عدد هىٍا ، كالٍىدسٓة الطبٓعٓة
 =:;.  كالٍىدسٓة الطبٓعٓة العمـك هجاؿ فْ بحث كرسْ ;9=:  كالتالْ هكزعة
 اٚجتهاعٓة العمـك هجاؿ فْ بحث كرسْ ;>8ك الصحٓة، العمـك فْ بحث كرسْ

 لمجاهعات. كرسْ بحث .18عدد  تخصٓص تـ كها كا٘ىساىٓة،
 بٓف الشراكة بدعـ الكىدٓة الحككهة جاىب هف كبٓران  اٌتهاهان  ٌىاؾ أف ىجد سبؽ كهها    

ؿ بتكفٓر كذلؾ الخاص، كالقطاع الجاهعات  البحث اسْككر  التهٓز هراكز ٘ىشاء الكافْ التهٓك
ز العمهْ  .الهعرفة عمِ قائـ اقتصاد كخمؽ الكىدم لمهجتهع التىافسٓة القدرة لتعٓز
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 :احمللي واجملتنع اجلامعات بني اجملتنعية الشرانة يف املتحدة املنلهة جتربة: ثالجًا

ة الجاهعات بعض جذكر ٓعكد  لمىٍضة اٖكلِ البدآات الهٓٛدم عشر الثالث القرف الِ ا٘ىكمٓٓز
 ٚ  فْ الجاهعات أعرؽ بأىٍها كتتهٓزا اٖقدـ، ٌها  ككاهبردج أكسفكرد ككاىت جاهعتا كربٓة،ا

 دافعا ككاف كعالهٓة، عمهٓة سهعً اكتسبا المذاف الجاهعْ لمتعمٓـ اٖساسٓة المبىة هثمتا إذ العالـ،
طاىٓة الجاهعات كتهٓز العصر، تطكر لهكاكبة ٓتطكرا أف فْ   : أسباب لعدة كاف البٓر
طاىٓا فْ التعمٓـ ىظـ تٍٓئ التْ التعمٓهٓة بٓئةال ر الِ كتٍدؼ بٓر  العمهٓة الطالب إهكاىٓة تطٓك

ة  فْ التعمٓهٓة لمهؤسسات الجكدة هعآٓر ذلؾ الِ با٘ضافة التعمٓـ، تطكر ٓٛئـ بها كالفكٓر
طاىٓا،  (=19: =8.1 اٖحهدم،.)ذاتً الىٍج تطبٓؽ فْ أكركبا دكؿ هف لمعدٓد دافعا ككاف بٓر

طاىٓة إف التجربة     الهتهّٓز الهعٍد ذلؾ كالتقىٓة؛ لمعمـك هاىشستر هعٍد فْ تتهثؿ البٓر
 الحهآة كعمـ التحمٓؿ كعمـ كالهٓكاىٓكٓة، الكٓهٓائٓة الٍىدسة حقؿ فْ خاصة أكركبا هستكل عمِ
 أتأىش العمهٓة، إذ اٚكتشافات هجاؿ فْ تعهؿ شركات عدة تهتمؾ الجاهعة أف كها الهكاد، كعمـ
ة جاهعٓة قابضة شركة ؽ إلِ تٍدؼ لمجاهعة، ههمككة تجآر  تقكـ كها التقىٓة، كىقؿ البحكث تسٓك
 (<89-899: ...8، عبكد، كآخركف) التالٓة: باٖىشطة الشركة

 .الشركة تهمكٍا التْ البحثٓة با٘هكاىات الخاص القطاع هؤسسات إقىاع-1
ة الهمكٓة حقكؽ كترخٓص بٓع-8  .اٚختراع اتبراء كحهآة الفكٓر
 أىٍا عمِ الشركة إلِ ٓىظر حٓث التقىٓة، كالخدهات البحثٓة العقكد جهٓع كهفاكضة إدارة-8

 . الجاهعة فْ الرئٓس الجٍاز
 فإف كعهكهان  أخرل. حككهٓة جٍات هف أك الجاهعة هف الهدعهة البحكث جهٓع عمِ ا٘شراؼ-9

 العمهٓة، الفائدة ذات كالتقىٓة اٖساسٓة البحكث عمِ الشركة ٌذي عكائد هف تىفؽ الجاهعة
 صفة لٍا لٓككف ىطاقٍا تكسٓع إلِ سعت فقد الجاهعة، قمب فْ الشركة لهكاىة كىظران 

كا فْ لٍا دكلٓة هكاتب عدة افتتاح تـ حٓث كالعالهٓة، الشهكلٓة  كأكركبا، الشهالٓة، أهٓر
ا، كالٓاباف ة ذات حثٓةالب الهجاٚت تحدٓد إلِ عاـ كؿ فْ الجاهعة تسعِ كها كغٌٓر  اٖكلٓك
 الهجاٚت تحدٓد إلِ عاـ كؿ الجاهعة تسعِ كها بحثٓان. كتهٓزان  سهعة الجاهعة تعطْ كالتْ

 الجاهعة تحكز كْ ، الخارجْ أك الداخمْ الدعـ فْ اٖفضمٓة إعطائٍا إلِ تسعِ التْ البحثٓة
)  التركستاىْ كبٓف الشراكة ركح تفعٓؿ ترسهٍا التْ الهجاٚت فْ إلٍٓا تسعِ التْ بالسهعة
 هختمفة جٍات هف هدعهان  بحثان  ۰۰۱۱ 1 حكالْ أف حتِ أىجزت قد الشركة إف(  =<<1
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 ككاف ، إىجمترا فْ الجاهعْ التعمٓـ إصٛح هجاؿ كفْ الجاهعة عمِ هادم هردكد لٍا كاف
 كبدأت ، الصىاعة حاجات خاص بكجً ٓخدـ  العالْ التعمٓـ داخؿ قطاع إىشاء عمِ التركٓز
 (>:1 : :..8القحطاىْ،: ) كهىٍا اٚتجاي ٌذا فْ الهبادرات كاستهرت ، التقىٓة اتالجاهع

ر فْ الهعىٓة الجٍات تعاكىت: كا٘جراءات الحكافز -  كالصىاعة، الجاهعة بٓف العٛقة تطٓك
 البحث هٓزاىٓات إلِ حصٓمتٍا ذٌبت التْ الضرائب فرض عمِ جاىبٍا هف الحككهة كعهمت
 أم هف الباحثٓف تهتع هف تحدّ  التْ القكاىٓف تعدٓؿ عمِ الحككهة عهمت كها لمجاهعات، العمهْ
 ٌٓئة ٖعضاء كالحكافز الهكافآت ىظاـ هف طكرت كها إبداعاتٍـ، جزاء ٓستحقكىً هادم هكسب

س.  التدٓر
ات -  كاٖعداد ـ، ۰۷۹۰ عاـ كهبردج إىجمترا هف بالقرب هىتزي أكؿ إىشاء هىذ العمكـ: هىتٌز

 بٓىٍها، الٓكهْ اٚتصاؿ ٓسٍؿ حٓث الجاهعة بجكار الحدٓقة إىشاء ٌهٓةٖ ىظران  تتزآد،
 ذات الشركات إف افتراض عمِ العمكـ هىتزي بىْ اٚبتكارم، كقد ا٘ىتاج عمِ ٓشجع هها

 .الجاهعات بجكار الكجكد تحبذ الهتقدهة التقىٓة
 :العامليةلتعليل على التجارب ا

ة ٓتبٓف إجهاع ٌذي الدكؿ عمِ أٌهٓة فْ ضكء العرض السابؽ لمتجارب العالهٓ 
كحتهٓة الشراكة بٓف الجاهعات كالهجتهع الهحمْ فْ البحث العمهْ كٓتهثؿ ٌذا ا٘جهاع فْ 

 .ؽ ربط البحث العمهْ بالهجتهع الهحمْاتفاؽ ٌذي الدكؿ عمِ بعض اٖسالٓب التْ تحقّ 
  أوجُ الشبُ بني التجارب الدولية:

ة ههثمة هف  -1 أساتذة الجاهعات كقٓادات الهجتهع الهحمْ لبحث تشكٓؿ لجاف استشآر
 التعاكف بٓف الطرفٓف.

ة. -8  تبادؿ الجاهعات كالهجتهع الهحمْ لمهكارد كاٚهكاىٓات الهادٓة كالبشٓر
عات الهىظهة  -8 اشتراؾ خبراء التعمٓـ كالبحث هع قٓادات الهجتهع الهحمْ فْ إعداد التشٓر

 لمعٛقة بٓىٍها.
ٓة )الهشتركة( كالتْ ٓشترؾ فٍٓا الطرفاف الجاهعات تشجٓع إجراء البحكث التعاكى -9

 كالهجتهع الهحمْ.
د الجاهعات بالهشكٛت الكاقعٓة التْ تعترض الهجتهع  -: هساٌهة الهجتهع الهحمْ فْ تزٓك

 الهحمْ لدراستٍا كآجاد الحمكؿ الهىاسبة لٍا.
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 الجاهعات أف فْ الهقارىة دكؿ هع السعكدٓة العربٓة الههمكة تتشابً التقىٓة: حدائؽ -;
 .الصىاعٓة الهؤسسات تخدـ

 هف ٓهكف كالتْ إىشاء الهدف العمهٓة التْ تضـ هؤسسات البحث العمهْ كهراكز ا٘ىتاج ->
 .الطرفٓف بٓف العٛقة تكثٓؽ خٛلٍا

 أبحاث دعـ فْ الهقارىة دكؿ هع السعكدٓة العربٓة الههمكة تتشابً: اٖعهاؿ حاضىات -=
ؽ الشركة  .هىتجاتٍا كتسٓك

ة كالهمكٓة تراعاٚخ براءة -<  فْ الهقارىة دكؿ هع السعكدٓة العربٓة الههمكة تتشابً: الفكٓر
 .لٍا ضخهة عكائد تقدٓـ فْ الجاهعة تخدـ أىٍا

ر -.1 عات تطٓك الجاهعات كالهجتهع  بٓف العٛقة لضبط الٛزهة الهىظهة كالقكاعد التشٓر
 الهحمْ.

دٓة عف دكؿ الهقارىة فتقدـ تختمؼ الههمكة العربٓة السعك  كالهىح:كراسْ البحث كالٍبات  -11
كٓة القطاع الخاص ٓكفر آٖدم  لمهجتهع،حمٚك  ٓات الهتحدة اٖهٓر فْ حٓث ىجد فْ الٚك

 الهدّربة.
 االختالف:أوجُ 

ة:الهراكز  -1 تقدـ  الهقارىة فالجاهعةتختمؼ الههمكة العربٓة السعكدٓة عف دكؿ  اٚستشآر
ٓات الهتحد الهجتهع،خدهة  كٓة الجاهعات تقدـ خدهة فْ حٓف ىجد فْ الٚك ة اٖهٓر

 لمقطاع الخاص.
تختمؼ الههمكة العربٓة السعكدٓة هع دكؿ الهقارىة فْ عدـ تكفر  تعاكىٓة:هراكز بحكث  -8

كٓة تقدـ الجاهعة اٖبحاث  تعاكىٓة،هراكز خدهات  ٓات الهتحدة اٖهٓر بٓىها ىجد فْ الٚك
 لمهؤسسات الصىاعٓة.

العربٓة السعكدٓة هع دكؿ الهقارىة فْ عدـ تكفر البحكث الهشتركة: تختمؼ الههمكة  -8
كٓة حسب طمب الهؤسسة الصىاعٓة.  ٓات الهتحدة اٖهٓر  بحكث هشتركة، بٓىها فْ الٚك

 التخصصات عمِ تركز كاىت اىٍا فْ السعكدٓة الشراكة تجربة عف الدكؿ تجارب اختمفت -9
 .العالـ دكؿ الِ التقىٓة كىقؿ كالصىاعٓة الٍىدسٓة

 .الجدٓدة اٚبتكارات كتشجٓع الىاشئة البحثٓة اٖفكار كدعـ كتشجٓعٍا كةالشرا تفعٓؿ -:
 .الهختمفة اٚقتصادٓة القطاعات ثـ كهف اٖكلٓات كفؽ هعٓىة تخصصات عمِ التركٓز -;
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ز بالجاهعات هتخصصٓف كأشخاص كالٓات كحدات كجكد  ->  هع البحثٓة الشراكة لتعٓز
 .الخاص القطاع

لسعكدٓة عف دكؿ الشراكة فْ دعـ الشراكة حٓث تضع تختمؼ تجربة الههمكة العربٓة ا -=
ة كعقد شراكاتٍا هع الجاهعات الكىدٓة. اتٍا اٚستثهآر  قطاعات الهجتهع الهحمْ فْ أكلٓك

 الهجتهعٓة الطبٓعٓة تىكع عمِ بىاء البحثٓة بأىشطتٍا الجاهعات تتىكع حٓث: الحاضىات -<
 الدكؿ. تمؾ فْ الهكجكدة الصىاعٓة كالطبٓعٓة

الجاهعات  تفتح الهفتكحة بأف الجاهعات ىظاـ عمِ تقـك الجاهعات سفةفم ٌىاؾ -.1
طاىٓة أبكابٍا  كالهجتهع الخاص القطاع بٓف شراكة ٌىاؾ ٓككف حٓث لمهجتهع البٓر

كتعد الجاهعات بٓكت خبرة لتقدٓـ  الجاهعات داخؿ الهشاكؿ بهعالجة تقـك حٓث الخارجْ
 خبراتٍا لمهجتهع الهحمْ.

 :ات الشابكة وأوجُ األستفادة ميَااليظري والدراس اراإلطتعكيب عاو على 

فات  - غمب عمٍٓا الشراكةالهجتهعٓة كجكد تىكع فْ تعٓر فْ هجاؿ البحث العمهْ، كجكد هراكز ٓك
كجٍات هتخصصة تهتمؾ الهعرفة كالهٍارة كا٘بداع، كالطرؼ أخر ٓهثؿ الهجتهع بقطاعاتً 

العهمٓة لحؿ الهشكٛت التْ تعاىْ هىٍا أك  الهختمفة كالتْ تستفٓد هف هف ىتائج البحكث
ر أدائٍا فْ ظؿ التغٓٓرات الهتسارعة. اٖستفادة هىٍا فْ اعداد كفْ البحث الحالْ تـ تطٓك

هجتهعٓة فْ ضكء التجارب فْ الشراكة ال اٖستراتٓجٓة الهقترحةهىطمقات كاسس كأٌداؼ 
 . العالهٓة

الهجتهعٓة هف جكاىب هتعددة حٓث تىكعت بٓف الدراسات السابقة الشراكة العدٓد هف ىاقشت  -
 بتكضٓح التْ أٌتهت <..8دكركرم ، هثؿ دراسة الجاىب التعمٓهْ كالخدهْ كالبحثْ، 

عددان هف التْ كشفت (Bruce L. Mallory2002كدراسة  ؛ الهجتهعٓة  أٌهٓة الشراكة
رة تفعٓؿ (إلِ ضرك 8.19ك دراسة )الخمٓفة،  ؛ الخطكات لتحقٓؽ شراكة هجتهعٓة فاعمة
( بكصؼ :8.1كدراسة الغاهدم كعبدالجكاد،  الشراكة الهجتهعٓة لمجاهعات السعكدٓة

الشراكة الهجتهعٓة كىظاـ هف خٛؿ كصؼ الحالة الراٌىة ثـ تحمٓؿ الىظاـ كذلؾ هف خٛؿ 
تعّرؼ العقبات كالهعكقات التْ تعٓؽ الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعة كالهجتهع الهحمْ ثـ 

الشراكة فْ ضكء ىقاط القكة كالضعؼ كهعالجتً هف خٛؿ البدائؿ كالتجارب  تصهٓـ ىظاـ
( إلِ ضركرة اقتراح أسالٓب هتىكعة لمشراكة ;8.1دراسة )هراد ،ك الدكلٓة الرائدة
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( التْ أشارت إلِ <198دراسة الثىٓاف )؛ ك الهجتهعٓة الفعمٓة تستىد عمِ هبدأ الفائدة 
ؿ البحث العهمْ هف الجاهعة؛ضركرة تكفٓر ا٘هكاىات الهادٓة كالب ة، كتهٓك  كدراسة شٓر

عدة هعكقات تحد هف عهمٓة الشراكة البحثٓة بعضٍا كشفت  كالتْ( >8.1، هحهد )
( إلِ =8.1دراسة )العىزم، ك،.خر ٓتصؿ بالهجتهع الهحمْٓتصؿ بالجاهعات كالبعض أ

دراسة )  ك. أٌهٓة تطبٓؽ الشراكة بٓف الجاهعات الحككهٓة السعكدٓة كالقطاع الخاص
غهكض المكائح كالسٓاسات الهىظهة لمشراكة الهجتهعٓة فْ هجاؿ  كشفت (=8.1القبارم، 

ة  عات الهمكٓة الفكٓر البحث العمهْ هع الهجتهع الهحمْ كالقطاع الخاص، كغٓاب تشٓر
( كالتْ =..8ك دراسة عبدالستار) التْ تقّمؿ هف الشراكة البحثٓة هع القطاع الخاص،

راهج كالخطط التْ تستىد لمهشاركة كالتىسٓؽ، كقٓاـ الجاهعات بعقد أشارت غٓاب الب
بالكشؼ بدراستً  ستباىة الخاصةاٚإعداد  هىٍا فْكاستفاد الباحث شراكات غٓر هخططة، 

كهتطمبات  الهتعمقة بالهجتهع كالقطاع الخاصك  عف درجة الهعكقات الهتعمقة بالجاهعة
  -حسب عمـ الباحث - لٓة ٌْ الدراسة اٖكلِ؛ كتعتبر الدراسة الحاالشراكة الهجتهعٓة

فْ دراسة الشراكة الهجتهعٓة القائهة عمِ التجدٓد كالتحدٓث الهستهر لرصد اٚحتٓاجات 
ات الهجتهع البحثٓة كفْ ضكء تجارب  البحثٓة كهعالجتٍا بإجراء البحكث كترتٓب أكلٓك

 دكلٓة رائدة
لتجارب الهحمٓة فْ هجاؿ الشراكة الهجتهعٓة فْ اٌٚتهاـ ببعض ا الدراسة الحالٓة تتفردكها  -

زكجاهعة الهمؾ  سعكد، ؾكالهتهثمة فْ )تجربة جاهعة الهم التجارب العالهٓة ( ك عبدالعٓز
الرائدة كالتْ تهثؿ بدائؿ لمشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات كالهجتهع الهحمْ بكافة قطاعاتً 

كٓة(  بةتجر الهتحدة ك  الههمكة الحككهٓة كالخاصة هىٍا )تجربة ٓات الهتحدة اٖهٓر كىدا؛ كالٚك
ة فْ بىاء كقد استفادت الدراسة هف الهقارىات بٓىٍها كالخبرات فْ هجاؿ الشراكة الهجتهعٓ

 . اٚستراتٓجٓة الهقترحة
 ميَج الدراسة وإجراءاتَا:

 ميَج الدراسة: -

 : لىظرم اٖدب ا الشراكة الهجتهعٓة هفٓىاسب استىباط  مكالذ الهىٍج اٚستىباطْأٚك
 كالدراسات السابقة كالتجارب الدكلٓة.

بٓف التحمٓمْ الهىاسب لمكقكؼ عمِ كاقع الشراكة الهجتهعٓة الكصفْ الهىٍج : ثاىٓان 
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الجاهعات السعكدٓة، كبىاء اٚستراتٓجٓة الهقترحة لمشراكة الهجتهعٓة الهتجددة هف خٛؿ 
ة   الهٓداىٓة.ك ىهكذج تحمٓؿ الىظـ كاٚستفادة هف ىتائج الدراسة الىظٓر

أعضاء ٌٓئة  جهٓع هف كعٓىتٍا الدراسة ٓتككف هجتهع :كعٓىتٍا هجتهع الدراسة -
س فْ عضكا هف ( <>9الكمٓات العمهٓة كا٘ىساىٓة بجاهعة بٓشة، كالبالغ عددٌـ ) التدٓر

ـ الهٍىْ داخؿ لههارستٍـ كتفرّ  أستاذ هساعد فأعمِ غٍـ لمبحث العمهْ كاستقراٌر
 كـ تـ سحب العٓىة هف خٛؿ الهسح الشاهؿ لكاهؿ الهجتهع ،الجاهعة كالهجتهع الهحمْ

كض:<8حٓث بمغت ) ع أفراد هجتهع الدراسة كفقنا  (1الجدكؿ ) ح(، ٓك لرتبٍـ تكٓز
العمهٓة حٓث تـ ضـ رتبة أستاذ هشارؾ كأستاذ لقمة عدد كؿ فئة كلتقارب الفئة فْ 

 ههارسة البحث العمهْ.
 (1رذول )

)أعتبر يغبػذ/  نًتغُشٌ انشتجخ انؼهًُخنذساعخ وػُُتهب وفمًب تىصَغ أفشاد يزتًغ اَىػح  

 انُظشٌ/ انؼهًٍ(انؼهًٍ )وانتخظض  أعتبر يشبسن وأعتبر(

 ػُُخ انذساعخ يزتًغ انذساعخ 

      

انتخظض 

 انؼهًٍ

 انشتجخ انؼهًُخ

  انُظشٌ انؼهًٍ انًزًىع انُظشٌ انؼهًٍ

 253 141 104 303 181 126 أعتبر يغبػذ

شبسن أعتبر ي

 وأعتبر

85 83 132 30 32 142 

 315 221 134 431 268 211 انًزًىع

هف  :.8=عضكان بىسبة  (:<8)عٓىة الدراسة بمغت  إف( 1ٓتضح هف الجدكؿ ) 
( 198هجتهع الدراسة، حٓث تـ دهج درجة اٖستاذ كاٚستاذ الهشارؾ حٓث بمغ)

الهجهكعتٓف هف اٖستاذ  عضكانلتقاربٍها فْ كثرة ههارسة البحث العمهْ كلغرض تكافؤ
(، كالتخصص الىظرم 9>1( عضكان بٓىها بمغ التخصص العمهْ )8:8الهساعد حٓث بمغ )

 ( عضكان.881)
 :امليداىية أداة الدراسة

اٚستباىة فْ  ٌذي تككىتاستباىةكقد لمتحقؽ هف أٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث أداة  
 صكرتٍا الىٍائٓة هف جزأٓف:

ك ٓ  هسار الدراسة. تىاكؿ بٓاىاتالجزء اٖكؿ: ٌك
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ك ٓتككف هف ) ْ هكزعة عمِ ثٛثة هحاكرفقرة( 8:الجزء الثاىْ: ٌك  الهعكقات: ٌْ ، ٌك
بكاقع  الهعكقات الهتعمقة بالهجتهع كالقطاع الخاص، فقرة( >1بكاقع ) الهتعمقة بالجاهعة

 . فقرة( :1بكاقع ) هتطمبات الشراكة الهجتهعٓة، فقرة( 81)
)الحدكد الدىٓا كالعمٓا( الهستخدـ فْ هحاكر  الثٛثْخٛٓا الهقٓاس  كلتحدٓد طكؿ 

(، ثـ تقسٓهً عمِ عدد خٛٓا الهقٓاس لمحصكؿ عمِ 8=1-8الدراسة، تـ حساب الهدل )
بعد ذلؾ تـ إضافة ٌذي القٓهة إلِ أقؿ قٓهة فْ ، (;;..= 8/8طكؿ الخمٓة الصحٓح أم )

ْ الكاحد ا لصحٓح( كذلؾ لتحدٓد الحد اٖعمِ لٍذي الخمٓة، الهقٓاس )أك بدآة الهقٓاس ٌك
كذا أصبح طكؿ الخٛٓا كها   :(8ٓتضح هف خٛؿ الجدكؿ رقـ )ٌك

 (2رذول )

 َىػح تحذَذ فئبد انًمُبط انًتذسد انخالحٍ 

 دسرخ يُخفؼخ  دسرخ يتىعطخ دسرخ يشتفؼخ

2334 – 330 1363 – 2333 1 – 1366 

 :د هف صدؽ اٚستباىة هف خٛؿ ها ٓأتْ: قاـ الباحث بالتأكصدم أداة الدراسة
 : الصدم الظاٍري ألداة الدراسة )صدم احملهنني(:أواًل

تػػـ ( فػػْ صػػكرتٍا اٖكلٓػػة ك 8;ككاىػػت عباراتٍػػا )بعػػد اٚىتٍػػاء هػػف بىػػاء أداة الدراسػػة  
عمػِ التعػدٓٛت كاٚقتراحػات  ، كبىػاءن ـعرضٍا عمِ عدد هػف الهحكهػٓف كذلػؾ لٛسترشػاد بػآرائٍ

ٌا الهحكهػػػكف، قػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء التعػػػدٓٛت الٛزهػػػة التػػػْ اتفػػػؽ عمٍٓػػػا غالبٓػػػة التػػػْ أبػػػدا
فػػْ  ةاٚسػػتباى تالهحكهػػٓف، هػػف تعػػدٓؿ بعػػض العبػػارات كحػػذؼ عبػػارات أخػػرل، حتػػِ أصػػبح

 .(8:حٓث بمغت عباراتٍا ) الىٍائٓة اصكرتٍ
 ثاىًيا: صدم االتشام الداخلي ألداة الدراسة:

 االتشام الداخلي -

لٛسػتباىة هحػكر هػف الهحػاكر الثٛثػة لكػؿ  لمهقٓػاسهف اٚتساؽ الػداخمْ  تـ التحقؽ 
كهتطمبػػػات الهعكقػػػات الهتعمقػػػة بالجاهعػػػة، كالهعكقػػػات الهتعمقػػػة بػػػالهجتهع كالقطػػػاع الخػػػاص، )

( .:ف = )اٚسػتطٛعٓة كذلؾ بحساب هعاهؿ اٚرتباط بػٓف درجػات العٓىػة الهجتهعٓة(  الشراكة
 .ٓكضح ٌذي الىتائج (8) ؿلمهحكر، كجدكة الكمٓة فْ كؿ فقرة هف فقرات كالدرج
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  (3رذول )

 ( ف50ٌٍ = االعتطالػُخ )حغبة يؼبيم االستجبؽ ثٍُ دسربد انؼُُخ َىػح 

 كم فمشح يٍ فمشاد وانذسرخ انكهُخ نهًحىس

انًتؼهمخ انًؼىلبد 

 ثبنزبيؼخ

انًؼىلبد انًتؼهمخ ثبنًزتًغ 

 وانمطبع انخبص

 يتطهجبد انششاكخ انًزتًؼُخ

يؼبيم  انفمشح

 االستجبؽ

 يؼبيم االستجبؽ انفمشح يؼبيم االستجبؽ انفمشح

1 0353
 ** 

18 0360** 31 0330
** 

2 0366
** 

11 0352** 40 0335
** 

3 0362
** 

20 0361** 41 0335
** 

4 0354
** 

21 0332
** 

42 0384
** 

5 0355
** 

22 0368
** 

43 0383
** 

6 0361
** 

23 0363
** 

44 0331
** 

3 0362
** 

24 0368
** 

45 0386
** 

8 0330
** 

25 0364
** 

46 0383
** 

1 0362
** 

26 0330
** 

43 0383
** 

10 0332
** 

23 0348
** 

48 0382
** 

11 0351
** 

28 0360
** 

41 0385
** 

12 0358
** 

21 0353
** 

50 0383
** 

13 0361
** 

30 0350
** 

51 0382
** 

14 0368
** 

31 0363
** 

52 0382
** 

15 0363
** 

32 0333
** 

53 0388
** 

16 0343
** 

33 0330
** 

  

13 0346
** 

34 0331
** 

  

  35 0346
** 

  

  36 0353
** 

  

  33 0361
** 

  

  38 0366
** 

  

 يؼبيم االستجبؽ ثٍُ انذسرخ انكهُخ نهًحىس وانذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ

0882
** 

0831
** 

0862
** 

 0301ػُذ يغتىي  *تشُش انؼاليخ)**( تشُش أٌ لًُخ يؼبيم االستجبؽ دانخ

جهٓع قػٓـ هعػاهٛت اٚرتبػاط دالػة بػٓف كػؿ إف ( 8أشارت الىتائج الهكضحة فْ جدكؿ) 
كتراكحت قػٓـ هعػاهٛت اٚرتبػاط هػا  لكؿ هحكر،كالدرجة الكمٓة  الهحاكر الثٛثة فقرة هف فقرات 

ات بالىسػبة لفقػر ك  1...دالة عىد هسػتكل كاىت ك لفقرات الهحكر اٖكؿ ( 8>..:  ;9..بٓف )
دالػػة عىػػد كاىػػت ( ك 8>..:  =9..تراكحػػت قػػٓـ هعػػاهٛت اٚرتبػػاط هػػا بػػٓف ) الهحػػكر الثػػاىْ

 .>..قٓـ هعاهٛت اٚرتبػاط هػا بػٓف ) تراكحت الهحكر الثالث، كبالىسبة لفقرات 1...هستكل 
إحصػائٓان عىػد  ارتبػاط داؿككشفت الىتائج عف كجػكد ،1...دالة عىد هستكل كاىت ( ك ==..: 
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ٓف الدرجػػة الكمٓػػة لكػػؿ هحػػكر هػػف الهحػػاكر الثٛثػػة كالدرجػػة الكمٓػػة لٛسػػتباىة بػػ 4.1.هسػػتكل 
ههػا سػبؽ ٓتضػح تحقػؽ  (،8;4.،  <>4.،  8=4.ككاىت قٓـ هعاهٛت اٚرتباط عمِ التػكالْ)

 اٚستباىة.اٚتساؽ الداخمْ لفقرات 
هٍارة حٓث حسبت كؿ  كركىباخ()هعاهؿ ألفا كركىباؾباستخداـ  الثباتتـ حساب  

 (.8لدل العٓىة اٚستطٛعٓة)ف= ٓة هف الهٍارات اٖربعة كالدرجة الكمٓة لمهٍارات اٖربعةفرع
 ككاىت الىتائج كأتْ:

 (4رذول )

 يؼبيم انخجبد نالعتجبَخَىػح  

 يؼبيم أنفب انًهبسح

 0381 انًؼىلبد انًتؼهمخ ثبنزبيؼخ

انًؼىلبد انًتؼهمخ ثبنًزتًغ وانمطبع 

 انخبص

0312 

 0313 اكخ انًزتًؼُخيتطهجبد انشش

 0314 انذسرخ انكهُخ

 بىسبة كبٓرة .  اٚستباىةتحقؽ ثبات (  9) ٓتضح هف خٛؿ الجدكؿ السابؽ  
 :ومياقشتَاامليداىية عرض ىتائج الدراسة 

ٚن: هعكقػػات الشػػراكة الهجتهعٓػػة بػػٓف الجاهعػػات السػػعكدٓة كالهجتهػػع الهحمػػْ ل  متمبٓػػة أك
لحسػػاب 8كااسػػتخداهتػػـ  (8، 8، 1لٙجابػػة عػػف اٖسػػئمة ) اٚحتٓاجػػات كالهشػػركعات البحثٓػػة

س بجاهعػة بٓشػة )ف= ( فػْ كػؿ فقػرة =:1الفركؽ بٓف تكرارات اسػتجابات أعضػاء ٌٓئػة التػدٓر
هػػػف فقػػػرات الهحػػػاكر الثٛثػػػة لٛسػػػتبٓاف: الهعكقػػػات الهتعمقػػػة بالجاهعػػػة، الهعكقػػػات الهتعمقػػػة 

 ٓة.بالهجتهع كالقطاع الخاص، هتطمبات الشراكة الهجتهع
املعوقات املتعلكة باجلامعة واليت تعيل الشـرانة اجملتنعيـة بـني اجلامعـات      الشؤال األول: ما 

 ؟الشعودية واجملتنع احمللي

، تػػـ حسػػاب التكػػرارات هعكقػػات الشػػراكة الهجتهعٓػػة الهتعمقػػة بالجاهعػػةعمػػِ  لمكشػػؼ 
ة كالهتكسطات الحسػابٓة كاٚىحػراؼ الهعٓػارم ٚسػتجابات أفػ راد الدراسػة، كهػا تػـ كالىسب الهئٓك

 حسب الهتكسط الحسابْ لٍا، كذلؾ عمِ الىحك. الفقراتترتٓب تمؾ 
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 (5رذول )

ويتىعطبد )و(اعتزبثبتهى واَحشافبتهى  2وانُغت انًئىَخ العتزبثبد ػُُخ انذساعخ، ولُى كب انتكشاسادَىػح  

 انًؼُبسَخ)ع( ػهً فمشاد يحىس انًؼىلبد انًتؼهمخ ثبنزبيؼخ

 انفمشاد
 انُغجخ انًئىَخ نهتكشاساد اد االعتزبثبدتكشاس

 و ع 2كب
دسرخ 

 كجُشح يتىعطخ يُخفؼخ كجُشح يتىعطخ يُخفؼخ انًؼىلبد

انتؼبوٌ ثٍُ  ػؼف-1
 .انزبيؼخ وانًزتًغ انخبسرٍ

 يتىعطخ 2325 0365 20 3633 5131 1134 145 205 45

انششاكبد ػهً  تىلف-2

 .انهمبءاد انغُىَخ
 يتىعطخ 2328 0362 25 3633 5434 831 145 215 35

انششاكخ ثٍُ  اَحظبس-3

انطشفٍُ ػهً انًغتىَبد 
 .اإلداسَخ انؼهُب

 كجُشح 2333 0362 2333 4433 4831 336 135 110 30

انششاكخ ػهً  التظبس-4
انُذواد وانهمبءاد غُش 

 انًخططخ
 يتىعطخ 2325 0361 2334 3431 53 831 135 225 35

انششاكبد ػهً  ثُبء-5
د انفشدَخ ألػؼبء انزهى

 هُئخ انتذسَظ
 كجُشح 2334 0331 1436 4831 38 1331 110 150 55

اعتخًبس انزبيؼخ  ػؼف-6
نهتمُُخ انحذَخخ فٍ انتىاطم 

 .يغ أؽشاف انششاكخ

 كجُشح 2342 0361 26 4831 4536 633 110 180 25

انتحذَج انجحخٍ  ػؼف-3
 .ثٍُ أؽشاف انششاكخ

 كجُشح 2356 0355 38 5832 3132 235 230 155 10

انتخطُؾ فٍ سطذ  غُبة-8
 احتُبربد انًزتًغ انًتزذدح

 كجُشح 2343 036 21 5131 43 531 205 130 20

انًختظٍُ فٍ إداسح  لهخ-1
 .انششاكبد انًزتًؼُخ

 كجُشح 2341 036 3033 5434 4035 531 215 160 20

يىاكجخ ششاكخ  ػؼف-10
انزبيؼخ الحتُبربد انًزتًغ 

 .شحانًحهٍ انًتغُ

 كجُشح 2331 036 21 4433 5036 531 135 200 20

اإلَتبد انجحخٍ  التظبس-11
ػهً انزىاَت انُظشَخ دوٌ 

 .انتطجُك

 كجُشح 2341 0358 32 5332 43 338 210 130 15

انجحىث انتطجُمُخ  لهخ-12
انمبئًخ ػهً االحتُبربد 

 .انجحخُخ
 كجُشح 2341 0355 34 5131 4536 235 205 180 10

االحتُبربد  ةغُب-13
انجحخُخ فٍ انششاكبد ػٍ 

 .أػؼبء هُئخ انتذسَظ

 كجُشح 2341 036 31 5434 4035 531 215 160 20

انًىاسد انًبنُخ انتٍ  لهخ-14
تخظظهب انششاكبد نألثحبث 

 .انتطجُمُخ

 كجُشح 2363 0351 4335 6436 3432 133 255 135 5

انًشاكض وانحبػُبد  لهخ-15

بربد هتهجُخ االحتُانجحخُخ ن
 .وانًششوػبد انجحخُخ

 كجُشح 2363 0351 4335 6436 3432 133 255 135 5

انًؼهىيبد حىل  َذسح-16

 .احتُبربد انًزتًغ انجحخُخ
 كجُشح 2341 0358 32 5332 43 338 210 130 15

انزبيؼخ نهًؼبيم  افتمبس-13

 انًتخظظخ إلرشاء األثحبث
 كجُشح 2363 0351 32 6436 3432 133 255 135 5

 كجُشح 2345 5816 انًؼىلبد انًتؼهمخ ثبنزبيؼخ
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ىحراؼ (:8.9الهتكسط الحسابْ العاـ بمغ ) إف( :ٓتضح هف خٛؿ الجدكؿ )  كا 
ذا ٓدؿ عمِ أف ٌىاؾ هكافقة بٓف أفراد الدراسة حكؿ  ،(;<.:هعٓارم ) الهعكقات الهتعمقة ٌك

، لهحمْ بدرجة كبٓرةبالجاهعة كالتْ تعٓؽ الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعات كالهجتهع ا
تضح  صصٍا الشراكات لٗبحاث قمة الهكارد الهالٓة التْ تخ» أبرز الهعكقات الهتعمقة   إفٓك
عؼ كض، متمبٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓةقمة الهراكز كالحاضىات البحثٓة ل، ك التطبٓقٓة

قمة »  ِ:( كتىص عم19حصمت الفقرة رقـ ) حٓث، «ةالتحدٓث البحثْ بٓف أطراؼ الشراك
( عمِ الهرتبة :1، كالفقرة رقـ )«صصٍا الشراكات لٗبحاث التطبٓقٓةالهكارد الهالٓة التْ تخ
متمبٓة اٚحتٓاجات كالهشركعات قمة الهراكز كالحاضىات البحثٓة ل»  اٖكلِ كتىص عمِ:

( كاىحراؼ هعٓارم 8;.8بهتكسط حسابْ )( عمِ الهرتبة اٖكلِ 19،الفقرة رقـ )« البحثٓة
( التْ أشارت إلِ <198دراسة الثىٓاف ) كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع، بدرجة كبٓرة (1:..)

ؿ البحث العهمْ هف الجاهعة ة، كتهٓك تعزل ٌذي ،ك ضركرة تكفٓر ا٘هكاىات الهادٓة كالبشٓر
تركٓز الجاهعة عمِ هكاجٍة الطمب اٚجتهاعْ عمِ التعمٓـ خصكصا الجاهعات الىتٓجة إلى

سٓة الىاشئة هها جعؿ الجاه عة تركز عمِ تكجًٓ هكاردٌا كغالبٓة هٓزاىٓتٍا ىحك العهمٓة التدٓر
اقتصار الشراكة عمِ الىدكات كالمقاءات »  كالتْ تىص عمِ: (9رقـ ) الفقرةبٓىها جاءت ، 

( كاىحراؼ هعٓارم :8.8بهتكسط حسابْ ) الفقراتبالهرتبة اٖقؿ بٓف « غٓر الهخططة 
( كالتْ أشارت =..8دراسة عبدالستار) لىتٓجة هع، كتتفؽ ٌذي ابدرجة هتكسطة (1;..)

الجاهعات بعقد شراكات غٓر  غٓاب البراهج كالخطط التْ تستىد لمهشاركة كالتىسٓؽ، كقٓاـ
هخططة، كتعزل ٌذي الىتٓجة إلِ قمة الهختصٓف فْ الشراكات كالبحث العمهْ كقٓاـ الطاقـ 

حٓث تتـ أغمب ٌذي  لشراكة الهجتهعٓةا٘دارم بعقد الشراكات كالتْ قد ٓغٓب عمًٓ هتطمبات ا
الشراكات هف خٛؿ الهستكٓات العمٓا فْ طرفْ الشراكة سكاء الجاهعات أك هكسسات الهجتهع 
الهحمْ أك هف خٛؿ إداراة العٛقات لدل ٌذي اٖطراؼ دكف الرجكع إلِ الباحثٓف لٓككىكا أطرافان 

ات كالهشركعات   .البحثٓةفْ هرحمة التخطٓط كالتىفٓذ فْ اٖكلٓك
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املعوقـات املتعلكـة بـاجملتنع احمللـي والـيت تعيـل الشـرانة اجملتنعيـة بـني           الشؤال الجاىي: مـا  

 ؟ اجلامعات الشعودية واجملتنع احمللي

، تػـ حسػاب التكػرارات هعكقػات الشػراكة الهجتهعٓػة الهتعمقػة بػالهجتهع الهحمػْ لمكشؼ 
ة كالهتكسطات الحسػابٓة كاٚىحػراؼ ا لهعٓػارم ٚسػتجابات أفػراد الدراسػة، كهػا تػـ كالىسب الهئٓك

 ترتٓب تمؾ العبارات حسب الهتكسط الحسابْ لٍا، كذلؾ عمِ الىحك.
 (6رذول )

 )و(اعتزبثبتهى ويتىعطبد 2انذساعخ، ولُى كبعتزبثبد ػُُخ وانُغت انًئىَخ ال انتكشاسادَىػح 

 ًحهٍانانًحىس انًتؼهك ثبنًزتًغ  ػهً فمشاد واَحشافبتهى انًؼُبسَخ)ع(

 انفمشاد
 تكشاساد االعتزبثبد

انُغجخ انًئىَخ نتكشاساد 

 و ع 2كب االعتزبثبد
دسرخ 

 انًؼىلبد
 كجُشح يتىعطخ يُخفؼخ كجُشح يتىعطخ يُخفؼخ

انًزتًغ  ػضوف-18

ػٍ إعُبد يشكالته 

واحتُبربته انجحخُخ 

نهًشاكض انجحخُخ فٍ 

 انزبيؼخ3

 ةكبير 66.٥ ١.٢ ٢٠ ٠..6 6.1٠ 1.٠ ٥6٢ ٠٥٢ ٢

سغجخ  ػؼف-11

انًزتًغ وانمطبع 

انخبص فٍ تفؼُم 

انششاكبد انتٍ تى 

 إثشايهب يغ انزبيؼخ3

 كبيرة .8.٥ ١.٢٢ 18 ٢.89 84 ٥.٢ ٠9٢ ٠9١ ٠١

حمخ انًزتًغ  ػؼف-20

وانمطبع انخبص 

ثإيكبَبد انزبيؼخ 

 انجحخُخ3

 متوسطت 1.٥ ..١ ٢.٠1 ٥.88 4.8٠ ٠8 ٠.٢ ٠6٢ ٢٢

يؤعغبد  اػتًبد-21

هً اعتُشاد انًزتًغ ػ

انًُتزبد انجحخُخ يٍ 

 انخبسد3

 كبيرة ٥.٢٠ ١.٢1 .٥ 9.٢٠ 86.4 1.٠ ٥١٢ ٠4٢ ٢

تًىَم  ػؼف-22

يؤعغبد انًزتًغ 

 نهًششوػبد انجحخُخ3

 كبيرة 61.٥ ١.٢4 89 64.8 ٥6.6 ٢ ٥.١ ٠١٢ ٥١

اعتفبدح  ػؼف-23

انًزتًغ يٍ َتبئذ 

 انجحىث انتطجُمُخ

 كبيرة .٥.٢ ١.٢9 ٢.14 6٥ 11 ٢ ٥8٢ ٠1١ ٥١

انتىاطم ثٍُ  لهخ-24

يؤعغبد انًزتًغ 

 وانزبيؼخ3

 كبيرة ٥.٢1 ١.٢1 14 ٢8.8 88.1 1.٠ ٥٠٢ ٠.٢ ٢

انًؼهىيبد  ػؼف-25

انجحخُخ انتٍ تمذيهب 

يؤعغبد انًزتًغ 

نهًشاكض انجحخُخ فٍ 

 انزبيؼخ3

 كبيرة ٥.٢8 .١.٢ 16 ٥.٢4 ٥4 1.4 ٥1١ ٠٢١ ٠٢

اهتًبو  ػؼف-26

انًزتًغ فٍ تحذَج 

 ته انجحخُخاحتُبرب

 كبيرة 6٥.٥ ١.٢٠ ..8٢ 61.1 8.1٢ 1.٠ ٥٢١ ٠8١ ٢
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انمطبع  ػضوف-23

انخبص ػٍ إعُبد 

يشكالته واحتُبربته 

انجحخُخ نهًشاكض انجحخُخ 

 فٍ انزبيؼخ3

 كبيرة ..٥ ١.٢٥ 6١ ٥.٥. 1.٥٢ ٥.٢ ٥4٢ ٠١١ ٠١

سغجخ  ػؼف-28

انمطبع انخبص فٍ 

إثشاو ششكخ ثحخُخ يغ 

 انزبيؼخ3

 كبيرة ٥.6٢ ١.84 . 68.6 1٢.8 ___ ٥٢٢ ٠8١ صفر

حمخ انمطبع  ػؼف-21

انخبص ثإيكبَبد 

 انزبيؼخ انجحخُخ3

 كبيرة ٥.٢٥ 6.١ 11 .٢ 14 ٢ ٥٥٢ ٠٢١ ٥١

انمطبع  اػتًبد-30

انخبص ػهً اعتُشاد 

انًُتزبد انجحخُخ يٍ 

 انخبسد3

 كبيرة ٠..٥ 86.١ ٠8 ٠. ٥9 ١ ٥4١ ٠٠٢ ٥١

تًىَم  ػؼف-31

يؤعغبد انمطبع 

هًششوػبد انخبص ن

 انجحخُخ3

 كبيرة 66.٥ ١.٢1 ٢٥ 64.8 ٥9 ٥.٢ ٥.١ ٠٠٢ ٠١

اعتفبدح  ػذو-32

انمطبع انخبص يٍ 

َتبئزبنجحىث انتٍ 

 تزشي فٍ انزبيؼخ3

 كبيرة 66.٥ ١.٢٢ ٢1 69.6 ٥6.6 1.4 ٥.٢ ٠١٢ ٠٢

انتىاطم  ػؼف-33

ثٍُ انمطبع انخبص 

 وانزبيؼخ3

 ةكبير .6.٥ ١.٢١ ٢1.6 64.8 8.1١ 1.٠ ٥.١ ٠٥١ ٢

انًؼهىيبد  َذسح-34

انجحخُخ انتٍ َمذيهب 

انمطبع انخبص نهًشاكض 

 انجحخُخ فٍ انزبيؼخ3

 كبيرة 61.٥ ١.٢1 6..8 4.6٢ 6.1٠ ٥.٢ ٥6١ ٠٥٢ ٠١

تطىس عشَغ  ورىد-35

فٍ ثؼغ انمطبػبد 

االَتبرُخ، وانًشكالد 

انُبرًخ تفىق يغتىي 

 انًغبهًخ يٍ انزبيؼخ3

 متوسطت ٥.٥9 ١..١ ٠1.8 81 81 ٠8 ٠.١ ٠.١ ٢٢

انحظىل  طؼىثخ-36

ػهً انًؼهىيبد 

انًطهىثخ ألغشاع 

انجحج يٍ انكخُش يٍ 

انششكبد ثبػتجبسهب يٍ 

 أعشاسهب انخبطخ3

 كبيرة ٥.٢٥ 6١.١ ..1٥ .٢ 14 ٢ ٥٥٢ ٠٢١ ٥١

لُبػخ ورىد  ػذو-33

يؤعغبد انمطبع  نذي

انخبص ثؼًهُخ 

االعتخًبس فٍ يزبل 

 انجحج انؼه3ًٍ

 كبيرة ٥.٢4 .١.٢ 8١ ٥6 ٥.18 1.4 ٥8٢ ٠1٢ ٠٢

حمخ  ػؼف-38

يؤعغبد انمطبع 

انخبص ثًخشربد 

انزبيؼبد يٍ األثحبث 

 وانذساعبد انؼهًُخ3

 كبيرة ٥.٢٥ 6٥.١ 1٥ ٢4.1 8.1٢ 6.1 ٥1١ ٠8١ ٥٢

 كجُشح 2353 3883 انًؼىلبد انًتؼهمخ ثبنًزتًغ وانمطبع انخبص ككم
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( بػػاىحراؼ >:.8بمػػغ ) الهتكسػػط الحسػػابْ العػػاـ إف( ;ٓتضػػح هػػف خػػٛؿ الجػػدكؿ ) 
ػػذا ٓػػدؿ عمػػِ أف ٌىػػاؾ هكافقػػة بػػٓف أفػػراد الدراسػػة حػػكؿ 8=.>هعٓػػارم ) هعكقػػات الشػػراكة (، ٌك

، ذلؾ ٓتهثػؿ فػْ هكافقػة أفػراد الدراسػة عمػِ الهجتهعٓة الهتعمقة بالهجتهع الهحمْ بدرجة كبٓرة 
ػا أف  اعتهػاد القطػاع »  الشراكة الهجتهعٓة تكاجً بهعكقات هتعمقة بالهجتهع الهحمػْ هػف أبرٌز

عػػزكؼ القطػػاع الخػػاص عػػف إسػػىاد ك ، ٓراد الهىتجػػات البحثٓػػة هػػف الخػػارجالخػػاص عمػػِ اسػػت
تكاصػػؿ بػػٓف ، إضػػافة إلػػِ ضػػعؼ الحثٓػػة لمهراكػػز البحثٓػػة فػػْ الجاهعػػةهشػػكٛتً كاحتٓاجاتػػً الب
فػْ الىػدكات كالهػؤتهرات الهىعقػدة فػْ  ٓػةالهجتهع ضػعؼ الهشػاركةك ، القطاع الخاص كالجاهعػة

اعتهػػاد » ( عمػػِ الهرتبػػة اٖكلػػِ كالتػػْ تػػىص عمػػِ: .8حصػػمت الفقػػرة رقػػـ ) حٓػػث ،«هعػػةالجا
( 1>.8بهتكسػػػط حسػػػابْ )« القطػػػاع الخػػػاص عمػػػِ اسػػػتٓراد الهىتجػػػات البحثٓػػػة هػػػف الخػػػارج 

( كالتػْ 8.11خضػر)، كتتفػؽ ٌػذي الىتٓجػة هػع دراسػة بدرجػة كبٓػرة (;9..كاىحراؼ هعٓارم )
الهحمػػْ كالقطػػاع الخػػاص ىحػػك الشػػراكة هػػع الهؤسسػػات زت عمػػِ ضػػركرة تحفٓػػز الهجتهػػع رّكػػ

ر، هكف تفسٓر ٌذي الىتٓجة البحثٓة فْ هجاؿ البحث كالتطٓك إلػِ اىعػزاؿ الجاهعػة عػف التػأثٓر  ٓك
هكاىاتٍػػفػػْ هجتهعٍػػا الهحمػػْ لمكصػػكؿ لثقتػػً بقػػدراتٍا  ككػػذلؾ لتركٓػػز الجاهعػػات  ،البحثٓػػة اكا 
ـ عمػِ ا س أكثر هف تركٌٓز اتػً كالباحثٓف عمِ التدٓر لتكاصػؿ هػع الهجتهػع الهحمػْ كرصػد أكلٓك

ػة ،   عمػِ (:8رقػـ )حصػمت الفقػرة بٓىهػا فْ البحث العمهْ كحؿ هشكٛتً اٚجتهاعٓػة كالتىهٓك
ع تطػػػكر كجػػػكد » كالتػػػْ تػػػىص عمػػػِ: الهرتبػػػة اٖقػػػؿ  اٚىتاجٓػػػة، القطاعػػػات بعػػػض فػػػْ سػػػٓر
( <8.8ْ )بهتكسػػػط حسػػػاب.« الجاهعػػػة هػػػف الهسػػػاٌهة هسػػػتكل تفػػػكؽ الىاجهػػػة كالهشػػػكٛت

 بدرجة هتكسطة. (.>..كاىحراؼ هعٓارم )
 حمللـي واجملتنـع ا الشـعودية  متطلبات الشرانة اجملتنعية بـني اجلامعـات   الشؤال الجالح: ما  

 ؟لتلبية االحتياجات واملشروعات البحجية

، تػػـ هتطمبػػات الشػػراكة الهجتهعٓػػة بػػٓف الجاهعػػات كالهجتهػػع الخػػارجْل لمتكصػػؿ 
ػة كالهتكسػطات الحسػابٓة كاٚىحػراؼ الهعٓػارم ٚسػتجابات أفػراد  حساب التكرارات كالىسب الهئٓك

 الدراسة، كها تـ ترتٓب تمؾ العبارات حسب الهتكسط الحسابْ لٍا، كذلؾ عمِ الىحك.
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 (3رذول)

 ويتىعطبد )و(اعتزبثبتهى واَحشافبتهى 2انتكشاساد وانُغت انًئىَخ العتزبثبد ػُُخ انذساعخ، ولُى كبَىػح  

 سَخ)ع( ػهً فمشاد انًحىس انًتؼهك ثًتطهجبد انششاكخ انًزتًؼُخ3انًؼُب
 

 انفمشاد
 تكشاساد االعتزبثبد

انُغجخ انًئىَخ نتكشاساد 

 و ع 2كب االعتزبثبد
دسرخ 

 انًتطهت
 كجُشح يتىعطخ يُخفؼخ كجُشح يتىعطخ يُخفؼخ

وػغ انمىاٍَُ -31

وانهىائح انًُظًخ 

نهششاكخ انًتزذدح 

ثٍُ انزبيؼخ 

ًزتًغ وانمطبع وان

 انخبص3

 كجُشح 2341 0364 21 53 3534 336 225 140 30

انتضاو أؽشاف -40

انششاكخ ثتُفُز 

انتضايبتهب فٍ 

نتهجُخ االحتُبربد 

وانًششوػبد 

 انجحخُخ3

 كجُشح 2343 0366 2632 5533 3534 1 220 140 35

إَشبء لبػذح -41

يحذحخ ثُبَبد 

انجحخُخ  نالحتُبربد

 نًؤعغبد انًزتًغ

 كجُشح 2352 0331 36 3436 23 1233 255 10 05

اعتخذاو -42

انتكُىنىرُب فٍ 

انتىاطم انذائى ثٍُ 

 أؽشاف انششاكخ3

 كجُشح 2343 0368 26 53 33 10 225 130 40

 شًىل-43

انششاكخ رًُغ 

األؽشاف انًؼُُخ 

هجُخ االحتُبربد ثت

وانًششوػبد 

 انجحخُخ نهًزتًغ3

 كجُشح 2343 3068 26 53 33 10 225 130 40

إششان سربل -44

األػًبل فٍ 

االرتًبػبد 

وانهزبٌ انجحخُخ 

 داخم انزبيؼخ3

 كجُشح 2341 0333 11 5434 3136 14 215 125 55

إرشاء -45

انًشبسَغ انجحخُخ 

انًشتشكخ ثٍُ 

أؽشاف انششاكخ 

 يٍ انًختظ3ٍُ

 كجُشح 2346 0331 25 5833 21 1233 230 115 50

وػغ اِنُبد -46

جُك انتٍ تؼًٍ تط

َتبئذ انجحىث 

انتطجُمُخ نذي 

 انًزتًغ

 كجُشح 2342 0331 21 5434 33 1233 215 130 50

ػًبٌ -43

انتىاطم انًتغًش 

ثٍُ األؽشاف 

انًختظخ نتجبدل 

 انًؼهىيبد انجحخُخ3

 كجُشح 2352 0368 33 62 28 10 245 110 40
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يشبسكخ -48

أؽشاف انششاكخ 

فٍ إَشبء 

انحبػُبد 

 وانًشاكض انجحخُخ3

 كجُشح 2343 0361 22 5434 34 1134 215 135 45

تضوَذ انزبيؼخ -41

ثبنًؼبيم واألدواد 

انجحخُخ انالصيخ 

 نإلَتبد انجحخ3ٍ

 كجُشح 2343 0336 25 5135 24 1635 235 15 65

صَبدح انذػى -50

انًبنٍ نهزبيؼخ 

نهتهجُخ االحتُبربد 

وانًششوػبد 

 انجحخُخ3

 حكجُش 2343 0335 30 62 23 15 245 10 60

يُح أعبتزح -51

انزبيؼخ تفشؽ كبيم 

أو رضئٍ ػُذ 

لُبيهى ثجحىث 

لبئًخ ػهً اتفبلُبد 

 انششاكخ

 يتىعطخ 2325 0385 1236 52 2135 2635 205 85 105

تشزُغ -52

انجبحخٍُ ثبنحىافض 

وانًبدَخ 

 وانًؼُىَخ3

 كجُشح 2341 0338 2235 58 24 18 230 15 30

دػى ثُىد -53

انخجشح انًتخظظخ 

ًخ ػهً وانمبئ

انششاكخ 

 انًزتًؼُخ3

 كجُشح 2341 0338 2235 58 24 18 230 15 30

 كجُشح 2344 1816 يحىس يتطهجبد انششاكخ انًزتًؼُخ

( بػاىحراؼ 8499( أف الهتكسػط الحسػابْ العػاـ بمػغ )>ٓتضح هػف خػٛؿ الجػدكؿ )      
ػػذا ٓػػدؿ عمػػِ أف ٌىػػاؾ هكافقػػة بػػٓف أفػػراد الدراسػػة حػػكؿ ;1.<هعٓػػارم ) مبػػات الشػػراكة هتط(، ٌك

ٓتهثػػؿ فػػْ هكافقػػة أفػػراد الدراسػػة ك  ،الهجتهعٓػػة بػػٓف الجاهعػػات كالهجتهػػع الهحمػػْ بدرجػػة كبٓػػرة 
ػػا عمػػِ   لٛحتٓاجػػات هحدثػػة بٓاىػػات قاعػػدة إىشػػاء »هتطمبػػات الشػػراكة الهجتهعٓػػة كهػػف أبرٌز

 لتبػػػادؿ الهختصػػػة اٖطػػػراؼ بػػػٓف الهسػػػتهر التكاصػػػؿ كضػػػهاف،  الهجتهػػػع لهؤسسػػػات البحثٓػػػة
 الجاهعػة بػٓف الهتجددة لمشراكة الهىظهة كالمكائح القكاىٓف كضع، إضافة إلِ البحثٓة كهاتالهعم

عمػِ الهرتبػة اٖكلػِ كالتػْ تػىص  (91) حصػمت الفقػرة رقػـ حٓث ،« الخاص كاقطاع كالهجتهع
بهتكسػػط «  الهجتهػػع لهؤسسػػات البحثٓػػة لٛحتٓاجػػات  هحدثػػة بٓاىػػات قاعػػدة إىشػػاء » عمػػِ:

عػػزل ذلػػؾ لضػػعؼ التكاصػػؿ هػػع ، بدرجػػة كبٓػػرة (1>..راؼ هعٓػػارم )( كاىحػػ84:8حسػػابْ ) ٓك
اتػػً البحثٓػػة لػػدل  البػػاحثٓف كضػػعؼ حداثػػة الهعمكهػػات الكافٓػػة عػػف هشػػكٛت الهجتهػػع كأكلٓك

ري،  كتتفػؽ ٌػذي الباحثٓف لتكجًٓ هشركعاتٍـ البحثٓة ىحك تىهٓة الهجتهع كحػؿ هشػكٛتً كتطػٓك
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أشػػػارت غٓػػػاب البػػػراهج كالخطػػػط التػػػْ تسػػػتىد  ( كالتػػػْ=..8دراسػػػة عبدالسػػػتار) الىتٓجػػػة هػػػع
 لمهشاركة كالتىسٓؽ، كقٓاـ الجاهعات بعقد شراكات غٓر هخططة.

 أسػػاتذة هػػىح» كالتػػْ تػػىص عمػػِ: فػػْ الهرتبػػة اٖقػػؿ (1:رقػػـ )الفقػػرة بٓىهػػا جػػاءت  
بهتكسػػط  «الشػػراكة اتفاقٓػػات عمػػِ قائهػػة ببحػػكث قٓػػاهٍـ عىػػد جزئػػْ أك كاهػػؿ تفػػرغ الجاهعػػة
 ، بدرجة هتكسطة (:=..( كاىحراؼ هعٓارم ):8.8حسابْ )

لهعكقػػات الشػػراكة الهجتهعٓػػة بػػٓف الجاهعػػات كالهجتهػػع كهػػف خػػٛؿ العػػرض السػػابؽ     
 :  عمِ الىحك أتْ الشراكة جاءتٓتضح أف هعكقات ٌذي ، الهحمْ

 ( 8رذول )

بد انششاكخ يؼىلَىػح انًتىعطبد انحغبثُخ واالَحشاف انًؼُبسٌ العتزبثبد أفشاد انذساعخ حىل 

 انًزتًؼُخ ثٍُ انزبيؼبد وانًزتًغ انًحهٍ

 انتشتُت انًتىعؾ انحغبثٍ يؼىلبد انششاكخ انًزتًؼُخ و

 2 2345 يؼىلبد يتؼهمخ ثبنزبيؼخ 1

 1 2353 يؼىلبد يتؼهمخ ثبنًزتًغ انًحهٍ 2

 3 2344 يتطهجبد انششاكخ انًزتًؼُخ 3

 - 23486 انًتىعؾ انحغبثٍ انؼبو

كجػكد هعكقػات  ( أف ٌىاؾ هكافقة بٓف أفراد الدراسػة عمػِ=الجدكؿ )ٓتضح هف خٛؿ  
مبػات الشػراكة الهجتهعٓػة لمشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعة كالهجتهػع الهحمػْ كهكافقػة عمػِ هتط

تػػػأتْ الهعكقػػػات الهتعمقػػػة حٓػػػث  كبٓػػػرة،كبدرجػػػة ( =849بهتكسػػػط حسػػػابْ عػػػاـ )الهتجػػػددة، ك 
عػزل ذلػؾ ، بدرجة كبٓػرة( ك >:84تكسط حسابْ عاـ )الهرتبة اٖكلِ بهبالهجتهع الهحمْ فْ  ٓك

لغٓػػاب الهختصػػٓف فػػْ الهجتهػػع الهحمػػْ كضػػعؼ الػػكعْ بأٌهٓػػة ىتػػائج البحػػث العهمػػْ فػػْ حػػؿ 
ري، ك  الهعكقػػػات ٓمٍٓػػػا هشػػكٛت التػػػْ ٓعػػاىْ هىٍػػػا الهجتهػػػع كدكري فػػْ تىهٓػػػة الهجتهػػػع كتطػػٓك

هتطمبػػات كفػػْ اٖخٓػػر ٓػػأتْ  كبٓػػرة،كبدرجػػة ( :849بهتكسػػط حسػػابْ عػػاـ ) الهتعمقػػة بالجاهعػػة
هحػػاكر الشػػراكة الهجتهعٓػػة بػػٓف الجاهعػػة كأقػػؿ  (8499الشػػراكة الهجتهعٓػػة بهتكسػػط حسػػابْ )

 كبدرجة كبٓرة.( :849بهتكسط حسابْ عاـ ) كالهجتهع الهحمْ
لضػػعؼ إهكاىػػات  ههػػا ٓعػػزلكههػػا سػػبؽ ٓتضػػح كجػػكد هعكقػػات لػػدل طرفػػْ الشػػراكة  

سػػب ثقػػة الهجتهػػع، كىػػدرة تكاصػػؿ الجاهعػػة هػػع الهجتهػػع الجاهعػػة البحثٓػػة التػػْ تهكىٍػػا هػػف ك
ة،  ػػؼ بإهكاىاتٍػػا الهادٓػػة كالبشػػٓر ( التػػْ >8.1دراسػػة هحهػػد)ٌػػذي الىتٓجػػة هػػع  كتتفػػؽكالتعٓر

أشػػارت لعػػدة هعكقػػات تحػػد هػػف عهمٓػػة الشػػراكة البحثٓػػة كدعػػـ البػػاحثٓف، كهػػا تكصػػمت لمحاجػػة 
عٓة كهىٍػػا اٖكادٓهٓػػ ة كالهادٓػػة ٘ىجػػاح الشػػراكة بػػٓف الجاهعػػة الهحمػة لتػػكفٓر الهتطمبػػات التشػػٓر
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س  هػف  كالهجتهع الهحمْ، كتفسر ٌذي الىتٓجة لغٓاب الشراكة التْ تهكػف أعضػاء ٌٓئػة التػدٓر
 اٚطٛع عمِ الفرص البحثٓة هها ٓحد رغبتٍـ كحاجتٍـ لمتفرغ.

 فروض الدراسة:

ة تعػػزل فػػْ هتكسػػطات الهحػػاكر الثٛثػػة لٛسػػتباىذات دٚلػػة إحصػػائٓة  تكجػػد فػػركؽ -
ْ العمهػ، كالتخصص استاذ هساعد / استاذ هشارؾ كاستاذ()العمهٓة لهتغٓر الدرجة 

 .:...عىد هستكل دٚلة  عمهْ/ إىساىْ( تخصص)
لٙجابػػة عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ت لدٚلػػة الفػػركؽ بػػٓف الهجهػػكعتٓف  

الهحػاكر الثٛثػة  هتكسػطات( ٓكضح ىتائج اختبار ت لحسػاب الفػركؽ .1كجدكؿ)الهستقمتٓف، 
 .ستاذ(أاستاذ هساعد / استاذ هشارؾ ك )العمهٓة لٛستباىة تعزل لهتغٓر الدرجة 

 (1رذول)

اختجبس د نحغبة انفشوق يتىعطبد انًحبوس انخالحخ نالعتجبَخ تؼضي نًتغُش انشتجخ  َىػح َتبئذ

 (اعتبر يغبػذ / اعتبر يشبسن وأعتبرانؼهًُخ )

 انذسرخ انؼهًُخ

 

 َخيحبوس االعتجب

دسربد  اعتبر يشبسن واعتبر أعتبر يغبػذ

 انحشَخ

 

 لًُخ د

 

 يغتىي انذالنخ
 ع و ع و

انًؼىلبد انًتؼهمخ 

 ثبنزبيؼخ
 دانخ    0301 4835 313 5312 43343 6322 40335

انًؼىلبد انًتؼهمخ 

 انًحهٍثبنًزتًغ 
 دانخ    0301 3382 313 3310 55331 3316 52312

يتطهجبد انششاكخ 

 ًؼُخانًزت
 غُش دانخ 0330 313 1325 36380 8355 36351

  140 255 حزى انؼُُخ)ٌ(

( كالػذم ٓبػٓف ىتػائج اختبػار "ت" لحسػاب الفػركؽ فػْ الهحػاكر <ٓتضح هف جػدكؿ )  
الرتبة العمهٓة أف ٌىاؾ فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىػد هسػتكل الثٛثة لٛستباىة فْ ضكء هتغٓر 

سػتاذ أالعمهٓة) لهجتهعٓػة الهتعمقػة بالجاهعػة "ٓعػزل لمرتبػةفْ هحػكر "هعكقػات الشػراكة ا 1...
(، ككػاف الفػرؽ فػْ اتجػاي أعضػاء :9.8حٓث بمغت قٓهة ت ) ستاذ(أستاذ هشارؾ ك أهساعد / 
س ذكل الرتبة العمهٓة "أستاذ ك ٌٓئة التد أستاذ هشػارؾ" حٓػث بمغػت قٓهػة الهتكسػط الحسػابْ ٓر
س هػػف ذكم الرتبػػة ( هقارىػػة بقٓهػػة الهتكسػػط الحسػػاب98.98لػػدٍٓـ ) ْ ٖعضػػاء ٌٓئػػة التػػدٓر

عػزل ذلػؾ (:>..9العمهٓة "أستاذ هسػاعد" كالتػْ بمغػت ) ٌٓئػة  ٖعضػاء لمخبػرات الهتراكهػة، ٓك
س ب فػْ إجػراء البحػكث كدرآػتٍـ الكافٓػة بالهعكقػات التػْ سػتاذ رتبة اٚسػتاذ الهشػارؾ كاٖالتدٓر

 .هع الهحمْ بكافة قطاعاتًالهجتٓف الجاهعات السعكدٓة ك بتحد هف الشراكة الىاجحة 
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فػػْ  1...كهػػا أشػػارت الىتػػائج إلػػِ كجػػكد فػػرؽ ذك دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد هسػػتكل      
العمهٓة)اسػػتاذ  "ٓعػػزل لمرتبػػة الهحمػػْ الهتعمقػػة بػػالهجتهعهحػػكر "هعكقػػات الشػػراكة الهجتهعٓػػة 

 (، ككاف الفرؽ فػْ اتجػاي أعضػاء8=.8، حٓث بمغت قٓهة ت )ستاذ(أهساعد / استاذ هشارؾ ك 
س ذكم الرتبة العمهٓة "أستاذ كأستاذ هشػارؾ" حٓػث بمغػت قٓهػة الهتكسػط الحسػابْ  ٌٓئة التدٓر

س هػػف ذكم الرتبػػة <>.::لػػدٍٓـ ) ( هقارىػػة بقٓهػػة الهتكسػػط الحسػػابْ ٖعضػػاء ٌٓئػػة التػػدٓر
عػػزل ذلػػؾ لٙىتػػاج البحثػػْ لرتبػػة اٖسػػتاذ 8<.8:العمهٓػػة "أسػػتاذ هسػػاعد" كالتػػْ بمغػػت ) (، ٓك

 اذ كقمة استفادة قطاعات الهجتهع الهحمْ هىٍا.الهشارؾ كاٚست
العمهٓػة  دٚلة إحصائٓة ٓعػزل لمرتبػة ذم فْ حٓف أشارت الىتائج إلِ عدـ كجكد فرؽ      
فػػْ هحػػكر هتطمبػػات الشػػراكة الهجتهعٓػػة حٓػػث بمغػػت  سػػتاذ(أاسػػتاذ هسػػاعد / اسػػتاذ هشػػارؾ ك )

ْ غٓر دالة إحصائٓان عىد هستكل .8..قٓهة ت )  :...( ٌك
جابة عف ٌذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ت لدٚلة الفركؽ بٓف الهجهكعتٓف ٙكل 

هتكسطات الهحاكر الثٛثة ( ٓكضح ىتائج اختبار ت لحساب الفركؽ .1الهستقمتٓف، كجدكؿ)
 ( ىظرم/عمهْ)التخصص العمهْلٛستباىة تعزل لهتغٓر 

 ( 10رذول )

انتخظض حخ نالعتجبَخ تؼضي نًتغُش يتىعطبد انًحبوس انخالاختجبس د نحغبة انفشوق  ذَتبئ

 (َظشٌ/ػهًٍ)انؼهًٍ

  انتخظض      

 انؼهًٍ            

 

 يحبوس االعتجبَخ

انتخظض 

 انُظشٌ

دسربد  انتخظض انؼهًٍ

 انحشَخ

 

 لًُخ د

 

 يغتىي انذالنخ

 ع و ع و

انًؼىلبد انًتؼهمخ 

 ثبنزبيؼخ

 دانخ 0801 3325 313 6834 43820 5830 41810

انًتؼهمخ  انًؼىلبد

ثبنًزتًغ وانمطبع 

 انخبص

 دانخ 0805 1813 313 3850 52880 3810 54832

يتطهجبد انششاكخ 

 انًزتًؼُخ

 غُش دانخ 0834 313 8881 36838 8831 36848

  134 221 حزى انؼُُخ)ٌ(

( كالػػػذم ٓبػػػٓف ىتػػػائج اختبػػػار "ت" لحسػػػاب الفػػػركؽ فػػػْ  .1ٓتضػػػح هػػػف جػػػدكؿ )  
 دٚلػة إحصػائٓة ان ذافْ ضكء هتغٓر التخصص العمهػْ أف ٌىػاؾ فرقػ الهحاكر الثٛثة لٛستباىة

لهتغٓػر فػْ هحػكر "هعكقػات الشػراكة الهجتهعٓػة الهتعمقػة بالجاهعػة "ٓعػزل  1...عىد هسػتكل 
(، ككػاف الفػرؽ فػْ اتجػاي أعضػاء :848حٓػث بمغػت قٓهػة ت )(ىظرم/عمهْ)التخصص العمهْ
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س ذكل التخصصات العمهٓة حٓث بمغت  ( .98.8قٓهة الهتكسػط الحسػابْ لػدٍٓـ )ٌٓئة التدٓر
ػة كالتػْ  س هػف ذكم التخصصػات الىظٓر هقارىة بقٓهة الهتكسط الحسابْ ٖعضػاء ٌٓئػة التػدٓر

عػػزل ذلػػؾ لحاجػػة البػػاحثٓف فػػْ التخصصػػات العمهٓػػة ٘هكاىػػات الجاهعػػة .<914بمغػػت ) (، ٓك
، كالهختبػػرات لطبٓعػػة بحػػكث التخصصػػات العمهٓػػة التػػْ تػػتـ بالتجػػارب الهعمهٓػػة فػػْ الهعاهػػؿ

 كالتجٍٓزات اٖخرل.
. فػْ هحػكر :..كها أشارت الىتائج إلِ كجكد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل  

، حٓػث (ىظرم/عمهػْ)التخصص العمهْلهتغٓر  " الهحمْ"هعكقات الشراكة الهجتهعٓة بالهجتهع 
س ذكم التخصصػػػات><14بمغػػت قٓهػػػة ت )  (، ككػػاف الفػػػرؽ فػػْ اتجػػػاي أعضػػاء ٌٓئػػػة التػػدٓر

ة حٓث بمغت قٓهة الهتكسط الحسابْ لدٍٓـ ) ( هقارىة بقٓهة الهتكسػط الحسػابْ 9488:الىظٓر
س هػػف ذكم التخصصػػات العمهٓػػة كالتػػْ بمغػػت ) عػػزل ذلػػؾ .=.8:ٖعضػػاء ٌٓئػػة التػػدٓر (، ٓك

ػاف هقارىػة  ػة التػْ ٚ تٛهػس الهجتهػع الهحمػْ هػف خػٛؿ التجربػة كالبٌر لطبٓعة البحػكث الىظٓر
 التْ تقدـ ىتائج تطبٓقٓة كهادٓة همهكسة. بالتخصصات العمهٓة

لهتغٓػػر دٚلػػة إحصػػائٓة ٓعػػزل  شػػارت الىتػػائج إلػػِ عػػدـ كجػػكد فػػرؽ ذمفػػْ حػػٓف أ 
، فػْ هحػكر هتطمبػات الشػراكة الهجتهعٓػة حٓػث بمغػت قٓهػة ت (ىظرم/عمهْ)التخصص العمهْ

ْ غٓر دالة إحصائٓان عىد هستكل 9>..)  :...( ٌك
 واجملتنع احمللـي الشعودية  اجلامعات بني املتجددة اجملتنعية للشرانة يةاالسرتاتيج ماالشؤال الرابع: 

 العامليـة  اخلـربات  وبعـ   امليداىيـة  الدراسة ىتائج ضوء يف لتلبية االحتياجات واملشروعات البحجية يف

 ؟ (ونيدا واملنلهة املتحدة األمريهية املتحدة الواليات)

 :لهراحؿ كالخطكات التالٓةف خٛؿ آهكف كصؼ اٚستراتٓجٓة الهقترحة ه 
ادة ظؿ فْ      هعظـ فْ اٚقتصادم الىشاط فْ الهحمْ الهجتهع هشاركة هستكل ٓز

 كتىفٓذٌا العمهٓة البحكث ٘جراء لمجاهعات الهالٓة الهكارد شح ظؿ كفْ اٚقتصادٓة، القطاعات
ع لخدهة ة، الهشآر  هىح هف ٚبد إذ كالعاـ الخاص القطاعٓف بٓف الشراكة أٌهٓة تظٍر التىهٓك

 لذا خاص، بشكؿ العالْ كالتعمٓـ عاـ بشكؿ الكطىْ اٚقتصاد فْ اكبٓرن  ادكرن  الهحمْ الهجتهع
 تحّقؽ هجتهعٓة كشراكة هكحد كطىْ ىسٓج فْ كالخاصة الحككهٓة الجٍكد جهٓع دهج ٓتكجب
ة اٌٖداؼ  البحث هٓداف هف الجٍكد ٌذي هف الفكائد كالهجتهع الفرد ٓجىْ بحٓث التىهٓك
 .العمهْ
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 ٓهكف كصؼ اٚستراتٓجٓة الهقترحة هف خٛؿ الهراحؿ كالخطكات أتٓة: 
لتلبيــة االحتياجـــات  وصــو واقــع ىظــاو الشــرانة اجملتنعيــة بـــني اجلامعــة واجملتنــع احمللــي يف          -

 :واملشروعات البحجية

كىظاـ ٓتككف هف هدخٛت هتهثمة بالككادر الهعرفٓة تقـك الجاهعات السعكدٓة  
ة كا فْ أدائٍا عمِ ثٛث كظائؼ ) لهادٓة، كتتعرض ٌذي الهدخٛت لهعالجة قائهة كالبشٓر

س، كالبحث العمهْ، كخدهة الهجتهع(، ؿ لهخرجات لمهجتهع الهحمْ كهف ثـ تتحكّ  التدٓر
هكف كصؼ كاقع الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعة كالهجتهع الهحمْ  كسكؽ العهؿ، كهعالجة ٓك

هف خٛؿ لجاف عمٓا تضـ عهادة البحث العمهْ جتهع لتكضٓؼ البحث العمهْ كخدهة اله
كهعٍد البحكث كاٚستشارات كههثمٓف هف بعض كمٓات الجاهعة تحت هسهِ المجىة الدائهة 

تٓاجات هآردٌا هف الهجتهع الخارجْ هف احعمِ  لمشراكة الهجتهعٓة كتقكـ فْ أعهالٍا بىاءن 
الجاهعات ٍد البحكث كاٚستشارات فْ ، كتسعِ عهادة البحث العمهْ كهع بحثٓة أك اجتهاعٓة

ة تعهؿ عمِ تمبٓة احتٓاجات الهجتهع الخارجْ هف خٛؿ خطة البحث  السعكدٓة كجٍة إدآر
ؿ خارجْ  .الههكلة هف هٓزاىٓة الجاهعة أك ها ٓرد هف تهٓك

لتلبيـة االحتياجـات   واجملتنـع احمللـي    امعات الشعوديةواقع ىظاو الشرانة اجملتنعية بني اجلحتليل  -

 :واملشروعات البحجية

ة كها أسفرت ىتائج الدراسة ٓعد دكر المجاف فْ الشراكة الهجتهعٓة   قائـ عمِ الهركٓز
عف هجهكعة هف الهعكقات الهتعمقة بالجاهعة كالهعكقات الهتعمقة بالهجتهع الهحمْ، هها 

كثٓر ٓفسر ضعؼ الشراكة الهجتهعٓة بٓف الجاهعة كالهجتهع الهحمْ، كبعد البحث العمهْ عف 
هف احتٓاجات الهجتهع البحثٓة، كقمة البحكث الهتعمقة باٖكلكٓات البحثٓة لحؿ هشكٛت 

ري.  الهجتهع الهحمْ كا٘سٍاـ فْ تطٓك
 ات السػػػعكدٓةاسػػػتراتٓجٓة هقترحػػػة لتطػػػكٓر ىظػػػاـ الشػػػراكة الهجتهعٓػػػة بػػػٓف الجاهعػػػ -

 كالهجتهع الهحمْ فْ ضكء بعض التجارب الدكلٓة:
ة -  هتجددة. هجتهعٓة كةشرا :اٚستراتٓجٓة رٓؤ
لمتمبٓة  الشراكة طرفْ التزاـ عمِ قائهة رائدة هجتهعٓة شراكات قٓاـ :ةرسالة اٚستراتٓجٓ -

 .آىْ بشكؿ اٚحتٓاجات كالهشركعات البحثٓة
  ٓأتْ: اٚستراتٓجٓة فٓها: ٓهكف تحدٓد هىطمقات اٚستراتٓجٓةهىطمقات  -
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  الهجتهع. سساتلهؤ  البحثٓة هحدثة لٛحتٓاجات بٓاىات قاعدة إىشاء -1
 .البحثٓة الهعمكهات لتبادؿ الهختصة اٖطراؼ بٓف الهستهر التكاصؿ ضهاف  -8
 كالقطاع كالهجتهع الجاهعة بٓف الهتجددة لمشراكة الهىظهة كالمكائح القكاىٓف كضع  -8

 الخاص.
  الهجتهع. لهؤسسات البحثٓة هحدثة لٛحتٓاجات بٓاىات قاعدة إىشاء  -9

 االسرتاتيجية: أٍداف -

 الهجتهعٓة. الشراكة هعكقات عمِ مبالتغ -
 الهتجددة. الهجتهعٓة الشراكة هتطمبات تكفٓر -
 .الرائدة التجارب ضكء فْ الهتجددة الهجتهعٓة الشراكة ٖسالٓب التكصؿ -

 :املكرتحة االسرتاتيجية أسص -
 .الهجتهع كخدهة العمهْ البحث كظٓفة (1
ر الهجتهع كحؿ هشكٛتًالشراكة البحثٓة أساس لىجاح الهشركعات البحثٓة فْ تط (8  ٓك
ؿ كتىكعٍا ٓعد خٓاران استراتٓجٓا لدعـ البحث العمهْ كالباحثٓف (8  تعدد هصادر التهٓك
ة. (9  اٚستثهار فْ ا٘هكاىات الهادٓة كالبشٓر
 الشراكة الهجتهعٓة القائهة عمِ التحدٓث كالتجدٓد البحثْ. (:

 لشعودية واجملتنع احمللي:آليات اسرتاتيجية الشرانة اجملتنعية املتجددة بني اجلامعات ا  -
 هراجعة الخطط كألٓات التشاركٓة بٓف الجاهعات السعكدٓة كقطاعات الهجتهع الهختمفة (1

كتستىد ٌذي الهراجعة عمِ تككٓف المجاف كفرؽ العهؿ بحٓث تشهؿ الباحثٓف كأطراؼ 
ع  ة، كتكٓز ات ا٘دآر الشراكة فْ القطاعات الهختمفة بحٓث تشهؿ أٓضان جهٓع الهستٓك

لهٍاـ بٓف أطراؼ الشراكة كفؽ آلٓات عهؿ كاضحة لكافة اٖطراؼ الهتشاركة لتكجً ا
ات البحثٓة.  اٖبحاث كالدعـ ىحك اٖكلٓك

ة: (8 كذلؾ هف خٛؿ إىشاء هراكز هتخصصة فْ هجاٚت البحث كالتطكٓر  الهراكز اٚستشآر
ف  الهراكز فْ ٌذي الهتخصصٓف بهختمؼ جكاىب التىهٓة، كاستقطاب الباحثٓف الهتهٓٓز
 كالتىهٓة.لتقدٓـ اٚستشارات التْ تسٍـ فْ حؿ هشكٛت الهجتهع 

ة كالباحثٓف كذلؾ هف خٛؿ تهثٓؿ  لهراكز التعاكىٓة:ا (8 ٓتـ التعاكف هع الهراكز اٚستشآر
ات البحثٓة  قطاعات الهجتهع الهحمْ كالتىهٓة فْ ٌذي الهراكز كالتعاكف فْ طرح اٖكلٓك
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 لهراكز لتىفٓذ الهشركعات البحثٓة الىاجحة.لمباحثٓف الهتخصصٓف فْ ٌذي ا
ع الهشتركة (9 تـ هف خٛلٍا  :الهشآر التْ تستىد عمِ هبدأ تبادؿ الفائدة  الشراكة الفعمٓةٓك

ع بحثٓة  قة بٓف الجاهعات كالهجتهع الهحمْركٓزة أساسٓة فْ العٛك بتىفٓذ هشآر
ة بحٓث تضـ فرؽ الباحثٓف كالخبراء هف أطراؼ الشراكة  ٓر ر الهجتهع.كتطٓك  لتطٓك

، بحاث عمهٓة فْ الجاهعاتأهف الشركات هعان لدعـ  التركٓز عمِ التكجً ىحك تجهع عدد (:
تـ الدعـ فْ الشراكة الهتجددة هف قطاعات الهجتهع كالقطاع الخاص حٓث تهكؿ  ٓك
ٍا الباحثٓف فْ الجاهعات السعكدٓة، كهساٌهة ٌذي  الهشركعات البحثٓة التْ ٓجٓر

 البحث العهمْ كخدهة الهجتهع.القطاعات فْ خدهة 
التكسع فْ فكرة الكراسْ العمهٓة فْ الجاهعات لرجاؿ اٖعهاؿ كالهؤسسات كفؽ شركط  (;

ع  ،هحددة ا كتىٓك ٌر كذلؾ هف خٛؿ الكراسْ البحثٓة هتعددة اٖىشطة بحٓث ٓتـ تطٓك
أىشطتٍا هف خٛؿ الشراكة الهتجددة لهكاكبة التغٓٓرات الهتسارعة كحؿ الهشكٛت 

 تطكرة كالهتجددة.اله
كذلؾ هف خٛؿ  ،هف اٖسالٓب الىاجحة فْ تحقٓؽ الشراكةالهتجددة العقكد البحثٓة  (>

ات كالهشركعات البحثٓة كهكاكبة التطكرات بها ٓسٍـ فْ حؿ هشكٛت  تحدٓث اٖكلٓك
ة كتقدٓـ حمكؿ هبتكرة كهتطكرة.  التىهٓك

ذ ،تشجٓع الهجتهع الهحمْ عمِ إىشاء هراكز ابحاث عمهٓة (= ي الهراكز تسٍـ فْ خدهة ٌك
دٌا بالهختبرات كالتجٍٓزات ككافة ا٘هكاىات  الباحثٓف هف خٛؿ تٍٓئة البٓئة البحثٓة كتزٓك

 الهادٓة هقابؿ ا٘ىتاج البحثْ الهكجً لخدهة الهجتهع كالهشركعات البحثٓة.
 ،ٓاالتكىكلكجبتكار كالتهٓز كأكدٓة إقاهة حدائؽ البحكث كالتقىٓة كالحاضىات كهراكز اٚ (<

ىتاج اٖعهاؿ  كذلؾ لتكطٓف الصىاعات كتىهٓة الهجتهع فْ جهٓع هجاٚت الهختمفة، كا 
ادٓة التْ تسٍـ فْ دعـ اٚقتصاد كالتىهٓة.  كالهشركعات البحثٓة الٓر

 السعكدٓة الجاهعات بٓف العمهْ البحث ككراسْ كالتقىٓة العمـك حدائؽ بٓف التكأهة (.1
تكأهة لدعـ الهشركعات البحثٓة كاٚستفادة هف كتسٍـ ٌذي ال ،الهحمْ الهجتهع كقطاعات

ة. ٓر ؽ ىتائج البحكث كالهشركعات التطٓك  التجارب كالخبرات الىاجحة، كىقؿ كتسٓك
ة التخصصٓة كالهؤتهرات الهعارض تىظٓـ (11 ؽ لغرض الهشتركة الدكٓر  الخدهات تسٓك

 جتهعاله كقطاعات هؤسسات كاستقطاب لمهجتهع تقدٓهٍا ٓهكف كالتْ الهتاحة البحثٓة
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 .تتمقاٌا الخدهات هقابؿ الهادم الدعـ تقدٓـ فْ هسؤكلٓاتٍا تتحّهؿ لكْ الهحمْ
كذا ىجد   مػة  العدٓد هػف الجاهعػات إفٌك التػْ تتضػهف التخصصػات العمهٓػة كالٍىدسػٓة هٌؤ
تبػػاع ٌػػذا الىػػكع هػػف الشػػراكة كالتعػػاكف هػػع الهؤسسػػات الصػػىاعٓة كا٘ىتاجٓػػة كلكىٍػػا بحاجػػة ٚ 

فْ خططٍا كبراهجٍا التعمٓهٓة بحٓث تجعؿ دخكؿ الطالب إلِ عػالـ العهػؿ إلِ إجراء تعدٓٛت 
ج ككىػػً ٓكسػػب الطالػػب العدٓػػد هػػف الهٍػػارات كالهعػػارؼ قبػػؿ أف كاٚىتػػاج هػػف هتطمبػػات التخػػرّ 

جهٓػػػع اٖطػػػراؼ الطالػػػب كالجاهعػػػة كالهؤسسػػػة لالفائػػػدة  كبالتػػػالْ ٓقػػػدـٓػػػدخؿ عػػػالـ العهػػػؿ، 
 اٚىتاجٓة كبالتالْ الهجتهع.

 ةالشعوديت تطبيل اسرتاتيجية الشرانة اجملتنعية املتجددة بني اجلامعات معوقا 

 واجملتنع احمللي:

 البٓركقراطٓة كالركتٓف بٓف أطرؼ الشراكة الهجتهعٓة. -
  .ضعؼ الهردكد الهادم كالهعىكم لٙىتاج البحثْ -
العشكائٓة فْ رصد اٚحتٓاجات البحثٓة لدل الجاهعات السعكدٓة كقمة المقاءات هع  -

 لهجتهع الهحمْ.ا
 ضعؼ هكاىة البحث العمهْ كىتائجً لدل الهجتهع الهحمْ. -
ة  - اىعزاؿ الهجتهع الهحمْ عف الجاهعات كها تهتمكً هف إهكاىات هعرفٓة كبحثٓة كبشٓر

 هادٓة.
 واجملتنع  الشعودية طرم التغلب على معوقات الشرانة اجملتنعية املتجددة بني اجلامعات

 احمللي:

ع الهٍاـ كاٚىطٛؽ هف التعاقد بٓف أطراؼ  - الشراكة فْ الهستكٓات العمٓا بىاء عمِ تكٓز
 هبدأ التفكٓض كالهركىة فْ ا٘جراءات خٛؿ فترة الشراكة.

ة. - ؽ هىتجاتٍا هف البحكث العمهٓة كالخدهات اٚستشآر  قٓاـ الجاهعات بتفعٓؿ تسٓك
ْ هجاؿ تىهٓة فالهحمْ بٓف الجاهعات كقطاعات الهجتهع الهجتهعٓةركح الشراكة  تحفٓز -

 الهكارد الهالٓة لمبحث العمهْ.
مة الهدل تتسـ بالهركىة كالتحدٓث كضع خطة  - الجاهعات لمتعاكف الدائـ بٓف طٓك

ة كفقا ٚحتٓاجات فْ هجاؿ السعكدٓة كالهجتهع الهحمْ  ٓر ع البحثٓة كالتطٓك الهشآر
ة  .الهجتهع الهحمْ البحثٓة كالتىهٓك
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ز الكعْ اٚجتهاعْ تجاي البحك  - ث العمهٓة لدل كافة القطاعات فْ الهجتهع كرفع تعٓز
هستكل كعٍٓا ٌٖهٓة البحث العمهْ كاٚحساس بجدكاي كالعهؿ عمِ دعهً كتشجٓعً 

مً. ع هصادر تهٓك  كتىٓك
إتاحة الفرص كالمقاءات بٓف اٖساتذة الباحثٓف كىظرائٍـ فْ قطاعات الهجتهع الهحمْ  -

ف فْ هجالس إ ٓة كالخدهٓة الحككهٓة كالخاصة دارت الهؤسسات ا٘ىتاجكهستشآر
لتكثٓؽ العٛقة بٓىٍـ كبٓف قرىائٍـ كاٚستفادة هف خبراتٍـ حسب هجاٚت تخصصاتٍـ 
عات هىاسبة تمـز هؤسسات الهجتهع العاـ كالخاص بطمب الهشكرة هف  صدار تشٓر كا 

ا عمِ الخبرات اٖجىبٓة.  الهراكز البحثٓة فْ هؤسسات التعمٓـ العالْ بدٚ هف احتكاٌر
 التوصيات:

 : اآلتيةيف ضوء ىتائج الدراسة أمهً تكديه التوصيات  

ػػة كارشػػادٓة لمهجتهػػع الهحمػػْ كهىتك كضػػع بػػراهج ضػػركرة   -1 الخػػاص عمػػِ  ٍػػا القطػػاععٓك
هػػا تهتمكػػً هػػف ل إسػػىاد هشػػكٛتً كاحتٓاجاتػػً البحثٓػػة لمهراكػػز البحثٓػػة فػػْ الجاهعػػة كٓفٓػػة

ة هتخصصة  .   ككادر بشٓر
ػػة أسػػالٓب -8 الىػػدكات كالهػػؤتهرات هػػف خػػٛؿ بػػٓف القطػػاع الخػػاص كالجاهعػػة التكاصػػؿ  تقٓك

 .  الهىعقدة فْ الجاهعة
اعتهاد القطػاع الخػاص عمػِ اسػتٓراد الهىتجػات البحثٓػة هػف الخػارج  تشجٓع التكجًٓ بعدـ -8

ضركرة تحفٓز الهجتهػع الهحمػْ كالقطػاع الخػاص ىحػك الشػراكة هػع الهؤسسػات البحثٓػة ك 
ر ٛ  فْ هجاؿ البحث كالتطٓك ؿ هراكػز البحػكث بالجاهعػة الكطىٓػة تػكفٓران لمىفقػات هػع هف خػ

 .  =تقدٓـ جكدةعالٓة فْ اٖداء فْ كافةالقطاعات 
هػػػػػع هراكزالبحػػػػػكث الهتخصصػػػػػة  هجتهػػػػػع الهحمػػػػػْاعػػػػػداد دكرات تشػػػػػاركٓة لقطاعػػػػػات ال -9

ادةل هكاىتٍا البحثٓة الثقةمٓز  بقدراتٍا كا 
ؼ قطاعات الهجتهع الهحمْ بأىهاط التطكرال -: عفٓبعضتعٓر  .ا٘ىتاجٓة بالجاهعةالقطاعاتسٓر
مػػػة الهػػػدل تتسػػػـ بالهركىػػػة كالتحػػػدٓث لمتعػػػاكف الػػػدائـ بػػػٓف الجاهعػػػات  -; كضػػػع خطػػػة طٓك

ػػة كفقػػا ٚحتٓاجػػات  ٓر ع البحثٓػػة كالتطٓك السػػعكدٓة كالهجتهػػع الهحمػػْ فػػْ هجػػاؿ الهشػػآر
ةا  .  لهجتهع الهحمْ البحثٓة كالتىهٓك
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د الجاهعة بالهعاهؿ كاٖدكات البحثٓة الٛزه -> ػادة ة لٙىتاج البحثْ.تزٓك هها قػد ٓسػٍـ فػْ ٓز
ع بحثٓػػة فػػْ ضػػكء اٖح تٓاجػػات جػػذب قطاعػػات الهجهتػػع الهحمػػْ ٖعػػداد كتصػػهٓـ هشػػآر

 .  الفعمٓة فْ كافة القطاعات
ة دعػػػـ بٓػػػكت الخبػػػرة الهتخصصػػػة كالقائهػػػة عمػػػِ الشػػػراكة الهجتهعٓػػػة. -= بالككادر البشػػػٓر

 .عاتكفاءات الهٍىٓة فْ كافة القطاالهتخصصةكاستقطاب ال
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 .هصر

ر فْ كالهجتهع الهحمْ الجاهعات بٓف الشراكة(. 7217ثنيان. ) بن لثنيان، سمطانا البحث  تطٓك
الهمك سعود،  ، جاهعةدكتوراه، رسالة هقترح تصكر السعكدٓة: العربٓة الههمكة فْ العمهْ

 الههمكة العربية السعودية.
ر(. 107٢)هحهد.  هالك الجبرين،  – الهتجددة الجاهعة فمسفة ضكء فْ السعكدٓة الجاهعات تطٓك

 )رسالة اٚجتهاعٓة العمـك كمٓة ا٘سٛهٓة، سعكد بف هحهد ا٘هاـ جاهعة هقترح، تصكر
 (.هنشورة غير دكتوراه

 والبحوث لمدراسات أسبار هركز ،كالتىهٓة العمهْ البحث ةأزه (.1071). العربي فيد الحارث،
.rd-.org/criseelyahyaouiwww-االنترنت، شبكة هن هأخوذ ،الرياض ،واإلعالم

arabe.htm .   107٢/ 77/  70تاريخ الدخول لمهوقع.  
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 بسمطىة كتحدٓاتٍا العمهْ البحث هجاؿ فْ الهجتهعٓة الشراكة(. 1070).جود الوىاب عبد الحايس
  www.minshawi.com/node/1609 ت،االنترن شبكة هن هأخوذهٓداىٓة،  دراسة هاف،ع

تسويق هخرجات البحث العمهي كهتطمب رئيس هن هتطمبات الجودة  (.1077)أحهد. خضر، جهيل 
 ءقارضلاجاهعة ، التعميم العاليوالشراكة الهجتهعية، الهؤتهر العربي الدولي لضهان جودة 

 . ـ8.11/:/18-< ةشلفتالٍاشهٓة فْ اىٓة ردٖالههمكة ا -لخاصة ا
ات عمِ كاىعكاسٍا ا٘ىتاج كقطاعات الجاهعات بٓف الشراكة(. "1001)هحهود.  أحهد الخطيب،  أكلٓك

ة البحكث  .القاىرة اإلدارية، لمتنهية العربية الهنظهة" ا٘دآر
 السعكدٓة لمجاهعات الهجتهعٓة الشراكة لتفعٓؿ هقترحة صٓغة(."1072)عمي.  بن عبدالعزيز الخميفة،

 جاهعة انهوذج، اإلسالهية سعود بن هحهد االهام جاهعة :الهىتجة الجاهعة فمسفة ضكء فْ
 .الرياض سعود، الهمك

ة،  التجربة عمِ التركٓز هع الخاص القطاع هع الشراكة(. 1007)هتولي.  هحهد دكروري، الهصٓر
 .الهالية، هصر لمبحوث العاهة الهالٓة، ا٘دارة زارةك 

(. أسس وهبادئ الشراكة بين الجاهعات وهؤسساتيا البحثية والهجتهع الهحمي، 1072الذيفاني، عبد اهلل.)
كرقة عهؿ هقدهة لكرشة اٖسس كالهبادئ لمشراكة بٓف الهجتهع الهحمْ كهؤسسات البحث 

 جاهعة تعز: اليهن. ، هركز البحوث ودراسات الجدوى،العمهْ
شئكف (. الرقابة والحرية األكاديهية في الجاهعات العربية في األلفية الثالثة، 1005)هفيد. الزيدي، 

 : هصر.710-٢٢، 189عربٓة عدد 
 الهمؾ جاهعة فْ العمهْ البحث(."1000)عمي.  الغاهدي، ،نعبد الرحه والعالي، صالح السدراني،

 الخميج الدول التعاون هجمس دول في العمهي البحث ندوة وقائع" كالتطمعات الكاقع: سعكد
 .جدة والتقنية، لمعموم زعبد العزي الهمك بهدينة الهنعقد العربي

 الفكائد ذات كالتعاكف اٚستثهار هجاٚت: التقدـ أجؿ هف شركاء(."777٢.) سمطان بن فيد السمطان،
 الخميج، لدول العربي التربية هكتب ،"التطكٓر كسبؿ الكاقع كاٖعهاؿ التعمٓـ لقطاعْ الهشتركة
 .الرياض

، هأخوذ هن شبكة الفاعمة الهجتهعٓة الشراكة قٓاـ تحدٓات(. 7230.)ابراىيم بن هحهد السويل
-www.imamu.edu.sa/events/community-partnership-forum-in األنترنيت

scienitic-research/pages/ names.aspx   خ دخكؿ الهكقع /  18/  18تآر
8.1=. 
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هكاىٓة الهتقدهة الدكؿ بعض فْ كالهجتهع الهدرسة بٓف الشراكة(. 1001.)عبدالهجيد راضي طو،  كا 
ر فْ هىٍا اٚستفادة ا اٖهىاء هجالس تطٓك  هيدانية دراسة: الشراكة صٓغ هف صٓغة باعتباٌر
 .،هصر اسوان بهحافظة

ؿ(."1072.)عبدالهجيد راضي طو، ر فْ كالشراكة التهٓك  العالهٓة اٚتجاٌات ضكء فْ ٓـالتعم تطٓك
 .هصر العربي، الفكر دار الهعاصرة،

ًاالستشارات  ثوالبح دهعي رىادسمسمة دراسات يص  ىحك هجتهع الهعرفة،(. 7211طيب، أساهة.)
 الخاهس: جدة. اإلصدار، زيزالعبدعالهمك جاهعة 

 التعمٓـ اٌداؼ حقٓؽت اجؿ هف الكبار تعمٓـ هجاؿ فْ الشراكة(. " 1070.) هحهد رضا عبدالستار،
 .هصر الكبار، تعميم هركز شهس، عين جاهعة "لمجهٓع

 كم العام التعميم هدارس وبين الخاص القطاع بين الشراكة هجاالت(."1071.) عباس بن فيد العتيبي،
ز الهمؾ جاهعة هجمة، استطالعية دراسة: الرياض بهدينة الهدارس هديرو ايراىا  عبدالعٓز
ة العمـك  .،الرياض وديةالسع التربٓك

 الجاهعية، الهؤسسة ،"كتطبٓقات هىاٌج- هفآٌـ ا٘سٛـ فْ التىهٓة(."7771.) إبراىيم العسل،
 .بيروت

 في الخاص والقطاع الحكوهية الجاهعات بين الشراكة تطوير هتطمبات(. 107٢.)الطيار حهود العنزي،
 شهس، عين جاهعة ،التربٓة فْ العهمْ البحث هجمة هقترحة، ةالسعودية: رؤي العربية الههمكة

 . 151-111،ص2،ج77ع
ز الهمؾ جاهعة تجربة(."1001.)احهد سالم سحاب، هحهد، بن عبدالرحهن العيسى،  فْ عبدالعٓز

 .القاىرة اإلدارية، لمتنهية العربية الهنظهة ،"كالجكدة اٚعتهاد
 العربٓة الههمكة فْ ٓـالتعم ىظاـ تطكر(. 1075.)هحهد الدين نور عبدالجواد، أحهد، حهدان الغاهدي،

 .الرشد هكتبة الرياض، ،2ط ودية،السع
 الهركز "كالهجتهع التىهٓة خطط احتٓاجات هع تتفاعؿ سعكد الهمؾ جاهعة(."7771.)عبداهلل الفيصل،

 .الرياض والتدريب، األهنية لمدراسات العربي
 هجتهع هؤشرات كفؽ الخاص كالقطاع الجاهعات بٓف البحثٓة الشراكة(. 107٢.) عمي جود القباري،

 (.هنشورة غير دكتوراه رسالة) التربية كمية سعود، الهمك جاهعة هقترح، تصور: الهعرفة
الهجتهع  كهؤسسات الجاهعات بٓف الشراكة تفعٓؿ آلٓات(. 7217.)عوض بن هنصور القحطاني،

 .شرع الثالث العدد ابيا، في الهعمهين كمية حوليةكاٚستشارات،  البحكث هجاؿ فْ الهحمْ
 الواقع: الخاص كالقطاع الجاهعة بٓف الشراكة ركح تفعٓؿ(."1005.)عوض بن هنصور القحطاني،

 .،الرياض سعود الهمك جاهعة التطوير، وسبل
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 .بيروت االىمية، لمهنظهات العربية الشبكة ،الهدىْ لمهجتهع العربٓة الهكسكعة(. "100٢.)أهاني قنديل،
الهجتهعٓة فْ هجاؿ البحث العمهْ فْ العالـ العربْ  الشراكة(. 7230القوصي، عالء الدين.)

ت )الهعكقات، كالتحدٓات،  .  ، هأخوذ هن شبكة األنترنتتذلٓمٍا كهحاٚك
www.imamu.edu.sa/events/community-partnership-forum-in-scienit-

research/pages/ names.aspx   خ دخكؿ الهكقع  .=8.1/  11/  18تآر
: هن  اٚصٛح التربكم كالشراكة الهجتهعٓة الهعاصرة( .  1000صهعي ) هحروس ، هحهد األ

 والتوزيع . رالهفاىيم الى التطبيق ،هصر ، دار الفجر لمنش
(. تفعيل الشراكة بين الجاهعات والهجتهع الهحمي في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول 1071هحهد، هاىر.)

ة، الالهتقدهة،   ات.هار : جاهعة اإل172-127، 27هجمد ، 8عدد الهجمة الدكلٓة لمبحكث التربٓك
 يةدارإلا لتنهيةا في ىاص ودورلخاا عاطلقوا تلجاهعاا بين الشراكة لتفعي لسب(. 1071.)ساهي اد،ره

ة فْ ظؿقة عمهٓة كر، يةدولسعا بيةرلعا بالههمكة التحدٓات  هقدهة فْ هؤتهر التىهٓة ا٘دآر
 / ىكفهبر. 88-89ٓة  دٚقتصاا

كالخدهات،  اٚىتاج كقطاعات الجاهعات بٓف الشراكة حكؿ دكلٓة تجارب(. 1077.)سالم عادل هعايعة،
في الشراكة والتنهية دور الشراكة في القطاعين العام والخاص في تحقيق التنهية الهستداهة، 

 هحررًا، الهنظهة العربية لمتنهية اإلدارية، القاىرة.
 ا٘ىتاج كقطاعات الجاهعات بٓف الشراكة حكؿ دكلٓة تجارب(. "100٢.)هوسى سالم عادل هعايعو،

 .القاىرة اإلدارية، لمتنهية العربية الهنظهة "كالخدهات
. التقرير بىاء شراكة الهىظهات اٌٖمٓة العربٓة لهكاجٍة تحدٓات التىهٓة(. 1001هينا، كاهل. )

 السنوي الخاهس، الشبكة العربية لمهنظهات األىمية. 
ًهشكالتو الهجتهع العمهي هع ًاقع  حثالب زاكرًهالجاهعات ن (. التحا1000، رجاني.)ناجي

العمٓا َالعٛقات  راساتذَال ثىػلمبح ةشاٌػجاهعة القهؤتهر " حوهطًال اقعوًحاجاتو   " ال
 : هصر.ةراىـة القـجاهع  هارس>8-=8،الثقافٓة

لمهعمهٓف فْ  الشراكة بٓف الهدارس كالجاهعات كالتىهٓة الهٍىٓة(. "1005ىاشم، نيمة عبدالقادر.)
 كمية التربية، هصر. -" جاهعة عين شهسهصر

(. التدريس هن أجل تنهية التفكير) ترجهة عبد العزيز البابطين(. الرياض:  7775ويمبرج، ىيربرت )
 هكتب التربية العربي لدول الخميج.

الهجتهع الهحمْ كدكري فْ دعـ البحث العمهْ فْ دكؿ هجمس  (.1001ياقوت، هحهد هسعد.)
خ دخكؿ الهكقع الت عاكف لدكؿ الخمٓج العربٓة، هأخكذ هف شبكة اٚىترىٓت، تآر
18/11/8.1=،  
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