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Abstract:  
This study aimed at identifying the impediments and requirements of the 

research partnership between the Egyptian universities and the private sector. 

It also aimed at identifying the experiences of some of the developed 

countries in this respect. This study is expected to aid in visualizing the 

activation of the research partnership between the Egyptian universities and 

the private sector. The study made use of the descriptive approach based on 

the distribution of a questionnaire to 357 of faculty staffs in the universities 

of Cairo, Assiut, and Janub Al-Wadi. The study approached the following 

results: 

That there are many impediments that hinder the research partnership 

process due to universities and some of them due to the private sector.  

Achieving the research partnership between universities and the private 

sector requires the provision of many requirements and conditions governed 

by the legislative, legal, regulatory, academic, financial and human aspects. 

There were no statistically significant differences among the sample 

representing the practical and theoretical colleges in favor of either the 

impediments of the research partnership or their achieving the requirements. 

There were no statistically significant differences among the 

experimental groups of the impediments of the research partnership due to 

job hierarchy variable, while there were statistically significant differences 

among the experimental groups regarding the axis of the research partnership 

requirements at α (0.05) for the favor of instructors in contrast to assistant 

professors. 
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 تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص 

 ارب بعض الدول المتقدم.في ضوء خبرات وتج
 

 ماهر احمد حسن محمد
 جمهورية مصر العربية -جامعة أسيوط –أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية 

mamohamed@uod.edu.sa 
    

 :ملخص
الدراسة التعرف على معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع  استهدفت      

دول المتقدمة في هذا المجال، واإلفادة منها في وضع تصور لتفعيل الخاص، وتعرف خبرات بعض ال
الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، مع 

من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة  (375)االستعانة باستبانة تم تطبيقها على عينة بلغ عددها
 ادي ، وتوصلت الدراسة إلى:  وأسيوط وجنوب الو 

أن هناك عدة معوقات تحد من عملية الشراكة البحثية، بعضها يرتبط بالجامعات، والبعض اآلخر  -
 يرتبط بالقطاع الخاص.

أن تحقيق الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص يتطلب توفير العديد من المتطلبات   -
 ة والتنظيمية واألكاديمية والمادية والبشرية .  المرتبطة بالجوانب التشريعية والقانوني

عدم وجود أي فروق دالة إحصائيا بين عينة الكليات العملية والنظرية سواء بالنسبة إلى معوقات  -
 الشراكة البحثية، أو إلى متطلبات تحقيقها.

إلى  عدم وجود أي فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الدراسة في معوقات الشراكة البحثية تعزى -
متغير الدرجة الوظيفية، بينما وجدت فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الدراسة في محور 

لصالح المدرسين عند مقارنتهم باألساتذة  (0.05)متطلبات الشراكة البحثية عند مستوى الداللة 
 المساعدين.
 

 : الشراكة البحثية، الجامعات المصرية، القطاع الخاص . الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
التي  والمتالحقة الشاملة من التغيرات والتحوالت األلفية الثالثة موجة مطلع منذ العالم يعيش

في كافة الدول  على التعليم عامة، والتعليم الجامعي خاصممممممممة الواضممممممممحة تأثيراتها وبصممممممممماتها تركت
لوجي، وثورة المعرفة العلمي والتكنو  التغيرات؛ التقدم هذه أبرز المتقدمة والنامية على حد سمممواء، ولعل

واالتصمممممماالت، وهيمنة النظام العالمي الجديد، والتغيرات االقتصممممممادية والتحول نحو اقتصمممممماد المعرفة؛ 
عالقتها  طبيعة في النظر الذي أدى إلى تزايد الدعوات المطالبة للجامعات بضمممممممممممممرورة إعادة األمر

تقديم خدماتها للمجتمع بمختلف بمجتمعاتها، والبحث عن أدوار ووظائف جديدة تسمممممممتطيع من خاللها 
مؤسمممسممماتت وفئاتت لتزويدهم بالمعرفة المتجددة والخبرة الفنية، بحيث تصمممبح الجامعات شمممريكا فعاال مع 

 المجتمع بقطاعاتت المختلفة.
وقد أدت هذه التغيرات إلى زيادة الحاجة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع؛ 

دية وزيادة قدرتها التنافسممممممممممممية بحيث تتمكن من مواكبة التطور العلمي لتطوير أوضمممممممممممماعها االقتصمممممممممممما
والتكنولوجي، ومن ثم أصمممممبحت الشمممممراكة الفعالة بين الجامعات والمجتمع بمختلف مؤسمممممسممممماتت الركيزة 

 األساسية لمواكبة العصر ومتغيراتت.
متزايد  عالمي باهتمام المجتمع الجامعات ومؤسممممسممممات بين الشممممراكة قضممممية حظيت ومن ثم فقد

حيث أكدت العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليمية والمحلية على أهمية  على مسممممممممممممممتوى كافة الدول،
في باريس على   2009المؤتمر العالمي للتعليم العالي عام هذه العالقة ؛ فعلى المستوى الدولي، أكد

بالبحث واالبتكار  ضممممرورة قيام مؤسممممسممممات التعليم العالي والجامعي بالبحث عن سممممبل جديدة للنهوض
(، 2009من خالل عقد شمممراكات مع جهات فاعلة متعددة من القطاعين العام والخاص ياليونسمممكو ، 

وعلي المسمممممممممممتوى العربي، فقد أكد مؤتمر الشمممممممممممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في جامعة الملك 
لمي على ضممممممممممممممرورة مسمممممممممممممماهمة القطاع الخاص في تمويل وتطوير البحث الع 2005سممممممممممممممعود عام 

(، وعلى الصمممممعيد المحلي، فقد أكد المؤتمر القومي السمممممنوي 2005بالجامعاتيجامعة الملك سمممممعود، 
، على ضمممممرورة تفعيل الشمممممراكة بين 2007الرابع عشمممممر، والعربي السمممممادس بجامعة عين شممممممس عام 
 .  (2007الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنييجامعة عين شمس،

لمتقدمة أهمية الشمممممراكة بين جامعاتها والقطاع الخاص، إذ سمممممارت وقد أدركت العديد من الدول ا     
 المتحممدة بخطى متسمممممممممممممممارعممة منممذ بممدايممة الثمممانينممات نحو تعزيزهمما وتطويرهمما، فمثال اهتمممت الواليممات

 في كل جامعة، ليتولى الخاص القطاع مع بإنشممممماء مركز متخصمممممص في شمممممؤون التعاون األمريكية
، 2006المؤسممسممات الصممناعية يمعهد البحوث واالسممتشممارات،  مع االتفاقيات والشممراكات البحثية عقد
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(، كممما اهتمممت كنممدا بممإنشممممممممممممممماء مراكز تقنيممة متطورة عرفممت بمماسممممممممممممممم مراكز التميز لتعزيز االبتكممار 6
 , Litwin ) التكنولوجي، وتسمهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا من الجامعات إلى المؤسمسمات الصمناعية

2012). 
إنشمممممماء العديد من معاهد البحوث المتخصممممممصممممممة، ومنها معهد لوند للتقنية، كما اهتمت السممممممويد ب     

والذي يضمممممممممم أحد عشمممممممممر مركزام بحثيا متخصمممممممممصممممممممما تقوم بإجراء البحوث التطبيقية التي تهم القطاع 
، وفي سويسرا يتم إشراك رجال الصناعة في المجالس  (Goktepe & Edpuist , 2004) الخاص

بهم في التدريس، كما تقوم المؤسممسممات الصممناعية بتمويل المشممروعات العلمية للجامعات، واالسممتعانة 
 . (22،  2008البحثية بالجامعات يالقحطاني ، 

وتحقق الشممممممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص العديد من المنافع والفوائد المشممممممتركة ألطرافها،      
ل مشممممروعاتها البحثية، وتسممممويق فالجامعات تسممممتفيد من الشممممراكة في توفير موارد مالية إضممممافية لتموي

خدماتها ونتائج بحوثها، وربط برامجها وأبحاثها باحتياجات المجتمع ومتطلباتت، ويسممممممممممممممتفيد القطاع 
الخاص من نتائج البحوث العلمية في تطوير منتجاتت وحل مشممممممممممممممكالتت المختلفة، والحصممممممممممممممول على 

 المعرفة والتقنية المتطورة التي يحتاج إليها.
جد أن الشممممممراكة بين الجامعات ومؤسممممممسممممممات المجتمع كاتجاهام عالميام معاصممممممرام؛ نالت ومن هنا ن     

اهتماما متزايدا كإحدى االسممممممتراتيجيات القومية التي تهدف إلى حل مشممممممكالت المجتمع واالندماج فيت 
مداده بالمعرفة والخبرات والتكنولوجيا المتطورة للنهوض بت وتطويره؛ لذا ف قد للتعرف على متطلباتت وا 

برزت مؤخرام في المجتمع المصممممري توجهات رسمممممية وةير رسمممممية لدعم وتعزيز أواصممممر التعاون بين 
في فتح قنوات للشراكة الفاعلة بينهما.   الجامعات والقطاع الخاص، أمال م

ومن العرض السمممممممممممابق نجد أن الشمممممممممممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال البحث 
أصممممممبحت ضممممممرورة حتمية تفرضممممممها طبيعة العصممممممر ومتغيراتت، وهذا  العلمي، لم تعد مجرد خيار، بل

يفرض ضممممممرورة االهتمام بهذه القضممممممية، والعمل على تفعيلها بما يخدم المصمممممملحة العامة والمصممممممالح 
المشممممتركة لكل من الجامعات والقطاع الخاص، لذا جاء هذا البحث ليتناول موضمممموع الشممممراكة البحثية 

الخاص، وآليات تفعيلها في ضممممممممممموء خبرات وتجارب بعض الدول بين الجامعات المصمممممممممممرية والقطاع 
 المتقدمة للنهوض بالمجتمع المصري وتطويره وزيادة قدرتت التنافسية في شتى المجاالت. 
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 مشكلة الدراسة
تقوم الجامعات بدور أسمممممممممممماسممممممممممممي في تنمية المجتمع وتطويره، وقيادة التغير فيت عن طريق ربط      

مشممممممكالتت، وتقديم الخبرة والمشممممممورة الفنية لمؤسممممممسمممممماتت، وتنظيم البرامج التدريبية البحوث التي تجريها ب
والتممممأهيليممممة للعمممماملين بهمممما لرفع مسممممممممممممممتوى أدائهم، واطالعهم على كممممل ممممما هو جممممديممممد في مجمممماالت 
تخصممممممصمممممماتهم، هذا باإلضممممممافة إلى تكوين الوعي الفكري والعلمي لكافة أفراد المجتمع، وهذا الدور ال 

 دون تكوين شراكة حقيقية فعالة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع.يمكن تحقيقت ب
وبالرةم من االهتمام المتزايد من جانب الدول المتقدمة بتعزيز الشممممراكة بين جامعاتها والقطاع 

لم تبد اهتمامام كبيرام بتكوين  -ومنها الدول العربية -الخاص، إال أن هناك العديد من الدول النامية
اعلة بين الجامعات والقطاع الخاص، وفي هذا الصمممدد، فقد أشمممارت دراسمممة كل من ي شمممراكة حقيقية ف

 ومؤسسات اإلنتاج مؤسسات بين ضعف التعاون ( إلى2008(، يالقحطاني،2005، ومتولي صائغ
المؤسسات  وأن والتطبيقية، األساسية بالبحوث يتعلق وبخاصة فيما العالي في الدول العربية ، التعليم

 . الجامعات بها  تقوم التي البحوث من قليل عدد سوى تمول ال لتجاريةالصناعية وا
وعلى المسمممممممتوى المصمممممممري، فبالرةم من الجهود التي بذلت خالل السمممممممنوات األخيرة لتطوير  

الجممامعممات وربطهمما بممالمجتمع ومشممممممممممممممكالتممت، إال أنممت من المالحظ أن الجممامعممات لم تتمكن من توثيق 
رة المطلوبة، وتوجيت اهتماماتها البحثية إلى البحوث التطبيقية ذات عالقتها بمؤسسات المجتمع بالصو 

( إلى 2006العائد االقتصادي واالجتماعي المباشر، وفي هذا الصدد، أشارت دراسة يمحمد وكمال، 
عزلة الجامعات المصمرية في عالقاتها بمؤسمسمات المجتمع في سمائر أنشمطة التعليم والتدريب والبحث 

( إلى أن العديد من المشممممروعات والبحوث التي تجريها 2004دراسممممةيرمضممممان،  العلمي، كما أشممممارت
الجامعات لم تخرج إلى حيز التنفيذ، ومن ثم لم تحقق الهدف منها في قيادة المجتمع المحلي وتطويره 

( إلى ضممعف قنوات االتصممال 2012(، يأبو الحديد، 2007، كما أشممارت دراسممة كل مني رضمموان، 
 رية ومؤسسات المجتمع ، وكذلك ضعف قدرتها على تسويق خدماتها ومنتجاتها.بين الجامعات المص

الوضع الراهن للجامعات المصرية، نجد أن هناك فجوة بين البحث العلمي بالجامعات  وباستقراء
وتطبيق نتائجت بالقطاع الخاص، وذلك بسممبب ضممعف برامج التعاون والشممراكة بينهما، مما يؤثر سمملبا 

ت في خدمة المجتمع، وقلة اإلفادة المباشممممممممممممممرة من إمكاناتها البحثية والعلمية، ومن على دور الجامعا
هنا تتحدد مشممكلة الدراسممة الحالية في كونها محاولة من جانب الباحث لدراسممة طبيعة الشممراكة البحثية 
بين الجامعات المصمممرية ومؤسمممسمممات القطاع الخاص ومعوقاتها؛ سمممعيا لوضمممع تصمممور مقتر  لتفعيلها 

 اقتصاد المعرفة. للنهوض بالمجتمع المصري، وبناء ء خبرات بعض الدول المتقدمةفي ضو 
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 أهمية الدراسة
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في :

أنها تتناول موضوع الشراكة البحثية، والذي يعد من الموضوعات الحديثة التي نالت اهتمام كافة  -
 العالمي. الدول خالل العقدين الماضين على المستويين المحلي و 

أنها تتناول خبرات بعض الدول المتقدمة في مجال الشراكة البحثية، وكيفية اإلفادة منها في تفعيل  -
 الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص في المجتمع المصري.

أنها تفتح أفاق معرفية جديدة تنبت المسئولين بالجامعات المصرية، إلى أهمية الشراكة البحثية  -
  دها لتحقيق التميز والتفوق وزيادة القدرة التنافسية لكل من الجامعات والقطاع الخاص.وفوائ

أن النتائج التي يتم التوصل إليها تفيد المسئولين بالجامعات والقطاع الخاص في معرفة معوقات  -
 الشراكة البحثية، وكيفية تذليلها لتحقيق الفوائد والمصالح المشتركة.

الدراسة يفيد المسئولين بالجامعات والقطاع الخاص في معرفة كيفية تقوية  أن التصور الذي تقدمة -
 أواصر التعاون والشراكة البحثية فيما بينهم، لتطوير األوضاع االقتصادية للمجتمع. 

 أهداف الدراسة
التعرف على معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص.  تهدف الدراسة إلى :

تصممممممور مقتر  لتفعيل الشممممممراكة البحثية بين الجامعات المصممممممرية والقطاع الخاص في ضمممممموء وضممممممع ,
 خبرات بعض الدول المتقدمة.

 الدراسات السابقة
( دراسممة للتعرف على مسممتوى الشممراكة بين الجامعات األردنية 2014أجرى يداردكة ومعايعة،        

االسممتعانة باسممتبانة تم تطبيقها على عينة  والقطاع الخاص، واسممتخدمت الدراسممة المنهج الوصممفي، مع
عضممممو هيئة تدريس بجامعة اليرموك، وتوصمممملت الدراسممممة إلى أن مسممممتوى الشممممراكة (240)بلغ عددها 

( دراسممممة 2012بين الجامعات والقطاع الخاص في جميع مجاالتها متوسممممط، كما أجرى يأبو الحديد، 
لتأهيل الشمممممممباب الخريجين في جمهورية  للتعرف على الشمممممممراكة بين الجامعات والمؤسمممممممسمممممممات المدنية

مصممممر العربية، والتحديات التي تواجهها، واسممممتخدمت الدراسممممة المنهج الوصممممفي التحليلي، وتوصمممملت 
الدراسة إلى أن الشراكة بين الجامعات والمؤسسات المدنية لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها، 

 (Frasquet; Calderon & Cervera, 2012) كما اهتمت دراسمة فراسمكويت وكالديرو وسميرفيرا 
بتحليل الشممممممممراكة بين الجامعات الحكومية االسممممممممبانية والمؤسممممممممسممممممممات الصممممممممناعية من منظور العالقة 
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التسويقية، وآليات تطويرها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأشارت الدراسة إلى أن للشراكة اثر 
 تزام المتبادل يزيد من مستوى التعاون بين أطرافها.إيجابي على أطرافها، وأن الثقة المتبادلة واالل

بالتعرف  (Monteiro ; Siqueira & Filho , 2011) واهتمت دراسمممممممة مونتير وسممممممميكويرا وفيلهو
على مستويات الشراكة البحثية بين الجامعة والمجتمع في مجال الرعاية الصحية والصحة البيئية في 

لدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأشارت الدراسة إلى ضعف مدينة كامبيناس بالبرازيل، واستخدمت ا
دور الجامعة في مجال الرعاية الصممممممممممحية، وذلك لضممممممممممعف الشممممممممممراكة البحثية بين الجامعة والمجتمع 

بالتعرف على فوائد ومخاطر الشراكة بين  (Sandelin,2010) سانديلين المحلي، كما اهتمت دراسة
ة المنهج الوصفي ، وأشارت إلى أن الشراكة تحقق فوائد كثيرة الجامعة والصناعة، واستخدمت الدراس

للجامعة والصمممناعة، وأن تضمممارب المصمممالح والصمممراعات بين أطراف الشمممراكة، يكون لها آثار سممملبية 
 محتملة على عملية الشراكة. 

كة دراسممممممممممة للمقارنة بين الواليات المتحدة األمريكية والممل(Decter , 2009) كما أجرى ديكتر     
وحتى اآلن،  1960المتحدة في مجال الشمممممممممراكة بين الجامعات والمؤسمممممممممسمممممممممات الصمممممممممناعية منذ عام 

واسممتخدمت الدراسممة المنهجين الوصممفي والمقارن، توصمملت الدراسممة إلى أن هناك عالقات شممراكة قوية 
، وأنها أسممممممهمت في نقل المعرفة  1960 بين الجامعات األمريكية والمؤسممممممسممممممات الصممممممناعية منذ عام

لتكنولوجيا من الجامعات إلى الصمممناعة، وأن هذه التجربة ال يمكن اسمممتنسممماخها بسمممهولة في المملكة وا
 المتحدة، فتاريخ وثقافة جامعات المملكة المتحدة يمثل عائقا أمام مبادرات تطوير هذه الشراكة.  

امعات ( إلى التعرف على مبررات التعاون المشممممممممممترك بين الج2008وهدفت دراسممممممممممة يالقحطاني،    
والقطاع الخاص، ودراسمممممممممممة بعض التجارب العالمية في هذا المجال، واسمممممممممممتخدمت الدراسمممممممممممة المنهج 
الوصممممممفي التحليلي، وانتهت الدراسممممممة بوضممممممع بعض اآلليات المقترحة لتفعيل الشممممممراكة بين الجامعات 

 والقطاع الخاص في مجال البحوث واالستشارات.  
بالتعرف على مزايا وفوائد  (Meredith& Martha , 2008) واهتمت دراسة ميريديث ومارسا      

الشراكة بين الجامعات والصناعة في المكسيك، ووضع منهجية مقترحة لتفعيلها، واستخدمت الدراسة 
المنهج الوصفي، وأسلوب دراسة الحالة للمشروعات المشتركة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، 

العديد من الفوائد المشمممتركة لكل من الجامعات والصمممناعة،  وتوصممملت الدراسمممة إلى أن الشمممراكة تحقق
بالتعرف على اآلثار المترتبة على  (Helen &Brent , 2008) كما اهتمت دراسممممممممممممة هيلين وبرنت

الشممممممراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم،واسممممممتخدمت الدراسممممممة المنهج الوصممممممفي، مع 
مدرسمممممممممة اسمممممممممتخدمت مبادرة التمويل الخاص، والمقابالت االسمممممممممتعانة بأسممممممممملوب دراسمممممممممة الحالة ألول 
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الشممخصممية مع بعض المسممئولين بمؤسممسممة سممويل جروب ومدرسممة فيكتوريا دوق االبتدائية، وتوصمملت 
الدراسممممممة إلى أن الشممممممراكة في مجال التعليم لها تأثير إيجابي في تطوير التعليم والتحصمممممميل الدراسممممممي 

ة لتعرف واقع التعليم التكنولوجي في محافظة أسمممموان دراسمممم (2006وأجرى يمحمد وكمال،  للطالب. 
ومممدى حمماجتممت إلى الشممممممممممممممراكممة المجتمعيممة، وأهم الخبرات العممالميممة في مجممال الشممممممممممممممراكممة المجتمعيممة، 
واسمممممتخدمت الدراسمممممة المنهج الوصمممممفي، وانتهت الدراسمممممة بوضمممممع تصمممممور مقتر  لتفعيل الشمممممراكة بين 

( فقد أجرى دراسممة 2005مجتمع، أما يالسممالطين، مؤسممسممات التعليم العالي التكنولوجي ومؤسممسممات ال
لتعرف آليات تطوير الشممممراكة المؤسممممسممممية بين الجامعة والقطاع الخاص، واسممممتخدمت الدراسممممة المنهج 

من القيادات األكاديمية   (43)الوصمممممممممفي مع االسمممممممممتعانة باسمممممممممتبانت تم تطبيقها على عينة بلغ عددها
ع الخاص، وتوصمممممممممممممملت الدراسممممممممممممممة إلى أن هناك عدة من قيادات القطا (53)بجامعة الملك خالد، و

معوقات تعوق عملية الشمممممراكة، من أبرزها االفتقار إلى تخطيط برامج الشمممممراكة، وعدم وجود سمممممياسمممممة 
وبعد اطالع  وأهداف واضمممممحة للشمممممراكة ، وعزوف القطاع الخاص عن إسمممممناد مهامت إلى الجامعات.

 الباحث على هذه الدراسات، توصل إلى األتي:
 راكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص تحقق العديد الفوائد المشتركة ألطرافها.أن الش -
 أن الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع، تعد الركيزة األساسية لمواكبة العصر ومتغيراتت. -
أن موضممممموع الشمممممراكة بين الجامعات والمؤسمممممسمممممات اإلنتاجية والخدمية لم ينل االهتمام الكافي في  -

 العربية عامة ومصر خاصة. الدول 
أن ضممعف قنوات االتصممال بين الجامعات ومؤسممسممات المجتمع، يعد من أهم المعوقات التي تحد  -

 من الشراكة بينهما.
أن الشممممممممممراكة لها دور كبير في نقل المعرفة العلمية والخبرات والتكنولوجيا المتطورة من الجامعات  -

 إلى الصناعة.
التوسممممممع المسممممممتمر في دعم اسممممممتراتيجيات الشممممممراكة بين الجامعات  أن االتجاه العالمي يؤكد أهمية -

 والمؤسسات اإلنتاجية.
وقد اسمممتفاد الباحث من الدراسمممات السمممابقة في تعريف طبيعة الشمممراكة بين الجامعات ومؤسمممسمممات     

المجتمع وأنواعها وفوائدها وأشممممكالها، وخبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، وكذلك بناء أداة 
الدراسمة وتحليل وتفسمير نتائجها . وتختلف الدراسمة الحالية عن الدراسمات السمابقة في مجالها وأهدافها 
وحدودها ومكان تطبيقها، إذ تركز الدراسممممممممممة الحالية على موضمممممممممموع الشممممممممممراكة البحثية بين الجامعات 



 
    اهر احمد حسن محمدم     تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص                     

 

 
248 

عات والقطاع المصرية والقطاع الخاص، وكذلك وضع تصور مقتر  لتفعيل الشراكة البحثية بين الجام
 الخاص في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة، وهو ما أةفلتت الدراسات السابقة .

 تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:تساؤالت الدراسة : 
 ما معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص ؟ 
 جامعات المصرية والقطاع الخاص؟ما متطلبات الشراكة البحثية بين ال 
  ما التصممممور المقتر  لتفعيل الشممممراكة البحثية بين الجامعات المصممممرية والقطاع الخاص في ضمممموء

 ؟خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة 
 منهج الدراسة

اسممممممممتخدمت الدراسممممممممة الحالية المنهج الوصممممممممفي لمناسممممممممبتت طبيعة الدراسممممممممة، وذلك لجمع البيانات 
يمها للتعرف على طبيعة الشممممممممممممممراكة البحثية وفوائدها وأنواعها وأشممممممممممممممكالها، وخبرات والمعلومات وتنظ

وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الشمممممممراكة البحثية، مع االسمممممممتعانة باسمممممممتبانة تم تطبيقها على 
عينة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات المصرية للتعرف على معوقات الشراكة البحثية، 

 تفعيلها بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص.ومتطلبات 
 أداة الدراسة

تم إعداد اسمممممتبانة طبقت على عينة من أعضممممماء هيئة التدريس في بعض الجامعات المصمممممرية ،     
 .  القطاع الخاص ، ومتطلبات تطبيقهاللتعرف معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية و 
  عينة الدراسة

من أعضمممماء هيئة التدريس   (357)تطبيق أداة الدراسممممة على عينة عشمممموائية طبقية بلغ عددها تم    
 في جامعات القاهرة وأسيوط ، وجنوب الوادي.

 حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة الحالية بالحدود اآلتية :    

مي، وكذلك تقتصمممر الدراسمممة الحالية على تناول الشمممراكة في مجال البحث العلالحدود الموضوووعية : 
تناول خبرات كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وكندا؛ لكونها من التجارب الرائدة في مجال 

 الشراكة.
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اقتصممممممممممممممر تطبيق الدراسممممممممممممممة الميدانية على ثالث جامعات حكومية، هي: جامعة الحدود الجغرافية: 
على عدد من المناطق االقتصادية القاهرة، جامعة أسيوط، وجامعة جنوب الوادي، لتوزيعها الجغرافي 

 في مصر.
اقتصمممممرت تطبيق الدراسمممممة الميدانية على أعضممممماء هيئة التدريس، ممن هم بدرجة  الحدود البشوووورية :

 أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس .
 . 2014نوفمبر(  –تطبيق الدراسة الميدانية خالل الفترةي يونيو  تمالحدود الزمانية: 

 مصطلحات الدراسة :   
: يعرفها الباحث إجرائيا بأنها العالقات التعاونية المخططة والمنظمة في مجال الشوووووووراكة البحثية    

ومؤسممممممسممممممات القطاع الخاص  –كبيوت خبرة ومجتمع معرفة  -البحث العلمي التي تتم بين الجامعات
 وفق إطار تعاقدي، لتحقيق منافع وفوائد وأهداف مشتركة لكل منهما

ا الباحث إجرائيا بأنها المؤسسات التي يكون ةرضها األساسي الربح مقابل يعرفهالقطاع الخاص:    
 سلع نهائية لخدمة أفراد المجتمع. تقديم خدمات أو منتجات أو

 خطة السير في الدراسوووووووووة
 تسير الدراسة بعد عرض اإلطار العام وفقا للمحاور اآلتية :

تحديد مفهوم الشراكة البحثية وأنواعها وفوائدها  اإلطار النظري للدراسة ويتضمن:المحور األول : 
 وأشكالها، وتحليل خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الشراكة البحثية.

اإلطار الميداني للدراسة، ويتضمن: عينة الدراسة والمعالجة اإلحصائية، وتحليل المحور الثاني : 
 وتفسير نتائج الدراسة . 

  النتائج والتصور المقتر خالصة المحور الثالث : 
 ري للدراسووووووةووووواإلطوووار النظ

 أوال: الشراكة البحثية )مفهومها، فوائدها، أنواعها، أشكالها(
تعد الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من القضايا المهمة التي ينبغي االهتمام بها، لدورها     

درتت التنافسية، وفيما يلي عرض لمفهوم الشراكة في النهوض باالقتصاد القومي وتطويره وزيادة ق
 البحثية وفوائدها وأنواعها وأشكالها:

 مفهوم الشراكة البحثية : -1
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بدأت الشممممممراكة كأحد المفاهيم التربوية الدولية الشممممممائعة في الظهور منذ نهاية السممممممتينيات من         
المقاسممممة، تبادل المصمممالح كصممميغ  القرن العشمممرين، وذلك تحت تسمممميات عديدة كالتشمممارك، التعاون،

جديدة ألشممكال التعاون والتفاعل بين مختلف المؤسممسممات على كافة المسممتويات، وذلك لتحقيق أفضممل 
 استغالل لإلمكانات والموارد المتاحة لهذه المؤسسات، بما يضمن تعظيم الفوائد المشتركة لكل منها.

الباحثين ومجال دراسمممممتهم، إذ يعرفها يرسمممممتم، وقد تعددت تعريفات الشمممممراكة وتنوعت باختالف        
( بأنها اتفاق تعاوني بين شممممركاء متكافئين نسممممبيا يعملون من أجل مصممممالحهم الخاصممممة، 21، 2003

 ,Davis)وفي نفس الوقت لحل مشممممممممممممممكالت مشممممممممممممممتركة، كما يعرفها دافيس وجونسممممممممممممممون وبيرمان 
Johnson&Pearman,2007,205)  فين أو أكثر، تجمع بينهم بمأنهما عالقمة تعماون إراديمة بين طر

أهداف مشممممممممتركة، ويبني هذا التعاون على اتفاقيات مبرمة بين األطراف، تحدد فيها أهداف الشممممممممراكة 
ومبادئها ومجاالتها، ويحفظ لكل طرف مصمممممممممممالحت وتلبي احتياجاتت، وتصمممممممممممبح هذه االتفاقيات ملزمة 

 ألطرافها .
ة ديناميكية تتضممممممن عقد اتفاق بين ( الشمممممراكة بأنها عملي1160، 2010ويعرف يعبد السمممممتار،

طرفين أو أكثر، لالشتراك في مشروع ما أو القيام بنشاط، يتم من خاللها التكامل بين كافة األطراف، 
ويسمممعى الشمممركاء ةالبا لصمممياةة أهداف جديدة مشمممتركة مبنية على أسمممس من اإلدارة والفهم المشمممترك 

 كافة . واالرتباط بعقد يستتبعت التزامات ملزمة لألطراف
والشمممممممراكة طبقا لهذا المفهوم عملية هادفة يتم فيها اشمممممممتراك طرفين أو أكثر للقيام بإنتاج سممممممملعة 
جديدة، أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر، سواء أكانت هذه الشراكة في رأس المال، أم التكنولوجيا، 

اوي في الوضمممممعية وحرية أو األفكار، وتعد هذه الشمممممراكة اسمممممتثمارا مشمممممتركا قائما على التعاون، والتسممممم
العمل، كما تتضممن أيضما اإلشمباع المتبادل للرةبات وتحقيق المصمالح وتلبية الحاجات الخاصمة بكل 
طرف من أطرافها، بحيث يخدم كل منهما اآلخر، ومن ثم فإن الشممممممممممراكة بهذا المعنى ليسممممممممممت عالقة 

نممما هي عالقممة تكممامممل وتقممد ير متبممادل، إذ يقممدم كممل ةير متكممافئممة يهيمن فيهمما طرف على اآلخر، وا 
مكممانمماتممت البشممممممممممممممريممة والممماديممة يأو جممانبمما منهمما( لتعظيم النواتج والمردود وتحقيق  طرف بعض موارده وا 

 األهداف المشتركة ألطراف الشراكة.
ويختلف مفهوم الشممممراكة عن المشمممماركة، فالمشمممماركة تقوم على اإلسممممهامات والمبادرات التطوعية 

مادية أم عينية، وتتصممممممممممف تلك اإلسممممممممممهامات والمبادرات بأنها ةير لألفراد والجماعات سممممممممممواء أكانت 
ملزمة، حيث تتم بناء على دعوة أفراد المجتمع ومؤسممممممممممممممسمممممممممممممماتت لإلسممممممممممممممهام في المجاالت التنموية أو 
االجتماعية، وال يترتب على هذه اإلسمممهامات أي نوع من أنواع اإللزام أو الحقوق أو الواجبات يمحمد 
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لشمراكة فتقوم على اإلسمهامات أيضما، ولكنها تتحدد بشمروط تلزم الطرفين (، أما ا83، 2006وكمال، 
بواجبات وحقوق معينة، ومن ثم فهناك مسممممممممئولية مشممممممممتركة ومتبادلة وملزمة لكل األطراف بصممممممممياةة 

 (.237،  2013مجموعة من األهداف وااللتزام بتنفيذهاي رضوان ، 
والتحالف، فالشمراكة تعد عملية موقوتة ( أن هناك فرقا بين الشمراكة 31، 2004ويرى يمحمود، 

ومحددة بمدى زمني قصمممير وتركز على قضمممايا آنية وملحة ، تتم بغرض حل مشمممكالت معينة تعاني 
منها المؤسممممممممسممممممممات اإلنتاجية والخدمية خالل فترة زمنية محددة ، أما التحالف فيعد نوعا من االرتباط 

ويركز على قضايا مستقبلية يتوقع منها فائدة  الذي يعبر عن التعاون بين طرفين لمدى زمني طويل ،
 لطرفي العالقة معا .

ومن هنا فإن الشممممراكة تعني عقدا بين طرفين أو أكثر للقيام بعمل مشممممترك ، كما تعني تضممممافر 
جهود الجامعات مع القطاع الخاص في مواجهة أي مشمممممممكلة من خالل اتصمممممممال فعال للوصمممممممول إلى 

ة، سممممواء أكان هذا األمر ملزما بعقدي مشمممماركة رسمممممية( أم تعاونا اتفاق وصممممياةة مقبولة لهذه الشممممراك
ملزما بقيم يشممممممممممممممراكة ةير رسمممممممممممممممية(، وذلك لتحقيق أهداف وطموحات أطراف الشممممممممممممممراكة. ويعرف 

 -( الشمممممراكة البحثية بأنها تنمية وتطوير العالقة واالتصمممممال ما بين الجامعات2008،16يالقحطاني، 
ات القطاع الخاص في المجتمع كجهات مسممتفيدة من البحوث ومؤسممسمم –كبيوت خبرة ومجتمع معرفة 

 واالستشارات المقدمة من خبراء المؤسسة األكاديمية .
بممأنهمما  كممل نشممممممممممممممماط تعمماوني وهممادف يتم بين كممل من  (190،  2009كممما يعرفهمما يالحممايس ، 

علمي المؤسمممممسمممممات االقتصمممممادية أو الخدمية بمختلف أنماطها، وبين الجامعات بهدف القيام بمشمممممروع 
محممدد وفق إطممار تعمماقممدي، يحفظ لكال الطرفين مصمممممممممممممملحتهممما، ويتم ذلممك عن طريق تكثيف الجهود 
والكفاءات والخبرات، وتوفير الوسممممائل واإلمكانيات الضممممرورية المسمممماعدة على البدء في تنفيذ مشممممروع 

ا يالخليفة، الشراكة أو النشاط، مع تحمل أطراف الشراكة جميع األعباء والمخاطر التي تنجم عنها، أم
 المختلفة بين مؤسممممممممممسممممممممممات المجتمع يتم وهادف تعاوني نشمممممممممماط كل ( فيعرفها بأنها105، 2014

وبين الجامعات للقيام بمشممممممممروع معين، وفق إطار تعاقدي يحفظ لكال الطرفين  والخاصممممممممة، الحكومية
 مصلحتهما في ذلك. 

بين الجامعات ومؤسمممسمممات  ومن هنا نجد أن الشمممراكة البحثية عبارة عن عالقة تعاونية وتعاقدية
القطمماع الخمماص لتحقيق منممافع وفوائممد مشممممممممممممممتركممة للطرفين، ويعرفهمما البمماحممث إجرائيمما بممأنهمما العالقممات 

كبيوت خبرة ومجتمع  -التعاونية المخططة والمنظمة في مجال البحث العلمي التي تتم بين الجامعات
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وفوائد وأهداف مشممممتركة لكل  ومؤسممممسممممات القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي، لتحقيق منافع –معرفة 
 منهما، ويتضح من هذا التعريف أن الشراكة البحثية تقوم على عدة أسس، هي:

إنها عالقة تعاون منظمة ومخططة ومقصمممممممودة لتحقيق منافع وفوائد مشمممممممتركة للجامعات والقطاع  -
 الخاص.

 إنها عالقة تعاقدية تتم من خالل وثائق أو عقود رسمية مكتوبة. -
مدروس بما يسمممممح بتكوين شممممبكة عمل، يشممممترك فيها جميع األطراف في السمممملطة  إنها تتم بشممممكل -

 والمسؤولية ، وتحمل المخاطر وتقاسم األعباء والفوائد . 
 إنها تتطلب توافر نوع من الشفافية والمحاسبية لكل طرف من أطراف الشراكة . -
 :فوائد الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص -2

اكة بين الجامعات والقطاع الخاص المجال القتباس المعرفة والتكنولوجيا المتطورة تتيح الشممممممممممر 
من الطرف األكثر خبرة إلى األقل خبرة ، كما تتيح المجال لحل المشمممكالت المسمممتعصمممية التي تحتاج 
إلى التعمماون وتبممادل األفكممار والخبرات لحلهمما، وتحقق الشممممممممممممممراكممة البحثيممة العممديممد من الفوائممد لكممل من 

 ( يدرادكة ومعايعة ،19،  2011جامعات والقطاع الخاص، يمكن توضمممممممممميحها فيما يلييخضممممممممممر ال
 (:245، 2013( يرضوان ،101، 2014

 الفوائد التي تعود على الجامعات:  -أ
توفير مصمممادر تمويل جديدة تمكن الجامعات من تطوير أدائها، ورفع كفاءتها التعليمية من خالل  -

 البحث العلمي وتجهيزاتت واإلنشاءات وةيرها.مساهمة القطاع الخاص في تمويل 
 تعزيز المركز التنافسي للجامعات وتمكينها من مواكبة للتطورات الحديثة في مختلف المجاالت. -
 توفير البنية التحتية والتقنية المتطورة للجامعات، بما يمكنها من تحسين بيئتها التعليمية. -
 المختلفة التي تواجت القطاع الخاص.ربط البحوث التطبيقية بالجامعات بالمشكالت  -
دمج الطالب في سمممممممممممممموق العمل من خالل إشممممممممممممممراكهم في خبرات تعليمية تعاونية، وتدريبهم في  -

 مؤسسات القطاع الخاص لتنمية مهاراتهم العملية والتطبيقية. 
 زيممادة قممدرة الجممامعممات على إنتمماج المعرفممة الجممديممدة والتقنيممة المتطورة، واإلفممادة منهمما في تطوير -

 المجتمع .
 الفوائد التي تعود على مؤسسات القطاع الخاص:  -ب
تحسمممممين كفاءة القطاع الخاص وتطوير إنتاجيتت، وتزويده بما يحتاج إليت من موارد بشمممممرية مؤهلة  -

 ومدربة، ومعرفة علمية وتقنية وخبرات متميزة . 
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واإلنتاج، وزيادة الحصول على االستشارات الفنية والبحثية للجامعات في معالجة مشكالت العمل  -
 المردود المالي واالقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص .

كسمممممممممممممممابهم المهممارات العمليممة والمعرفممة المتجممددة التي  - تطوير قممدرات العمماملين بممالقطمماع الخمماص وا 
 تمكنهم من مواكبة التغيرات والمستجدات في مجال عملهم. 

 لتكنولوجيا المتطورة المنتجة بالجامعاتاإلفادة من نتائج البحوث التطبيقية والمعرفة الحديثة وا -
 ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة.  -
 تقليل االعتماد على التقنية األجنبية المستوردة، واإلفادة من خبرات الجامعات. -
 :   أنواع الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص -3

وجود أكثر من نوع للشمممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ويمكن توضممميح  تشمممير األدبيات إلى
 ذلك فيما يلي: 

، 2005ي هاشمممممممممممم، : التصمممممممممممنيف األول : يعتمد على نوعية االتفاق المبرم بين أطراف الشمممممممممممراكة -أ
 (: وينقسم إلى:192

سممممية مكتوبة النمط الرسممممي للشمممراكة: وفيت تتخذ الشمممراكة شمممكال قانونيا رسمممميا من خالل وثائق ر 
تتضمممن تحديد األهداف، واألنشممطة، والموارد المادية، والمسممئوليات واألدوار وآليات التنفيذ وآليات 

 التقويم للنتائج النهائية.
النمط ةير الرسممممي للشمممراكة: وفيت تتخذ الشمممراكة شمممكال ألنشمممطة أو عالقات عمل أخرى قصممميرة 

ية من النمط األول، ويتضمممممن أحيانا تقريرا دون أن تتضمممممن وثائق مكتوبة، وهذا النمط أقل رسممممم
 يعد دليال ألطراف الشراكة .

نمط مذكرة التفاهم: وفيت تتخذ الشممراكة شممكال لمذكرة تفاهم رسمممية مكتوبة تحتوى على تصممريحات 
 عريضة بالعالقات التعاونية بين أطراف الشراكة.

، 2012لها الشراكة، يالعتيبي، التصنيف الثاني: يعتمد على نوعية األهداف التي وجدت من أج -ب
 ( وينقسم إلى :49

شممممممممممممممراكة فردية أو أحادية الطرفين: وتتحدد وفقا لحاجة أحد الطرفين من الجامعات أو القطاع 
 الخاص لحل مشكلة محددة واضحة ، وتحقق فوائد مشتركة لطرفي الشراكة .

ديها أهداف بعيدة المدى، ويشممترك فيها أطراف عديدة تتصممف بالتعقيد ول :شممراكة متعددة األطراف
ويمكن تحقيقها على المدى الطويل، وهي تحتاج  إلى تعاون شممممممممامل، والتزام طويل األمد من كل 

 األطراف .
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 ( وينقسم إلى:9،  2009التصنيف الرابع: يعتمد على طبيعة الشراكة، ي دكروري،  -ج
كي بين أطرافها، وتتصممممممف   وتدور حول إدارة وتنظيم الشممممممراكة على أسمممممماس تشممممممار  :شممممممراكة تعاونية   

اتخاذ القرار باإلجماع، ويشمممممممممممترك جميع األطراف في أداء المهام   الشمممممممممممراكة بعالقات أفقية، ويتم
 والواجبات واإلشراف . 

وتعنى بترتيبات توصمميل الخدمات بموجب عقد بين طرفين، وتكون العالقات بين      :شممراكة تعاقدية    
ة مرجعية واحدة تمارس عملية الرقابة، وعلى األطراف أطراف الشممممممممممممممراكة عمودية مع وجود جه

 األخرى المساهمة في الشراكة.
 (610، 2007التصنيف الخامس: يعتمد على نوعية أطراف الشراكة، وينقسم إلى: يطت،  -د

الشمممممركات الحكومية: وفي هذا النوع تكون الحكومة أحد طرفي الشمممممراكة، وهي التي تقوم بالتمويل     
 عد والتشريعات القانونية للشراكة التي تمولها، وتلزم بها المؤسسات المنفذة للشراكة.وتضع القوا

الشمممممممراكات المتمركزة حول المجتمع: وهى الشمممممممراكة التي يشمممممممترك فيها المجتمع بفاعلية في جميع 
 عملياتها، وهذا النوع لت تأثير في المجتمع أكثر من تأثيرها على المؤسسات المنفذة للشراكة.

كات الخاصممة: وهى الشممراكة التي تكون فيها المؤسممسممات الخاصممة أحد طرفي الشممراكة، وهي  الشممر 
 التي تقوم بعملية التمويل مقابل حل مشكالت معينة تعاني منها.

 أشكال الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص : -4
لك فيما يلي تتعدد وتتنوع أشممممممممكال الشممممممممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ويمكن توضمممممممميح ذ     

، 2008، ي التويجري ، ((Hughes,2006 ، ) Perkmann &Walsh ,2007 , p271-275ي
 (:19،  2011(، يخضر، 42

في  والبحثية للجامعات العلمية ويتم ذلك باسمممتفادة القطاع الخاصمممة من اإلمكانات:  االسمممتشمممارات -أ
رسمممممممممممممممي، وذلك بتوقيع الشممممممممممممممركات تلبية احتياجاتت، وتأخذ هذه العالقة طابعين، احدهما الطابع ال

الصممممممناعية عقود اسممممممتشممممممارات مع الجامعات مقابل أجور متفق عليها  واآلخر الطابع ةير الرسمممممممي، 
 والذي يتم بصورة فردية بين الباحثين بالجامعات والشركات الصناعية.

 لحل علمية بحوث بتمويل الخاص القطاع خالل قيام من وتتم: البحوث التعاقدية أو المدعومة -ب
عقود شمممممراكة إلجراء مشمممممرعات لصمممممالح المجتمع، أو من خالل توقيع  لصمممممالحت أو محددة مشمممممكالت

وأبحاث تطبيقية مشمممتركة مع الجامعات لإلفادة من المعرفة والتكنولوجيا المتطورة بها، وتطبيقها عمليا 
 في القطاع الخاص . 
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 لزيادة الجامعات أمام المتاحة اإلبداعية النماذج وتعد من أبرز : مراكز البحوث المشمممممممممممممتركة -ج
 العلمية على التزاماتها المحافظة مع تقدمها للقطاع الخاص، التي الخدمات المالية من مواردها
المجتمع، وتتعاون الجامعات والقطاع الخاص في إنشممممممماء هذه المراكز، ويتكون مجلس  تجاه والثقافية

 خاص.إدارتها من ممثلين عن الجامعات وممثلين عن القطاع ال
وهي تتم من خالل قيمام رجال األعممال أو القطماع الخماص بتقمديم التمويل :  الكراسممممممممممممممي البحثيمة -د

معين، وتسمممهم هذه  علمي البحث العلمي بالجامعات في تخصمممص الالزم إلنشممماء هذه الكراسمممي لدعم
في الكراسممممممممممممممي في اسممممممممممممممتقطاب العلماء والطالب الموهوبين القادرين على إثراء المعرفة اإلنسممممممممممممممانية 

 تخصصاتها.
ويتم ذلك بمنح المؤسسات الصناعية تراخيص بحق استغالل براءات االختراع : منح التراخيص -هوووووو

 بعد المبيعات من نسبة أو رسوم للترخيص قابلموالملكية الفكرية لألفكار المنتجة في الجامعات 
 .جديدة  منتجات إلى تحويلها

 البحث لدعم المسمممممممممممتخدمة عالميا اآلليات جحوأن أهم وهي تعد من: الحاضمممممممممممنات التكنولوجية -و
وتبني أفكار  على المعرفة والتقنية، المبنية الصمغيرة االقتصمادية المنشمتت وتنمية التطبيقي العلمي

ومشممممممممممممممروعات الباحثين المتميزين، وتحويلها من مجرد نموذج مخبري إلى مشممممممممممممممروعات ناجحة 
ة للجامعات من خبرات فنية، وتكنولوجيا ومنتجات جديدة من خالل االعتماد على البنية األسممماسمممي

 متطورة، وأساتذة، ومعامل وورش وأجهزة ومعدات.  
ويتم من خالل تعاون الجامعات والقطاع الخاص في إعداد البرامج التدريبية،  :التعاوني التعليم -س

إذ يتم تدريب طالب الجامعات في الشركات والمصانع؛ لتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من 
االنخراط بسهولة في سوق العمل، وتقوم الجامعات بتدريب العاملين في القطاع الخاص إلكسابهم 

 المعرفة المتجددة في مجاالت تخصصهم.
ويتم ذلك بقيام القطاع الخاص بتقديم المنح والهبات العينية للجامعات  :برنامج المنح السنوية -ح

المالية  اتفاقيات معينة ، وكذلك تقديم المساعداتلتوفير احتياجاتها من األجهزة والمعدات بموجب 
 في بعض التخصصات . الطالب لدعم

 :معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص -5
تواجت عملية الشمممممراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص في الوطن العربي عامة ومصممممر       

ي تحول دون تفعيلها واالستفادة من إمكاناتها على أكمل خاصة، العديد من المعوقات والصعوبات الت
وجت؛ بعضمممممممها يرتبط بالجامعات، والبعض اآلخر يرتبط بالقطاع الخاص، ويمكن توضممممممميح ذلك فيما 
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( ، ي السمممممالم ، 23 -22،   2011( يخضمممممر، 21،  2006يلي: يمعهد البحوث واالسمممممتشمممممارات ، 
 (  2005،197( يالسالطين ،  141-142،  2009

 : وقات ترتبط بالجامعاتمع -أ
 عدم وجود سياسة واضحة ومحددة في الجامعات لتفعيل برامج خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية. -
ضعف اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية لألنشطة والخدمات والبرامج التي  -

 يق البحث والتطوير. تقدمها، ومدى قدرتها على حل المشكالت اإلنتاجية والخدمية عن طر 
اهتمام الجامعات بالجوانب التعليمية واألكاديمية أكثر من الجوانب التطبيقية ومشكالت المجتمع  -

 المحيط.
قلة اهتمام الخطط اإلستراتيجية بالجامعات بربط البرامج والتخصصات التي تقدمها باحتياجات  -

 القطاع الخاص والمجتمع المحلي . 
 المالية المخصصة ألنشطة البحث والتطوير في الجامعات. ضعف اإلمكانات والموارد -
افتقار الجامعات إلى وجود الحاضنات العلمية ومركز التقنية والمعامل المتطورة لتحويل نتائج  -

 البحوث العلمية إلى منتجات أولية قابلة للتسويق. 
البحوث لخدمة عدم توافر المعلومات الكافية عن اإلمكانات المتاحة لدى الجامعات ومراكز  -

 مؤسسات المجتمع في مجال البحث والتطوير. 
 التغيرات برصد اهتمامها وعدم وبرامجها ومقرراتها الدراسية، كلياتها تطوير في الجامعات انعزالية -

 .الخاص القطاع التي تحدث بمؤسسات والمستجدات
هدار  االزدواجية، إلى يؤدي مما بالجامعات؛ العلمي البحث مراكز بين والتكامل التنسيق ةياب -  وا 

 .المتاحة اإلمكانات من االستفادة وضعف والوقت والمال، الجهد
 :معوقات ترتبط بالقطاع الخاص -ب 
عزوف مؤسممممسممممات القطاع الخاص عن المشمممماركة في تمويل المشممممروعات البحثية والخدمات التي  -

 تقدمها الجامعات. 
المهارات البشممممممرية والبرامج  ضممممممعف ثقة مؤسممممممسممممممات القطاع الخاص في مخرجات الجامعات من -

 واألبحاث والدراسات العلمية، وضعف قناعاتها بالفائدة العملية لها.
 اكتفاء بعض مؤسسات القطاع الخاص بما لديها من خبراء وفنيين لحل ما يعترضها مشكالتها. -
ضممعف ثقة مؤسممسممات القطاع الخاص في اإلمكانات والخبرات بالجامعات الوطنية، واتجاهها إلى  -

 لتعاقد مع المؤسسات البحثية األجنبية ، للحصول على االستشارات والتقنيات المتطورة . ا
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نشماء  البحث تخصصمها مؤسسمات القطاع الخاص ألنشطة محدودية الميزانيات التي - والتطوير، وا 
 المعامل والمختبرات ومراكز التقنية وةيرها .

 للقيام مؤسسات القطاع الخاص في يروالتطو  في البحث المتخصصة البشرية الكوادر توافر عدم -
 .الجامعات مع الصدد هذا في بالتنسيق

تتولى  بها، بحيث والتطوير للبحث وحدات اهتمام مؤسممممممسممممممات القطاع الخاص بإنشمممممماء ضممممممعف -
 .إلنجازها الجامعات مع والتنسيق البحوث، من االحتياجات تقدير

 
 كة البحثية ثانيا: خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الشرا

اهتمت العديد من الدول المتقدمة بدعم وتطوير الشممراكة بين جامعاتها والقطاع الخاص، لتحسممين 
أوضممماعها االقتصمممادية، وتحسمممين مركزها التنافسمممي إقليميا وعالميا، وفيما يلي عرض لتجارب وخبرات 

 بعض هذه الدول:
 الواليات المتحدة األمريكية : -أ

مريكية من الدول ذات السمممممممبق في االهتمام بالتعاون والشمممممممراكة بين تعد الواليات المتحدة األ
الجامعات وقطاع الصناعة واألعمال، وذلك إليمانها بالرأسمالية واالقتصاد الحر، ورةبتها في تحقيق 
التفوق واالمتياز واحتالل الصممممممدارة في سممممممباق التنافس العالمي ، وقد بذلت الحكومة األمريكية الكثير 

لتحسمممممممممممين جودة خريجيها، وبخاصمممممممممممة في المجاالت التكنولوجية، وذلك باالهتمام بالتعليم من الجهود 
( . وقد بدأ 93، 2006التطبيقي وربطت بالمؤسممممممممممسممممممممممات الصممممممممممناعية وقطاع األعماليمحمد وكمال، 

، من خالل 1934التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والجامعي وقطاع الصناعة منذ عام 
البحث الصمممممممممممناعي وهو هيئة أمريكية ةير هادفة للربح تختص بدعم الشمممممممممممراكات بين إنشممممممممممماء معهد 

شممممركة ومؤسممممسممممة صممممناعية، ثم  (14)الجامعات والقطاع الخاص، وانضممممم إليها في ذلك الوقت عدد 
تهتم بالتجديد  2000شمركة ومؤسمسمة صمناعية وخدمية في عام  (265)تزايد عددها حتى وصمل إلى 

 األمريكية بالشمممممراكة مع اهتمام الجامعات ، كما تضممممماعف(Dessoff , 2001, 1-3 )التكنولوجي
في شؤون  متخصصا مكتبا أو مركزا جامعة كل الماضيين، إذ أنشأت خالل العقدين الخاص القطاع
برام العقود مع االتفاقيات عقد الخاص ليتولى القطاع مع التعاون والتجارية.  الصمممممناعية الشمممممركات وا 

 إذ العشممممممممممرين، القرن خالل الناجحة في مجال الشممممممممممراكة، من أهم التجارب األمريكية وتعد التجربة
 متكاملة منظومة والحكومية اإلنتاجية الخاصمممممممة والقطاعات األكاديمية ببرامجها الجامعات شمممممممكلت
وقد أدت هذه العالقة التكاملية  (،164، 2004نتائجتيعاشمممور،  من العلمي واإلفادة بالبحث لالرتقاء
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من االكتشافات العلمية المسجلة دوليا،  %55اليات المتحدة األمريكية على أكثر من إلى استحواذ الو 
فقط من  %17لالتحاد األوربي، بينما ال يتعدى إسمممممممهام الدول األخرى  %15لليابان، و %18مقابل 

 موقعا رياديا بين األمريكية الجامعات (. ومن هنا تحتل712،  2008براءات االختراع ي الزبيدي،
 المجتمع حيمماة في مهم دور من تقوم بممت لممما مختلف دول العممالم، وذلممك في األخرى عمماتالجممام

 أن تحول اسممممتطاعت االقتصمممماد الوطني وزيادة إنتاجيتت، إذ كفاءة في رفع بت تسممممهم وما األمريكي،
 (، ومن107، 2014تجاريةي الخليفة،  ذات فائدة وعمليات ومنتجات اختراعات إلى العلمية المعرفة

بتكوين  الجامعات تقوم حيث المجتمع، الواسمممممممع على هو انفتاحها الجامعات هذه نجا  واملع أهم
المؤسسات الصناعية، وتتمثل أشكال الشراكة  وبخاصة المجتمع مؤسسات مع عالقات تعاون وشراكة

 بين الجامعات األمريكية والقطاع الخاص فيما يلي :
 دراسمممممممممممممية منح بتقديم بعض الشمممممممممممممركات األمريكية وذلك بقيام :تقديم المنح للطالب والباحثين -1

 التخصممممممصممممممات المرتبطة بمجال عملها، ومن أمثلة ذلك المنح في الطالب مالية لدعم ومسمممممماعدات
 ميلون، والمنح المقدمة من بتسمممبرج وكارنيجي جامعتي في للطالب وسمممتنجهاوس شمممركة المقدمة من

نيو أورلينز، وفي المقابل تقدم  بجامعة بيوترالكوم قسمممم في الماجسمممتير لطالب العالمية التقنية شمممركة
لتأهيلهم وتنمية قدراتهم،  طالبام  بها لاللتحاق في بعض الشممممممممممممركات الجامعات بعض المنح للعاملين

 جامعة تقدمها التي إلكتريك، والمنح شمممممركة جنرال لمهندسمممممي سمممممتانفورد جامعة تقدمها التي كالمنح
للكهرباء وةيرهايمعهد البحوث واالستشارات ،  شركة أوماها يف الكهربائية الطاقة لمهندسي أيوا والية

2006  ،4-5.) 
التعليم التعمماوني: وذلممك بتممدريممب الطالب في مواقع العمممل واإلنتمماج لتزويممدهم بممالمهممارات العمليممة  -2

 North Easternالتي تمكنهم من االنخراط بسممممممهولة في سمممممموق العمل، وتعد جامعة نورث ايسممممممترن 
حدة األمريكية من الجامعات المشممممهودة بتوسممممعها في اسممممتخدام التعليم التعاوني، إذ تقوم بالواليات المت

شممممممركة ومؤسممممممسممممممة صممممممناعية  (2500)بتدريب ما يقرب من عشممممممرة آالف طالب سممممممنويا في أكثر من
(، كما تقوم الكلية التكنولوجية بجامعة هوسمممممممتون بالتعاون مع الشمممممممركات 187، 2005يالسمممممممالطين، 

 ة في الواليمة لتمدريمب طالبهما أثنماء المدراسمممممممممممممممة، وتوفير فرص العممل للخريجينوالمصمممممممممممممممانع الموجود
(university of Houston , 2014 )  . 

وتقوم الجامعات األمريكية بإنشممممممماء مراكز أو شمممممممركات للبحوث  :إنشممممممماء مراكز البحوث والتطوير -3
 راكز اسممممممتشمممممماريةم بإنشمممممماء التدريس داخل حرمها الجامعي أو خارجت ، كما تسمممممممح ألعضمممممماء هيئة

(، وتقوم 16، 2006الخاص يمعهد البحوث واالسمممتشمممارات،  القطاع إلجراء البحوث لصمممالح خاصمممة
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 وتخضمممممع اسممممممها في الجامعات تحمل معامل أو مراكز الكبرى بإنشممممماء بعض الشمممممركات األمريكية
 في تبحث مع الحكومية الفيدرالية في إنشممممماء مراكز بعض الشمممممركات تشمممممترك الجامعات، كما إلدارة

 أبحاث الوطنية ، ومن أمثلة ذلك مركز سمتانفورد لألنظمة المتكاملة ، ومركز الصمناعة تهم مجاالت
  . (Hall,2004 ) الفريد وةيرها بجامعة للخزفيات نيويورك والية لكلية الزجاج التابع

 الدعم وتقوم العديد من الجامعات األمريكية بإنشمممماء حاضممممنات تقنية لتقديم: الحضممممانات العلمية -4
ويتم تمويل هذه الحاضمممممممنات من  بدايتها، لتنمية أعمالها وأنشمممممممطتها في المباشمممممممر للشمممممممركات المبتدئة

من الشركات الجديدة  %61 الجامعات ووكالة التطوير االقتصادي، وتشير الدراسات إلى أن حوالي 
 إس إم كي كةالناجحة في الواليات المتحدة األمريكية كانت محتضمممنة من قبل الجامعات؛ فمثال شمممر 

متشممجان  جامعة عن انبثقت متشممجان بوالية  Ann Arbor آربور بمدينة آن KMS Fusion فيوزن
شممركة أمريكية  (400)كما سمماعدت هذه الحضممانات أكثر من  ،(54، 2012يطاهر وعبد الحسممين، 

 (.43، 2005ومتولي،  صائغ( TQM الشامل الجودة أسلوب إدارة تطبق إدارية أنظمة على إقامة
 إليها وتدعو على أراضمميها، والعلوم حدائق للتقنية الجامعات بعض حدائق التقنية والعلوم: تشمميد -5

منها في إجراء البحوث المشتركة،  ومؤسسات القطاع الخاص لالستفادة الشركات في األبحاث أقسام
 كاليفورنيا بوالية للألعما وحديقة جامعة ستانفورد كاليفورنيا، بوالية منلو لألبحاث حديقة ومن أمثلتها

 وجامعة دورهام في دوك جامعة بين التي تربط البحوث مثلث وحديقة السممممميلكون، وادي وسمممممط في
يمعهد البحوث  أوريجون فرنت بوالية بحوث ريفر كارولينا، وحديقة نورث والية في كارولينا نورث

 (7-5، 2006واالستشارات، 
الجامعات  من االختراعات: إذ أنشمممممممممممممممأت الكثيرالترخيص باسممممممممممممممتغالل حقوق الملكية الفكرية و  -6

بإنتاجها  القيام في للشممممركات الراةبة األمريكية مراكز لتسممممجيل أفكار واختراعات الباحثين، والترخيص
 ومن أمثلة ذلك الرسمممممموم؛ تلك من ضممممممخمام  عائدام  حققت بعض الجامعات وقد مقابل رسمممممموم محددة،

من  أيوا والية وجامعة األلبان، بسمممممممترة من نويسمممممممكونسممممممم جامعة عليت كل من حصممممممملت العائد الذي
 .(7-5،  2006يمعهد البحوث واالستشارات،  البقر وةيرها تسمين هرمونات

إجراء البحوث بنممماء على طلمممب القطممماع الخممماص: تقوم الجمممامعمممات األمريكيمممة بمممإجراء أبحممماث  -7
البحوث في  ومشممروعات بحثية بناء على طلب الشممركات والمؤسممسممات الصممناعية، حيث أسممهمت هذه

، فمثال قامت  (Hall , 2004)تطوير التكنولوجيا في مجال اإللكترونيات والبرمجيات وعلم الجينوم
جامعة ميتشمممممممممممممجن بتنفيذ برنامج للتطور التطبيقي والعلمي، يهتم باألبحاث المشمممممممممممممتركة بين أسممممممممممممماتذة 

 الجامعات والباحثين في مؤسسات المجتمع.
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تقوم الجامعات األمريكية بإجراء أبحاث تعاونية يشممترك فيها فريق : المشممروعات البحثية التعاونية -8
من الباحثين في الجامعات والقطاع الخاص لتطوير منتج معين أو إنتاج اختراع معين في العديد من 
المجاالت وبخاصممممممة التقنية، ومن أمثلة ذلك  معامل بل  جانبام للشممممممراكة في مجال التقنية، والتي أدت 

، 2005انزسممممممتور بمعامل الشممممممركة، وظهور ثورة صممممممناعة االلكترونيات يالسممممممالطين، إلى تطوير التر 
التي أدت إلى ظهور  باكارد -(، وكذلك المشروعات البحثية بين جامعة ستانفورد وشركة هوليت188

وادي السممليكون، والمشممروعات البحثية بين شممراكة جامعة الينوي الشمممالية ومؤسممسممة وسممتل تكنولوجي، 
 (. 38-2004،37لى زيادة إنتاج المؤسسة وتطويره يمحمود، والتي أدت إ

ومن العرض السابق يتضح أن النموذج األمريكي يعد من النماذج الرائدة في الشراكة البحثية، إذ     
تبذل الحكومة الفيدرالية جهودا كبيرة لربط البحث العلمي في الجامعات بالقطاع الخاص، كما تقوم 

 الصناعية من المؤسسات الكثير لصالح ومزارعها مختبراتها في ث والدراساتالجامعات بإجراء البحو 
 تجد إليها التوصمممل يتم التي والنتائج التطبيقية، خاصمممة بالبحوث الجامعات بصمممفة وتهتم والزراعية،

 . وبكفاءة بسرعة العملي حيز التطبيق إلى طريقها
 اليابان : -ب

لقطاع الخاص من الموضوعات األساسية والجوهرية في يعد موضوع الشراكة بين الجامعات وا      
اليابان منذ عقد الثمانينيات من القرن العشمممممممرين، وذلك لتطور عملية تبادل المعلومات وزيادة التفاعل 
بين الجامعات والمؤسمممممممممممسمممممممممممات الصمممممممممممناعية من خالل الجمعيات المهنية، ومراكز البحوث والتدريب، 

مام المؤسمسمات اإلنتاجية بتمويل إبداعات واختراعات الجامعات والمشمروعات البحثية، إضمافة إلى اهت
(. وفي التسمممممممعينيات من القرن العشمممممممرين، أصمممممممدرت الحكومة اليابانية عددة 175، 2008يمعايعة ، 

أصممممدرت  1998تشممممريعات وقوانين لدعم الشممممراكة بين الجامعات اليابانية والقطاع الخاص، ففي عام 
معات؛ مما خول للجامعات الحصول على رسوم مقابل تسويق براءات قانون دعم نقل التقنية من الجا

أصممممممممممدرت قانون اإلجراءات الخاصممممممممممة إلعادة تأهيل الصممممممممممناعات القوية  1999االختراع، وفي عام 
 (Kazuyuki & Shingo,2011)ليسمممممح بتطبيق التقنية المنتجة بالجامعات في القطاعات األخرى 

الخطة األسمممماسممممية الوطنية الثانية للعلوم والتكنولوجيا،  2001 كما أصممممدرت الحكومة اليابانية في عام
تريليون ين ياباني على مدى خمس سمممنوات لدعم  2.4التي اشمممتملت على تخصممميص ميزانية مقدارها 

 القانون  2002األبحاث في الجامعات اليابانية، ورفع مسمممتوى تنافسممميتها العالمية، وأصمممدرت في عام 
لدعم مشمممممروعات الشمممممراكة بين الجامعات والمؤسمممممسمممممات الصمممممناعية، كما  األسممممماسمممممي للموارد المعرفية 

قانونام بشممممممممأن التدابير الخاصممممممممة لتنشمممممممميط الشممممممممراكة بين الجامعات وقطاع  2009أصممممممممدرت في عام 
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(Kazuyuki &Shingo,2011)  وتتولى العديد من الجهات مهمة بناء عالقات شراكة استراتيجية .
، منها المؤسممسممات الحكومية مثل وزارة الصممناعة والتجارة الدولية بين الجامعات والمؤسممسممات اإلنتاجية

(MITI)  ووزارة الشممممممممممممممؤون الخارجية ،(JICA)ووكالة العلوم والتكنولوجيا ،(JST)  واتحاد وزارات ،
التربيممة والثقممافممة والريمماضمممممممممممممممة والعلوم والتكنولوجيمما، ومراكز ومعمماهممد البحوث التعمماونيممة الحكوميممة مثممل 

، وكذلك مراكز ومعاهد البحوث الخاصممممة مثل مؤسممممسممممة (JSPS)ة لتشممممجيع العلوم المؤسممممسممممة الياباني
، باإلضممممافة  (Japan International Cooperation Agency, 2014) سمممموميتومو الصممممناعية

 إلى العديد من مراكز البحوث التعاونية في اليابان التي يقع معظمها داخل الجامعات اليابانية.
ير للشراكة بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية بشكل أساسي في الرةبة في ويتركز االهتمام الكب    

تحقيق التفوق وابتكار التكنولوجيا الجديدة، وقد سمممممممممممممحت القوانين والسممممممممممممياسممممممممممممات الجديدة في اليابان 
للمؤسمممممممممسمممممممممات الصمممممممممناعية بزيادة اسمممممممممهاماتها في المؤسمممممممممسمممممممممات األكاديمية، والحصمممممممممول على مقاعد 

من الجامعات، وتتعدد أشممممممممممممممكال الشممممممممممممممراكة بين الجامعات والقطاع   endowed chairsللموهوبين
 الخاص في اليابان، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: 

برامج الورش التدريبية: وهي تتمثل في البرامج التدريبية المشمممممممممممممتركة بين الجامعات والمصمممممممممممممانع  -1
 Working Group(WG)ى ، عندما تم إنشمماء لجنة تسممم1997اليابانية، والتي بدأ تطبيقها منذ عام

عضممممممممموا يمثلون الجامعات والمؤسمممممممممسمممممممممات (15)برئاسمممممممممة مدير معهد طوكيو للتكنولوجيا، وبعضممممممممموية
اإلنتاجية، تختص بوضمممع اآلليات المناسمممبة لتدريب طالب الجامعات في المصمممانع والشمممركات لتنمية 

التي تمتد الدراسمممممة  ، فمثال الجامعات Internshipsمهاراتهم العملية، وأطلق على هذه البرامج اسممممممم 
فيها إلى خمس سمممممممممممممنوات ، يدرس الطالب ثالث سمممممممممممممنوات في الجامعة يتلقى فيها العلوم النظرية، ثم 

ي معايعة،  Internshipsينتقل إلى المصمممنع لمدة سمممنتين متواصممملتين للتدريب العملي ضممممن برنامج 
2008 ،177 .) 

البحوث المشمممممتركة في اليابان منذ عام بدأ تطبيق نظام  :مجاالت التعاون في البحوث المشمممممتركة -2
تقريبام، وذلك بتعاون القطاع الخاص والجامعات في تنفيذ المشممممممممروعات البحثية في المجاالت  1983

ذات االهتممممممام المشممممممممممممممترك، وهنممممماك ثالثمممممة أنواع من مجممممماالت التعممممماون في البحوث المشممممممممممممممتركمممممة 
 : (Motohashi , 2004)هى

لقطاع الخاص الدعم المالي المطلوب إلجراء المشروعات البحثية المشروعات المشتركة: وتتم بتقديم ا
مشممروعا  15544إلى  2005مشممروعا عام  11054المشممتركة، وقد تزايد عدد هذه المشممروعات من 
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بليون ين  31أكثر من  2010، كما بلغت إيرادات الجامعات من هذه البحوث في عام 2010عام 
 . (Hashizume,2011)ياباني

طلب: تقوم الجامعات بإجراء البحوث بناء على طلب مؤسمممممممسمممممممات القطاع الخاص، بحوث حسمممممممب ال
 التي تتولى تمويلها وتحمل تكاليفها؛ لحل مشكالت معينت تخصصها، أو تطوير بعض منتجاتها. 

ناعية بتوقيع عقود مع الجامعات، إلجراء بحوث لحل  العقود البحثية: وذلك بقيام القطاعات الصمممممممممممممم
االت محددة؛ وتتحمل القطاعات الصممممممناعية تكلفة هذه البحوث، ويكون لها مشممممممكالت، أو تطوير مج

األولوية في استخدام نتائجها واالستفادة منها، وتشير اإلحصاءات أن عدد العقود البحثية بالجامعات 
، وبلغت إيراداتها أكثر 2010عقدا بحثيا في عام  6065اليابانية الممولة من الشممممممركات اليابانية بلغ 

 . (Hashizume,2011 )بليون ين ياباني 10من 
المنح والهباتيكراسمممممي البحث العلمي(: تقوم بعض المؤسمممممسمممممات الصمممممناعية اليابانية بتقديم منح  -3

وهبات لتمويل أقسمممممممام أو أنشمممممممطة بحثية في مجاالت محددة، وتعرف هذه المنح في اليابان بكراسمممممممي 
ء الضممممممممممممريبي بشممممممممممممكل كلي أو جزئي على المنح البحث، وتقوم الحكومة اليابانية بتطبيق نظام اإلعفا

والهبممات المقممدمممة لألبحمماث نوعمما من الممدعم الحكومي للشممممممممممممممراكممة بين الجممامعممات والمؤسممممممممممممممسممممممممممممممممات 
 (. 219، 2009الصناعيةيبخاري، 

يوجمممد في اليمممابمممان المئمممات من مراكز البحوث التعممماونيمممة، والتي يقع  مراكز البحوث التعممماونيمممة: -4
الشممممممراكة والتبادل العلمي واألنشممممممطة البحثية مع المؤسممممممسممممممات  تعزيز معظمها داخل الجامعات بهدف

مركزُا بحثيام للبحث في المشمممممممكالت  (56)فمثال يوجد في جامعتي طوكيو وتوهوكو فقط  الصمممممممناعية،
  Kyushu جامعة ، أنشأت 2003(، وفي عام 2008،180التي تواجت الصناعة اليابانية يمعايعة ،

 ميزانية الدولي ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المسممممممتوى على الصممممممناعي يالجامع التعاون مركزا إلدارة
 .(MEXT ,2014) 2010 عام في دوالر مليار 10 نحو إلى المشتركة البحوث

ويتم ذلك بالسما  للقطاعات الصناعية باستخدام براءات االختراع أو البرمجيات، أو : التراخيص -5
قابل دفع قيمة هذه التراخيص، وتشمممممممممممير اإلحصممممممممممماءات إلى المعامل والمواد التي تملكها الجامعات؛ م

 ,Nezo ) 2002في عام  1335تزايد عدد براءات االختراع المسممممممممممجلة في الجامعات اليابانية من 
، وبلغت إيرادات الترخيص السممممممممممتخدامها في عام  2010براءة اختراع عام  4968إلى  (6, 2005

 .  (Hashizume , 2011)بليون ين ياباني 1.4حوالي  2010
أنشمممممممممممأت العديد من الجامعات اليابانية حاضمممممممممممنات علمية، ومناطق تقنية : حاضمممممممممممنات األعمال -6

الحتضممممان أعمال الشممممركات الصممممغيرة ورعايتها، وقد ازداد عدد الشممممركات الناشممممئة من رحم الجامعات 
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لصممالح  ، وهذه الزيادة الكبيرة تسممجل2005شممركة عام  (104)إلى  2001اليابانية من شممركتين عام 
الجامعات اليابانية، وقدرتها على تسممممويق نتائج أبحاثها من خالل شممممركات تنشممممأ في رحمها، وقد كان 
للحكومة اليابانية دور كبير في تشممممممممممجيع قيام مثل هذه الشممممممممممركات في محاولة للحاق بتجربة الواليات 

 (. 225،  2009المتحدة األمريكية في وادي السليكوني بخاري،
لسمابق نجد أن هناك اهتمامام متزايدام من جانب الحكومة اليابانية بدعم الشمراكة بين ومن العرض ا    

الجامعات والقطاع الخاص، إذ أصممممممممممدرت حزمة من القوانين والتشممممممممممريعات لدعمها وتفعيلها للنهوض 
 دة قدرتت على المنافسة العالمية.باالقتصاد الياباني وزيا

 كووووووندا : -ج
كندية بتعزيز التعاون والشمممممممممممراكة بين الجامعات والقطاعات الصمممممممممممناعية، رةبة اهتمت الحكومة ال    

نتاج المعرفة والتكنولوجيا الجديدة، وتطبيقها في المؤسسات الصناعية لحل  منها في تحقيق التفوق، وا 
مشكالتها المختلفة، وتطوير إنتاجيتها للنهوض باالقتصاد الكندي . وقد وضعت الحكومة الكندية في 

برنامج عمل إلنشمممممماء شممممممراكة بين الجامعات والمؤسممممممسممممممات البحثية، واسممممممتقطاب أفضممممممل  2000عام 
الباحثين المحليين والعالميين، وتوفير االعتمادات المالية الالزمة إلنشاء مراكز التميز وكراسي البحث 
، كما سممعت الحكومة الكندية إلى مضمماعفة االسممتثمارات لدعم أنشممطة البحث والتطوير، بحث تصممبح 
كندا ضمن الدول الخمس األولى في العالم، وتتمثل أشكال الشراكة بين الجامعات الكندية ومؤسسات 

 القطاع الخاص فيما يلي : 
 مراكز التميز: -1

تعد مراكز التميز في كندا من أشممكال الشممراكة بين الجامعات والمؤسممسممات اإلنتاجية والصممناعية،     
السبعينيات من القرن العشرين، عندما قامت مؤسسة العلوم وقد ظهرت صيغة هذه المراكز مع بداية 

الوطنية بكندا بتمويل مجموعة من البرامج لتطوير ودعم العالقة بين الجامعات والصممممممممممممناعة، وهو ما 
(، وتعد منطقة 108، 2014يسمممممممممي ببرامج األبحاث المشممممممممتركة بين الجامعة والصممممممممناعة يالخليفة، 

من أكثر الجامعات التي تبنت هذه البرامج ، وفي عام  University of Ontarioجامعة اونتاريو 
مليون دوالر كندي إلنشماء سمبعة مراكز للتميز خالل  2.4قامت حكومة اونتاريو بتوفير مبلغ  1987

مليون دوالر كندي إلنشمممماء شممممبكة 24 قدمت الحكومة الكندية مبلغ  1989خمس سممممنوات، وفي عام 
( . كممما تزايممد عممدد هممذه المراكز 601،  2003لتميزيالخطيممب، مركزام من مراكز ا (15)مكونممة من 
، تضمممم أفضمممل الخبرات البحثية في مختلف التخصمممصمممات؛ 2014مركزام في عام  (49)حتى وصمممل 

 Networks of ) من أجل إيجاد حلول للعديد من المشممممكالت االجتماعية واالقتصممممادية والصممممحية 
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Centres of Excellence of Canada , 2014) من أمثلتها مركز جامعة اونتاريو لتكنولوجيا ، و
المعلومات واالتصمممماالت، ومركز بحوث تكنولوجيا األرض والفضمممماء، ومركز المواد األولية والتصممممنيع 
في منطقة اونتاريو، ومركز أبحاث تكنولوجيا األلياف الضممممممموئية في منطقة اونتاريو، ومركز تصمممممممنيع 

( . وتقوم الفكرة األساسية لهذه المراكز 172-171،  2008،االلكترونيات الدقيقة وتسويقها يمعايعة 
سممتراتيجية بين  على اإلسممهام الفعال في تمويل البحث العلمي من خالل إقامة عالقات شممراكة قوية، وا 
الجامعات والقطاع الخاص، واالسممممممممممممتثمار في اإلبداع للوصممممممممممممول إلى التكنولوجيا المتقدمة من خالل 

قة بالصمممناعة، ونقلها من مختبرات الجامعات إلى المؤسمممسمممات اإلنتاجية األبحاث المشمممتركة ذات العال
 وسوق العمل .

 الكراسي البحثية: -2
 لخطة الحكومة مكمالم  جزءام  يشمممكل وهو ، 2000 عام بكندا البحث برنامج كراسمممي تأسممميس تم     

نشمممممممممممماء بناء إلى وصمممممممممممموالم  التنمية، أجل من الكندية األبحاث تطوير إلى الرامية أبحاث  اكزمر  وا 
وتسممممتثمر كندا  المعرفة، على قائم اقتصمممماد وخلق القدرة التنافسممممية لكندا، لتعزيز عالمية، بمواصممممفات

على مسمممممممممممممتوى  الباحثين والعلماء المتميزين دوالر كندي لجذب مليار 265هذا البرنامج حوالي  في
 الكنمممدي البرنمممامج ، ويهمممدفCanada Research Chairs , 2014) عليهم العمممالم، والحفممماظ

الهندسممممية والطبيعية والصممممحية واإلنسممممانية للكراسممممي البحثية إلى تحقيق التميز البحثي في كافة العلوم 
األمثل  واالسممممممتغالل الجديدة، المعرفية الجوانب تطبيق علي الجامعات قدرة واالجتماعية، وتحسممممممين

عات إلي المؤسممممممممسممممممممات اإلنتاجية المادية والبشممممممممرية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المنتجة بالجام للموارد
والخدمية، ويوجد في الجامعات الكندية نوعان من كراسمممممممممي البحث هما:ي الغرفة التجارية الصمممممممممناعية 

 ( .Canada Research Chairs , 2014( ي10، 2012بالرياض،
 ةير لمدة التجديد إمكانية مع سممممبع سممممنوات لمدة بها االحتفاظ كراسممممي البحث من الفئة األولى: ويتم

 في بالتفوق على مستوى العالم أقرانهم لهم يعترف الذين المتميزين مخصصة للباحثين وهي محددة،
ألف دوالر كندي سممنويا عن كل كرسممي ولمدة  200تخصممصممهم، وتتلقى الجامعة مبلغا قدرة  مجاالت

 سبع سنوات.
 واحدة فقط، لمرة ديدللتج قابلة سمنوات خمس لمدة بها االحتفاظ كراسمي البحث من الفئة الثانية: ويتم

 روادام  أن يكونوا القدرة على لديهم بأن أقرانهم لهم يعترف الذين الناشممممئين للباحثين مخصممممصممممة وهي
ألف دوالر كندي سممنويا عن كل كرسممي لمدة  100مجال تخصممصممهم، وتتلقى الجامعة مبلغا قدرة  في

كرسممممي، يتم  2000ي حوال 2014خمس سممممنوات. وقد بلغ إجمالي عدد كراسممممي البحث في كندا عام 
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تمويلها من المعهد الكندي لعلوم الصممممممحة، وهيئة بحوث العلوم االجتماعية واإلنسممممممانية، وهيئة بحوث 
كرسمممممي بحث ذات مخصمممممصمممممات مالية منتظمة موزعة  1880العلوم الطبيعية والهندسمممممية، منها عدد 

كرسممميام تقوم بالبحث  658كرسممميام تقوم بالبحث في مجال العلوم الطبيعية والهندسمممية ،  846كالتالي :
كرسممممممممميام تقوم بالبحث في مجال العلوم االجتماعية واإلنسمممممممممانية، كما تم  376في العلوم الصمممممممممحية، و

 ( .Canada Research Chairs , 2014كرسيام بحث للجامعاتي 120تخصيص عدد 
 المشروعات البحثية اإلستراتيجية : -3

مشممممممممممروعات بحثية لمدة عشممممممممممر سممممممممممنوات ويتم ذلك بقيام الحكومة والقطاع الخاص بتمويل 
لتعزيز االقتصممممممممممممممماد والنهوض بممت وتطوير منتجمماتممت، وحممل مشممممممممممممممكالتممت المختلفممة، وتشممممممممممممممترك جهممات 

الشممركات( مع الجامعات في جميع مراحل المشممروع منذ مراحلت األولى، ويشممترك  –التمويليالمصممانع 
 Industry)ديةفي تنفيذ هذه المشمممممممممممممروعات باحثون من تخصمممممممممممممصمممممممممممممات مختلفة في الجامعات الكن

Innovation Research Collaboration , 2011) كما تتعاون الشركات والمصانع الكبرى مع ،
الجامعات الكندية في إجراء البحوث التعاونية وورش العمل في المجاالت التقنية لتطوير منتجاتها، 

كومة الكندية بدعم ومما سمممممممممبق نجد أن هناك اهتمامام كبيرام من جانب الح وحل مشمممممممممكالتها المختلفة.
الشممممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وذلك بدعم مشممممروعات البحوث المشممممتركة، وتوفير التمويل 

 القدرة التنافسمممممية للمجتمع الكندي وخلق الكافي إلنشممممماء مراكز التميز وكراسمممممي البحث العلمي لتعزيز
 المعرفة. على قائم اقتصاد

 ها الدراسة في مجال الشراكة البحثية:تحليل خبرات وتجارب الدول التي تناولت
من العرض السممممممممممممممابق لتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الشممممممممممممممراكة البحثية ، يمكن 

 استخالص بعض المؤشرات التي تفيد في وضع التصور المقتر  وهي :
أكدت الدول التي تناولتها الدراسمممممممممة أن الشمممممممممراكة بين الجامعات ومؤسمممممممممسمممممممممات القطاع الخاص،      
ت ضممرورة ملحة تفرضممها الظروف االجتماعية واالقتصممادية والتغيرات العلمية والتقنية والعلمية أصممبح

 التي يمر بها العالم اليوم.
أن الدول التي تناولتها الدراسممممة تولى اهتماما خاصمممما بتعزيز الشممممراكة بين جامعاتها ومؤسممممسممممات      

نتمممم اج المعممممارف والتكنولوجيمممما الجممممديمممدة، القطمممماع الخمممماص؛ رةبممممة منهمممما في تحقيق التفوق والتميز، وا 
 وتطبيقها في القطاعات الصناعية لتطوير إنتاجيتها بحيث تكون قادرة على المنافسة العالمية.

أكدت الدول التي تناولتها الدراسممممممممممممممة أهمية الشممممممممممممممراكة بين جامعاتها والقطاع الخاص، وفوائدها      
 تطويره.المشتركة لكل منهما، ودورها في النهوض باالقتصاد و 
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أن أشكال الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص في دول الدراسة تعددت وتنوعت،      
 وتمثلت في :

 تقديم المنح والتبرعات والهبات المالية. -
 إنشاء الكراسي البحثية. -
 إنشاء الحضانات العلمية وحدائق التقنية. -
 حثية.تقديم االستشارات والمشروعات والتعاقدات الب -
 تسويق الخدمات الجامعية. -
 إنشاء مراكز التميز . -
 التعليم التعاوني وورش التدريب. -
 مع في شممؤون التعاون أن الدول التي تناولتها الدراسممة تهتم بإنشمماء إدارات أو مكاتب متخصممصممة   

القطاع  والمشممممروعات البحثية مع االتفاقيات الخاص تتولى تسممممويق الخدمات الجامعية، وعقد القطاع
 . الخاص

أن الدول التي تناولتها الدراسممممممة تهتم بوضممممممع برامج عمل إلنشمممممماء شممممممراكات بحثية بين الجامعات     
والمؤسمممممسمممممات البحثية، كما تهتم باسمممممتقطاب أفضمممممل الباحثين المحليين والعالميين، وتوفر االعتمادات 

 لمتطورة.المالية الالزمة إلنشاء مراكز التميز والكراسي البحثية والمعامل ا
 المحور الثاني : اإلطار الميداني للدراسة :

تهدف الدراسممة الميدانية إلى التعرف على معوقات الشممراكة البحثية بين الجامعات المصممرية 
 ومؤسسات القطاع الخاص، ومتطلبات تحقيقها، ويتضمن اإلطار الميداني ما يلي :

 أداة الدراسوووووووة
اؤها في ضمممممموء اإلطار النظري والدراسممممممات السممممممابقة، وتكونت من اسممممممتخدم الباحث اسممممممتبانة تم بن    

 محورين أساسين هما:
يقيس معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص، ويتكون : المحور األول -1

 عبارة ، مقسمة على بعدين أساسيين هما:  (33)من 
عبارة مقسممممممة على أربعة أبعاد  (24)كون من البعد األول: معوقات تتعلق بالجامعات المصمممممرية، ويت

عبارات، معوقات (7)عبارات، معوقات إدارية وتنظيمية (4)فرعية هي: معوقات قانونية وتشممممممممممممممريعية 
 عبارات.(7)عبارات، معوقات مادية  (6)ترتبط بطبيعة العمل الجامعي 

 رات.عبا (9)البعد الثاني : معوقات تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص، ويتكون من 
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ويقيس متطلبات الشممممممممممممممراكة البحثية بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص،  :المحور الثاني -2
 عبارة مقسمة على بعدين أساسيين هما : (31)ويتكون من 

عبارة مقسمممممممممة على ثالثة  (19) البعد األول: متطلبات تتعلق بالجامعات الحكومية، ويتكون من  -أ
عبارات،  (8)عبارات، متطلبات إدارية وتنظيمية(5)ونية وتشممريعيةأبعاد فرعية هي: متطلبات قان

 عبارات. (6)متطلبات مادية وبشرية
 عبارة .  (12)البعد الثاني: متطلبات تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص، ويتكون من  -ب
   وقد اسممممتخدام الباحث سمممملم ليكرت لقياس اسممممتجابات أفراد العينة على عبارات وأبعاد االسممممتبانت،  
 قليلة جدا. (1)قليلة،  (2)متوسطة،  (3)كبيرة،  (4)كبيرة جدا،  (5)يث تم اختيار الدرجةح

 ثبات وصدق أداة الدراسة
تم التحقق من الصممممممممدق الظاهري لالسممممممممتبانة عن طريق صممممممممدق : الصممممممممدق الظاهري لالسممممممممتبانة -1

المحكمين، إذ عرضممممممت االسممممممتبانة في صممممممورتها األولية على عدد من أسمممممماتذة كليات التربية، لمعرفة 
وجهة نظرهم في عبارات االسممممممممممممممتبانة ومحاورها، ومدى ارتباط كل عبارة بالمحور الذي تنتمي إليت ، 

%، 80بارات، وحذف العبارات التي قلت فيها نسمممبة الموافقة عنوبناء على آرائهم تم تعديل بعض الع
 عبارة. (74)وأصبحت االستبانت في صورتها النهائية مكونة من 

ومدى  لالسمممتبانة ومحاورها، الداخلي االتسممماق صمممدق من التحقق الصمممدق الداخلي لالسمممتبانة: تم -2
سون، وتراوحت معامالت االرتباط ما بين لبير  االرتباط معامل كل بعد بالدرجة الكلية باستخدام ارتباط

ألبعاد محور (0.96 – 0.62) ألبعاد محور معوقات الشممراكة البحثية، وما بين  (0.96 - 0.64 )
، مما يدل  (0.01)متطلبات الشممممممراكة البحثية، وجميع هذه القيم دالة إحصممممممائيا عند مسممممممتوى الداللة 

 .لعبارات ومحاور االستبانت الداخلي التماسك على
اعتمد الباحث في التحقق من ثبمممممممممممممممممممممممات االسمممممممممتبانة على اسمممممممممتخدام معامل ألفا  :ثبات االسمممممممممتبانة   

، إذ تراوحت معامالت الثبات ألبعاد محور معوقات الشمممممممراكة البحثية Cronbach's Alphaكرونباخ
ى وه (0.958)ولالسمممتبانت ككل  (0.97)، وألبعاد متطلبات تحقيق الشمممراكة البحثية من (0.89)من 

 معامالت ثبات مرتفعت ومقبولة إحصائيا. 
 عينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسممممممممممة من جميع أعضمممممممممماء هيئة التدريس في جامعات القاهرة وأسمممممممممميوط وجنوب     
م ممن هم برتبة أستاذ، وأستاذ 2013/2014حسب إحصاءات  (5941)الوادي، والذين بلغ عددهم 
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من   %6عضو هيئة التدريس، وهى تشكل نسبة (357)مساعد، ومدرس، وتكونت عينة الدراسة من 
المجتمع األصممملي، وتم اختيارها بالطريقة العشممموائية الطبقية، ويوضمممح الجدول التالي نسمممبة العينة إلى 

 المجتمع األصلي:
 نسبة عينة الدراسة إلى المجتمع األصلي(: 1جدول رقم)

 العينة المجتمع األصلي البيان المتغير
نسبة العينة إلى 

 جتمع األصليالم

 نوعية الكليات

 %10.9 231 2118 نظرية

 %3.3 126 3823 عملية

 %6 357 5941 المجموع

 الدرجة العلمية

 

 أستاذ

 

1588 

 

84 

 

5.3% 

 %7.7 105 1369 أستاذ مساعد

 %5.6 168 2984 مدرس

 %6 357 5941 المجموع

ضممممممماء هيئة التدريس في الجامعات * وزارة التعليم العالي، إدارة اإلحصممممممماء، بيان بإعداد أع
 .2014/  2013المصرية ، 

 المعالجة اإلحصائية
 للعلوم اإلحصممممممممممائية الحزم اعتمد الباحث في معالجة البيانات، واسممممممممممتخراج النتائج على برنامج    

معامل ألفا كرونباخ لتحديد  -، وقد تم اسمممممممتخدام األسممممممماليب اإلحصمممممممائية اآلتية:(SPSS)االجتماعية
العبارات بمحاورها،  مدى ارتباط لتحديد لبيرسمممممممممون الرتب ارتباط االسمممممممممتبانة،  ومعامل معامل ثبات

والمتوسممط الحسممابي واالنحراف المعياري لتحديد األهمية النسممبية السممتجابات أفراد العينة تجاه عبارات 
وتحليل  .يةعينة الكليات النظرية والعمل بين الفروق لتحديد  (T test)وأبعاد االسممتبانة. و اختبار ت 

 واختبار شيفيت لتحديد الفرق بين أكثر من متوسطين.  (ANOVA)التباين األحادي 
وللتعرف على  درجة الموافقة ألفراد العينة على عبارات االستبانة، تم حساب قيمة المتوسط الموزون، 

لمتوسمممط الحسمممابي ومن ثم تصمممبح درجة الموافقة ألفراد العينة على العبارة والمحور كبيرة جدا إذا زاد ا
، ومتوسممطة إذا انحصممر (4.20 -3.40)، وكبيرة إذا انحصممر المتوسممط الحسممابي بين (4.20)على 

 – 1.80)، وقليلة إذا انحصمممر المتوسمممط الحسمممابي ما بين (3.40-2.60)المتوسمممط الحسمممابي بين 
 .(1.80)، وقليلة جدا إذا قل المتوسط الحسابي عن (2.60
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 تحليل وتفسير نتائج الدراسة
تنقسم  معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية ومؤسسات القطاع الخاص:المحور األول : 

معوقات الشراكة البحثية إلى نوعين أساسيين هما معوقات ترتبط بالجامعات ومعوقات ترتبط بالقطاع 
 الخاص، ويتم توضيح ذلك فيما يلي :

(  2يوضممح ذلك الجدول رقم ي بالجامعات المصممرية :معوقات الشممراكة البحثية المرتبطة البعد األول : 
 استجابات عينة الدراسة في معوقات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات

 (2جدول رقم )
 استجابات عينة الدراسة في معوقات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات (2)

 العبارة/المعوق م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

    البعد األول : معوقات قانونية وتشريعية :

1 
عدم وجود قوانين وتشريعات تلزم الجامعات بالشراكة 

 مع القطاع الخاص.
4.20 1.09 4 

2 
جمود اللوائح التي تنظم عالقة الجامعات بالمجتمع 

 الخارجي.
4.39 0.79 3 

3 
عدم وجود سياسة واضحة بالجامعات تنظم عملية 

 الخاص. الشراكة مع القطاع
4.49 0.64 2 

4 
 بين العمل المشترك استمرارية عدم وجود قواعد تنظم

 الخاص. والقطاع الجامعات
4.54 0.69 1 

 1 0.59 4.41 البعد ككل 

 

 البعد الثاني : معوقات إدارية وتنظيمية :
   

5 
عدم قناعة اإلدارة العليا بالجامعات بأهمية الشراكة مع 

 القطاع الخاص.
3.59 1.24 7 

6 
قلة التعاون بين الجامعات في القيام بمشروعات بحثية 

 مشتركة لصالح القطاع الخاص.
4.33 0.92 1 

7 
ضعف قنوات االتصال بين الجامعات ومؤسسات 

 القطاع الخاص في المجتمع .
4.10 1.02 5 

8 
عدم وجود إدارة متخصصة بالجامعات لتطوير برامج 

 الشراكة مع القطاع الخاص 
4.14 0.95 3 
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 العبارة/المعوق م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

9 
عدم وضوح أهداف الشراكة بين الجامعات ومؤسسات 

 القطاع الخاص.
4.29 0.92 2 

10 
قلة اهتمام الجامعات بتسويق خدماتها ومشروعاتها 

 البحثية.
4.00 1.11 6 

11 
قلة ربط الخطط االستراتيجية بالجامعات باحتياجات 

 المؤسسات اإلنتاجية والخدمية.
4.14 0.89 3 

 3 0.71 4.08 البعد ككل 

 

 البعد الثالث : معوقات ترتبط بطبيعة العمل الجامعي :
   

12 
انشغال الجامعات بالجوانب األكاديمية النظرية على 

 حساب الجوانب التطبيقية. 
4.18 0.97 3 

13 
التي تعالج  التطبيقية ضعف اهتمام الجامعات بالبحوث

 مشكالت القطاع الخاص.
3.86 1.14 5 

14 
قررات الدراسية بمتطلبات التنمية ضعف ارتباط الم

 المستدامة في المجتمع.
4.14 0.89 4 

15 
كثرة المهام األكاديمية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس 

 التي تعوق المشاركة في حل مشكالت القطاع الخاص.
4.27 0.84 2 

16 
قلة معرفة أعضاء هيئة التدريس بمشكالت القطاع 

 الخاص.
3.67 1.13 6 

17 
وعي أعضاء هيئة التدريس بفوائد الشراكة مع قلة 

 القطاع الخاص.
4.75 1.11 1 

 4 0.63 3.97 البعد ككل 

 

 البعد الرابع : معوقات ترتبط بالجوانب المادية:
   

18 
قلة مراكز البحوث المشتركة التي تقوم بالبحوث 

 التطبيقية مع القطاع الخاص.
4.33 0.86 5 

19 
ي تخصصها الجامعات للبحث قلة الموارد المالية الت

 والتطوير.
4.49 0.69 2 

20 
 على التدريس التي تشجيعه هيئة الحوافز ألعضاء قلة

 حل مشكالت القطاع الخاص.
4.63 0.56 1 
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 العبارة/المعوق م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

21 
عدم وجود حاضنات للبحث وحدائق للتقنية داخل 

 الجامعات.
4.35 0.74 3 

22 
قلة المعامل المتخصصة واألدوات الالزمة إلجراء 

 ث العلمية.البحو
4.24 0.76 7 

23 

افتقار الجامعات إلى المعامل المتخصصة التي تختص 

بتحويل نتائج األبحاث العلمية إلى منتجات أولية قابلة 

 للتسويق.

4.35 0.86 3 

24 
قلة المعلومات المتوفرة عن االحتياجات التدريبية 

 والبحثية للقطاع الخاص.
4.31 0.64 6 

 2 0.48 4.39 البعد ككل

  0.46 4.21 المحور ككل

يتضمممممممممح من الجدول السمممممممممابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة على معوقات الشمممممممممراكة       
واالنحراف  (4.21) البحثية المرتبطة بالجامعات المصمممممرية، إذ بلغ المتوسمممممط الحسمممممابي للمحور ككل

نونيمممة والتشممممممممممممممريعيمممة واإلداريمممة ، ويرجع ذلمممك إلى وجود العمممديمممد من المعوقمممات القممما(0.46)المعيممماري 
والتنظيمية والمادية بالجامعات المصمممممرية، والتي تحول دون قيام شمممممراكة حقيقية مع القطاع الخاص ، 

(، يداردكة 2012(، يأبو الحديد، 2005وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدتت دراسممة كل من يالسممالطين، 
تحد من الشممممممممممممراكة مع المؤسممممممممممممسممممممممممممات ( على وجود عدة معوقات ترتبط بالجامعات 2014ومعايعة، 

 اإلنتاجية والخدمية في المجتمع.
كما يتضممممح من الجدول السممممابق أن المتوسممممطات الحسممممابية ألبعاد هذا المحور تنحصممممر فيما بين     

، وانحصمرت درجة موافقة عينة الدراسمة فيما بين كبيرة جدا وكبيرة، وهذا يؤكد اتفاق (4.41 -3.97)
ه المعوقات بالجامعات التي تحد من الشمممممممممممراكة مع مؤسمممممممممممسمممممممممممات القطاع مجمل العينة على وجود هذ

 الخاص ، وفيما يلي عرض لنتائج هذه األبعاد .
أن البعممد األول الخمماص  بممالمعوقممات القممانونيممة والتشممممممممممممممريعيممة بممالجممامعممات  احتممل المرتبطممة األولى    

لعينة في عبارات ، وانحصمممرت اسمممتجابات أفراد ا(0.59)وانحراف معياري  (4.41)بمتوسمممط حسمممابي 
، وجاءت درجة الموافقة لعينت الدراسممممممة على هذه المعوقات كبيرة  (4.54 - 4.20)هذا البعد ما بين

( على 4.49، 4.54( المرتبتين األولى والثممانيممة بمتوسممممممممممممممط حسمممممممممممممممابيي3، 4جممدا، واحتممل المعوقمماني
ياسمممممممممممات وقواعد الترتيب، مما يؤكد اتفاق مجمل العينة على أن عدم وجود تشمممممممممممريعات وقوانين وسممممممممممم
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واضمممحة تنظم عملية الشمممراكة بالجامعات المصمممرية ، تعد من المعوقات التي تحد من عملية الشمممراكة 
 الخاص.  والقطاع الجامعات بين
أن البعد الرابع الخاص  بالمعوقات المادية بالجامعات  احتل المرتبة الثانية من منظور مجمل     

، وانحصمممرت اسمممتجابات عينة الدراسمممة  (0.48)معياري  ( ، وانحراف4.39العينة بمتوسمممط حسمممابي ي
، وجاءت درجة الموافقة لعينة الدراسممممممة على هذه  (4.63 – 4.24) في عبارات هذا البعد فيما بين 

( المراتب الثالث األولى بمتوسممممممممممممط حسممممممممممممابي 19،21،  20المعوقات كبيرة جدا، واحتلت المعوقاتي
يؤكد اتفاق عينة الدراسممممممممممممة على أن قلة الموارد المالية ( على الترتيب، وهذا 4.35، 4.49،  4.63ي

المخصصة للبحث العلمي بالجامعات المصرية، وعدم جود حاضنات للبحث وحدائق للتقنية، وكذلك 
قلة الحوافز المادية والمعنوية ألعضمممممممممممممماء هيئة التدريس، تعوق عملية الشممممممممممممممراكة البحثية مع القطاع 

 الخاص. 
 بممالمعوقممات اإلداريممة والتنظيميممة بممالجممامعممات  احتممل المرتبممة الثممالثممة من  أن البعممد الثمماني الخمماص    

، وانحصممممممممممر المتوسممممممممممط (0.71)وانحراف معياري  (4.08)منظور مجمل العينة بمتوسممممممممممط حسممممممممممابي
، وجاءت درجة (4.33 – 3.59)الحسممممممممممابي السممممممممممتجابات عينة الدراسممممممممممة في عبارات هذا البعد بين

( 8، 9، 6يمما بين كبيرة وكبيرة جمدا، واحتلمت المعوقمات يالموافقمة على همذه المعوقمات محصممممممممممممممورة ف
( على الترتيب، مما يؤكد اتفاق عينة 4.14، 4.29، 4.33المراتب الثالث األولى بمتوسط حسابي ي

الدراسممممممممممممممة على أن قلة التعاون بين الجامعات، وةموض أهداف الشممممممممممممممراكة، وكذلك عدم وجود إدارة 
الشممممممممراكة، تعد من أهم المعوقات اإلدارية والتنظيمية  متخصممممممممصممممممممة بالجامعات تختص بتطوير برامج

 للشراكة مع القطاع الخاص .
أن البعد الثالث الخاص  بمعوقات ترتبط بطبيعة العمل الجامعي  احتل المرتبة األخيرة بمتوسممممممممط     

، وانحصمممر المتوسمممط الحسمممابي السمممتجابات عينة الدراسمممة (0.63)، وانحراف معياري(3.97)حسمممابي 
، وجاءت درجة الموافقة على هذه المعوقات محصورة (4.75-3.67)ات هذا البعد فيما بين في عبار 

( في المراتممب الثالث األولى بمتوسممممممممممممممط 12، 15، 17ممما بين كبيرة وكبيرة جممدا، وجمماءت المعوقمماتي
( على الترتيب، مما يؤكد اتفاق عينة الدراسممممممممممممممة على أن قلة وعي 4.18، 4.27، 4.75حسممممممممممممممابيي

تدريس بالجامعات المصمممممممممممرية بفوائد الشمممممممممممراكة، وكثرة مهامهم األكاديمية واإلدارية، أعضممممممممممماء هيئة ال
وانشممممممممغالهم بالجوانب األكاديمية النظرية على حسمممممممماب الجوانب التطبيقية، يعوق عملية الشممممممممراكة مع 

 القطاع الخاص . 
 معوقات الشراكة البحثية التي تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص: -ب
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سمممممممممتجابات عينة الدراسمممممممممة حول معوقات الشمممممممممراكة البحثية المرتبطة بالقطاع (  ا3يوضمممممممممح الجدول ي
 الخاص:

 (3)جدول رقم 
 استجابات عينة الدراسة حول معوقات الشراكة البحثية المرتبطة بمؤسسات القطاع الخاص.

 العبارة/المعوق م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

25 
شكالتها البحثية إلى عزوف القطاع الخاص عن إسناد م

 مراكز البحث بالجامعات.
4.67 0.58 1 

26 
قلة اهتمام القطاع الخاص بتطبيق نتائج البحوث العلمية 

 التي تنتجها الجامعات.
4.67 0.55 1 

27 
قلة رغبة المسئولين بالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية في 

 تطبيق نتائج البحوث.
4.47 0.72 6 

28 
المشاركة في تمويل  عزوف القطاع الخاص عن

 المشروعات البحثية بالجامعات.
4.57 0.64 4 

29 
اعتماد بعض مؤسسات القطاع الخاص على مكاتب الخبرة 

 األجنبية في حل مشكالتها.
4.41 0.63 8 

30 
قلة معرفة مؤسسات القطاع الخاص بإمكانيات الجامعات 

 وقدرتها على حل مشكالتها وتطوير منتجاتها .
4.43 0.72 7 

31 
اعتماد مؤسسات القطاع الخاص على استيراد التكنولوجيا 

 الجاهزة من الخارج.
4.61 0.53 3 

32 

قلة توفر المعلومات الخاصة بالخدمات االستشارية 

والبحثية والتدريبية التي يمكن أن تقدمها الجامعات للقطاع 

 الخاص .

4.51 0.61 5 

 8 0.97 4.41 بالجامعات.ضعف الثقة في اإلمكانات والخبرات الوطنية  33

  0.48 4.44 المحور كلل 

يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة على معوقات الشراكة البحثية     
واالنحراف المعياري (4.44) المرتبطة بالقطاع الخاص، إذ بلغ المتوسمممممممممممممط الحسمممممممممممممابي للمحور ككل

( ، يالقحطاني، 2005أكدتت دراسممممممممممممممة كل منيالسممممممممممممممالطين ، ، وتتفق هذه النتيجة مع ما  (0.48)
( على وجود عمممدة معوقمممات بمممالقطممماع 2014(، يداردكمممة ومعمممايعمممة، 2012(، يأبو الحمممديمممد، 2008

الخاص تحد من قدرتت على الشممممممراكة مع الجامعات، كما يتبين من الجدول السممممممابق أن المتوسممممممطات 
، وجاءت درجة الموافقة على هذه (4.67 -4.41)الحسمممممممممابية لعبارات هذا البعد تنحصمممممممممر فيما بين 
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المعوقممات كبيرة جممدا، وهممذا يؤكممد اتفمماق أفراد العينممة على وجود هممذه المعوقممات بممالقطمماع، وفيممما يلي 
 توضيح لهذه المعوقات:

، مما يؤكد اتفاق عينة (4.67)(احتال المرتبة األولى بمتوسمممممممممممط حسمممممممممممابي 26، 25أن المعوقيني    
سممممسممممات القطاع الخاص عن إسممممناد مشممممكالتها البحثية إلى مراكز البحث الدراسممممة على أن عزوف مؤ 

بالجامعات، وقلة اهتمامها بتطبيق نتائج البحوث العلمية، يعد من أهم المعوقات التي تعوق عملية 
( التي أشارت إلى  2008الشراكة البحثية، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليت دراسة يالقحطاني،

 ص عن إسناد مشكالتت للجامعات.عزوف القطاع الخا
( على 4.57،  4.61( احتال المرتبتين الثالثة والرابعة بمتوسممط حسممابي ي28،  31أن المعوقيني    

الترتيب، مما يؤكد على اتفاق عينة الدراسمممة على أن اعتماد مؤسمممسمممات القطاع الخاص على اسمممتيراد 
في تمويل المشروعات البحثية يحد من عملية التكنولوجيا الجاهزة من الخارج، وعزوفها عن المشاركة 

( فقد احتال المرتبة األخيرة من منظور مجمل 33، 29الشراكة مع الجامعات المصرية، أما المعوقاني
، مما يؤكد اتفاق عينة الدراسمممممة على أن اعتماد بعض مؤسمممممسمممممات (4.41)العينة بمتوسمممممط حسمممممابي 

ثقتهمما في اإلمكممانممات والخبرات الوطنيممة القطمماع الخمماص على مكمماتممب الخبرة األجنبيممة، وضممممممممممممممعف 
 بالجامعات، وعزوفها عن تطبيق نتائج البحوث العلمية يعوق عملية الشراكة البحثية مع الجامعات.  

الفروق بين اسمممممممتجابات عينة الدراسمممممممة حول معوقات الشمممممممراكة البحثية بين الجامعات المصمممممممرية  -ج
 والدرجة العلمية: ومؤسسات القطاع الخاص حسب متغيري نوعية الكليات

للتعرف على استجابات عينة الدراسة حول معوقات الشراكة البحثية حسب متغيري نوعية الكليات    
والدرجة العلمية، تم تطبيق اختبار يت( لمعرفة الفروق بين عينة الكليات النظرية والعملية، واختباري 

(ANOVA) وشممميفيت(Scheffe)  ة الدراسمممة حسمممب متغير الدرجة لمعرفة الفروق بين اسمممتجابات عين
 العلمية، ويوضح ذلك الجدوالن التاليان :

 (4)جدول رقم 
نتائج اختبار يت( لحسممماب داللة الفروق بين اسمممتجابات عينة الكليات النظرية والعملية حول معوقات الشمممراكة 

 البحثية 

 العينة الكليات البعد م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 يمة تق

مستوى 

 الداللة

1 

معوقات الشراكة 

البحثية المرتبطة 

 بالجامعات

 0.28 4.16 126 عملية

355 1.71 0.088 
 0.53 4.24 231 نظرية



 
   2017 يونيو  41المجلد (  2)العدد                        االمارات جامعة       يةالمجلة الدولية للبحوث التربو       

 Vol. 41 (Issue 2 ) June  2017 UAEU International Journal for Research in Education, (IJRE) 

 

 

275 

 

 

2 

معوقات الشراكة 

البحثية المرتبطة 

 بالقطاع الخاص

 

 0.22 4.68 126 عملية

355 5.41 0.001*** 
 0.48 4.44 231 نظرية

 المحور ككل
 355 0.24 4.26 126 يةعمل

0.445 0.66 
 355 0.48 4.28 231 نظرية

   0.001*** دالة عند 
تشير النتائج اإلحصائية بالجدول السابق إلى عدم وجود أي فروق دالة إحصائيا بين استجابات      

رتبطة عينة الكليات العملية والنظرية في المحور ككل والبعد الخاص بمعوقات الشممممممممممممممراكة البحثية الم
ةير دالة عند أي مسممممممممممتوى من مسممممممممممتويات الداللة ، مما يؤكد  (t test)بالجامعات، إذ جاءت قيمة 

اتفاقهم على وجود هذه المعوقات بالجامعات المصمممممممممممرية، بينما توجد فروق دالة إحصمممممممممممائيا بين عينة 
طمة بمالقطمماع الكليممات العمليممة والكليممات النظريمة في البعممد الخمماص بمعوقمات الشممممممممممممممراكمة البحثيممة المرتب

لصمممممالح الكليات العملية، ومما يؤكد أن  (0.001)الخاص،حيث جاءت قيمة يت( دالة عند مسمممممتوى 
أعضمممماء الكليات العملية أكثر إحسمممماسمممما بوجود هذه المعوقات، الرتباط بحوثهم بمواقع العمل واإلنتاج 

لمعرفممة الفروق بين وحمماجتهممما إلى الموارد واإلمكمممانممات المممماديممة بممدرجممة أكبر من الكليمممات النظريممة، و 
 , اسمممتجابات عينة الدراسمممة حول معوقات الشمممراكة البحثية حسمممب الدرجة العلمية، تم اسمممتخدام اختبار

(ANOVA) واختبار شيفيه (Scheffe)  لتحديد الفرق بين أكثر من متوسطين، ويوضح ذلك الجدول

 التالي
 (5)جدول رقم 

وعات أفراد العينة حول معوقات الشمممممممممممراكة البحثية لحسممممممممممماب داللة الفروق بين مجم (ANOVA)نتائج تحليل 
 حسب الدرجة العلمية

 األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

معوقات الشراكة 

البحثية المرتبطة 

 بالجامعات

بين 

 المجموعات
0.459 2 0.229 

1.100 0.334 
داخل 

 المجموعات
73.835 354 0.209 

  356 74.294 المجموع   
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 األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

معوقات الشراكة 

البحثية المرتبطة 

 بالقطاع الخاص

بين 

 المجموعات
0.007 2 0.003 

0.019 0.981 
داخل 

 المجموعات
63.744 354 0.180 

 356 63.751 المجموع

 
 

 المحور ككل

بين 

 المجموعات
0.312 2 0.156 

داخل  0.339 0.921

 المجموعات
59.882 354 0.169 

  356 60.193 المجموع

تشممير النتائج اإلحصممائية بالجدول السممابق إلى عدم وجود أي فروق دالة إحصممائيا بين مجموعات     
ةير  (F)الدراسممممممممة بالنسممممممممبة للمحور ككل والبعدين تعزى إلى متغير الدرجة العلمية ، إذ جاءت قيمة 

وهذا يؤكد أتفاق مجموعات الدراسممممممممممة على وجود هذه دالة عند أي مسممممممممممتوى من مسممممممممممتويات الداللة، 
المعوقات بالجامعات والقطاع الخاص، األمر الذي يتطلب ضممممممرورة بذل المزيد من الجهد لتذليل هذه 

 المعوقات لتفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص .
 القطاع الخاص:المحور الثاني: متطلبات الشراكة البحثية بين الجامعات و  
متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات: يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول  -أ

   متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات: 
 :  (6)جدول رقم 

 استجابات أفراد العينة في األبعاد الخاصة بمتطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات  
المتوسط  بارة / المتطلبالع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 البعد األول : المتطلبات القانونية والتشريعية:

سن التشريعات القانونية التي تنظم عملية الشراكة بين الجامعات  1

 والقطاع الخاص
4.63 0.69 3 

 بين الشراكة استمرارية تحقق التي القواعد المنظمة تطوير 2

  الخاص والقطاع امعاتالج
4.67 0.71 2 

وضع سياسة واضحة تنظم العالقة بين الجامعات والقطاع  3

 الخاص.
4.78 0.57 1 
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المتوسط  بارة / المتطلبالع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 البعد األول : المتطلبات القانونية والتشريعية:

إنشاء لجان استشارية بالجامعات لتطوير الشراكة مع القطاع  4

 الخاص .
4.57 0.75 4 

إنشاء مراكز استشارية داخل الجامعات لخدمة مؤسسات القطاع  5

 الخاص .
4.45 0.89 5 

 0.59 4.62 إجمالي البعد
1 

    البعد الثاني: المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للجامعات :

التزام اإلدارة العليا بالجامعات بتطبيق الشراكة مع مؤسسات  6

 القطاع الخاص .
4.52 0.72 5 

توفير المناخ المناسب الذي يشجع الكليات على الشراكة مع  7

 القطاع الخاص . 
4.59 0.57 2 

تطوير الثقافة التنظيمية بالجامعات بما يتالءم مع تطبيق مدخل  8

 الشراكة البحثية مع القطاع الخاص .
4.57 0.64 3 

 الخاص والقطاع الجامعات بين نظام فعال لتبادل المعلومات إيجاد 9

.. 
4.55 0.67 4 

 7 1.06 4.21  . العلمية للكليات والجامعات المجالس في األعمال رجال إشراك 10

لتطبيقها في  المناسبة ووضع اآلليات التطبيقية البحوث نتائج نشر 11

 الخاص. القطاع
4.65 0.71 1 

إشراك المتخصصين بالقطاع الخاص في اإلشراف على مشاريع  12

 الطالب بالجامعات. 
4.14 1.05 8 

إشراك الخبرات من القطاع الخاص في لجان تطوير برامج  13

 جها.الجامعة ومناه
4.27 0.91 6 

 3 0.63 4.44 إجمالي البعد

    البعد الثالث : المتطلبات المادية والبشرية:

إنشاء صندوق لتمويل البحث والتطوير تسهم فيه مؤسسات القطاع  14

 الخاص .
4.59 0.63 2 

إنشاء مناطق تقنية بالجامعات إلجراء البحوث التطبيقية مع  15

 القطاع الخاص .
4.45 0.83 4 

توفير المعامل المتخصصة واألدوات الالزمة إلجراء البحوث  16

 العلمية.
4.76 0.58 1 



 
    اهر احمد حسن محمدم     تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص                     

 

 
278 

المتوسط  بارة / المتطلبالع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 البعد األول : المتطلبات القانونية والتشريعية:

 منح أساتذة الجامعات إجازات للتفرغ للعمل بالبحث سواء داخل 17

 الجامعة أو خارجها
4.35 0.86 5 

 6 1.02 4.17 السماح ألساتذة الجامعة بالعمل لدى مؤسسات القطاع الخاص. 18

ضنات العلمية بالجامعات لتقديم الدعم المباشر إنشاء الحا 19

 والخدمات للقطاع الخاص .
4.59 0.72 2 

 2 0.64 4.49 إجمالي البعد

  0.53 4.52 المحور ككل

يتضممممممممح من الجدول السممممممممابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة في أهمية توفير الجامعات     
مع القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسمممممممط الحسمممممممابي للمحور هذه المتطلبات لتحقيق الشمممممممراكة البحثية 

، وتتفق هممذه النتيجممة مع ممما أكممدتممت دراسمممممممممممممممة كممل من  (0.53)واالنحراف المعيمماري  (4.52) كممك 
( من ضمممممممممممرورة تفعيل الشمممممممممممراكة البحثية بين الجامعات 2012(، يأبو الحديد، 2005يالسمممممممممممالطين، 

شممممممممممممممراكة، كما يتبين من الجدول أيضممممممممممممممما أن والقطاع الخاص لتحقيق المزايا المشممممممممممممممتركة لطرفي ال
، وجاءت درجة موافقة  (4.62-4.44)المتوسممممطات الحسممممابية ألبعاد هذا المحور تنحصممممر فيما بين 

عينممة الممدراسمممممممممممممممة على هممذه األبعمماد كبيرة جممدا، وهممذا يؤكممد اتفمماق مجمممل أفراد العينممة في أهميممة هممذه 
طاع الخاص، وفيما يلي عرض لنتائج هذه المتطلبات لتحقيق الشممممممممممممممراكة البحثية بين الجامعات والق

 األبعاد:
أن البعد األول الخاص بالمتطلبات القانونية والتشمممممممممريعية للجامعات  احتل المرتبة األولى بمتوسمممممممممط -

، وانحصرت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد فيما (0.59)وانحراف معياري  (4.62)حسابي 
ة عينة الدراسممممممممممممممة على أهمية هذه المتطلبات كبيرة جدا، ، وجاءت درجة موافق(4.78 -4.45)بين 

( على 4.63، 4.67، 4.78( المراتب الثالث األولى بمتوسممممط حسممممابي ي1، 2، 3واحتلت العباراتي
الترتيب، وهذا يؤكد اتفاق عينة الدراسمممممممممممة على أهمية سمممممممممممن التشمممممممممممريعات القانونية والقواعد ووضمممممممممممع 

 لجامعات والقطاع الخاص وتضمن استمراريتها .السياسات التي تنظم عملية الشراكة بين ا
أن البعد الثالث الخاص  بالمتطلبات المادية والبشرية  احتل المرتبة الثانية من منظور مجمل العينة -

، وانحصمممرت المتوسمممطات الحسمممابية لعبارات هذا (0.64)وانحراف معياري (4.49)بمتوسمممط حسمممابي 
رجة موافقة عينة الدراسمممممممة على جميع المتطلبات كبيرة ، وجاءت د(4.76 – 4.17 ) البعد فيما بين

( 4.59،  4.76( في المرتبتين األولى والثانية، بمتوسممممممط حسممممممابي ي14، 16جدا، وجاءت العباراتي
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على الترتيب، وهذا يؤكد اتفاق عينة الدراسممممممممممة على أهمية إنشمممممممممماء صممممممممممندوق لتمويل البحث العلمي، 
لمية وحدائق التقنية الالزمة لتحقيق عملية الشمممراكة في وتوفير المعامل المتخصمممصمممة والحاضمممنات الع

 مجال البحث العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص .
أن البعد الثاني الخاص بالمتطلبات اإلدارية والتنظيمية بالجامعات احتل المرتبة الثالثة من منظور -

لمتوسممطات الحسممابية ، وانحصممرت ا(0.63)، وانحراف معياري(4.44)مجمل العينة بمتوسممط حسممابي
، وجاءت درجة الموافقة على هذه المتطلبات محصممممممورة ما (4.65 -4.14)لعبارات هذا البعد ما بين

بين كبيرة وكبيرة جممدا، مممما يؤكممد اتفمماقهم على أهميممة هممذه المتطلبممات ودورهمما في تحقيق الشممممممممممممممراكممة 
، 4.65طات حسمممممممممابية ي ( في المراتب الثالث األولى بمتوسممممممممم 8، 7، 11البحثية، وجاءت العباراتي

 البحوث نتممائج ( على الترتيممب، وهممذا يؤكممد اتفمماق مجمممل العينممة على أهميممة نشممممممممممممممر4.57، 4.59
وتطبيقها في القطاع الخاص، وكذلك أهمية توفير المناخ المناسممممممممممممممب، وتطوير الثقافة التنظيمية التي 

( 12، 10أما العبارتانيتحفز المسمممممئولين بالجامعة على تفعيل الشمممممراكة البحثية مع القطاع الخاص، 
( على الترتيب، مما يؤكد اتفاق أفراد 4.14، 4.21فقد احتلتا المرتبتين األخيرتين، بمتوسمممط حسمممابيي

العلمية للجامعات، واإلشراف على  المجالس المسئولين بالقطاع الخاص في العينة على أهمية إشراك
 مي.طالب الدراسات العليا لتحقيق الشراكة في مجال البحث العل

يوضح الجدول التالي استجابات : متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بمؤسسات القطاع الخاص -ب
 بطة بالقطاع الخاص:البحثية المرتأفراد العينة حول متطلبات الشراكة 

   (7)جدول رقم 
 استجابات أفراد العينة حول متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالقطاع الخاص. 

 م
 ة/ المتطلبالعبار

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الترتيب

التزام القطاع الخاص بدعم الجامعات ماديا في إنشاء  20

 البرامج التخصصية المرتبطة بأنشطتها .
4.65 0.65 1 

زيادة مخصصات البحث والتطوير في ميزانيات مؤسسات  21

 القطاع الخاص .
4.53 0.7 9 

نسبة من أرباحها السنوية لدعم تخصيص القطاع الخاص  22

 أنشطة البحث والتطوير بالجامعات.
4.49 0.78 11 

تبني القطاع الخاص إنشاء كراسي علمية بالجامعات تحمل  23

 اسم مؤسساتها.
4.33 0.90 12 
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 م
 ة/ المتطلبالعبار

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الترتيب

قيام مؤسسات القطاع الخاص بدعم بحوث طالب  24

 الدراسات العليا المرتبطة بمجال عملها.
4.61 0.72 2 

ديم مؤسسات القطاع الخاص مكافآت مالية لألساتذة تق 25

 القائمين على دراسة مشكالتها وتطوير منتجاتها.
4.55 0.85 8 

إشراك بعض أساتذة الجامعات في مجالس إدارات  26

 مؤسسات القطاع الخاص .
4.33 0.92 12 

وضع خريطة بحثية مرتبطة باإلنتاج يطلب تنفيذها من  27

 قبل  الجامعات .
4.59 0.85 3 

فتح مؤسسات القطاع الخاص على معاملها ألساتذة  28

 الجامعات إلجراء أبحاثهم .
4.57 0.77 7 

 إنشاء مجال في الجامعات القطاع الخاص مع تعاون 29

 المتخصصة. البحوث مراكز
4.59 0.77 3 

فتح المجال ألساتذة الجامعات إلجراء بحوثهم داخل  30

 المصانع والشركات .
4.59 0.87 3 

تقديم المساعدات للكليات للحصول على التقنيات المتطورة  31

 في مجال الصناعة والخدمات .
4.53 0.83 9 

  0.59 4.52 البعد ككل 

يتضممممممممممح من الجدول السممممممممممابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة على أهمية توفير القطاع     
واالنحراف  (4.52)ط الحسمممممممممممابي للمحور ككل الخاص متطلبات الشمممممممممممراكة البحثية، إذ بلغ المتوسممممممممممم

، كما يتبين من الجدول أيضا أن المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد تنحصر  (0.59)المعياري 
، وجاءت درجة الموافقة على أهمية هذه المتطلبات كبيرة جدا، وهذا يؤكد (4.65 -4.33)فيما بين

الخمماص لهممذه المتطلبممات لممدعم الشممممممممممممممراكممة البحثيممة مع اتفمماق أفراد العينممة على أهميممة توفير القطمماع 
 الجامعات، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

( على 4.61، 4.65(احتلتا المرتبتين األولى والثانية بمتوسممممممممممممممط حسممممممممممممممابيي24، 20أن العبارتيني-
، وهذا يؤكد (4.59)( المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي 30، 29، 27الترتيب، وكما احتلت العبارات ي

فاق عينة الدراسممممممممممممممة على أهمية التزام القطاع الخاص بتوفير الدعم المالي المناسممممممممممممممب للجامعات؛ ات
المشمممممممتركة، وتمويل بحوث طالب الدراسمممممممات العليا  البحوث إلنشممممممماء البرامج المتخصمممممممصمممممممة ومراكز
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والمشممممممروعات البحثية، وفتح المجال ألسمممممماتذة الجامعات إلجراء بحوثهم داخل المصممممممانع والشممممممركات، 
 لتحقيق الشراكة البحثية مع الجامعات. وذلك

، وهذا (4.33)( احتلتا المرتبة األخيرة من منظور مجمل، بمتوسممممط حسممممابي 23،26 أن العبارتيني-
يؤكد اتفاق عينة الدراسممة على أهمية تبني مؤسممسممات القطاع الخاص إنشمماء كراسممي بحث بالجامعات 

جالس إداراتها كمتطلب لتفعيل الشمممممراكة تحمل اسممممممها، وكذلك إشمممممراك بعض أسممممماتذة الجامعات في م
  البحثية مع الجامعات المصرية .

حول متطلبات الشممممممراكة البحثية بين الجامعات المصممممممرية  الفروق بين اسممممممتجابات عينة الدراسممممممة -ج
 ومؤسسات القطاع الخاص حسب متغيري نوعية الكليات والدرجة العلمية:

بات الشممممراكة البحثية حسممممب متغيري نوعية الكليات للتعرف على اسممممتجابات عينة الدراسممممة حول متطل
والدرجة العلمية، تم تطبيق اختباريت( لمعرفة الفروق بين عينة الكليات النظرية والعملية، واختباري 

(ANOVA) وشممممميفيت(Scheffe)  لمعرفة الفروق بين اسمممممتجابات عينة الدراسمممممة حسمممممب متغير الدرجة
 العلمية، ويوضح ذلك الجدولين التالين:

   (8)جدول رقم
نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين استجابات عينة الكليات النظرية والعملية حول متطلبات الشراكة 

 . البحثية

 العينة الكليات البعد م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 

متطلبات الشراكة  1

البحثية المرتبطة 

 معاتبالجا

 

 0.532 0.626 355 0.31 4.54 126 عملية

 0.62 4.50 231 نظرية

2 
متطلبات الشراكة 

البحثية المرتبطة 

 بالقطاع الخاص

 

 0.30 4.76 126 عملية

355 4.746 000*** 

 0.81 4.41 231 نظرية

 المحور ككل
 ***0.002 3.047 355 0.23 4.65 126 عملية

 355 0.70 4.45 231 نظرية

   0.001*** دالة عند 
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تشمممممير النتائج اإلحصمممممائية بالجدول السمممممابق إلى وجود فروق دالة إحصمممممائيا بين اسمممممتجابات 
عينة الكليات العملية والنظرية في المحور ككل، والبعد الخاص بمتطلبات الشمممممممممراكة البحثية المرتبطة 

لصالح  (0.001)د مستوى الداللة للمحور والبعد داللة عن (t test)بالقطاع الخاص، إذ جاءت قيمة 
الكليات العملية، وهذا يؤكد أن أعضمممممممممممممماء الكليات العملية أكثر إيمانا واقتناعا بأهمية توفير متطلبات 
الشممممممراكة في مجال البحث العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص مقارنة بأعضمممممماء الكليات النظرية، 

ت العملية والنظرية في البعد الخاص   متطلبات بينما ال توجد أي فروق دالة إحصممممممممممممممائيا بين الكليا
الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات ، مما يؤكد اتفاقهم على أهمية توفير هذه المتطلبات بالجامعات، 
ولمعرفة الفروق بين اسمممممتجابات عينة الدراسمممممة حول متطلبات الشمممممراكة البحثية حسمممممب متغير الدرجة 

لتحديد الفرق بين أكثر من  (Scheffe)واختبار شممممممممممميفيت  (ANOVA)العلمية، تم اسمممممممممممتخدام اختبار 
 متوسطين، ويوضح ذلك الجدول التالي: 

  (9)جدول رقم 
لحساب داللة الفروق بين مجموعات أفراد العينة حول متطلبات الشراكة البحثية بين  (ANOVA)نتائج تحليل 

 الجامعات والقطاع الخاص حسب الدرجة العلمية

 األبعاد
مجموع 

 مربعاتال

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

متطلبات الشراكة 

البحثية المرتبطة 

 بالجامعات

 1.389 2 2.777 بين المجموعات

5.059 

0.007** 

 

 

 

 0.274 354 97.171 داخل المجموعات

 356 99.948 المجموع
 

متطلبات الشراكة 

البحثية المرتبطة 

 الخاصبالقطاع 

 1.202 2 2.404 بين المجموعات

2.506 

0.083 

 

 

 

 0.480 354 169.761 داخل المجموعات

 356 172.165 المجموع
 

 المحور ككل

 1.229 2 2.458 بين المجموعات

 0.340 354 120.258 داخل المجموعات *0.028 3.618

  356 122.716 المجموع

 0.01الة عند ، ** د        0.05* دالة عند 
تشممير النتائج اإلحصممائية بالجدول السممابق إلى وجود فروق دالة إحصممائيا بين مجموعات الدراسممة     

دالة عند مسممتوى الداللة  (F)بالنسممبة للمحور ككل تعزى إلى متغير الدرجة الوظيفية، إذ جاءت قيمة 
درسين عند مقارنتهم باألساتذة ، كما أظهرت نتائج اختبار شيفيت أن هذه الفروق في اتجاه الم(0.05)
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، بينما ال توجد أي فروق بين األسممممممممماتذة واألسممممممممماتذة المسممممممممماعدين، (0.073 )المسممممممممماعدين عند قيمة
واألسمماتذة والمدرسممين، كما تشممير النتائج أيضمما إلى وجود فروق دالة إحصممائيا بين مجموعات الدراسممة 

لصالح  (0.01) امعات عند مستوى الداللةفي البعد الخاص بمتطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالج
مقارنة باألسمممممماتذة المسمممممماعدين، وال توجد أي فروق بين األسمممممماتذة  (0.065)فئة المدرسممممممين عند قيمة 

واألسممماتذة المسممماعدين، واألسممماتذة والمدرسمممين، وهذا يؤكد زيادة وعي فئة المدرسمممين بأهمية توفير هذه 
جامعات والقطاع الخاص، كما تشممير النتائج أيضمما إلى عدم المتطلبات لتحقيق الشممراكة البحثية بين ال

وجود أي فروق دالة إحصممممممائيا بين مجموعات الدراسممممممة في البعد الخاص بمتطلبات الشممممممراكة البحثية 
المرتبطممة بممالقطمماع الخمماص، مممما يؤكممد اتفمماقهم على أهميممة توفير هممذه المتطلبممات لتحقيق الشممممممممممممممراكمة 

 اص .البحثية بين الجامعات والقطاع الخ
 المحور الثالث: التصور المقترح لتفعيل الشراكة بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص:

في ضمموء ما توصمملت إليت الدراسممة من نتائج، يقوم الباحث بوضممع تصممور مقتر  لتفعيل الشممراكة     
جراءات ،  البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص، ويتكون هذا التصمممممممممممور من أهداف وضممممممممممممانات وا 

 يمكن توضيح ذلك فيما يلي: و 
 يهدف التصور المقتر  إلى :: أهداف التصور المقتر أوال : 

تكوين عالقات شراكة قوية بين الجامعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إجراء البحوث  -
 والمشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات البحثية والفنية لتحقيق الفوائد المشتركة.

 من اإلمكانات المادية والبشرية والقدرات البحثية التي تملكها الجامعات تعظيم االستفادة -
 إيجاد حلول للمشكالت التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص. -
توفير مصادر تمويلية إضافية للجامعات، تمكنها من تطوير أدائها البحثي، وتحديث برامجها  -

 المختلفة. 
وتسويق خدماتها وبحوثها لتطوير إنتاجية مؤسسات  تحويل الجامعات إلى بيوت خبرة عالمية، -

 القطاع الخاص، وزيادة قدرتها التنافسية بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة.
 يتطلب تحقيق التصور المقتر  توفير الضمانات اآلتية : : ضمانات نجا  التصور المقتر ثانيا: 

 ملية الشراكة البحثية واالقتناع بفوائدها. التزام اإلدارة العليا بالجامعات والقطاع الخاص بدعم ع -
زيادة معدالت اإلنفاق على البحث العلمي بالجامعات وتوفير احتياجاتت المادية من األجهزة  -

 واألدوات والمعامل .
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ايجاد مرجعية قانونية وتشريعات تدعم عملية الشراكة بين الجامعات، والقطاع الخاص، وتحدد  -
 تائجها .إجراءاتها وعقودها وتعتمد ن

 تعميق فكرة العمل الجماعي والعمل برو  الفريق بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات. -
القيام بحمالت توعية بمختلف وسائل اإلعالم المتاحة، لنشر الوعي بقضية الشراكة وأهميتها  -

 .ومردوداتها االقتصادية واالجتماعية بين كافة العاملين بالجامعات والقطاع الخاص
األنشطة  القطاع الخاص لدعم مؤسسات تمويلت في الجامعات، تسهم في خاص صندوق إنشاء -

 والمشروعات البحثية. والبرامج
  خطوات التصور المقتر  :ثالثا: 
يقوم التصور المقتر  على عدة خطوات، تبدأ بوضع خطة استراتيجية للشراكة، ووضعها موضع      

 للحكم على مدى تحقيقها ألهدافها ، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي : التنفيذ ، ثم متابعتها وتقويمها 
 وضع خطة إستراتيجية للشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص: -1

ويتم في هذه المرحلة تشممممكيل فريق مشممممترك من أسمممماتذة الجامعات والمسممممئولين بالقطاع الخاص،     
اصمممممممممممممممة بالقطاع الخاص، ووضممممممممممممممع الخطة يختص بدراسمممممممممممممممة إمكانات الجامعات واالحتياجات الخ

االستراتيجية للشراكة وتحديد أهدافها بشكل إجرائي ووضعها موضع التنفيذ، مع مراعاة تقسيم الخطة 
االسمممممممممتراتيجية إلى عدة خطط قصممممممممميرة المدى يسمممممممممهل تنفيذها، ويجب أن يراعي عند وضمممممممممع الخطة 

 االستراتيجية ما يلي:
الخطة اإلسممممتراتيجية للشممممراكة ، والخطوات اإلجرائية  تعاون الجامعات والقطاع الخاص في وضممممع -

 لتنفيذها. 
 تحديد اإلمكانات المادية والبشرية والبحثية بالجامعات، وكيفية اإلفادة منها. -
تحديد احتياجات القطاع الخاص، والمشممممممممممممكالت التي يعانى منها، وترتيبها طبقا ألهميتها وتحديد  -

 عات.أولويات دراستها وبحثها من جانب الجام
 التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية أثناء وضع الخطة اإلستراتيجية وتحديد أبعادها. -
تحممديممد نوعيممة البحوث التي يمكن أن يممدعمهمما القطمماع الخمماص، وتتبنمماهمما الكليممات بحوثممام لطالب  -

 الدراسات العليا .
 لخطة االستراتيجية. تحديد األدوار والمهام التي يقوم بها كل من الجامعات والقطاع الخاص في ا -

 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشراكة:
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ويتم في هذه المرحلة وضممممممممع خطة االسممممممممتراتيجية للشممممممممراكة موضممممممممع التنفيذ من جانب الجامعات     
والقطاع الخاص، مع التركيز على البدء في دراسمممممممممة المشمممممممممكالت األكثر أولوية، ويتطلب نجا  تنفيذ 

 الخطة االستراتيجية ما يلي :
 اون الجاد بين الجامعات والقطاع الخاص في تنفيذ جميع مراحل الخطة لتحقيق أهدافها.التع -
 التزام كل طرف بالمهام واألدوار المنوط القيام بها في تنفيذ الخطة . -
 التزام كل طرف بالشفافية بحيث يحدد كل منهما ما يستطيع تقديمت وما ال يستطيع تقديمت. -
لقطاع الخاص بدعم األفراد المشممممممممماركين في تنفيذ الخطة، وتوفير التزام المسمممممممممئولين بالجامعات وا -

 احتياجاتهم المادية والمالية .
المراجعة المسممممممممممممممتمرة لجميع مراحل تنفيذ الخطة، ومطابقتها زمنيا وفنيا وماليا وفقا لما جاء في  -

 الخطة االستراتيجية للشراكة .
 متابعة وتقويم الخطة االستراتيجية للشراكة :

ي هذه المرحلة تقويم الخطة االسممممممممممتراتيجية لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق األهداف المحددة يتم ف   
لها مسمممممممبقا، ومقدار التقدم الذي أحرزتت، وكذلك تحديد ما إذا كانت هناك تعديالت أو تغييرات ينبغي 

 ا يلي :أن تخضع لها خطة الشراكة للوصول إلى نتائج أكثر ايجابية، ويتطلب نجا  عملية التقويم م
قيام الجامعات والقطاع بوضع معايير واضحة ومحددة لتقييم عملية تنفيذ المشروعات البحثية في  -

 ضوء األهداف المحددة .
تصممممممممممممممميم بطاقة تقييم للمشممممممممممممممروعات لكل أطراف الشممممممممممممممراكة لتحديد مدى ما حققتت من أهداف،  -

 لها . والمشكالت والسلبيات التي أعاقت تنفيذ خطة الشراكة، ومقترحات تذلي
إعداد تقارير متابعة وتقويم عن نتائج تنفيذ الخطة االسممممممتراتيجية، توضممممممح ما تم تنفيذه وما لم يتم  -

رسالها للجهات المختصة لإلفادة منها عند وضع الخطة الجديدة.  وفق البرنامج الزمني المحدد، وا 
 الل:يتم تنفيذ التصور المقتر  من خ:  إجراءات تنفيذ التصور المقتر رابعا : 

 إنشاء وحدات تنسيقية لدعم الشراكة بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص : -1
يتطلب تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ضرورة إنشاء وحدات تنسيقية بالجامعات      

ومنحها السممملطات والصمممالحيات التي تمكنها من تنظيم وتسمممهيل كافة أنواع الشمممراكات بين الجامعات 
لقطاع الخاص والتخطيط لها، والتصدي لحل أي مشكالت، أو صعوبات يمكن أن تواجهها، ويمكن وا

 تحديد مهام هذه الوحدات فيما يلي:
 التخطيط لتفعيل عملية الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص. -
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أطر وضمممممع الضممممممانات المناسمممممبة لتنفيذ القرارات الخاصمممممة بالشمممممراكة بالشمممممكل المناسمممممب، وتحديد  -
 واضحة للمحاسبية .

تسممممممممممممممويق االختراعات والخدمات واالبتكارات المنتجة بالجامعات مقابل نسممممممممممممممبة محددة من عائد  -
 تطبيقها. 

 صياةة عقود الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وتقويمها . -
 ث والتطوير.إنشاء شبكات بين الجامعات لفتح قنوات التواصل بينها في أنشطة البح -
 تنمية الوعي المجتمعي الداعم للشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص : -2

يتطلب تحقيق الشممممممممممممممراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص ضممممممممممممممرورة بناء وتكوين ثقافة      
عي مجتمعية داعمة لمبدأ الشممممممممراكة المسممممممممتدامة في مجال البحث العلمي، ويمكن تنمية الوعي المجتم

 الداعم للشراكة البحثية من خالل:
نشمممممممممممممر ثقافة الشمممممممممممممراكة بين القيادات والمسمممممممممممممئولين بالجامعات والقطاع الخاص، ودورها في حل  -

 المشكالت المختلفة.
تطوير الثقافة التنظيمية السائدة بالجامعات والقطاع الخاص بما يتالءم مع تطبيق مدخل الشراكة  -

 البحثية.
لمشممممممممممممممتركة بين الجامعات والقطاع الخاص لتعزيز االرتباط بين البحث عقد المؤتمرات والندوات ا -

 العلمي والقضايا المجتمعية ذات العالقة بالقطاع الخاص.
إنتاج وتنفيذ البرامج اإلعالمية يالمرئية والمسموعة والمقروءة( لتعريف القطاع الخاص باإلمكانات  -

 ريبية التي يمكن أن تقدمها للقطاع الخاص.المادية والبشرية بالجامعات، والخدمات البحثية والتد
إيجاد بيئة ومناخ مناسممممب يسمممموده اإلقناع ويشممممجع المبادرات الفكرية واالتصمممماالت المفتوحة وفرق  -

 العمل والتعاون في دراسة المشكالت المختلفة التي تواجت الجامعات والقطاع الخاص.
عمال والمسممممممممممممئولين بالقطاع الخاص عقد اللقاءات الدورية بين المسممممممممممممئولين بالجامعات ورجال األ -

 لمتابعة اإلنجازات المختلفة لكل منهما في مجال البحث العلمي.
 وضع آليات لتفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص : -3

يعد تفعيل الشممراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص مسممئولية مشممتركة بينهما، وهذا يتطلب     
 يات، يمكن توضيحها فيما يلي :وضع عدة آل

 آليات تفعيل الشراكة البحثية في القطاع الخاص : -أ
 تتمثل آليات تفعيل الشراكة البحثية بالقطاع الخاص فيما يلي : 
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تشممممجيع مؤسممممسممممات القطاع الخاص لتخصمممميص نسممممبة من أرباحها السممممنوية لتمويل البحث العلمي  -
 بالجامعات.

 إنشاء البرامج المتخصصة. -
 وث طالب الدراسات العليا المرتبطة بمجال عملها. دعم بح -
التميز  المعامل ومراكز إنشممممممممممممممماء مجال في الجامعات حث القطاع الخاص على التعاون مع -

 ، وتوفير احتياجاتها من األجهزة والمعدات واألدوات وةيرها.والكراسي البحثية والحضانات العلمية
رك على تكوين تجمعات لدعم األبحاث تشمممممجيع مؤسمممممسمممممات القطاع الخاص ذات النشممممماط المشمممممت -

 العلمية بالجامعات.
تشممممجيع مؤسممممسممممات القطاع الخاص على فتح معاملها ألسمممماتذة الجامعات إلجراء بحوثهم وتطبيق  -

 نتائجها عمليا. 
 .إشراك بعض أساتذة الجامعات في المجالس اإلدارية لمؤسسات القطاع الخاص -

 آليات تفعيل الشراكة البحثية في الجامعات:
 تتمثل آليات تفعيل الشراكة البحثية بالجامعات فيما يلي :

 آليات ترتبط بالجوانب القانونية والتشريعية : وتتمثل فيما يلي : -1
 الخاص. والقطاع الجامعات بين الشراكة استمرارية تحقق التي وضع القوانين واللوائح التنظيمية -
 الشراكة مع القطاع الخاص . تكوين لجان استشارية بالجامعات تختص بتطوير عملية -
 وضع سياسة واضحة تنظم عملية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص. -
 تطوير التشريعات والقواعد المنظمة الالزمة لضبط العالقة بين القطاع الخاص والجامعات  -
 وتتمثل فيما يلي: : آليات تتعلق بالجوانب اإلدارية والتنظيمية -2

 الخاص. لتطبيقها في مؤسسات القطاع المناسبة ووضع اآلليات بيقيةالتط البحوث نتائج نشر -
إشمممممممممممممراك المسمممممممممممممئولين بالقطاع الخاص في المجالس العلمية بالجامعات، ولجان تطوير البرامج  -

 الدراسية.
إنشممممممممممممماء نظام معلومات إلكتروني يبرز اإلمكانات البحثية والخدمية للجامعات، وقدرتها في حل  -

 المشكالت المختلفة.
 فير المناخ المناسب الذي يشجع الكليات على الشراكة مع القطاع الخاص.تو  -
 ربط الخطط األستراتيجية للبحث العلمي بالجامعات باحتياجات القطاع الخاص . -
 وتتمثل فيما يلي:، آليات تتعلق بالجوانب المادية والبشرية -3
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لسلطات والصالحيات التي إنشاء مراكز لتسويق نتائج البحوث والخدمات بالجامعات، ومنحها ا -
 تمكنها من التواصل مع القطاع الخاص.

إنشمممممماء المعامل المتخصممممممصممممممة وتجهيزها إلجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بمشممممممكالت القطاع  -
 الخاص.

السمممممممما  ألعضممممممماء هيئة التدريس في الجامعات بالعمل مسمممممممتشمممممممارين لدى مؤسمممممممسمممممممات القطاع  -
 الخاص.

 للعمل البحثي سواء داخل الجامعة أو خارجها. منح أساتذة الجامعات إجازات تفرغ -
انشممماء الحاضمممنات العلمية ومناطق التقنية بالجامعات لتقديم الدعم المباشمممر لمؤسمممسمممات القطاع  -

 الخاص.
االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية ألعضممممممماء هيئة التدريس والباحثين لتشمممممممجيعهم على دراسمممممممة  -

 مشكالت القطاع الخاص .
 لمالية المخصصة لدعم البحث العلمي بالجامعات.زيادة الموارد ا -
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 المراجوووووووووووووووووووووع
بين الجامعة والمؤسمممممممممممسمممممممممممات المدنية لتأهيل الشمممممممممممباب  الشمممممممممممراكة. ، نوفمبر(2012ي الحديد، فاطمة علي أبو

( ،  1ي5، السممممممممممعودية -مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية . الخريجين: دراسممممممممممة اجتماعية ميدانية
59- 11 

(. دراسمممممة لعوامل النجا  والتحديات في التجربة اليابانية في  26-25، مايو2009بخاري،عصمممممام أمان ا  ي 
والجامعية. المنتدى الدولي للشممممراكة المجتمعية الشممممراكة المجتمعية بين القطاعات الصممممناعية والحكومية 

في مجال البحث العلمي في المملكة العربية السمممممممعودية ، جامعة األمام محمد بن سمممممممعود اإلسمممممممالمية ، 
238 – 217. 

(. حاضمممممممممممممنات األعمال مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية، الرياض: 2008التويجري، عبد العزيز بن عثمان ي
 بية والعلوم والثقافة.المنظمة اإلسالمية للتر 

(. مؤتمر الشممممممممممممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث 12-10، ابريل2005جامعة الملك سممممممممممممعود ي
 والتطوير . جامعة الملك سعود .

(. المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر   العربي السادس   بعنوان  26-25، نوفمبر2007جامعة عين شمسي
 . جامعة عين شمس ، مركز تطوير التعليم الجامعي.  م الجامعي العربي :   آفاق جديدة في التعلي

(. الشمممممممممممممراكمة المجتمعيمة في مجمال البحمث العلمي وتحمديماتهما  2009الحمايس، عبمدالوهماب جودة عبمدالوهماب ي
بسمممممممممملطنة عمان : دراسممممممممممة ميدانية . المنتدى الدولي الشممممممممممراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في 

 . 216-183ية السعودية ، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية ، المملكة العرب
 من رئيس العلمي كمتطلب البحث مخرجات ( . تسممممممويق13-9، مايو2011خضممممممر، جميل احمد محمود ي

 التعليم العالي . جامعة جودة لضمممممممان الدولي العربي المجتمعية. المؤتمر والشممممممراكة الجودة متطلبات
  30-1األردنية الهاشمية ،  ةالمملك الخاصة، الزرقاء

(. الشممممممراكة بين الجامعات وقطاعات اإلنتاج وانعكاسمممممماتها على أولويات 3-2، أبريل  2003الخطيب، أحمدي
،  المؤتمر العربي الثاني للبحوث اإلدارية والنشمممممممممممممر، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةالبحوث اإلدارية . 

582-610  
، سبتمبر(. صيغة مقترحة لتفعيل الشراكة المجتمعية للجامعات السعودية 2014الخليفة، عبد العزيز بن علىي

في ضممممموء فلسمممممفة الجامعة المنتجة: جامعة اإلمام محمد بن سمممممعود اإلسمممممالمية أنموذجا ، مجلة رسمممممالة 
  123-97( ، 46التربية وعلم النفس ، ي
(.الشممممممممراكة بين الجامعات ومؤسممممممممسممممممممات القطاع الخاص 2014ايعة، عادل سممممممممالميدرادكة، امجد محمود ؛ مع

األردن .  المجلة العربية  –ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك 
  123-97( ، 15ي7لضمان جودة التعليم العالي. 

http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/508301
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Record/508301
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%28+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%28+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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كيز على التجربة المصمممممممممممممرية. وزارة (. الشمممممممممممممراكة مع القطاع الخاص مع التر 2009دكروري، محمد متولي ي
 المالية: اإلدارة العامة للبحوث المالية، جمهورية مصر العربية. 

( . تفعيل دور الشمممراكة المجتمعية في العملية التعليمية وسممملطات المحافظات 2003رسمممتم، رسممممي عبد الملكي
 في إدارة التعليم . القاهرة: المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية .

، ابريل( . تصور استراتيجي للشراكة بين الجامعي ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة 2007رضوان، حنان ي
-229( ،45ي13قضمممممايا البيئة : دراسمممممة حالة على محافظة القليوبية . مجلة مسمممممتقل التربية العربية ، 

320              
الجامعات الناشممممممئة في ضمممممموء الشممممممراكة  ( . تطوير األداء البحثي في2013رضمممممموان، سممممممامي عبد السممممممميع ي

   320-229(، 24المجتمعية والتشبيك المؤسسي. مجلة دراسات في التعليم الجامعي ، ي
(. دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة . المؤتمر  19-18، ديسممممبر 2004رمضمممان، مصمممطفى محمود ي

يم الجامعي بعنوان   التعليم الجامعي العربي الثالث لمركز تطوير التعل –القومي السمممنوي الحادي عشمممر 
-554العربي: أفاق اإلصمممال  والتطوير  بالتعاون مع مركز الدراسمممات المعرفية . جامعة عين شممممس ،

565  
(. تكامل منظومة التفاعل بين القطاعات اإلنتاجية ومؤسسات  27-24، فبراير2008الزبيدي، حمزة محمود ي
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