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ا ودو اص ا والقطاع امعات ا ن ب التعليم تحقيقرالشراكة جودة
السعوديةالعا ية العر   اململكة

هللام   السمحانعبد

ال املجتمعلية وخدمة التطبيقيھ اسات سعودرد امللك جامعة السعودية، ية العر اململكة ،.   

يا و لك يد  fiqreasercher@gmail.com :ل

البحث ص   :م

البحــث ــذا نــاو ــسية موضــوع لي الرئ لة املــش كــزت و ــاص ا والقطــاع امعــات ا ن بــ رالــشراكة

والبحث ادي داء ر تطو ا م ستفادة و الشراكة ذه ز عز و تنمية كيفية ع للبحث

تحقيـــــق ـــــ ع ا قـــــد ـــــز عز و امعـــــات ا ـــــ ـــــ ـــــاديرالعل عتمـــــاد و ـــــودة ا ضـــــمان . معـــــاي

ل ــش البحــث دف عمــاواسـ منظمــات ن بـ الــشراكة ال وأشــ ميـة وأ طبيعــة تحديــد ـ لأسا

ية العر باململكة ومية ا امعات وا اص ا القطاع رالسعودية،أو وتطـو ز عز يمكن وكيف

ال التعلــــــــيم جــــــــودة تحقيــــــــق ــــــــ فعــــــــال ل ــــــــش م ــــــــس ل العالقــــــــة يــــــــةــــــــذه العر اململكــــــــة ــــــــ عــــــــا

ال السعودية، مؤسـسات بـأداء تقـاء لتحقرو الـسعودية العـا عتمـادتعلـيم و ـودة ا معـاي يـق

املجتمـــــع احتياجـــــات ــــ وتل العـــــصر ات تطـــــو تواكــــب ة ـــــ مم ومخرجـــــات بــــرامج وتقـــــديم رــــادي

العمــل ســو موضــو. قومتطلبــات تنــاو ــ الوصــفي املــن الباحثــة البحــثلواعتمــدت خــالل ع مــن

املتع ة ـــــــشو امل البيانـــــــات مـــــــن ممكـــــــن قـــــــدر ـــــــ اك ـــــــدافرجمـــــــع وأ لة بمـــــــش ـــــــا لقـــــــة وتحليل البحـــــــث

م ـــس وتوصــيات نتــائج وتحقيـــقواســتخالص ــساؤالتھ ــ ع جابــة و البحـــث لة مــش ــة معا ــ

دافـــــھ يــــــة.أ العر امعـــــات ا عـــــض لعالقـــــة ـــــة نا تطبيقيــــــة نمـــــاذج اســـــتعراض ـــــ إ باإلضـــــافة

اوالعامل عالقـــة ـــز عز ــــ ب التجـــا ـــذه مـــن لالســــتفادة ـــاص ا بالقطـــاع وميــــةريـــة ا امعـــات

ـــــــاص ا بالقطـــــــاع ال.الـــــــسعودية ـــــــ ا الباحثـــــــة حاجـــــــةوتوصـــــــلت تؤكـــــــد ـــــــ ال النتـــــــائج مـــــــن عديـــــــد

منظمـات اداء ر تطـو ـ م ـس فعالة شراكة عالقة إقامة ا اليوم عمال ومنظمات امعات ا

القـــد ـــز عز و ومخرجرعمـــال ـــا برامج ـــ ـــة املطلو ـــودة ا وتحقيــــق امعـــات ل التنافـــسية ــــاة ا

خالل. مـــــن يمكــــن ـــــ ال التوصــــيات مـــــن مجموعــــة ـــــ ا البحــــث خلـــــص نكمــــا بـــــ الــــشراكة ـــــز عز ــــا

اص ا والقطاع امعات   .ا

لمات امعات .الشراكة :املفتاحيةال اصالقطاع.ا العا.ا التعليم   جودة
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Partnership between Universities and the Private Sector and 
Their Role in Achieving Higher Education Quality in the 

Kingdom of Saudi Arabia 
Mona Abdullah Al-Samhan 
Faculty of Applied Studies and Community Service, King Saud 
University, KSA. 
Email: fiqreasercher@gmail.com 
ABSTRACT 
This research deals with the issue of partnership between universities 
and the private sector. The main problem of the research focused on 
how to develop and strengthen this partnership and benefit from it in 
developing academic performance and scientific research at 
universities and enhancing their ability to achieve standards of quality 
assurance and academic accreditation. The research mainly aimed to 
determine the nature, importance and forms of partnership between 
business organizations or the private sector and government 
universities in the Kingdom of Saudi Arabia, and how this relationship 
can be strengthened and developed to contribute effectively to 
achieving the quality of higher education in the Kingdom of Saudi 
Arabia, and to improve the performance of Saudi higher education 
institutions to achieve quality and academic accreditation standards 
and provide distinguished programs and outputs that keep pace with 
the developments of the times and meet the needs of society and the 
requirements of the labor market. The researcher adopted the 
descriptive approach in dealing with the topic of the research by 
collecting the largest possible amount of published data related to the 
problem and objectives of the research, analyzing it and drawing 
conclusions and recommendations that contribute to addressing the 
research problem, answering its questions and achieving its objectives. 
The study also reviewed a number of successful applied models of the 
relationship of some Arab and international universities with the 
private sector to benefit from such experiences in strengthening the 
relationship of Saudi public universities with the private sector. The 
results of the research revealed that there is a need of universities and 
business organizations today to establish an effective partnership that 
contributes to developing the performance of business organizations, 
enhancing the competitiveness of universities and achieving the 
required quality in their programs and outputs. The study also 
recommended enhancing the partnership between universities and the 
private sector through a number of procedures. 
Keywords: Partnership, Universities, Private Sector, Quality of Higher 
Education. 
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ــــة   :املقدمــ

ل  فرصــــةالطلــــــــش نتاجيــــة و ــــودة ا تــــضمن معتمــــدة معــــاي وفــــق العــــا التعلــــيم ــــ ع ب
اص ا القطاع مع بالشراكة ام ا التعلي القطاع انخراط نحو   .سانحھ

قــــضية   ت بــــر ــــاص زقــــد ا والقطــــاع امعــــات ا ن بــــ ــــاتالــــشراكة توج إطــــار ــــ تــــد ل رــــش
نحـــــــــــــو ومـــــــــــــات وا التعلـــــــــــــ لالـــــــــــــدو نظـــــــــــــم الإصـــــــــــــالح نعـــــــــــــايم لتحـــــــــــــس اتيجية عمليـــــــــــــة اســـــــــــــ

س البحثية رالتد شطة املجتمعو ر والتطو التنمية عمليات امعات ا ط   .رو

اتيجية    ســ ــذه مــن دعــاة انخفــضت انطلقــوا قــد العــا للتعلــيم العامــة د املــوا أن رحقيقــة
ـــــــــــس ـــــــــــا نحو أو ة ـــــــــــ خ الـــــــــــسنوات التوســـــــــــخـــــــــــالل حركـــــــــــة التعلـــــــــــيمب ـــــــــــ وحـــــــــــدوث ،عـــــــــــاالع

التعلـــيمقتـــصادية اتزمـــ عـــض قطـــاع وداخـــل القطاعـــات ن بـــ جتماعيـــة ـــات ولو ـــ غي و ،
فان. ذاتھ لذلك، يجة تنميةون من البد امعات ھ ا د املقدمة رموا دمات وا اص ا القطاع من

ــ للمؤســسات ايــد ع م انحــو مؤســسات ــل لتمو بــديال ا مــصد ا بوصــف ال .العــالتعلــيمر، وقــتــ
اجـــــةنفـــــ ا ادت ـــــزسھ يجـــــةإ ن ـــــ كب ل ـــــش ـــــاص ا والقطـــــاع امعـــــات ا ن بـــــ ابط الـــــر ـــــز وعز

ا ا قـــد ـــادة و قتـــصادي ا وضـــع ر تطـــو يل ســـ ـــ العـــالم دو مختلـــف تبذلـــھ الـــذي رتمـــام ز ل
ر لتطــــــــو العلميـــــــــة ات ــــــــا بت و التكنولـــــــــو التطــــــــو بمواكبـــــــــة تمــــــــام و رالتنافــــــــسية ار ترالقـــــــــد

ــــــ العوملــــــةالتنافــــــسية للــــــسلعظــــــل التجــــــار التبــــــادل حركــــــة يل ــــــس و العامليــــــة ة التجــــــا ــــــة يوحر ر
العالم دو مختلف ن ب دمات     )(Hughes, 2006 .لوا

لـم    اليـوم ية العر البلدان من والعديد بالدنا ام ا التعليم ج خر فإن أخر ناحية ىمن
أ وظيفــة ــ ع ــصو ا ه بمقــدو لعــد عمــلر ادو الــش خــالل تتطلــبفقــط،ةمــن اليــوم فوظــائف

للوظيفة املتقدم متعددة ات ا م ي( .رتوفر   )2007،العالءوابوال

ن         ص2009 ،الــــسلطان(يبــــ مــــن: "أن) 48 ، واملجتمــــع امعــــات ا ن بــــ تبــــدأ الفاعلــــة الــــشراكة
املج قطاعــات إمــداد ــا ع ــتج ي ــ ال يــة والتد التعليميــة العمليــة لتمــعرخــالل املــؤ ن ج ر نبــا

علميا يال تأ
ً ً

العمل سو ا يحتاج ال التخصصات مختلف ا متم اديميا قوأ ً ً
."  

حيــــث  ـــاص؛ ا والقطـــاع امعــــات ا ن بـــ الـــشراكة ميــــة أ ـــ إ اســـات الد مــــن العديـــد ـــش رو
اع ـــ خ بـــراءات وتحقيـــق ـــار بت ـــ م ـــاديPerkmann & Walsh 2007(ـــسا ال ،)2011 ؛

امعــــــاوكــــــذ ا تمكــــــن القطــــــاعُلك ومؤســــــسات ــــــات مركز ــــــز عز و ا ــــــداف أ تحقيــــــق مــــــن ــــــاص ا
التنميــــــة تحقيــــــق ــــــ م ــــــس ممــــــا ميــــــع، ل ــــــودة ا عــــــا علــــــيم تقــــــديم ــــــ م ــــــسا و ، التنافــــــ

املجتمع أفراد ميع جتماعية و   )Hughes, 2006. (قتصادية

ــة   ر ـ عت الـسعودية يـة العر اململكـة افـ 2030ؤـ ل ـسة الرئ اتاملظلـة واملبـاد ـود ا ــرة ال
ــــر تقر ـــش و ـــاص؛ ا القطـــاع مــــع الـــشراكة تطبيـــق ـــ الــــسعودية امعـــات ا ـــا أطلق وأن ســـبق

العــا التعلــيم ة ا رو ص1435(ز حاليــا) (35-18 ـــ، التعلـــيم ة ا و
ً

ر لبنـــاء) ز ة ا الــو منجــزات ـــم أ ــ رإ ز
ب الشراكة بتطبيق املتعلقة املعرفة انمجتمع والقطاع امعات يا كما وذلك   :اص،

ســـعود - امللـــك جامعـــة ــشأت أ حيـــث التقنيـــة؛ حاضــنات ـــشاء إ التعلـــيم ة ا و ردعمــت وادي(ز
للتقنية اض حاضنات)الر من عددا يتضمن والذي ،

ً
وأسست ـدالتقنية، ف امللـك جامعـة

واملعـــــادن ول ـــــ للتقنيـــــة(للب ـــــران الظ اضـــــنات)وادي ا ـــــذه ـــــ إ انـــــضم وقـــــد مـــــن، عـــــدد
ات؛ الإل الـــشر اقتـــصاســـ ر تطـــو ـــ املعرفـــةم ـــقد طر عـــن ـــة تجا أســـس ـــ ع ثمار ســـ و ر،
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امعــــة ا لطــــالب ــــ العم والتطبيــــق ات ــــ ا تــــصقل ــــ ال كة املــــش ع املــــشا ــــ ثمار رســــ
ا  .وأساتذ

امعـــات - ا ــــ ـــ العل البحــــث ـــ كرا ثقافـــة ــــشر و س تأســـ ــــ. دعـــم الكرا عـــدد بلــــغ وقـــد
ــــ وميــــة) 28(العلميــــة ح بحــــث) 240(جامعــــة ــــ ــــامأحــــسكرا ا العــــام إحــــصاءات

التعليم،(ـ1436/1437 ة ا رو   ).ـ1437ز

والوســطىأشـاد يــة الغر ن املنطقتـ ــ عمــال جـال مــن مجتمــع ـ ع اســة د نتــائج ـ ا رالعقيــل ر
أكــــد إذ الــــسعودية يــــة العر اململكــــة ن% 67ــــ بــــ تــــصال أن ــــ ع اســــة الد مجتمــــع رجـــــالرمـــــن

ام وا يـمفقـود،عةعمال نمـا وأن% 83ىرب العالقـة ر تطـو مجـال ـ تطـو أي يحـدث لـم رأنـھ
دف املس املستو دو الت ال ىالطموحات ن ،(ز ص2005يالشتو ،177 .(  

ي القحطــا اململكــة) 2016(يؤكــد ــة ر تحقيــق ــ م ــس أن يمكــن ن القطــاع ن بــ الــشراكة ؤأن
ية وا2030السعوديةالعر تحقيق، إ اتيجيةللوصو س  . الوطنيةداف

البحث-1 لة   :مش

التنميــة    بخطــة ة ــشر ال د املـوا نميــة ب العــا التعلــيم اتيجيات إلسـ املــستقبلية ــة الر رتـنص ؤ
تـــــوف1435-1430التاســـــعة ــــــ ع الـــــسعودية يـــــة العر للمملكـــــة ــــــ"ــــــ ع ينـــــافس جـــــام علـــــيم

امل بنــــــاء ــــــ م ــــــس و ــــــادة، مالر ــــــ ل و ــــــ املعر التنميــــــةجتمــــــع جتماعيــــــةتطلبــــــات و قتــــــصادية
ئـــة ــــذه،"والب تحقيــــق سياســــات مــــن ــــةوأن مراكــــز:ؤالر ن بــــ للــــشراكة قاعــــدة س وتأســــ تفعيــــل

امعــات ا ـ العلميـة ـ الكرا تطبيــق ـ والتوسـع ـاص، ا والقطــاع امعـات با ـ العل البحـث
لھ، وتمو اص ا القطاع ة(بدعم ا رو والتخطيط،ز ص1435قتصاد   ).386ـ،

عتمــاد    و م للتقــو الوطنيــة يئــة ال أن ــ إ الــسعوديةـاديباإلضـافة بــأمر–ــ ضــمت ــ ال
جــــب ــــ ـــي ـــ1437رمل إ م(ـــــ تقــــو عتمــــاد– )التعلــــيميئــــة و ــــودة ا بــــضمان تمامــــا ا ًأولـــت

التعلـــــيم امج ـــــ امعـــــات،ل التـــــدبا يئـــــة مــــــشاركة خـــــالل البحـــــثمـــــن ـــــ والطلبـــــة س ،ر ــــــ العل
قو ـــــسو ب وكـــــذلكتمـــــام املجتمـــــعالبحـــــوث، مـــــع التفاعـــــل ميـــــة م. (بأ للتقـــــو الوطنيـــــة يئـــــة ال

، ادي عتماد   ).2008و

ــــاص،   ا والقطــــاع امعــــات ا ن بــــ الــــشراكة بتفعيــــل تمامــــا ا الــــسعودية امعــــات ا أولــــت ًكمــــا

املــــستقب طــــة ا ــــداف أ تحقيــــق ــــ ع اوالعمــــل التعلــــيم ر لتطــــو امللية ــــ يـــــةــــام العر ملكــــة
عـــشر الـــسادس ـــدف ال ـــا م ـــ ال ـــع: الـــسعودية وتنو ـــام ا ـــل التمو دعـــم ـــ ســـتمرار ميـــة أ

قـــــم التنفيـــــذي ـــــا برنامج تفعيـــــل وكـــــذلك ـــــل، التمو مـــــع) 24(رمـــــصادر الـــــشراكة ـــــ إ يـــــدعو الـــــذي
عمال و اص ا ،(القطاع العا التعليم ة ا رو   ). 2011ز

لـــــھ ذلـــــك تـــــوج ومـــــةلقــــد ح بتوجــــھ املـــــستقبلية، ـــــا ر لتحقيـــــق الــــسعودية يـــــة العر ؤاململكـــــة
عـام بحلـو الـوط قتـصادي لللتحـو ـ) ــ1452-2030(ل ع تـنص ـ العمــق. .الـسعودية ":أنال

ـــي ســــالميالعر ة. .و ثما اســــ الــــثالث. .رائــــدةرقــــوة ات القــــا ـــط رومحــــو ر يــــة" (ر العر اململكــــة ــــة ؤر
صأ2030،2016السعودية ،9.(  
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ـــةيــد الر ـــذه تحقيـــق ـــا) 12(ؤعم م أ مـــن تنفيـــذيا ًبرنامجـــا الـــوط"ً التحـــو ،"2020لبرنـــامج
القطــاع ــا م القطاعــات جميــع ــ ــاص وا العــام ن القطــاع ن بــ الــشراكة ــادة ــ ع يركــز زالــذي

م بمـــــسا للوصــــو ـــــاص ا القطـــــاع ات ثما اســـــ تــــدفق يل ـــــس وكـــــذلك ، ــــ لالتعلي إجمـــــار ـــــ تھ
مالناتج ،%)65(إ%) 40(ناملح يـو ا املجتمع إ والوصو ة الر ذه داف أ لتحقيق ي؛ ل ؤ

قتصاد ر،و الطموحاملزد السعودية. (والوطن ية العر اململكة ة   ).أ2030،2016ؤر

العــــام ـــشقيھ ــــومي ا التعلـــيم ــــصة خ نحـــو ــــة الر ـــذه ل الرســــ التوجـــھ ــــ إ ؤإضـــافة
خــاللو مــن ــام التبرنــ"ا ــ" خــصيصامج ع يركــز تقــديم"الــذي ــ ــاص ا القطــاع دو ــز رعز

وتقليـــــل عـــــام ل ــــش ـــــدمات ا جـــــودة يحــــسن ممـــــا أمامـــــھ وميــــة ا صـــــو وإتاحـــــة ــــدمات لا
التوجـھ مـع واملتوافـق ـا املنـوط ـ والتنظي ـشر ال الدو ع ومة ا ترك عيد و ا، اليف . رت

املم( ة السعوديةؤر ية العر ص2030،2016 لكة   )  66ب،

ــ  ع مؤشــرات توجـد أنــھ إال ــاص، ا والقطـاع امعــات ا ن بـ الــشراكة ميــة أ مـن الــرغم ـ ع
ــ ال ســباب أبـر وأن الناشــئة، وخاصــة الـسعودية امعــات ا بــبعض ـا تطبيق ــ ضــعف زوجـود

افتقا و ا ضعف إ الشراكةأدت برامج لتخطيط امعات ا ور الـشراضـعف، ـداف أ كةوضـوح
ومؤســــسات امعــــات ا ن ا؛بــــ ــــداف وأ امعــــة ا ــــة ر وضــــوح ضــــعف وكــــذلك ــــاص، ا ؤالقطــــاع

اسات د تؤكده ما ذا غ(متعددةرو ،صـا ي،2005ومتـو القحطـا القـادر؛2005؛ ؛2014،عبـد
، مراد،2014يالش  ). 2016؛

البحث -2   :ساؤالت

يحا سية الرئ البحث لة ملش االووفقا ع جابة ساؤالتلبحث  :التاليةل

 ال وإش طبيعة القطاع ما ومنظمات امعات ا ن ب اص؟الشراكة   ا

 لكالزأبرما الشراكة ذه ز عز من ستفادة ن؟جوانب  الطرف

 والقطاعزأبر ما امعات ا ن ب الشراكة ز عز تحديات أو اص؟معوقات  ا

 تفعيــــــل يمكـــــن الــــــشراكيـــــف ـــــز عز والتعـــــاوو انكة ا ن والقطــــــاعبـــــ الـــــسعودية معــــــات
لتحق اص نا للطرف الفائدة  واملجتمع؟يق

 امعــــات ا ــــ العــــا التعلــــيم جــــودة تحقيــــق ــــ الــــشراكة ــــذه م ــــس أن يمكــــن كيـــف
 السعودية؟

داف-3  :البحث أ

إلقامـ إن املناسـبة والوسـائل الـسبل بحـث ـو اسة الد ذه ل سا دف عالقـةرال س وتأسـ ة
حقيقيـــة الشــراكة ن البــ اململكــة ـــ امعـــات وا ــاص ا الــسعوديةقطـــاع يـــة الـــدو ،عر روتحديـــد

العــا التعلــيم بقطــاع ــوض ال متطلبــات وتــوف دعــم ــ الــشراكة ــذه بــھ م ــس أن يمكــن الـذي
امعات ا ادي عتماد و ودة ا ضمان معاي من .السعوديةوتحقيق   : خاللوذلك

 وأط تحديد ومنظماومجاالت ميةبيعة امعات ا ن ب اصالشراكة ا القطاع   .ت

 لكــــال ــــاص ا والقطــــاع امعــــات ا ن بــــ الـــشراكة ــــز عز مــــن ســــتفادة جوانــــب تحديـــد
ن  .الطرف
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 ـ ع ـ التحـدياتزأبــرالتعـرف ال واملعوقــات ل املـشا ن أو بــ فعالـة شـراكة إقامــة قعـو
امعا وا اص ا وميةالقطاع ا يت العر السعاململكة  .وديةة

 لالسـتفادة الـدو عـض ـ ـاص ا بالقطاع امعات ا ات لشرا ة نا ب تجا لعرض ر
بالقطاع السعودية ومية ا امعات ا عالقة ز عز ب التجا ذه اصرمن  .ا

 اح القطاع اق ومنظمات امعات ا ن ب فعالة شراكة لتحقيق فعالة وخطوات وسائل
اململك اص السعوا ية العر ذهديةة نتائج اسةضوء  .رالد

مية-4  :البحث أ

ــــ   ع ـــ ك ال نطـــاق مـــن ج ـــر ا حـــو يتمحـــو اليـــوم امعـــات ا لرســـالة العـــال تجـــاه وإن لر
للبحـــث ـــيح ي حـــب أ مجـــال ـــ إ اديميـــة والبحـــوث س التـــد ـــق طر عـــن ا ـــشر و املعرفـــة رحفــظ ر

املـــشار ـــام ا ــ التنميـــةالعل ـــ جكة و لـــةتماعيـــقتـــصادية ودفـــع الـــصنا ر والتطـــو ة
إالنمو املجتمع قتصادي   .ماموالتقدم

ـ    ـ العل البحـث نتائــج توظيـف ميـة أ ـت أثب وصـناعيا اقتـصاديا املتقدمـة مـم ب تجـا ألن
ً ً

ر
ــــذه ميــــة أ فـــإن لــــذا جتماعيــــة، و قتــــصادية ميــــةالتنميـــة أ مــــن ي تـــأ اســــة ــــزرالد عز و بنــــاء

ف ثماشـــــراكة ي تـــــؤ ـــــاص ا والقطــــــاع امعـــــات ا ن بــــــ لكـــــالرعالـــــة نــــــا التقــــــدم.الطــــــرف وتحقـــــق
قتصادي وض   .للمجتمعوال

ا وفوائــد ــاص ا والقطــاع امعــات ا ن بــ الــشراكة ومجــاالت ميــة وأ طبيعــة توضــيح أن كمــا
ن، املللطرف وحرص و ادة إ عزيؤدي ن القطـاع كـال ن السئول ـذه ـز عز و دعـم عالقـةـ

مة الال انات م و ف الظر افة زوتوف او   .لتفعيل

ي    تــأ ــ كمــا إ وميــة ا امعــات ا وخاصــة اليــوم امعــات ا حاجــة مــن اســة الد ــذه ميــة رأ
ـــذه ل ـــومي ا ــــل التمو محدوديـــة ظـــل ـــ وذلــــك أخـــر ـــل تمو مـــصادر وعــــدمىتنميـــة امعـــات ا

ــــا أدا ــــز لتعز ــــا كفايتــــھ ي ب ر وتطــــو ــــذهــــادي ــــ ــــ العل البحــــث ــــشاط وتفعيــــل التحتيــــة
امعــات، را وتطــو ــز عز تــم مــا إذا تجــاه ــذا ــ مــا م ا دو ــاص ا القطــاع يلعــب ان مكــن رو

ن و نھ ب فعالة شراكة امعاتعالقة   .ا

ا    أو املعوقـــات تحديـــد فـــأن ا ـــ وأخ مثمـــرة ابـــط ر ـــ دو تحـــو ـــ ال ولتحـــديات ن نل بـــ ادفـــة
وا امعـــات ـــذها ــــ ع للتغلــــب أســـاليب اح ــــ واق ـــاص ا مــــساعدةاملعوقــــات،لقطــــاع ــــ م ـــس

ن ــذه ــ املـسئول عــل للتغلــب املناســبة لـو ا وضــع ــ ع ــاص ا القطـاع ومنظمــات امعــات لا
فعالة شراكة وتحقيق ماالتحديات   .بي

  :بحثالمن–5

ــ النظـر الوصــفي املـن الباحثــة نياعتمـدت بـ الــشراكة اسـة ــاصرد ا والقطـاع امعــات ا
التعلــيم جــودة تحقيــق ــ ــا ،رودو مــنالعــا العديــد ــ د و مــا وتحليــل اســة د خــالل مــن روذلــك ر

عـــض عــرض ـــ إ باإلضــافة البحـــث بموضــوع العالقـــة ذات املتاحــة الـــسابقة والبحــوث اســات رالد
ب للعالقـــــــاترالتجــــــا ــــــة النا يـــــــة والعر العامليــــــة والقطــــــاوالنمـــــــاذج امعـــــــات ا ن ـــــــاص،عبــــــ ا
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ا ــــساؤال ــــ ع جابــــة و اســــة الد ــــذه لة مــــش ــــة معا ــــ م ــــس وتوصــــيات نتــــائج رالســــتخالص
اوتحقيق داف   .أ

ـــــة الثانو ا مـــــصاد مـــــن واملعلومــــات البيانـــــات جمـــــع ـــــ ــــ املكت ســـــلوب ـــــ ع الباحثـــــة راعتمــــدت
ــــــاملت امل والكتـــــب ر والتقــــــا اســـــات والد البحــــــوث ـــــ رمثلـــــة ــــــر إ باإلضـــــافة ة ــــــشبكةرشو ســـــتعانة

وت نماذج ع طالع و معلومات ع صو ا نت بموضوعلن تتصل ب   .البحثرجا

اسةحدود -6   :رالد

ميـــة    وأ طبيعـــة إبـــراز ـــ ع اليـــة ا اســـة الد ــــا رتقتـــصر ا والقطـــاع امعـــات ا ن بـــ صالـــشراكة
الطر لكال فوائد من تحققھ وما املختلفة ا ال ماوأش وخصوصا ن ـيتعلق ف العالقـة ـذه ربـدو

داء جـــــودة ر وتطـــــو ن ـــــ تحـــــس امعـــــات،ـــــادي با التجــــــا عـــــض اســـــتعراض خـــــالل رمـــــن
ــــذه ــــز عز و تنميــــة معوقـــات وتحليــــل العالقــــة ــــذه ل ـــة تتحــــدد.الـــشراكةالنا ذلــــك أجــــل ومــــن

الد وفقارمواضيع يًاسة   -: لآل

وأ .١ وفوائـــد ميــة وأ طبيعــة اتوضــيح ن بــ الــشراكة ال ـــاشــ ومعوقا ــاص ا والقطــاع امعـــات
العديد نتائج واقع ذامن الصلة ذات السابقة اسات والد البحوث انبرمن   .ا

املــستقبلية .٢ واملالمـح ــاص ا والقطـاع امعـات ا ن بــ للـشراكة ـة النا ب التجــا عـض رعـرض
ذهل ز عز و   .الشراكةتنمية

املناســبة .٣ التوصــيات الــشراكوضـع ــز عز و اململكــةلتنميــة ــ ــاص ا والقطــاع امعــات ا ن بــ ة
نتائجالعر ضوء السعودية   .البحثية

ات -7   :البحثمصط

 العا التعليم   :جودة

ـــــا ية(عرف ســــــ مـــــدخالت) "م2001أبــــــو جميــــــع ألداء املــــــستمر ن امجالتحـــــس ــــــ ال ر وتطــــــو التعلــــــيم
ــ ك العــدد تحقيــق بقــصد اســية الد طــط ــدافروا منــةــاليالتبأقــلــ وأقــصر أبــو(زف

ية، ص2001س ،13.(  

ــــا ــــي،(عرف ر املبـــــادئ) "ـــــ1422ا مــــن مجموعــــة ــــ ع يقــــوم امــــل مت اتي اســــ إدار يأســــلوب
ئـــة ب خلـــق ـــ إ العـــا التعلـــيم مؤســـسات ـــ ـــا تطبيق ـــيـــؤدي ـــودة وا ، ـــ التم تحقـــق تنظيميـــة

ا ومخرجا ا ي،(خدما ر ص1422ا   ).12ـ،

ال ا عرف نأسل"باحثةو العامل ود ج توحيد إ يرمي التعليمية ة دا عمل مطو حديث روب ر
وانب ا جميع التعلي املنتج جودة مستو فع ىدف   .ر

 القطاع مع امعات ا اصشراكة   :ا

ا اAvis Vidal et.al (2002)عرف امل"بأ ثمار الس أك أو ن طرف ن ب ام لتحقيقال املتاحة صادر
املنفعة تبادل إ والوصو ك، مش   ". لدف

الــــسالم محمـــــد بـــــن ســـــالم ــــا بالبحـــــث) 2009(وعرف املعنيـــــة املؤســـــسات ــــود ج تظـــــافر ـــــا أ ـــــ ع
املستو ع ،ىالعل   .تتفقبحيثالوط
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الباح ـا عرف ـ"ثــةو م عقــد وجـود أســاس ـ ع ــ أك أو ن طـرف ن بــ اتفـاق ــو الـشراكة ــُأن يو م
طر ل ل ما كفيھ مش دف لتحقيق وأدوار واجبات من عليھ وما حقو من   ".قف

ومرتبط ايدة م مية أ ذو وجھ، متعدد ، متطو وم مف الشراكة وم مف أن ف التعر من ن ب ري
عدة عاد   . بأ

اساتال   :سابقةالرد

 لـــــــت و وا)مWalt) 2002ووأجـــــــر التعليميـــــــة املؤســـــــسات ن بـــــــ التعـــــــاو حـــــــو اســـــــة ند ل لقطـــــــاعر
اص ـوتوصلت. ا إ اسـة ـارالد م أ والقطـاع: نتـائج، التعليميـة املؤسـسات ن بـ التعـاو نأن

ة بصو دائما س ال اص را
ً

كما ـسلسلة، للنظـر امللفتـة ات ـ املتغ إحـدى أن ـ ع أكدت
العــشر خــالل البحــث ئــة نب بــ ابط الــر ــ ــ الوا التوســع ــ إ امليــل انــت ة ــ خ وســنوات

وأصــــبالقطــــاع والعــــام ــــاص ا نــــاكن أن ــــ ع اســــة الد وأكــــدت الــــشراكة، ــــا عل يطلــــق رح
الوال ــ اديميــة املؤســسات مــن عــددا

ً
وإجــراءات سياســات ت طــو كيــة مر املتحــدة ريــات

القطــاع مـع العالقــات ر تطــو ـ ن العــامل ـاصلتوجيـھ ــ. ا البحــث مؤسـسات ت طــو ركمــا
مـــــع للتعــــــاو ا صـــــو املتحـــــدة ناململكـــــة

ً
الر الـــــصناعات جاتحـــــاد ــــــر ا ـــــدف وذلـــــك ويطانيــــــة

الـشر ـ إ امعـات ا ـ و الـصناعة ـ سة املما ن لتحس عانة ات البحـثربموج أجـل مـن اكة
أساســـــ وســـــمة ـــــ التق ـــــ للتغ جـــــدا مـــــة م والعالقـــــات ابط الـــــر تلـــــك ألن ـــــار بت و

ً
ملجتمـــــعو ية

ــات املوج ميــة أ ــ ع ــا نتائج ــ اســة الد وأكــدت أصــراملعرفــة، إذ للــشراكة بحتساســية
ة ضـــــر حـــــو ا ليا مـــــسؤ ـــــ أن امعـــــات ا ادت أ إذا وخـــــصوصا ـــــد الع ـــــذا ـــــ رملزمـــــة ور لو

ً

ة اديميةردا ة ر وا   .الذاتية

 الـــشتو يوأجــر عنـــوان)م2005(ى اســـة امل" رد الـــشراكة ر تطـــو امعـــةآليـــات ا ن بـــ ؤســـسية
ــــاص ا القطــــاع ال: ومؤســـسات اء آل استكـــشافية اســــة رد بجر اديميــــة امللــــكقيــــادات امعــــة

عــس بمنطقــة ــاص ا القطــاع وقيــادات ســـباب" خالــد يص ــ ــ إ اســة الد ــدفت و ر،
امعـــاتا ا ـــا تقـــوم أن يجـــب ـــ ال ر التطـــو ســـبل ومعرفـــة ، الـــشراكة ضـــعف ـــ إ أدت ـــ ل

الق مـاومؤسسات بي الـشراكة لتفعيل اص ا ـا. طاع م أ نتـائج، ـ إ اسـة الد أن:روتوصـلت
ســـــباب ـــــ أك القطـــــاعمـــــن ومؤســـــسات امعـــــات ا ن بـــــ مـــــا الـــــشراكة ضـــــعف ـــــ إ أدت ـــــ ال

اص بـرا: ا تخطـيط إ سياسـةفتقار وجـود وعـدم ـداف، وضـوح وعـدم املـشاركة، مج
ــــــ فعليـــــــة خطــــــط وجــــــود ـــــــ إ فتقــــــار و ــــــة، عـــــــضمكتو ف وعــــــز املـــــــشاركة، بــــــرامج وص

ـــا ام م إســـناد عـــن ـــاص ا العمـــل القطاعـــات مراكـــز ـــ إ وعـــدمالبحثيـــة امعـــات، با بحـــث
وجــود وعــدم ـاص، ا والقطــاع امعــة ا مــن ـل الحتياجــات دقيــق يص ــ نوجـود قــوان

يمكــن ــ ال ــدمات ا عــن املعلومــات وغيــاب املنــتج، وجــودة بالــشراكة ــاص ا القطــاع تلــزم
امعــــةأ ل ـــاص ا والقطـــاع ــــاص ا للقطـــاع امعـــة ا ا تقـــدم اســـ. ن الد بوضــــعروأوصـــت ة

امل عيدة ة القطـاعؤر ومؤسـسات امعـة ا مـن اء ـ ا مـن مجموعـة ا وضـع ـ ك ـش دى
القضايا ع تركز اص ةا   امل

 اســـــة د يرـــــدفت امعـــــات)2008(القحطـــــا ا ن بـــــ الـــــشراكة تفعيـــــل آليـــــات عـــــض تقـــــديم
عــــــض صـــــد و ك، املـــــش التعــــــاو رات ـــــ م إبـــــراز خـــــالل مــــــن ـــــاص، ا القطـــــاع رومؤســـــسات ن

ـــــ العامليـــــة ب ـــــ. الـــــشراكةرالتجـــــا التحلي الوصـــــفي املـــــن اســـــة الد وتوصـــــلت. رواســـــتخدمت
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البح ـــا برامج ق ــسو ل امعـــات ا قبـــل مـــن ــة أولو إعطـــاء ميـــة أ ـــ إ اســة ارالد وخـــدما ثيـــة
القطــاع ومؤســسات امعــات ا ن بــ جــل لــة طو كة مــش خطــة وضــع وكــذلك ة، ــشا رس

التطبيق البحـــوث يع ـــ ل ـــاص عزا ـــ إ باإلضـــافة البحـــوثيـــة، تجـــاه جتمـــا الـــو ـــز
اص ا القطاع مؤسسات لدى ة شا س دمات وا   .رالعلمية

 اســــة د ــــدفت نمــــا ــــغ"رب الفعالـــــةا(Young, 2010)" يو ــــسة الرئ العناصــــر عــــن لكــــشف
ــ ن ت واليــة شــر جامعــة ــ ــاص وا العــام ن القطــاع ن بــ  East Tennesseeقللــشراكة

State University (ETSU)للــشراكةلوالبا الـة ا اســة د خـالل مــن كيـة، مر املتحــدة ريـات
للد كـــــــأداة املقابلـــــــة اســـــــة الد واســـــــتخدمت ـــــــاص، ا والقطـــــــاع املجتمـــــــع ليـــــــات ن . راســـــــةربـــــــ

ـــاص ا والقطـــاع امعـــات ا ن بـــ الـــشراكة لتفعيـــل العناصـــر ـــم أ أن ـــ إ اســـة الد روتوصــلت
تطبيــــ: ــــ نجــــاح ــــ القــــادة مة بامــــسا الــــشراكة ــــوم مف مق جــــذ ــــ ع والعمــــل امعــــات،

الـــــسياسات، عـــــديل و الداخليـــــة ـــــل يا ال ـــــشاء إ ـــــ إ باإلضـــــافة ـــــم، حتفـــــاظ و م ر وتطـــــو
اصــــ ا القــــوة نقــــاط افــــأةوتحديــــد بم تمــــام وكــــذلك ــــاص، ا القطــــاع مــــع بالــــشراكة ة

ا الســـــتمرار يلــــــزم مــــــا ن وتــــــأم الـــــشراكة، ــــــذه ــــــ ن م للمــــــسا ات دراملبـــــاد مــــــوا مــــــن رلــــــشراكة
نوموظ   .ف

 ر ر ا اسة د يأما ـاص)2010(ر ا القطـاع ن بـ العالقـة مية وأ طبيعة كشف ع ركزت
ك مـــع اليمنيـــة، ـــة و م با وميـــة ا امعــات مروا ـــس ل العالقـــة ـــذه ر وتطـــو ـــز عز يفيـــة

ـــ داء ر تطـــو ـــ ـــا م ســـتفادة و ، العـــا التعلـــيم جـــودة تحقيـــق ـــ فعـــال ل اديـــش
ــــ العل وتوصــــلتوالبحـــث ، ــــ التحلي الوصــــفي املــــن اســـة الد واســــتخدمت امعــــات، ا رــــ

ا والقطاع امعات ا حاجة تؤكد ال النتائج من العديد إ اسة شـراكةرالد إلقامة اص
وتحقيــق امعــات ل التنافــسية ة القــد ــز عز و ــاص، ا القطــاع أداء ر تطــو ــ م ــس رفعالــة

ة املطلو ودة ومخرجاا ا   .ابرامج

 اسـة د ن"رـدفت وآخـر وإدموندسـو التحـدي(Edmondson et. al., 2012)" ن اسـة د ـ رإ
؛ الــــصنا والقطــــاع امعــــات ا ن بــــ الفجــــوة ــــسد ــــاملتمثــــل ع الــــضوء ــــسليط خــــالل مــــن

الــصنا ــاص ا والقطــاع امعــات ا ن بــ الــشراكة تفعيــل ــ م ــسا ــ ال س الــدر . وعــض
ا الد الـــروتوصــلت بنــاء ميـــة أ ــ ا مســـة الـــال ــشر ال املـــال أس لبنــاء املـــدى؛ لــة طو ات زشرا ير

امعـــات ا مـــنح وكـــذلك امعـــة، وا الـــصناعة ن بـــ الـــشراكة ـــستســـتقاللية؛إلنجـــاح طيعل
احتياجـــــات مـــــن ـــــا قر ـــــ ك بحــــاث نحـــــو التوجـــــھ خـــــالل مــــن نـــــة، مر ـــــ أك ات شـــــرا عمــــل

ً
و

تم ع ة القد مع الصناعية، ات بدارالشر و ار بت ن   . عك

 خليــــــل اســــــة د ــــــ الــــــسودانية" عنــــــوان)م2013( رو امعــــــات ا ن بــــــ ات الــــــشرا س تأســــــ
اصـــة ا ات الــشر خاصـــة املجتمــع ا"ومؤســسات الد ــدفت و ـــامر، ال الــدو توضـــيح ــ إ رســـة

ـــــار ف ــــل تحو ـــــ امعــــات با ة ـــــ املتم البحثيــــة ــــار ف و ات ـــــا بت مراكــــز بـــــھ تقــــوم رالــــذي
مشرالبحث إ ة املتم التعليميـةوية ا مـدخال ر تطـو مـن امعـات ا يمكـن ممـا ة نا عات

ـــ بي ـــة النا ات الـــشرا س تأســـ امعـــات ل ـــيح ت ة متطـــو مخرجـــات ـــ ع ـــصو روا نل ـــ و ا
ـل التمو تـوف مـن بالتا امعات ا تمكن تم اصة، ا ات الشر خاصة املجتمع مؤسسات

والت العلمية ا امج ل م وزالال اديمية و ية أن. البحثيةرد ا سـياقا ضمن اسة الد روتؤكد
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فيمـا امعات ل ة مجز عائدات يحقق ة نا عات مشر إ ة املتم البحثية ار ف ل وتحو
البالدسا باقتصاد وض ال ة كب مة مسا ا بدو العائدات ذه   .رم

 عة ومعا ادكة د روأجر مـس)2014(ى معرفة إ دفت اسة ارد ا ن بـ الـشراكة معـاتىتو
مـــن ـــا تطبيق ومعوقـــات ـــاص ا القطـــاع ـــومؤســـسات س التـــد يئـــة أعـــضاء نظـــر ـــة روج

ال ـــات وج اخـــتالف جـــة د معرفـــة وكـــذلك مـــوك، ال تيـــةرجامعـــة ات ـــ املتغ بـــاختالف : نظـــر
ة( ــــــــ وا اديميــــــــة، والرتبــــــــة الــــــــوظيفي، واملــــــــس والتخــــــــصص، س، ـــــــ واســــــــتخدمت). ا

امل اسة التحليرالد الوصفي اسـةن للد كأداة بانة س و أن. ر، ـ إ اسـة الد نتـائج ت روأشـا ر
القطــــــ ومؤســــــسات امعــــــات ا ن بــــــ الــــــشراكة ملــــــستو س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء ىتقــــــديرات اعر

عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر توجــد وأنــھ الــشراكة، مجــاالت جميــع ــ ع متوســطا ــان ــاص ا
ً ً

و
حـــــصائية الداللـــــة اســـــةجميـــــععنـــــد) 0.05(ىمـــــستو الد سرمجـــــاالت ـــــ ا ـــــ ملتغ يعـــــز ى

توجــــدوالتخـــ ال أنـــھ ، التــــوا ـــ ع العلميـــة ليــــات وال ، و الـــذ تقـــديرات لــــصا وذلـــك رصص
مل عـــز إحـــصائيا دالـــة ق ىفـــر

ً
وانو ة، ـــ ا أو اديميـــة الرتبـــة أو الـــوظيفي، املـــس ـــ يتغ

شر ال التنظيم قصو انت الشراكة تطبيق معوقات م   . رأ

 الـــــــشـــــــو اســـــــة د يدفت نمـــــــوذج)2014(ر تطبيـــــــق ام إســـــــ مـــــــدى ـــــــ ع جامعـــــــة(الكـــــــشف
ات الع) الشر باململكـة نتاجية واملؤسسات ومية ا امعات ا ن ب الشراكة يـةلتفعيل ر

الـــشراكة ـــذه تطبيـــق ومعوقـــات متطلبـــات معرفـــة وكـــذلك املـــن. الـــسعودية، واســـتخدمت
للد أداة بانة ســـــ و ، ـــــ التحلي اســـــة. راســـــةالوصـــــفي الد الــــــشراكةروتوصـــــلت تفعيـــــل أن ـــــ إ

افتتـــاح ــ ع ــساعد وكــذلك واملجتمـــع، التنميــة مــع امعــات ل قيقـــي ا التواصــل ــ م ــس
و امعات با جديدة تطبيـقبرامج معوقـات ـم أ ومـن نتاجيـة، املؤسـسات الحتياجـات فقا

ً

انــــــب:الــــــشراكة ا ــــــ إ تميــــــل غالبــــــا س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء بحــــــوث أن
ً

ــــــيالنظــــــرر مــــــنأك
باالتن ، املجتمعظي ومؤسسات امعة ا ن ب التواصل ضعف ع   . إلضافة

 محمــود اســة د ــدفت أيــضا مــصر ــ رو
ً

ــ الن شــادوعبــد صــ)2014(رو ــ يصرع ــ و د
مـع ـا ن ومقا نتـاج، و العمـل ومؤسـسات ة املـصر امعـات ا ن بـ الشراكة ومعوقات ردوا

ا ــ إنجل مــن ــل ــ ــٍالــشراكة إ للتوصــل يــا؛ ضــعومال و الــشراكة تفعيــل متطلبــات وتحديــد
ا ل ح مق املقـار. رتصو الوصفي املن اسة الد نواستخدمت اح. ر ـ اق ـ إ اسـة الد روتوصـلت

ـثالثـة و الـشراكة وتفعيـل لبنـاء ثــم: مراحـل الـشراكة، لتفعيـل وقواعـد أسـس وضـع مرحلـة
امعــــة ا ن بـــــ تـــــصال و ابط الــــر توثيـــــق ــــومرحلــــة وأخ ـــــاص، ا تنفيـــــذوالقطـــــاع مرحلـــــة ا

ً

االشراكة، لتنفيذ املتطلبات من عدد مرحلة ل   .ول

 اســـة د ــدفت القــادررو ن)2015( عبـــد بـــ التعاونيــة العالقـــة عـــن عمـــالالكـــشف مجتمـــع
بمنطقـة حـة املق ـا ومجاال اتيجية سـ الـشراكة إطار السعودية امعات وا السعودية

اململكـــــــة ـــــــ الـــــــسعوديةتبـــــــوك يـــــــة ،وا. العر ـــــــ التحلي الوصـــــــفي املـــــــن اســـــــة الد رســـــــتخدمت
كــــأداة بانة ســــ اســــة،و ــــارللد م النتــــائج مــــن مجموعــــة ــــ إ ميــــة: وتوصــــلت أ ــــ ع التأكيــــد

احتياجـاتالشر طـرف ل أن شرط عمال؛ ومجتمع امعات ا ن ب اتيجية س اكة
مجا أن إ باإلضافة خر، الطرف والتعاووتوقعات الشراكة باملحدوديةنالت سمت ا قد

جعل مما التنظيم؛  وضعف



جودة  طاع الخاص ودورھا في تحقیقالشراكة بین الجامعات والق
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ثر محدودة ا   .نتائج

 اســـــة د واملؤســــــسات)2015(خـــــاطررـــــدفت امعـــــات ا ن بـــــ الـــــشراكة واقـــــع عــــــن الكـــــشف
ــم أ وكــذلك ــا، عل ند ــس ــ ال ســس و الــشراكة ــذه مجــاالت ومعرفــة بمــصر، نتاجيــة

اســــــ الد واســــــتخدمت ــــــا، التحرمعوقا الوصــــــفي املــــــن اســـــــةة للد كــــــأداة بانة ســــــ و ، ــــــ . رلي
جــة بد يتحقــق للــشراكة امعــة ا تنفيــذ أن ــ إ اســة الد روتوصــلت مــنر وأن للغايــة، ضــعيفة

الــشراكة معوقــات ـم أثنــاء: أ للطلبــة الفنيــة ات املــستو ــ نتاجيــة القطاعــات ثقــة ضــعف
وكــذل م، تخــرج عــد أو املختلفــة ليــات ال ــ اســة القطاعــاترالد معرفــة نقــص نتاجيــةك

العــــا التعلــــيم بمؤســــسات البحثيــــة ات نحــــو. ربالقــــد التحــــو ميــــة أ ــــ إ اســــة الد لوتوصــــلت ر
املنتجة(نموذج امعة املنظومـة) ا لـة ي إعادة وكذلك ، اتي س التخطيط ع ا ا ت ًزا ر

اضنات ا شاء إ إ باإلضافة العمل، سو نحو ة موج و لت امعية قا   .بداعيةن

 د ــــــدفت مــــــرادرو ــــــاص)2016 (اســــــة ا والقطــــــاع امعــــــات ا ن بــــــ الــــــشراكة تفعيــــــل ســــــبل
ـــة دا التنميـــة ـــ ــا رودو ميـــةر وأ طبيعـــة تحديـــد خــالل مـــن الـــسعودية، يـــة العر باململكــة

ـــــــــا معوقا أبــــــــر عـــــــــن والكــــــــشف ـــــــــاص، ا والقطــــــــاع امعـــــــــات ا ن بــــــــ الـــــــــشراكة . زومجــــــــاالت
ا املـــن اســـة الد ـــرواســـتخدمت التحلي تمـــاموتوصـــ. لوصـــفي ضـــعف أن ـــ إ اســـة الد رلت

امعـــــات ا ـــــشطة بأ املجتمعيـــــة والتوعيـــــة قي، ـــــسو ال انـــــب ـــــا،با مـــــدىومخرجا وكـــــذلك
أمـــام حــائال تقـــف ــ ال العقبـــات أبــر مـــن ــ عت ـــاص، ا القطــاع مـــشكالت حــل ـــ ع ا قــد

ً
ز ر

اص ا والقطاع امعات ا ن ب املأمو التعاو لتحقيق   . ن

 الغامــدياوتن اسـة د ــاص) 2018(رلـت ا والقطـاع جــدة جامعـة ن بـ الــشراكة ميـة أ جـة رد
الـسعود يـة العر اململكـة ـة ر ضـوء ـذه2030يةؤـ ميـة أ جـة د ـ ع التعـرف خـالل مـنم ر،

ــــــا تواج ــــــ ال املعوقــــــات عــــــن والكــــــشف الوصــــــفي. الــــــشراكة، املــــــن اســــــة الد رواســــــتخدمت
م أ ـــ إ اســــة الد وتوصـــلت ، ـــ ةرالتحلي ـــ وا آليـــة إيجــــاد ــــادةيـــة و الـــشراكة ثقافـــة ــــشر زل

م حوافز منظومة وضع وكذلك يجابية، ا ونتائج ا مي بأ نالو املشارك فراد يع
جامعــة قيــادات ن بـ املتبادلــة ات ـا والز العالقــات ــادة ـ إ باإلضــافة الـشراكة، عقــود رإتمـام ز

القطاع لية واملسؤ اصوجدة    .ا

  :لواملبحث

ا مية وأ اطبيعة ن ب اصلشراكة ا والقطاع   :امعات

القطــاع    ومنظمــات امعــات ا ن بــ العالقــة نتقــوم بــ والــشراكة التعــاو أســاس ــ ع ــاص نا
منافع لتحقيق مجاالت عدة ن متعددة( الطرف ن) فوائد الطرف مـن، لكال ـس امعـات فا

اص ا القطاع منظمات مع ا عاو مخالل دعم ع صو ا املنظماتلإ ذه من ومادي ا
مــن ــا مخرجا جــودة وضــمان ــا أدا ر تطــو ــ امعــات ا ــوادرــساعد و اســات ود حــوث و ربــرامج

املجــاالت مختلــف ـ متخصــصة ة منظمــات ، ـشر مــدخالت مـن أســاس جــزء ا بـدو ــ عت ـ روال
وجـــــودة ـــــا أدا مـــــستو ن وتحـــــس ر تطـــــو ـــــ ا ـــــساعد وىعمـــــال ا وخـــــدما ـــــا مـــــنمنتجا زعـــــز

السو التناف ا   .قمركز

الـشراكة    ـذه وتفعيـل ـز عز ميـة أ من اد يمكـنزوقد الـذي الـدو تنـامي ـديث ا العـصر رـ
ا ليا مــسؤ إطــار ــ بــاملجتمع ـوض وال التقــدم تحقيــق ــ ـاص ا القطــاع منظمــات بــھ تقـوم وأن
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املنظ ــــذه أعــــداد وتزايــــد ومــــاجتماعيــــة، ــــا وتنوع د مــــات ومــــاــــش تطــــو مــــن املنظمــــات ــــذه ره
ات والتطو ات التغ من العديد يجة ن تحديات من ھ والتكنولوجيـةرتواج قتـصادية ئة الب

حديثـــــة عمـــــل وطـــــر أســـــاليب ـــــ إ املنظمـــــات ـــــذه حاجـــــة ـــــادة و والعامليـــــة املحليـــــة قوالتنافـــــسية ز
ومعـــــ ات ــــــا م تمتلـــــك لـــــة مؤ ة ـــــشر ـــــوادر و تمرومبتكـــــرة متنوعـــــة ات وقـــــد ف را تحقيــــــقر مـــــن ـــــا ك

منظمـــــ مــــن العديـــــد دفــــع مـــــا ــــو و الـــــسو ــــ التنافـــــ ــــا مركز ـــــز عز و ا ــــداف ـــــقأ إ عمــــال ات
يــــل للتأ ــــا ل عــــة تا خاصــــة ــــد ومعا مراكــــز فــــتح أو العــــا التعلــــيم قطــــاع ــــ ثمار ســــ و لالــــدخو

ال من ا ومتطلبا ا احتياجا يالئم ما ع صو وا ب لوالتد املتخصصر ة شر ال أنوادر عد ة
ـــ إ ـــ التر العـــا التعلـــيم مؤســـسات مـــن العديـــد مخرجـــات أن املؤســـسات ـــذه ىمـــستووجـــدت

ة ـشر ال ـوادر وال ات ـشا س و البحـوث من واملستقبلية الية ا ا ومتطلبا ا  ,Hughes .رتطلعا
2006)(    

امعــا    ا ــو مــن الــشراكة ــذه ميــة أ ز ــ ت آخــر جانــب أصـــنمــن ــديث ا العــصر ــ بحتت
ـــل التمو ــــادة و ـــا د موا لتنميـــة احتياجـــا ـــ زأك ر

ً
ا ع كفايــــة رملـــشا عـــدم أو تراجـــع ظـــل ــــ ـــا وأبحا

التعلـــيم ـــ ـــ الكب التوســـع حركـــة يجـــة ن ـــديث ا العـــصر ـــ امعـــات ا ـــذه ل ـــومي ا ـــل التمو
مــــات عــــض وحــــدوث جتماعيــــة زالعــــا ــــات ولو ــــ غ و املجتمـــــعقتــــصادية قطاعــــات ن بــــ

ا وم الدو من العديد ذاتھ التعليم قطاع يةلوداخل العر   .السعوديةاململكة

ونقــــــل املعرفــــــة ــــــادة و ــــــل التمو ــــــ ع ــــــصو ا ــــــ م ــــــسا ــــــاص ا القطــــــاع مــــــع زفالــــــشراكة ل
العا للتعليم ر والتطو ار بت وتحقيق   .التكنولوجيا

شك نوال ب ختالف من نوع ناك كالأن ات وتوج داف أ
ً

ـاص ا والقطـاع امعات ا من
يــــر تحقيــــقفأ )Fission, 1991(ىكمـــا ــــ ع العمــــل ـــ كــــز ت نظــــره ــــة وج مـــن امعــــات ا ــــداف

ــشر و ــل الطو جــل ــ العلميــة البحــوث ــل لتمو ماليــة طــر وتنميــة جديــدة ومعرفــة ـشافات قاك
نمــا ب املجتمــع ــ ــا نتائج مــن ســتفادة و بحــاث القطــاعــذه ــداف أ كــز القيــامت ــ ــاص ا

مــضافة قيمـــة لــق جديــدة املقدمـــةبتطبيقــات وخدماتــھ القطـــاعللعمــالء،ملنتجاتــھ ــذا ركــز و
جل التطبيقية بحاث   .القصع

قــــدم ن) Shenhar,1993(و بـــــ امليــــو أو التوجــــھ ـــــ خــــتالف مــــن نوعــــا عطـــــى ممــــاثال لتحلــــيال
ا والقطاع امعات مجاالتا عدة  :ملشاص

ا- ا من ل ل ساسية والقيم ات والقطاعتجا اصمعات   .ا

والقطاع- امعات ا دف اصأ   .ا

اص- ا والقطاع امعات ا من ل   .للمجتمعمخرجات

والقطاع- امعات ا من ل داء س وتنظم تحكم ال والقواعد اصاملعاي   .ا

ا- سائل و وطر افق وامل امللتحف كالآت ن للعامل نمنوحة   .القطاع

التعلم - مجا اص ا والقطاع امعة ا دو   .واملعرفةروأخ
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دو ا خالل من ذلك توضيح مكن   :التالو

امعات  )1( رقملجدو وا اصة ا ات الشر ن ب امليو   لختالف

ختالف امعات أوجھ اصة ا ا ات  الشر

والقيم ات   علميةاتاتجا  تجا

 فنية ات   خاصةراعتبا

 جيدة أبحاث  عمل

أعمال ات   اتجا

اقتصادية ات   راعتبا

العمالء  رضاء

أبحاث  داف   إجراء

 س  رالتد

التنظيمية-   الفاعلية

جل- قص  نتائج

بحاث  املخرجات   نتائج

 ات   نظر

 اديمية أ جات  رد

وخدمات  منتجات

والقو ن  اعداملعاي امل   يةخالقيات

 علمية  معاي

التنظيمية   العقلية

التنظيمية  القواعد

التقدير منح
افآت  وامل

 العلمية ات ــــــــــداف زلإلنجا أ إنجــــــــــاز ــــــــــ مة للمــــــــــسا
 الشركة

والتعلم املعرفة  املعرفة مة   املسا

 املستمر  التعليم

املعرفة-   تطبيق

فقط- اجة ا عند  التعليم

الخـــتالف ـــاتونظـــرا والتوج نـــداف امعـــاتبـــ تحقيـــقا مـــن البـــد فإنـــھ ـــاص ا والقطـــاع
ــات والتوج ـداف ــ ب التقـا تحقيـق ــ ع العمـل و املقــام ـ دف ـس مــا بي فعـال رعـاو ل ن

فيـھ قتــصادية والتنميـة املجتمــع دمـة ــاص ا والقطـاع امعــات ا ن مناســـبة وإيجــاد. بـ آليـة
التحقيــ مــن عاليــة جــة د عــاولتفاعــلرق أجــل مــن مــا،وأوثــقأوســعن، يــصنعبي العــا فــالتعليم

ـاملعرفـة، ع ـواملعرفـة والتـصميمستكـشاف(التفك التخطـيط، ساسـية) ، يم املفـا ر وتطـو
ـــا ا الوضـــع عـــد مـــا ـــ إ ـــ عمـــالللتفك منظمـــات ـــ ع نمـــا ب والــــصنا ، التجـــار يبـــالتطبيق

تحقيــــ ــــ والرغبــــة حللمعرفــــة الــــر ذلــــكق تطلــــب و معقواســــ، ات التطبيقيــــةرثما البحــــوث ــــ لــــة
ا ر والقطاعوتطو امعة ا ن ب الشراكة ة لتقو اص،  .ا
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ات ـــ واملتغ املتطلبـــات مـــن ـــ كب عـــدد ـــة بمواج مطالبـــة أصـــبحت اضـــر ا وقتنـــا ـــ امعـــة وا
ا م   :)2001،  يكسناو(أ

 مختلـف ـ ن املتخصـص مـن ة ـ كب أعـداد ـ إ اجـة التقنيـةا ـاملتقدأنـواع الـصناعةمـة
املتقدمـــــة املجتمعــــات ده ـــــش الــــذي ائـــــل ال ــــ التق التقــــــدم إن حيــــث ة، والتجـــــا اعــــة روالز ر

العال الركب عن نتخلف ال ح التقدم ذا ونواكب ساير أن علينا   يحتم

 منط مــن وذلــك التطبيقيــة، املجـــاالت نحــو ــ والعل ــ البح ــشاط ال توجيــھ ــ إ اجـــة لــقا
التنميـة العلميةدموالتقأن البحوث تلك نتائج ع عتمدان جتما و  .قتصادي

 التنمية متطلبات تلبية فعالية أك ة بصو امعات ا مة مسا إ اجة اصةرا   .ا

إ يؤدي سوف اص ا القطاع ومؤسسات امعات ا ن ب الشراكة تنمية أن فيھ الشك ومما
املنـــاخ قتـــللتطـــوالــــصتـــوف وار ــــصادي ــــ حيـــث ،لتق إ يـــؤدي قــــد الـــشراكة ـــذه غيــــاب أن

املجتمــــع نمــــو ـــ الفعــــال ا لــــدو محققـــة ــــ وغ املجتمـــع متطلبــــات عــــن لـــة معز امعــــات ا رجعـــل و
ــ ع تــب ي ومــا يــة جن التقنيــة ــ ع لالعتمــاد نتاجيــة القطاعــات توجــھ اســتمرار ــ إ باإلضــافة

بي ام غياب من نذلك و قتصا ف جتماوالظر و السائدةادية   .املجتمععية

اص ا والقطاع ام ا التعليم ن ب الشراكة تحقيق ط شر   :ومن

ا .1 لتحقيق اص ا والقطاع امعة ا من ل س كة مش داف أ  .وجود

مـــع .2 بالـــشراكة املتعلقـــة بالقـــضايا اتيجية ســ ـــا وخطط ـــا ؤ و امعـــة ا ســـالة تبــاط را ر ر
اصالقطا ا  .ع

اسة .3 طرد طرفل ل ب املتعلقة انات إلم تقيما ختالف أوجھ لتحديد لألخر؛ رف
ً

. 

مثل .4 املتنوعة انات م و ات وا ف املعا لتبادل الطرفان التكنولوجيـا،: راستعداد نقل
ة دا  .إ.. رواملشاركة

ضـــوء .5 ـــ ن الطـــرف ـــ القـــائم الـــوظيفي كيـــب ال ـــ النظـــر ـــإعـــادة تـــبغ امل عـــندوار
عالقة  .الشراكةقيام

امللقــاة .6 قــو وا والواجبــات ــا، تحقيق وســبل ــداف نــاو ي ن الطــرف ن بــ عقــد قكتابــة ل
الشراكة سبل تحديد مع طرف، ل عاتق  .ُع

التبادل .7 وأوجھ ما بي الشراكة ينظم ن للطرف ملزم شر إطار ُوضع ُ. 

مـــا .8 لتنفيـــذ اتيجية إســــ خطـــة عليـــوضـــع تونــــص مــــع العقـــد، لياتھ املـــسؤ مــــن،وضـــيح زو
مالرقابة،ُوسبلالتنفيذ،  .والتقو

مراقبـة .9 ساسـية متـھ م ـو ت ن، الطـرف مـن ن ممثلـ أعـضاء يتضمن إدار از ج ن و نت ي
وتقييمتنفيذ طة، املناسبا الوقت الراجعة التغذية وإعطاء ا،   .مراحل
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ثانيا
ً

تنمية : من ستفادة عجوانب زو االعالز ا ن ب والقطاعقة اص معات   -: ا

ــاص ا والقطــاع امعــات ا ن بــ والــشراكة التعــاو ــز عز مــن املستخلــصة ميــة ة بلــو نيمكــن ر
النحـــــو ـــــ ع وذلـــــك واملجتمـــــع ن للطـــــرف تحقـــــق ـــــ ال الفوائـــــد أو املنـــــافع مـــــن مجموعـــــة خـــــالل مـــــن

س (،)Hughes , 2006 :(التا ي( ،)2006،الر   )2007 ،لعالءوابواال

  امعاتادةستفجوانب   :ل

القطـاع مـع ا شـراك جـراء مـن امعـات ا ـ ع عـود ـ ال ـسبات واملك املزايـا مـن العديـد ناك
اص اا   :زأبر

 خــــــالل مــــــن ــــــادي ــــــا أدا تفعيــــــل مــــــن ــــــا تمك امعــــــات ل جديــــــد ــــــل تمو مــــــصادر تنميــــــة
ا ــــل تمو ــــ ــــاص ا القطــــاع مة والتمــــسا ــــ العل ــــشاءالبحــــث و ات ــــ باج امعــــاتت

تت ــــ العل البحــــث عمليــــة ان واملــــوادحيــــث ات ــــ التج لــــشراء ظــــة با أمــــو طلــــب
ً

مــــة، زالال
يـــــة واملخ الفنيـــــة انيـــــات م ر ة،ولتطــــو ــــشر نوال البـــــاحث نولتوظيـــــف ـــــز.ورالـــــضر و

لوظي إضـافة ذلـك تحقيــق عـن حيـان مـن ـ كث ـ امعـة ـاا عملـذلك.العلميـةف ليــةعـد
لل ـــل منظمـــاتالتمو مـــن العلميـــة البحـــثبحـــوث عمليـــة الســـتمرار ـــ سا املـــصدر عمـــال

ه وتطــو ــ الــدو. رالعل جامعــات جميــع ــ ــال ا ــو ــاملتقدمــة،لكمــا ال مــوال ــذه وإن
الــدو ــ ون ــ كث عتقــد كمــا ة ــدو م بــأموال ــست ل ــ العل للبحــث لتقــدم ــالناميــة،ر بــل

اب مال رأس املباشرةر احھ أ بكثكبرح أك املباشرة غ احھ وأ   .رة

 ــد و ل عمــال منظمــات ــ امعــات ا لطــالب ــ العل ب والتــد التطبيقيــة البحــوث رإجــراء
فرصــة مــن ــد يز التــا و التطبيقيــة م ا ــا م ــ ين ممــا العمليــة ات ــ ا مــن ــد بمز رالطــالب

العم سو م مقالتحاق تخرج عد  .ل

 ز ااملركزعز ل االتناف ات للتطو ا ومواكب مختلـفرمعات ظـلاملجـاالت،ديثة ـ
من بالعديد العا التعليم سو دحام قا امعات،ز ليات ا يةوال والعر  .والدولية املحلية،

 الع رفد الواقع من مستمدة بموضوعات العل يمكن:القائممالبحث ال علإذ لبحث
ــ يبحــث أن عــنرمتطـو عيــدة مــن عــھ،واقمــشكالت مــأخوذة مواضــيع ــ مــثال يبحــث كـأن

ً

صناعات أو دو ا م ي عا ،لمشكالت وطنـھىأخر احتياجـات ـ إ تمت ـذا.بـصلةوال ففـي
وتوجھ العلم من.خاطئتبذير عة نا مواضيع يبحث الذي و صيل العل والبحث

الوا املشكالتصميم ذه بلغت ما م البعضن – قع سامن -ظر  .طةال

 امعــــات ا ــــ العليــــا اســــات والد يليــــة والتأ التعليميــــة طــــط ا ر توظيـــــف :رتطــــو إن حيــــث
ـــ ع ـــساعد افـــة، التنميـــة مراحـــل ـــ ـــاص ا القطـــاع منظمـــات دمـــة ـــام ا البحـــث

العمليــــ حتياجــــات وفـــــق واملنــــا التعليميـــــة طــــط ا ر والواقـــــعتطــــو القائمــــة والعلميـــــة ة
ـــا ـــا الـــسائد العـــدداملجتمـــع،ص أو التخـــصص أو النوعيـــة حيـــث مـــن ـــان .املطلـــوبإن

ومشكالتھ املستقب العمل بواقع إطالع ع ن ج ر ا من جيل يل تأ ع عمل  .كما

 حـــــل ــــ م ـــــس الــــذي يح الـــــ التوظيــــف يـــــة واملخ ة ــــشر ال العلميـــــة انيــــات م توظيــــف
دوار ن وتحس ل  .املشا
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 ـــ ا الفنيـــةتنميـــة ـــات والوطنيـــة امعـــة ـــاصا ا القطـــاع التعـــاو: منظمـــات إن نحيـــث
اصة، ا واملنظمات امعات ا ن رب القائمـةوتطو املـشكالت ـل ام ا العل البحث

الفنيـة ات ــ ا يجعــل املنظمـات، تلــك ــاك) اديميــة(لـدى احت ـ ع امعيــة، اتبــ ا ا
املنظمات ذه العامليحكما .العملية ندس للم غمسقق ا الذي واقـعالصناعة، ـ

أحــــدث ـــساب واك ، ــــ العل والتطـــو ، ــــادي بـــالواقع لالتــــصال وســـيلة ــــ العم ثمار رســـ
ــــ. املعلومـــات امــــل ــــفتت املث النتـــائج لتعطــــي ات ــــ ا ــــذه ع مزدوجــــة الفائــــدة وتــــنعكس ،

لتن ن االطرف و امعة ا الوطنية ة ا سليمةمية أسس ع يحة لصناعة  .و

 اص ا القطاع منظمات ن شا ومس اء كخ س التد يئة أعضاء رتوظيف  .ر

 للقطاع ستفادة اصجوانب  :ا

 امعة ا مخرجات من املتخصصة ة شر ال وادر ال من ا احتياجا ع صو   .لا

 بحاث نتائج من واملتعستفادة امعـات ا ـ املنجـزة نتاالتطبيقيـة باملجـاالت جيـةلقـة
القطاع ملنظمات اصوالتطبيقية  .ا

 منتجــات ـار ابت ـ ـا م ســتفادة و التطبيقـي الواقـع ـ إ امعــات ا ـ ديثـة ا املعرفـة نقـل
عمل وأساليب قائمة منتجات ر تطو أو جديدة عمل وطر أساليب أو  .قائمةقجديدة

 التقليــل ــ إ البعيــد املــدى ــ ع التعــاو التقنيـؤدي ــ ع عتمــاد دةمــن املــستو يــة جن رنيــة
قتصادي املردود ادة و النفقات اصللقطاعزوتقليل  .ا

 بحاث ات اتجا ع االتعرف  .ونتائج

 ـــــــ إ باإلضـــــــافة امعـــــــات، با تتـــــــوفر ـــــــ ال يـــــــة التجر املعامــــــــل ـــــــشغيل و اســـــــتخدام انيـــــــة إم
خرا العلمية يالت س وال  .ىدمات

مجـــــــا ـــــــ عت او البحــــــــوث ذل أوجـــــــــھلتطبيقيـــــــة ـــــــم أ مـــــــن التقنيــــــــة الـــــــصبغة نات بــــــــ نالتعـــــــاو
امعــــــات املــــــشكالتعمــــــال،ومنظمــــــاتا أو ن العــــــامل ــــــسـلوك اصـــــــة ا بحــــــاث ــــــ إ إضـــــــافة
أو ة قيةمالتردا سو ال أو لية   .و
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ي الثا   املبحث

ال اصأش ا القطاع ومنظمات امعات ا ن ب ات   الشرا

وســائل نــوع ات ال أشــ بـــأو ــلعالقــة أ ومـــن ــاص ا والقطــاع امعــات ا مـــان الوســائل ــذه م
ـــــ والبحـــــوث(   )(Hughes, 2006 :ي اســـــات الد والـــــصناعية،رمركــــــز ـــــة التجا ــــــاض،رالغرفــــــة الر

،2007(  

ات -1 شا   :رس

ليات، واملــــسؤ دوار فيــــھ تحــــدد الــــشراكة أطــــراف ن بــــ اتفــــاق وجــــود ــــ ع الــــشراكة وعتمــــد
الــــــــداوكــــذلك ــــس ــــ ال تحقيف ــــ إ ــــاشراكة تحملــــوق و الفوائــــد اء الــــشر يتقاســــم كمــــا ن،

أطــراف ن بــ فعــال عـــاو خــالل مــن ذلــك ــتم و العمــل، ــوار، الــشراكة،نمخــاطر اءوا روتبـــادل
ار ف ص. (و   ) 443-442حمد،

ا   القطــاع ومنظمــات امعــات ا ن بــ الــشراكة ال أشــ ــ أك مــن ات ــشا س وتأخــذرعــد ــاص
العال اتذه ـشا اس عقـود عمـل الـصناعية ات الـشر قيـام مثـل الرسـ ع الطا ما ن ع طا رقة

ــــ امعــــات ا ــــمـــع ات ــــشا س مراكــــز ن بــــ ــــا عل متفــــق أجــــو مقابــــل محــــددة بحثيــــة رمجــــاالت ر
ن بــــــ فرديـــــة ة بـــــصو يـــــتم ات ـــــشا لالس الرســـــ ـــــ غ ع والطـــــا الـــــصناعية، ات والـــــشر امعـــــات را ر

والشالباح امعات ا ن اتث   .الصناعيةر

ات -2 واملقر امج ال ر وتطو العم ب رالتد اسيةر    :رالد

ــا   م جوانــب عــدة العالقــات مــن ل الــش ــذا ــشمل ــمــشاركة(: و ــاص ا القطــاع منظمــات
ــــــ اســــــية الد ات واملقــــــر امج ــــــ ال ر لتطــــــو مــــــؤتمرات او عمـــــل ش رو ر الــــــسماحر امعــــــات، لطــــــالبا

بــا امعــات اا ــ ــ العم اترلــشلتطبيق للــشر العلميــة ات ــا الز كة،رات املــش ات الــدو ،راقامــة
املست لةمرالتعليم وطو ومتوسطة ة قص ات دو نر، واملوظف اء ا تبادل اجل، ،(.... .  

البحثيةا-3   :بحاث ومراكزلشراكة

مـــشا   ــ شــراكة عقـــود إجــراء الــشراكة مـــن ل الــش ــذا خـــالل مــن ــتم تطبيقيـــةو وأبحــاث ع ر
اتمــــ ـــــ ومخت ومعامــــل أقـــــسام مــــن املعرفـــــة نقــــل ــــدف عمـــــال ومنظمــــات امعـــــة ا ن بــــ كة ش
قطاعا العم التطبيق إ   .عمالامعات

ال العو خالل من نأيضا
ً

م ابحـا وإنجـاز السـتكمال اه الـدكتو لطالب اص ا القطاع يقدمھ رذي
م م وإعانة   .بدعم

ا   مجـال عـد التطبو ألبحـوث مـن ويقيــة امعــة ا ن بـ الـشراكة مجــاالت ملــاـم ـاص ا القطـاع
كمــا املاليــة، ــا د موا ــادة بز امعــة ا ــستفيد حيــث ن، الطــرف كــال ــ ع العظيمــة بالفائــدة رعــود

ال رــستفيد وتطــو ا مــشكال وحــل نتــاج، ــ ــادة و ــا عامل مــستو ن تحــس ــ ــاص ا زقطــاع ى
ا   .منتجا
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ال-4 بامنح حقواخيص راءاتقستغالل و ة الفكر اعامللكية   :خ

وامللكيــة   اع ـ خ بـراءات اسـتغالل بحـق الـصناعية ات للـشر تـراخيص امعـات ا تمـنح حيـث
املتولدة ة جديدةالفكر منتجات وإنتاج بداع يحقق بما امعات   .ا

التكنولوجية-5 اضنات   Technology Incubator :ا

ــــ    الــــذي و ــــان بتقــــامل سديميقــــوم بتأســـــ ن للــــراغب يالت ــــس و ات ــــ وتج ات ــــ وخ خـــــدمات
واختـصاص ة ـ خ اب ـ أ قبـل مـن وإدار ـ ف إشـراف تحت ة صغ شآت ـذه .يم مـن ـستفيد و

اضــــنات ع حــــاملو :ا مــــشا ــــار تــــصاالت تقنيــــة رأف و جــــو). ICT( املعلومــــات ذات وخر امعــــات ا
املناسـبة اب. ختـصاصات ـ الأ ـار ف و ع املجـالراملـشا ـذا ـ تـصب ـ .ـ عب ـان نـا ومـن

اضــــنة ــــو ،ا إ اضــــنة ا ــــ"ــــدف مــــن" تب م ع ومــــشا م ــــا أف ــــل وتحو ن واملبتكــــر ن راملبــــدع ر
واملـــــساعدةمجــــر والـــــدعم ــــدمات ا تـــــوف خـــــالل مــــن ثمار، ســـــ و نتـــــاج ــــ إ ـــــ مخ نمـــــوذج يد

ع ـصو ا يل سـ ـ ن للمبتكـر يخلـقلالعمليـة الـذي املنـتج اقتـصادـ ـ مـضافة  .قالـسوقيمـة
ي(   )2006 ،تركما

اص -6 ا القطاع ومنظمات امعات ا ن ب للعالقات أخر ال اىأش   :م

العادية - املتبادلة ات ا   .رالز

ش - و والندوات واملؤتمرات جتماعات وتنظيم عاية اك رش   .العملور

واملطبوعات- ات شو   .كةاملشرامل

امل- اك اش سواق و ض ةرعا   .والصناعيةرلتجا

أو- فرادى ن والباحث الطالب   .اتحاداتدعم

عمال- منظمات التعليممجا تمثيل مؤسسات ة إدا   .العارلس

والطالبية- العلمية والفعاليات شطة لبعض عمال منظمات ل امعاتتمو   .ا

 ا ن ب الشراكة والقطاععناصر اصامعة    :ا

 للشراكة أساسية عناصر خمسة   :ناك

ــــدف - البعـــــد:ال ــــو الــــشراكة غــــرض ــــ عت حيــــث لفعلــــھ، ــــس ــــ ال الــــشراكة غــــرض أي
الـدخو من الغرض و ي ما فر ات، الشرا نوع يف تص بواسطتھ يمكن والذي س، لالرئ ن

جد طـر إدخـال أو ن، معـ ملجـال إضـافية د موا كسب و قشراكة أور شـياء، لعمـل يـدة
ا لطر والكفاءة الفعالية ن لتحس و ت نما  .لشراكةر

ل - ي ما:ال ن، قسم إ البعد ذا نقسم  : و

الشراكة:نساسيونالعاملو -1 نوع باختالف وتختلف الشراكة أطراف م  .و

الــشراكة -2 ــل ــ:ي إ الرســمية العقــود مــن اوح ــ ي والــذي للــشراكة الرســ ــل ي ال ــو و
ات أو العامة عاوتفاقيات  .نفاقيات
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ان - ا:امل امل تحديد يتم تنفذحيث الذي  .الشراكةن

وتنمو:الزمان - الشراكة عملية تبدأ م بذلك قصد  .و

من:املراحل - الشراكة تتم اال  .خالل

  والقطاع امعة ا ن ب الشراكة اصخطوات   :ا

الت ــ امعـات ل ساسـية ــام امل مـن أن ،رغـم ــ العل والبحـث ــعلـيم مع ـاص ا والقطـاع
ا مـع لــوس ا يمنــع مــا ــذا ولكــن ــاح، بنــوعربتحقيـق ــ التفك ــ ة املبــاد وأخــذ ــاص ا رلقطــاع

والـــــصيانة، ة، دا والتجديــــد، والبنــــاء، ـــــل، بالتمو ــــاص ا القطــــاع قيـــــام يــــضمن الــــشراكة رمــــن
ــ ــسيةللب الرئ ــش. التحتيــة أن التعلــيم ة ا و ــ روع لتز اء ــ ا مــن نــة الــشراكةل فــرص قيــيم

تت خطوات ثالث ناك و اص ا والقطاع امعات ا ن اب خالل من الشراكة   : م

 و طوة شـراكة: ا بنـاء ـ إ اجـة ا وتحديـد لة املـش طبيعة اسة د ا ف وأثنـاء. ريتم
ب الثقة خلق يتم طوة ا اءذه الشر  .ن

 الثانية طوة ر:ا تطو ا ف ويتم وت اتيجية شس الشراكةن اتفاقية  .ل

 الثالثــة طــوة ــسة:ا الرئ عات املــشر أســاس ــ ع املناســبة تفاقيــة اختيــار ــا ف ويــتم
الشراكة  .وآليات

 عة الرا طوة الشراكة:ا تنفيذ ا ف  .يتم

 امـــــسة ا طـــــوة غذيـــــة:ا عطـــــي العمليـــــة ـــــذه و الـــــشراكة، عمليـــــة م تقـــــو ـــــا ف يـــــتم
ن لتحس اتيجيةراجعة  .س

ك،ذهوخالل شـر ـل ودو قيمة وتحديد ك، شا ال ملجموعة داف إعالن يتم طوات را ر
الشراكة قياس وسائل وتحديد ا، حدو املحتمل املشكالت   .وتحديد

الـــشراكة - الـــشراك: آليـــات تنفيـــذ كيفيـــة الـــشراكةأي نـــوع بـــاختالف تختلـــف ــــ و ــــاة، . وأطراف
)McQuaid،2000ص  )18-12 م،

العنا ذه عت وناتو امل من حيثصر املؤسسات، ن ب الشراكة عملية لنجاح إنساسية
ـل ي تحديـد ـ إ باإلضـافة ـا، ونجاح الـشراكة قيام م س الشراكة داف أل الوا التحديد
مـــــان و ـــــان م تحديـــــد أن كمـــــا للـــــشراكة، ي القـــــانو ـــــل ي وال دار ـــــل ي ال حيـــــث مـــــن زالــــشراكة ي

لمالـــشراكة امـــة ال لعناصـــر وتنـــا ـــة، النا ـــلـــشراكة وال الـــشراكة لقيـــام املناســـبة ليـــة حديـــد
ــــ تؤخــــذ أن يجــــب العناصــــر ــــذه فــــإن التــــا و املــــشاركة، املؤســــسات طبيعــــة بــــاختالف تختلــــف

نتاجية واملؤسسات امعة ا ن ب حقيقية شراكة إقامة عند   .عتبار

 امعا ا ن ب الشراكة ز عز ومعوقات اصالقطاعت   :ا

التعلـــــيمشــــ قطــــاع تواجــــھ ـــــ ال التحديــــدات أن ــــ إ املعاصــــرة والتوقعـــــات ع والوقــــا جميــــع
ــ ع الطلــب ــادة يجــة ن املعاصــرة ة ــ الف ــ مــضطرد ل ــش دادت ا وقــد ومتنوعــة ة ــ كث زالعــا ز

لفة الت معدالت تفاع وا العا محد. رالتعليم ـ إ معلـوم ل ش و عز ب الس ـلىولعل التمو وديـة
وأالرســــ الرســــمية، امعــــات نـــــاكل و ــــصة ا نحــــو سياســـــيا يتجــــھ العــــا التعلــــيم صـــــبح

ً
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ــاص ا والقطــاع امعــات ا ن بــ املأمولــة الــشراكة تحقيــق أمــام حــائال تقــف ــ ال العقبــات عـض
ً

اص ا والقطاع العا التعليم نظر ة وج   .  من

 والقطاع امعات ا ن ب الشراكة   :اصامعوقات

اســـــــة د القـــــــادربـــــــعرأكـــــــدت نحـــــــو) 2014 (د يخطـــــــط%) 81(أن بـــــــوك ب عمـــــــال مجتمـــــــع مـــــــن
ي ما ذلك لتحقيق م تواج ال املشكالت م أ وأن تبوك، جامعة مع للشراكة مستقبال

ً
:  

قية - ـسو ال املتعلقـة:املشكالت واملـشكالت ، ـدو ا اسـات د وإعـداد الـسو اسـة ىكد رق ر
الوظي الفرص ع باإلعالبالتعرف واملرتبطة جفية و وال  .ن

ليــــــــــة - التمو حتياجــــــــــات:املـــــــــشكالت وتحديــــــــــد ض، القـــــــــر ــــــــــ ع ــــــــــصو ا لھ وكمـــــــــش ل
لية  .التمو

نتاجيـــة - ر:املـــشكالت املـــا العمالـــة بتـــوف املتعلقـــة ية اللوجـــس ـــة،املـــشكالت املد رة
امل ر بتطو املتعلقة املشكالت إ باإلضافة ام، ا املواد ع صو  .نتجاتلوا

د - ــةاملـشكالت املوافقــات: را ــ ع ــصو ا وإجــراءات ة ـ ف وطــو ــومي ا ن ت لــالر ل و
اخيص  .وال

شعبان إ) 2011(يوالعشماو) 2012(أما التعليم الشراكة معوقات   :فصنفا

ال - وضـــــعف:ـــــشرالتنظــــيم ثمر، املـــــس باختيـــــار خاصـــــة ـــــام أح وجـــــود ـــــ إ االفتقـــــار
وا املا شغيالتقييم وال  . لف

العـــامالـــضـــعف - الـــو:و وضـــعف فقـــط، الدولـــة لية مـــسؤ التعلـــيم بـــان واالعتقـــاد
جتماعية و قتصادية التنمية ع يجابية ا وآثا الشراكة ومزايا مية  .ربأ

املؤس - الـشراكة،:طار ة إدا ة ـ خ ـ إ فتقار و للشراكة، املحددة ة الر ركضعف ؤ
اتخـــاذ ـــة إومركز وميـــة، ا ات عـــورالقـــرا ـــ ال يـــة تي الر جـــراءات ة ـــ ك ـــ إ قضـــافة و
الشراكة  .عملية

اص - ا القطاع ع:أداء السر املا املردود ذات املجاالت ع اص ا القطاع ك  .ك

ن املــــــز نمــــــا يحب والقطــــــاع) 2015(وصــــــ امعــــــات ا ن بــــــ الــــــشراكة تفعيــــــل معوقــــــات فــــــصنفا
و أقـسام ثـالث ـ إ اص وأ: ـا ـة إدا وضـعفرمعوقـات املاديـة، افـآت وامل ـوافز ا ضـعف ـا م

امعيــــة، ا العلميــــة عــــات واملخ للمنتجــــات قية ــــسو ال ض ــــاراملعــــا م أ ة ــــشر معوقــــات وأيــــضا
ً

التــد ــام بم س التــد يئــة أعــضاء ــشغال الفجــوةرا ــا م أ ثقافيــة معوقــات ا ــ وأخ للطــالب، س ر
ومؤسسا امعات ا ن ب اصاملعلوماتية ا القطاع   .ت

 م امعاتاملعأ ا أو العا التعليم نظر ة وج من التحديات أو   :وقات

 املجتمعيــــــــــة والتوعيـــــــــــة قي ــــــــــسو ال انـــــــــــب با امعــــــــــات ا تمـــــــــــام ا  Public عــــــــــدم
Awareness ومخرجـــــات ـــــشطة ومـــــدىبأ ا وتخصـــــصا ا وخـــــدما ـــــا رامج و امعـــــات ا

عمال ومنظمات املجتمع مشكالت حل ع ا والتطورقد البحث ق طر   .رعن
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 البحثية عات املشر اليف ت املشاركة اصة ا املؤسسات غبة وضعف  .ر

 ة ـــــشر ال ات ـــــا امل مـــــن امعـــــات ا بمخرجـــــات ـــــاص ا القطـــــاع منظمـــــات ثقـــــة رضـــــعف
ب و امج موال ملنظما ا بفائد ا اقتناع وعدم العلمية، اسات والد  .رحاث

 ا وا انات م الثقة ـأالوطنيـة،تضعف ت املنظمـحيـث ـعـض إ اصـة ا ات
بحثية مؤسسات مع ية،التعاقد وإجراءأجن ات شا س ع صو رل  .البحوثل

 وفني اء خ من ا لد بما نتاجية املؤسسات عض ااكتفاء مشكال ل  .ن

 امعـــــات ا بـــــأن ـــــاص ا القطـــــاع ـــــشآت م مــــن العديـــــد لـــــدى ســـــلبية انطباعـــــات وجــــود
بالعيدة تمام عن يا تتطلبھس الذي العل  .بحث

 آنيـــــا حـــــال إمـــــا تنجـــــز ـــــ ال املـــــدى ة قـــــص والبحـــــوث اســـــات بالد عمـــــال قطـــــاع تمـــــام ا
ً ً

ر
سيطا عديال أو مؤسساتھ، ا عان تقنية ل ملشا
ً ً

وال املستخدمة، بـإجراءللتقنية ـتم
إبــــ أو اع، ــــ اخ بــــراءات ــــا ع ــــتج ي ــــ ال املــــدى لــــة طو علميــــةالبحــــوث ات ــــا وابت رداعات

املجاالت ا استغالل يمكن  .نتاجيةجديدة

 ــــشآت امل مــــن ــــ الكث مــــن البحــــث ألغــــراض ــــة املطلو املعلومــــات ــــ ع ــــصو ا ة لصــــعو
اصة؛ سرا من ا عت بأوضاعحيث اصة ا شأةار  .امل

 ع معتماد ـ ع ـافز ا أضـعف ممـا جية؛ ا ا والتقنيات البحثيـةراملعرفة انـات
 .املحلية

 ،ر والتطـــو للبحـــث ـــرامج و خطـــط بوضـــع اصـــة ا ـــشآت امل قبـــل مـــن تمـــام ضـــعف
عشوائية قة بطر شاط ال ذا سة  .رومما

 ع لرجــال أخــر نظــر ــة وج نــاك أن ن حــ حــوىــ عمــال منظمــات ــ زأبــر لمــال
تتماملعوقا امعات، ا ن و م بي التعاو تواجھ ال ات والصعو  :ثلنت

 ادي انب وا س بالتد امعات ا شغال انب را ا حساب   .التطبيقيع

 امعات ل اتيجية س طط ا تمام ا وجدت(عدم والتخصـصات) إن امج ال ط بر
با امعات واملا ات ا امل من عمال منظمات فرحتياجات اترعا  .روالقد

 ا ب امعات با العل البحث تنفيذ تباط إرا باألساس دف و مخططة، غ  مج

ة ا ا بحاث تصميم عكس وال اديمية، جات بالد ال ن الباحث رمساعدة ر
لھ مشا وحل املجتمع،  .احتياجات

 ب بإجراء تمام عمالعدم منظمات مشكالت عا تطبيقية  .حوث

 ول الشراكة بطلب اص ا القطاع ات ملباد امعات ا العكسرانتظار  .س

 مــستو تفــو الناجمــة واملــشكالت نتاجيــة، القطاعــات عــض ــ ع ســر تطــو ىوجــود ق ر
امعـات ا ا تقدم أن يمكن ال مة  املسا



 

 جامعة األزھر
اھرةكلیة التربیة بالق  

بیةجلة الترم  
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 بــــــــا يــــــــة والتد التعليميــــــــة املنــــــــا تبــــــــاط ا رعــــــــدم نتاجيــــــــةر للقطاعــــــــات ــــــــا ا لواقع
مــــشكالتتوا ومــــا مــــن ــــھ التومعوقــــات،ج دو النظــــر انــــب با كتفــــاء نو ــــي طبيقــــي

التعلي  املن

 ـــــل التحو مراكـــــز وجـــــود ـــــ إ امعـــــات ا معامـــــلCenters of Transfer افتقـــــار ـــــ و ،
ـــ أو منـــتج ـــ إ العلميــــة بحـــاث نتـــائج ـــل لتحو ل Prototype متخصـــصة ققابـــل ــــسو ل

التجار نتاج مرحلة  .يقبل

 وعــــــدممبالغــــــة الــــــشراكة، بــــــرامج لفــــــة ت تقــــــدير ــــــ امعــــــات ا بــــــاح مخــــــاطرةعــــــض
ــ غ ر وتطــو بحــث بــرامج ــل بتمو قتــصادية مــضمونةاملؤســسات ــ وغ العائــد عة ســر

 .النتائج

 مــــن زة ــــا ا التكنولوجيــــا اد اســـت ــــ إ دميــــة وا اصــــة ا املؤســــسات ــــارج؛اتجـــاه ا
النتـــائج، مـــضمونة العائـــد عة ســـر ـــا إ قتـــصاديةحيـــث املؤســـسات تمـــام ا عـــدم مـــع

وتوط ر وتطو ار بالوطنباالبت التكنولوجيا  .ن

 ر تطـــو ــ ع ا قــد ومـــدى ــا تم وعناصــر امعــات ا انيـــات بإم املــسبقة املعرفــة رعــدم
وحل اص ا القطاع  .مشكالتھمخرجات

 محـــد وخطـــط بـــرامج وجـــود ـــعـــدم ع تقـــوم امعـــات، با البحـــوث بمراكـــز ومنتظمـــة دة
شآتأس مل الفعلية حتياجات ضوء ر والتطو للبحث علمية اصس ا  .القطاع

القطــاع بمنظمــات امعــات ا عالقــة ــ الــشائكة ليــات ن بــ ــ ومــن ع تفــاق عــدم ــاص ا
ومـدى ، ــ العل للبحـث جلـة واملـستقبلية العاجلـة ليـة مــنالعوائـد ـل ن بـ واملفاضـلة التمـايز

و قتصادي البحوثالعائد ذه ل جتما   .العائد

 ن ب الشراكة نجاح اصمتطلبات ا والقطاع امعات   :ا

للـــــــشراكة ـــــــسة الرئ عـــــــاد إحـــــــدى مـــــــن ـــــــاص ا والقطـــــــاع امعـــــــات ا ن بـــــــ الـــــــشراكة ـــــــ عت
املــــصا ملبــــدأ يــــؤطر اقتــــصادي، مبــــدأ ــــ ع الــــشراكة ــــذه بنــــاء مــــن بــــد ال ــــا ولنجاح املجتمعيـــة،

أطــــــرا ميــــــع كة الــــــشراكةاملــــــش غ،(ف ــــــ). 2015صــــــا و وش"و ــــــ (Dotterweich,2006)" دوت
شــــرا لبنــــاء محــــاو عــــة رأ ــــر و فعالــــة أطــــراف: كة ن بــــ كة املــــش ــــداف و ــــة للر ــــ وا ؤتحديــــد

بالــدو ام ــ ل مــع التعاونيــة العمــل إجـراءات ر وتطــو للــشراكة، ــ تنظي ــل ي ــشاء وإ رالـشراكة،
ت تــــم مـــا وفــــق ك شـــر ــــل ل عاتاملحـــدد مــــشر تنفيـــذ ــــ ة ســـتمرا ــــ إ باإلضـــافة عليــــھ، وفـــاق ر

السيالش ات التغ ظل قتصاديةراكة و   .اسية

ئــــة ب وخلـــق املخــــاطرة ـــ ع اء الــــشر يع ـــ ل ديــــدة؛ ا ـــار ف ــــ ع نفتـــاح ذلــــك ـــ إ يـــضاف
جيدة ـ(Gibson&Davies, 2008)عليمية ن م للمـسا ات املباد افأة بم تمام و الـشراكة،ر،

الســـتمرار ن ومـــوظف د مـــوا مـــن يلـــزم مـــا جميـــع ن نروتـــأم وضـــع ميـــة أ مـــع قــــوالـــشراكة، قظـــام
ة الفكر و . (Young, 2010)امللكية اديو عالقـات) 2011(ال ن ـو لت مـة الال طـوات ا م زأ

ي النحو ع نتاج نحو امعات با وض لل نتاج؛ ومؤسسات امعة ا ن ب   : متبادلة
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 امعـات ا تواجــھ ـ ال مــات و التحـديات ـة لتحــاقكتــوف: زمواج ـ الفــرص ـافؤ ت
املجـــاالت ـــ وخاصـــة العليـــا اســـات بالد لاللتحـــاق املجـــال لفـــتح باإلضـــافة امعـــات، ربا
افــــــة وتــــــوف ــــــ العل البحــــــث أداء مــــــستو فــــــع وكــــــذلك العمــــــل، ســــــو ــــــا يطل ــــــ ىال رق

لھ ة املطلو انات  .م

 مـــــنســــتفاد املتقدمــــة الـــــدو مــــن وخاصـــــة ــــة النا امعـــــات ا ب تجــــا مـــــن لة خـــــاللر
ملتا خاصــة ــان ن مــنعيــ عــدد باستــضافة يــة تد ــرامج و عمــل ش و وإقامــة ــا، رع ر

ـــ ع م تجـــا وعكـــس ـــ والتق ـــ العل للتعـــاو ن الـــدولي ن واملبتكـــر ن والبـــاحث اء ـــ را ن
املتاحة انات م وفق املحلية امعات  .ا

 ـ خـاللتب مــن منتجـة جامعــات ـ إ للوصــو مـة الال اتيجيات لســ رز بــالتطو تمــام
تمـاماملستمر خـالل مـن منتجـة جامعات إ للوصو مة الال ن والقوان عات شر للل ز

والـتعلم ـ التم ثقافـة اعتمـاد مع لذلك، مة الال ن والقوان عات شر لل املستمر ر زبالتطو
باإلضـــا امعـــات ا ـــ آليـــاتاملـــنظم وفـــق املـــستقبلية بـــؤات والت طـــط ا وضـــع ـــ ع فة

املعتمدةالتخطيط اتي   .س

 والقطاع امعات ا ن ب للشراكة املستقبلية اصفاق    :ا

نظـــتلعــب    ــز عز و دعـــم ــ ا ـــ كب ا دو ــاص ا القطـــاع ومنظمــات امعـــات ا ن بــ ات الـــشرا
ً ً

مر
امعات ا ار بت و البداع خـالل مـن املبتكـرة، ديـدة ا والتقنيـات ـار ف ترجمـة ـ ع عمـل

جديدةا منتجات إ ومواكبـةامعات التقدم من عمال منظمات تمكن حديثة وتطبيقات
قتصاد ظل التنافسية ا مقد ز عز و التكنولوجية ات التطو رأحدث   .الرقر

لـذلك فقـا ب )Dasher , 2003(. ييـروو امعـات ا عالقـة ــاصان ا القطـاع او عمـال منظمــات
الت مرحلة من تقل ت ان البد عام ل ش مرحلةواملجتمع ا سيق والت  .الشراكةنعاو

 والقطاع امعات ا ن ب اصالعالقة إ:ا التعاو   :الشراكةنمن

امعــة    ا قيـام مجـرد ـ ع يقـوم ـان ــاص ا القطـاع و بـاملجتمع امعـة ا ن بـ القديمـة العالقـة
فيمــــاب التخصــــصات مختلــــف ــــ ن ج ــــر ا بــــاألفراد ــــاص ا القطــــاع ومنظمــــات املجتمــــع ــــد و

ـــــ ة ـــــشو امل التطبيقيــــة البحـــــوث عــــض نتـــــائج مـــــن ــــاص ا القطـــــاع مؤســــسات عـــــض رــــستفيد
قن أي وجود دو امعات فعالنا تواصل أو ماوات    .بي

املجتمع    يفيد ما قتھفكال بم:بطر املجتمع ترفد امعات غـضفا عـام ـل ن ج ر ا من د ز
النوعيــة التخصــصات مــن ــاص ا والقطـاع التنميــة ومتطلبــات احتياجــات عــن ديثــة،النظـر وا

ام ا ـ ة ـشو امل البحـوث مـن قتھ بطر ستفيد ه بدو اص ا روالقطاع ـر خر مـن أخـذ و عـات
ـــــ تل وخـــــدمات ـــــسلع املجتمـــــع ـــــد و ل احتياجاتـــــھ وفـــــق امعـــــات ـــــذاشـــــكوال .متطلباتـــــھا إن

بــــــداع وتنميــــــة يع ــــــ ــــــ إ يــــــؤدى ال ــــــاص ا والقطــــــاع امعــــــات ا ن بــــــ ات الــــــشرا ــــــ الوضــــــع
ــــ التكنولــــو التطــــو ومواكبــــة ــــار بت إنتــــاجالعــــالم،رو ــــستطيع ال امعــــات ا أن أبحــــاثكمــــا

ـــا د موا وانخفـــاض ـــاص ا بالقطـــاع ـــا عالق ضـــعف ب ـــس عاليـــة تكنولوجيـــا واقتنـــاء رمتقدمـــة
البحـــثاملال نفقـــات ـــل لتمو مـــة الال ـــزيـــة عالقـــات.العل ـــ النمـــوذج ـــذا فـــأن الـــشديد ولألســـف

ح ية العر امعات ا معظم السائد و يزال ال اص ا بالقطاع امعات   .نا
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الوضـ    حاليـاأما املطبـق ـو و املحـيط واملجتمـع ـاص ا بالقطـاع امعـات ا شـراكة ـ ديـد ا ع
العــــا دو مختلــــف ــــلـــ إ التعــــاو مجــــرد مـــن العالقــــة ــــذه انتقـــال ــــ ع يقــــوم فإنــــھ املتقدمـــة نلم

توضــيحھ سـبق كمــا ن الطـرف ن بـ كة املــش ع واملـشا البحــوث إجـراء ـ الفعالــة الـشراكة رتحقيـق
التجـ عــض عـرض قـةعنـد الو ــذه ـ ــاص ا بالقطـاع امعــات ا لعالقـة ــة النا ب را حيــث، ر

ا شـر امعـات ا مـن العديد شأت ـاأ عالق وتنظـيم ـز بتعز تقـوم اسـتقاللية وذات ـا ل مملوكـة ت
ــــ العلميــــة ب والتجــــا بحــــاث ــــل لتمو إضــــافية ماليــــة د مــــوا وجــــذب وتنميــــة ــــاص ا ربالقطــــاع ر

امعات   .ا

 النتائــــج :-  

ــاصمـن ا والقطـاع امعـات ا ن بــ الـشراكة ال وأشـ ميــة وأ لطبيعـة الـسابق العــرض خـالل
م ستفادة النتائجوجوانب استخالص أن ا يمك   :التاليةا

 أمـام ـة دا و وقراطيـة الب العوائـق الـة إ ـ إ امعـات ا س تتمثل ة م ة ضر رناك ز ور
القطاع مع قيقية ا الشراكة اصتفعيل   .ا

 ــاص ا القطــاع مــع ا شــراك جــراء مــن امعــات ا ــ ع عــود ــ ال الفوائــد مــن العديــد نــاك
مــص تنميــة ــا خــاللزأبر مــن ــادي ــا أدا تفعيــل مــن ــا تمك امعــات ل جديــد ــل تمو ادر

ــــشاءات و ات ــــ والتج ــــ العل البحــــث ــــل تمو ــــ ــــاص ا القطــــاع مة امعـــــات،مــــسا با
ف تباط ا التطبيقيـةروتحقيق البحـوث إجـراء خـالل مـن والتطبيقـي ـادي انب ا ن ب عال

م ـــــ امعــــــات ا لطـــــالب ـــــ العل ب التطبيقيــــــةروالتـــــد م ا ـــــا م ـــــ ين ممــــــا عمـــــال رنظمـــــات
عد العمل سو م التحاق فرصة من د يز التا مقو  .تخرج

 مـــــــــع الـــــــــشراكة جـــــــــراء مـــــــــن عمـــــــــال منظمـــــــــات ـــــــــ ع عـــــــــود فوائـــــــــد عـــــــــدة امعـــــــــاتنـــــــــاك ا
ــــا ا زأبر امعــــةحــــصول ا مخرجــــات مــــن املتخصــــصة ة ــــشر ال ــــوادر ال مــــن ــــا احتياجا ــــ ع

نتا من ستفادة نتاجيـةو باملجـاالت واملتعلقـة امعـات ا ـ املنجـزة التطبيقية بحاث ئج
ــــــاص ا القطــــــاع ملنظمــــــات الواقــــــع. والتطبيقيــــــة ــــــ إ امعــــــات ا ــــــ ديثــــــة ا املعرفــــــة ونقــــــل

رالتطبيق تطـو أو جديـدة عمـل وطر أساليب أو جديدة منتجات ار ابت ا م ستفادة و قي
ق عمل وأساليب قائمة  .ائمةمنتجات

 ــــــاص ا والقطــــــاع امعـــــات ا ن بــــــ العالقــــــة ال أشــــــ أو وســــــائل البحــــــوث تنـــــوع مجــــــال ــــــ عت و
ع ومنظمـات امعـات ا ن بـ التعـاو جوانـب ـم أ مـن التقنيـة الـصبغة ذات مـالنالتطبيقيـة

خــــالل مــــن ن وذلــــك بــــ كة مــــش تطبيقيــــة وأبحــــاث ع مــــشا ــــ شــــراكة عقــــود إجــــراء رعمــــال
املعرف نقل دف ن ـالطرف ـ العم التطبيـق ـ إ امعـات ا ات ومخت ومعامل أقسام من ة

 .عمالقطاع

 ن بـــــ املأمولـــــة الـــــشراكة تحقيـــــق أمـــــام حـــــائال تقـــــف ـــــ ال ات والـــــصعو العقبـــــات عـــــض نـــــاك
ً

امعــــا والتوعيــــةا قي ــــسو ال انــــب با امعــــات ا تمــــام ا عــــدم ــــا أبر ــــاص ا والقطــــاع زت
امعات ا ومخرجات شطة بأ ـاملجتمعية ع ا قـد ومـدى ا وتخصـصا ا وخـدما ا رامج رو

البحث ق طر عن عمال ومنظمات املجتمع مشكالت رحل منظمـات ،والتطو ثقـة وضعف
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امل مـــن امعـــات ا بمخرجـــات ـــاص ا اســـاتالقطـــاع والد بحـــاث و امج ـــ وال ة ـــشر ال ات رـــا ر
م ملنظما ا بفائد ا اقتناع وعدم  .العلمية،

 ا مـــــن العديـــــد والقطـــــاعنـــــاك امعـــــات ا ن بـــــ للتعـــــاو ـــــة النا يـــــة والعر العامليـــــة ب نلتجـــــا ر
امعــات ا ن بــ فعالـة شــراكة ـز عز و إقامــة ـ محليــا ـا م ســتفادة و ا اسـ د يمكــن ـاص را

السعوديةومنظمات ية العر اململكة  .عمال

 ـــــــــ ا القطـــــــــاع ن بـــــــــ الـــــــــشراكة لنجـــــــــاح ـــــــــة املطلو العناصـــــــــر أبـــــــــر أن اســـــــــة الد ت ـــــــــ زأو اصر
ـ الـشراكة، ـذه ـل لتمو ال أش ثالثة ناك أن ات وقد ل، التمو إتاحة و امعات وا

والعقود واملنح عات  .الت

 أ ــــ إ اليابانيــــة ــــة التجر حــــو التحليــــل نتــــائج نتــــائجلـــش ت أحــــر قــــد معينــــة آليــــات نــــاك زن
البحـــوث ـــ تمثلـــت امعـــات، وا ـــاص ا القطـــاع ن بـــ الـــشراكة إنجـــاح ـــ كةإيجابيـــة املـــش

العل البحث وكرا التعاقدية،  .والبحوث

 املطبـق ـو و املحـيط واملجتمـع ـاص ا القطـاع مـع امعات ا شراكة ديد ا الوضع يقوم
العــــالم دو مختلــــف ــــ ــــلحاليــــا إ التعــــاو مجــــرد مــــن العالقــــة ــــذه انتقــــال ــــ ع ناملتقدمــــة

ا ع واملــشا البحـــوث إجـــراء ــ الفعالـــة الـــشراكة نرتحقيــق بـــ كة نملـــش ـــشأت .الطــرف أ حيـــث
بالقطـاع ـا عالق وتنظـيم ـز بتعز تقـوم اسـتقاللية وذات ـا ل مملوكة ات شر امعات ا عض

ــــــــ لتمو إضـــــــافية ماليــــــــة د مــــــــوا وجــــــــذب وتنميــــــــة ـــــــاص ــــــــرا العلميــــــــة ب والتجــــــــا بحــــــــاث رل
امعات  .ا

 ام ا ن بــــ الفعالــــة الــــشراكة بــــھ م ــــس أن يمكــــن الــــذي الــــدو توضــــيح والقطــــاعريمكــــن عــــات
جوانب عدة خالل من العا التعليم جودة تحقيق اص اا  :زأبر

 ـشاءات و ات ـ والتج ـ العل البحـث ـل تمو ـ اص ا القطاع مة ـمسا ع امعـات با
ـ امعـات ا ـو ـادي ـا أدا تفعيـل من ا تمك امعات ل جديدة ل تمو مصادر نتنمية

أك أصبحت ديث ا ـالعصر ـا وأبحا ا ع ملـشا ـل التمو ـادة و ـا د موا لتنميـة راحتياجـا زر
ً

الكب التوســع حركـة يجــة ن امعــات ا ـذه ل ــومي ا ــل التمو كفايـة عــدم أو تراجــع ــظـل ــ
قطاعــات ن بـ جتماعيــة ـات ولو ــ غ و قتـصادية مــات عـض وحــدوث العـا زالتعلـيم

ذاتھ التعليم قطاع وداخل يةاملجتمع العر اململكة ا وم الدو من  .السعوديةلالعديد

 يــؤدى امعــات ا ــ اســية الد ات واملقــر امج ــ ال وإعــداد صــياغة ــ ــاص ا القطــاع رإشــراك ر
ت ـــ ســـوإ ملتطلبـــات مواكبـــة ـــا وجعل ات واملقـــر امج ـــ ال ـــذه جـــودة ن قحـــس التـــاالعمـــل،ر و

امل ة شر ال وادر ال من امعات ا مخرجات منظمـاتمالئمة ومتطلبات الحتياجات تخصصة
 .عمال

 اص ا والقطاع امعة ا ن ب الشراكة مجال واملحلية العاملية ود   :ا

امعــــ  ا ن بــــ الــــشراكة العــــالمعــــد دو ــــا ــــتم ــــ ال املجــــاالت أحــــد نتاجيــــة واملؤســــسات لة
التنميـــــة تحقيـــــق ـــــ ـــــا مي أل وذلـــــك ســـــواء؛ حـــــد ـــــ ع والنـــــامي ـــــا،املتقـــــدم ملجتمعا قتـــــصادية

نتاجيـــة واملؤســـسات امعـــة ا ن بـــ للـــشراكة العامليـــة والنمـــاذج التطبيقـــات مـــن العديـــد نـــاك و
الــــشرا مجــــاالت إن حيــــث ـــاملختلفـــة؛ ــــو ت فقــــد متعــــددة، ـــا بي الــــنظم: نكة ر تطــــو الــــسياسات،
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بــــــرام ر تطـــــو ، ــــــ امل نمـــــاء ب، التــــــد بـــــرامج ة، دا التعليميــــــة، امج ـــــ روال ــــــدماتر ا التعلـــــيم، ج
املتقدمة التكنولوجيا يعاب اس ، املا الدعم   . جتماعية،

مثـــــل ــــــة، النا الـــــشراكة نمــــــاذج مـــــن العديــــــد نـــــاك ــــــا أمر ـــــ د: و ســــــتانفو جامعـــــة ــــــة رتجر
Stanford Universityــ وال عـــن، ة املتطــو للتكنولوجيــا و الــسلي وادي يد ــش ــ با ســـ رانــت ن

ً

مراكــــز تحــــالف ـــق ــــذاطر ل ــــان وقــــد نتاجيــــة؛ املؤســــسات مــــن العديــــد مــــع امعــــة با البحــــوث
إنتاجــــھ يئــــةالــــوادي وأعــــضاء ــــ خر ــــ ع ــــا أعمال ــــ عتمــــد ات شــــر عــــدة ــــق طر عــــن ــــ املتم

بجامعـــة س درالتــد صRichard،2002(رســـتانفو لي). 1م، نيـــوأو جامعـــة ن بـــ  Theروالــشراكة
University of New Orleansمجمو ن دفو ال ، املح املجتمع قائمة صناعة مؤسسات عة

مؤســــسات ــــد تز الــــشراكة مــــن ــــ بالتكنولوجيــــاوالرئ لــــة املؤ العاملــــة بــــالقو ــــ املح ىاملجتمــــع
ــــا يحتاج ـــــ ال بمقاطعـــــة. املتقدمــــة املجتمــــع ليـــــات ن بــــ ـــــIuinoisوالـــــشراكة ديـــــد ا ع ومــــصا

الــشراكة. Northwest Iuinoisمقاطعــة مــن ــدف نال ــ لإلدا ــ امل داء ات مــستو ن تحــس رــو
ل تتو حيث ديد ا ع مصا ن ـالعامل امل لإلنمـاء برنامج تنظيم املجتمع ـميات اسـتطالع.ل

س التـــــد بـــــرامج ـــــ س ئــــ ك كـــــشر املجتمـــــع ليــــات اســـــتمرار ميـــــة أ ــــ ع أكـــــد ن للمتـــــد رالــــرأي ر ر
)Tibbets،1995ص   ). 1م،

التكنو   اضن ا تحقيـقونموذج ـ إ ـدف ـ ال النمـاذج ر أشـ مـن ـو و ن، أوسـ جامعـة لو
قتـصادية التنميـة تحقيـق دف ، العل البحث مجال نتاج وقطاع امعة ا ن ب نالتعاو

ـــ امعــات ا دو ــز عز و الــصناعة، مجــال ــ امعيـــة ا واملبتكــرات البحــوث توظيــف خــالل رمــن
ا ل ي تمو   )21صم،1996سيد،(. الذا

ــا،  ف الــشراكة ســة مما تمــت ــ ال الــدو أوائــل ومــن الــشراكة، ــ ائــدا املتحــدة اململكــة عــد رو لر
ً

ومـة ا قـدمت ـا بموج ـ وال اصـة، ا ـل التمو ة مباد سياسة ب ب ا ف الشراكة بدأت رحيث
ثما ســـ أجـــل مـــن ـــاص، ا للقطـــاع ـــوافز وا يالت ـــس ال يطانيـــة العامـــال ع املـــشا ـــ ـــدأرر و ة،

عـام ـ نجل القتال نفق ع بمشر ة املباد يتطبيق و ع1987ر املـشا مئـات تنفيـذ ذلـك عـد وتـم رم،
ة املباد ذه صGunnar and Ezekiel،2003(ربموجب   ).440-432م،

ـــ يتم كمـــا ة، ـــضر ا املنـــاطق وتحـــديث ر تطـــو ـــ ع ه ـــ ك ب الـــشراكة نمـــوذج ـــ يتم ـــسا فر ـــ و
بالـــسياسةبا ـــتمامـــھ مـــا م ا دو ـــشاركية ال ع املـــشا علـــب ـــ وال خاصـــا، تمامـــا ا جتماعيـــة

ً ً ً ً
ر ر

ــــ عفـــو ل ـــش ـــشأ ت أن مكـــن و ، جتمـــا ـــسيج ال مـــن جـــزء ـــسا فر ـــ والـــشراكة ـــا، يتحقيق
؛مثـل ـدمات ا ومرافـق املجـاالت مـن العــا: العديـد التعلـيم مؤسـسات إحـدى ن بـ شـراكة وجــود

عـــدة لمـــع مملوكـــة يوميـــة ف بنـــاءـــ ـــ ســـو واملد و املحـــر ك ـــشا ي حيـــث ـــاص، ا نلقطـــاع رن رر
املعنيـــــة واملعرفـــــة التقنيــــة ة ـــــ وا املــــال أس ـــــد و ب ف الــــ قامـــــت وحيــــث ، ـــــ التعلي ــــاج رامل
ــــق طر عـــن ــــ العل البنـــاء ر بتطــــو اديميـــة املؤســـسة تمــــت وا ن، خـــر مــــع التعاقـــد انيـــة وإم

ا احث و ا س   ).253-252م،صPierre،2004(رمد

واملؤســـــسات  امعـــــات ا ن بــــ التعـــــاو ر مظـــــا مــــن ـــــرا مظ ــــ التم مراكـــــز نمـــــاذج عــــد كنـــــدا ــــ نو
ً

و أونتــا جامعــة ــ عت و ــتUniversity of Ontarioرنتاجيـة، تب ــ ال امعــات ا ــ أك مــن بكنـدا
الكندية ومة ا صدت كما ، التم مراكز دوال) 204(حواربرامج املنمليو ـشاء إل كنـدي ـدر ز

واملؤسـسات الكنديــة امعـات ا ن بــ العالقــة تـدعيم ــدف املراكـز، ــذه غنيمــة،(الــصناعيةمـن
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ص.د جامعـــــة). 238ت، ن بـــــ شـــــراكة كنـــــدا ـــــ الـــــشراكة أمثلـــــة  Ryerson Polytechnicومــــن
Universityباسـم عـرف ـة تجا مؤسـسة مـع و أونتـا رـ ـت. T.Eaton Company of Canadaر تب

ف الـــشراكة البيــــعـــذه عمالـــة يــــل وتأ ب تـــد ــــ إ الـــشراكة ــــدف و بالعمـــل، التعلــــيم ـــط رلــــسفة ر
ــــ ال العمالـــة لتــــوف العمـــل ـــذا لاللتحــــاق فـــراد دافعيــــة ـــادة وكـــذلك و، أونتــــا ـــ زبالتجزئـــة ر

تطبيقــــي ـــ علي نـــامج ل معلوماتيـــة قاعــــدة بنـــاء تـــم ن ـــدف ال ــــذين ولتحقيـــق املنطقـــة ـــا تحتاج
ــلكـ م ن العــامل ــسب املنطقــة انــت ـ ال الفنيــة العمالــة تـوف عــن فــضال جديــدة وتقنيـات ات ا

ً
ر

ـــا إل بمـــس. حاجـــة الـــشراكة ع مـــشر  Ryerson Multimedia Distance Educationوعـــرف
System) .Fernandez،1997ص ،231.(  

حديثــ  رة ظـــا نتاجيـــة واملؤســسات امعـــة ا ن بـــ الــشراكة عـــد اليابـــان ـــاــ و يا، ـــس ة
ً

مـــن ن
ا و ـس العلـوم مدينـة ـشار إ ذلـك ر مظـا ـم عـامTsukubs Sclence Cityأ مـن1973ـ ـ و م،

ن بـ امـل الت وإليجـاد امعـات، وا الـصناعة ن بـ الرابطـة ن لتحس تجاه ذا املحاوالت ىك
الشراك أمثلة ومن ، العا التعليم مؤسسات إطار اص وا العام اليابانالتعليم   :ة

ـاص - ا القطــاع مــع ك املــش دعــم: البحـث بتقــديم اصــة ا الـصناعة القطاعــات تقــوم وفيــھ
ــود ا بتوحيــد ــاص ا الــصناعة وقطــاع ن ــامعي ا ن البــاحث قيــام مقابــل امعــات ل مــا

حـــوا دعـــم تـــم ولقـــد كة، مـــش بأبحـــاث عـــام) 1600(للقيـــام ـــ اليابانيـــة امعـــات با باحـــث
 .م1994

تؤ - ــ ال ليـفبحـاث والت الطلــب حـسب عمولــة ــا عل ألعــضاء: خـذ عمولــة إعطـاء يــتم حيــث
العلمية بحاث عمل القيام نظ الصناعية املؤسسات قبل من امعات با س التد ريئة

عـــام ـــ و ــة، توقيـــع1994املطلو تــم بقيمـــة) 2586(م بحثيــة ع ملـــشا رعقـــدا
ً

يـــن) 606( نبليـــو
امعا ل وصلت ي اليابانيةيابا  .ت

بات - وال ـ(املنح العل البحث القطـاع): كرا ات شـر ا تقـدم ـ ال املاليـة عـات الت ـ إ ـش
التعليميــــة ــــشطة ن تحــــس أو ــــ العل البحــــث ودعــــم ــــز عز غــــرض امعــــات ا ــــ ا ــــاص ا

اســـــات( الد الغرفـــــةرمركـــــز ـــــاض،والبحـــــوث، الر والـــــصناعية، ــــــة ت) 2008رالتجا أحــــــر زوقـــــد
امعاالشراك ا ن ب التوقعاتة فاقت ة نا نتائج اليابان اص ا والقطاع  .ت

للتكنولوجيـــا  يـــا مال جامعـــة تقـــوم يـــا مال دولـــة ــ التعلـــيم) U.TM(و ـــط مجـــال ـــ ائـــد ربـــدو ر ر
وميـــــة ا تقـــــوم كمـــــا التكنولوجيـــــة، املجتمـــــع احتياجـــــات وتلبيـــــة نتـــــاج، بمؤســـــسات ـــــام ا

ليـــــات ـــــشاء بإ يـــــة تتواكـــــاملال اتجامعيـــــة ـــــ بمتغ ـــــا ط ـــــدف التكنولوجيـــــة ات التطـــــو مـــــع رب ر
صIbrahim،1997(العـصر القطــاع). 121 ، مــع ر والتطـو نــھ ل يــة املال ـة التجر إجمــال مكــن و

ــي ــ ـاص التقنيــة،: ا ر لتطــو يــة املال الــشركة التقنيــة، عاليـة يــة املال الــصناعات مجموعــة
م ار، لالبت الوط الاملركز فتح ع   .العمليةتطبيقاتوشر

مجـــال   ــ ة ــ كب خطـــوات خطــت ــ ال يــة العر الـــدو مــن العديــد نـــاك ــي العر املــستو ــ لوع ى
مختلفة آليات خالل من اص ا والقطاع امعة ا ن ب العالقة   .توثيق

القطـــــاع  مــــع الـــــشراكة ـــــ ن الـــــص ــــة ـــــاص،تجر تحـــــوا عمليـــــة نية الـــــص امعــــات ا لأجـــــرت
لوإعادة ة كب لة العـامي منـذ ، ـ العل بالبحـث اصـة ا ـل1985لسياسات تحو ـدف وذلـك ،

ـــاص ا القطـــاع اك باشـــ قتـــصادية و الـــصناعة ـــ التطبيقـــات ـــ إ العلميـــة البحـــوث ــات اتجا
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العام و ا، عرف1988مع قومي برنامج إعداد ن الص عناصـرهTorch بــشرعت ـت ب وقـد ،
ث أساس ع سة مقوماتالرئ والثة ، العل بالبحث وض ال أجل من ة   :رمحو

 التكنولو بداع عمليات شيط وت ة  .تقو

 ا وتطبيقا العالية التكنولوجيا ر وتطو  .تنمية

 نية الص للمنتجات التكنولو املحتو فع و يع التص عمليات ر وتطو تحديث ىإتمام  .ر

برنــامج تنفيــذ ــ ع العمــل تــم املرTorchوقــد املــستو ــ نىع الـــص أقــاليم مــستو ــ وع ، ىكــز ي
التكنولوجيـــــــة، واملراكــــــز اضـــــــنات، وا ــــــدائق ا إقامـــــــة ــــــ التوســـــــع ــــــق طر عـــــــن وذلــــــك ، ىخــــــر

برنامج كز و اصة، ا ل التمو رامج و الصناعية،   : عTorchوالقواعد

بحاث .1 ق سو ع ك   .Commercialization of Scientific researchsال

التص .2 ر  .Industrializationيعتطو

العوملة .3 نحو  .Globalizationتجاه

خلـــق  ــ إ نـــامج ال أدى إقامـــة54وقــد ـــ ــ ون ـــسعينات، ال خــالل تكنولوجيـــة 465حديقــة
ر أكتــو ـ ح ـ2002حاضـنة العــالم ـ ي الثـا املركــز ن للـص حقــق ممـا عــدم، اضـنات، ا عــدد

ـــ ال أملانيـــا وقبـــل املتحـــدة، بحـــواالواليــات ي الثـــا املركـــز ـــ ع ـــع ت صـــل300انـــت و وحاضـــنة،
ـــــ إ التكنولوجيــــة ـــــدائق ا ـــــذه ــــ أقيمـــــت ــــ ال ات الـــــشر للـــــسو20,796عــــدد تقـــــدم قشــــركة

حـوا ات الشر ذه ل ع و التكنولوجيا، عالية ـ2,51منتجات ـم و ص، ـ الغالبيـةنمليـو
ــ دخـل مجمـوع بلـغ وقــد العاليـة، الت املـؤ ذو حـوايمـن ات الـشر ــي،115ذه أمر دوالر مليـار

ــــــا ع تــــــصدير13نــــــتج مــــــن ات الــــــشر ــــــذه اســــــب م لغــــــت و الــــــضرائب، مــــــن ــــــي أمر دوالر مليــــــار
حوا التكنولوجية العام18,6املنتجات اية و ي، أمر دوالر ع2001مليار مجموع بلغ وائدم

قياســيا قمــا التكنولوجيـة ــدائق ا ـذه ــ ات الـشر
ً ً

ــور و جديـدا،
ً

يــوان1193 مليــار150(مليـار
ـــــي أمر بتقـــــديم)دوالر تقـــــوم ـــــا، خاصـــــة ات شـــــر تمتلـــــك ن الـــــص ـــــ امعـــــات ا مـــــن والعديـــــد ،

نـــــاك فمــــثال امعـــــات، ا إطــــار خـــــارج عات املــــشر وعمـــــل ــــدمات، ا
ً

ا57و لـــــد ن بكــــ ـــــ جامعــــة
ات اشر م الدولة تمتلك عاطف،. (شركة30خاصة، ، او   .)2006يالش

ــــ ال بـــداع ثقافــــة تنميـــة ــــ إ ـــدف ــــ ال دنيـــة بــــداع مراكـــز شــــبكة توجـــد دن ـــ رو ر
ن بــــ فيمــــا التعــــاو ــــ إ إضـــافة واملنافــــسة، الــــدو والتعــــاو ة، املبـــاد ح ر عــــز ئــــة ب ــــ إ ند نـــس ن ر و ز

الــص والقطـاع البحــث بداعيــة،مجموعـات ـدمات وا املنتجــات ر تطــو ـ ع ــ ك وال ، عــدنا و
مــــن بــــھ املحــــيط ــــ املح للمجتمـــع قتــــصادية التنميــــة يع ــــ ـــ إ ــــدف الــــذي يــــو ا ياملرفـــق
عـــــن ثقـــــة املن ـــــار ف ولـــــدعم مـــــستدامة، بأعمـــــال للبـــــدء عمـــــال اد ر ـــــ إ الـــــدعم تقـــــدي وخـــــالل

قي ذات منتجـــــــات ر وتطــــــو عمــــــال، ع ا،ومــــــشر واســـــــتغالل ســــــواق ــــــ إ والتعـــــــرف مــــــضافة، مــــــة
طاق اواستخدام بمفرد الوقوف ع ة وقاد ياة ل قابلة أعمال ج وتخر ر، ما وظيفي موقـع.(رم

دنية، بداع راكز   ).1،ص2013ر
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مــــع  شـــراكة عالقـــات ن ــــو بت امعـــات ا مـــن العديــــد ت بـــاد الـــسعودية يــــة العر اململكـــة ـــ رو
املجتمع ـمؤسسات التم مراكـز ـشاء إ خـالل مـن سواء حد ع دمية وا اضـناتنتاجية وا

التطبيقية البحوث إلجراء شراكة اتفاقات وعمل   .التكنولوجية،

 اص ا القطاع مع الشراكة سعود امللك جامعة ة   :تجر

توقيــع    ــل بالتمو تقــوم ــ ال ليــة واملؤســسات ــاص ا القطــاع مــع الــشراكة اتفاقيــاتبفــضل
مـنمع ـ عـا17أك ـ ح وذلـك ـل نو جـائزة ـ ع حاصـل عاملـا

ً
مـع2010م اتفاقيـات وقعـت كمـا م،

البحــــث ـــ كرا برنــــامج امعـــة ا أطلقــــت كمـــا التخصـــصات، عــــض ـــ مرموقــــة عامليـــة جامعـــات
املجـــاالت، مـــن العديـــد ـــ كرســـيا ن خمـــس مــن ـــ أك ـــ الكرا عـــدد يبلـــغ أن املتوقـــع ومـــن ، ــ العل

ً

ت ــ ومؤســساتال ات شـــر أو أفــراد قبـــل مــن ـــاص ا ـــل التمو ــ ع ـــا أغل ــ ـــدفقـــوم و ليـــة، أ
مـن ـ أ الـذي الغـرض تخـدم ـ ال اسـات والد بحـاث ودعـم ، الـوط قتصاد لدعم نامج رال

ـ ة ـشر ال د للمـوا مثـل ثمار سـ و امعـة، ا مـع املجتمـع شـراكة ز عز وكذلك ، الكر رأجلھ
مـــــن امعـــــة مثـــــلا ســـــتخدام وأيـــــضا ـــــا، جميع املعرفـــــة مجـــــاالت ـــــ ن املتخصـــــص

ً
ـــــشآت للم

ذو مــــن ن البــــاحث أفــــضل اســــتقطاب ــــ إ باإلضــــافة ــــذا ، خــــر البحثيــــة د واملــــوا ات ــــ يوالتج ى ر
ـــ ع امعـــة ا عمـــل و م، ا ـــ خ مـــن القـــصو ســـتفادة وتحقيـــق متنوعـــة تخصـــصات ـــ ـــ ىالتم

الكفــــاءات مختلــــف ب وتــــد يــــل ثماررتأ اســــ ــــ ع الطلبــــة يع ــــ و ــــ العل البحــــث ــــ ع الوطنيــــة
ا م ف ةرمعـــــا ـــــ ســـــعود،.(ملتم امللـــــك جامعـــــة ـــــاض،(،)http;//www.ksu.edu.saموقـــــع الر يفة ـــــ

2007 .(  

 سعود بن محمد إلمام جامعة ة   : تجر

سـالمية، سـعود بـن محمـد مـام بجامعـة املعاصرة القضايا فقھ التم مركز يوجد كما
بيـ ـ إ تحتـاج ـ ال املـستجدة املـسائل ـ بالبحـث املركـز ـتم مـنحيـث وفـق ، الـشر ـا حكم ان

ف ظــــر عتبـــار ن عــــ يأخـــذ ــــ عل مـــن وفــــق ، الـــشر ــــا حكم بيـــان عتبــــار ن عـــ يأخــــذ ـــ وعل
ةواقعــــ املــــشو قــــدم و الــــسعودي، املجتمــــع ــــم ــــ ال بالقــــضايا خاصــــا تمامــــا ا ــــو و ــــا، ومآال رة

ً ً

خد أو ية ــــ مؤســــسات أو ات شــــر أو ف مــــصا مــــن ليــــة و وميــــة ا ــــات ــــا،رل غ أو ميــــة
ش و نقـاش وحلقـات ات دو مـن يقدمـھ مـا خـالل مـن م كفـاء فع و ن الباحث ب تد م س رو ور ر ر

وندوات ا. (عمل رو ،ز العا التعليم ص2012ة ،26.(  

 بحاث د ومعا السعودية امعات ا مع والشراكة التفاعل سابك شركة ة   :تجر

ساســــــية للــــــصناعات الــــــسعودية عــــــالموا) ســــــابك(الــــــشركة ــــــ الرائــــــدة ات الــــــشر مــــــن حــــــدة
ـــــات، والكيماو ســـــمدة، املـــــواد. واملعـــــادنوالبـــــوليمرات،صــــناعات ـــــذه ـــــد بتو اتروتقــــوم لـــــشر

العالم ا عل عتمد ال املنتجات ذه ستخدم   .ىأخر

شــركھ وســط) ســابك (ان الــشر منطقــة ــ ابحــة عامــة مة مــسا شــركة ــ قأك تحقــق. ر وقــد
يجــــــ ن النجــــــاح أمــــــوـــــذا ثالثــــــة ــــــ ع ــــــ ك ال أفــــــضل: رة تطبيــــــق محليــــــة، ات مــــــشار ــــــ مة املــــــسا

طموحـة اتيجية اسـ وتطبيــق امج، ـ وال العـالالتقنيـات يجـة. للنمــو العالمــةلــذلك،ون أصـبحت
لشركة ة سـواء) سابك(رالتجا حـد ـ ع ا م ومـسا ـا ائ لز ـودة ا ضـمان ـشاء. عالمـة إ تـم وقـد

والت لألبحــاث ســابك عــاممجمـع التعــاو1991قنيــة ــذا أطــر تفعيــل ــ وفعــاال ا ــ كب ا دو نولعــب
ُ ً ً ً

ر
والتطـــو البحــــث متطلبــــات ـــم تف خــــالل مــــن نوذلـــك البــــاحث مــــع املثمــــر والتفاعـــل أعمــــق ل ــــش ر
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امعـات ا ـ البحثية ات ـا) سـابك(وحاليـا. وا م عـدة بـرامج خـالل مـن امعـات ا مـنح: تـدعم
املـؤت حضو منح البحوث، ـردعم تخـرج ع مـشر ألحـسن سـابك جـائزة العلميـة، ـ الكرا ومرات،

و امعــــــات با ات ــــــ مخت ــــــ وتج بنــــــاء الكيميائيــــــة، ندســــــة شــــــاملة،ال اتفاقيــــــات بحــــــاث، مراكــــــز
من أك وجود املحددة، العقود ة، شا س دمات ا100را سنو ومدعم قائم ع مشر

ً
  .و

ا  ن بــــ ات لــــشر ــــة نا أخــــر دوليــــة نمــــاذج ــــاىنــــاك م ــــاص ا والقطــــاع نمــــوذج: امعــــات
مر املتحـدة بالواليات نيل و جامعة نموذج املتقدمة، ونيات لك شـركةرشركة ـة تجر كيـة،

Lucideus، ـــ ك ب نيـــا اليفو جامعــة نمـــوذج للتقنيـــة، املتقــدم ي ـــو ال ـــد املع نمــوذج نـــد، ال رــ ر
مـــــــستو ـــــــ ع ـــــــة نا علميـــــــة ات لـــــــشرا أمثلـــــــة نـــــــاك أن نىكمــــــا بـــــــ للـــــــشراكة ـــــــي، العر لـــــــيج ا

ز عبــدالعز امللــك مدينــة ن بــ الــشراكة الــسعودية، ــ ــا وم الــصناعة، وقطــاع امعــات KACSTا
الــــــسعودية امعـــــات وا اديميـــــة واملؤســـــسات ــــــو ام أ ن بـــــ والـــــشراكة ــــة، ـ دو ات 120(روشـــــر

عــام ــ عا مـشر
ً

احــ)م2002و و قــابوس الــسلطان جامعــة ن بــ التعــاو ــا وم و، للمعرفــةن مــسقط ة
Knowledge Oasis Muscatن بـ التعــاو ـا وم نKISRن، بــ والتعــاو يـة، و ال ول ــ الب نوشــركة

وشـــركةجامعـــة نــــتIBMزايــــد لإلن ـــي د مدينــــة ـــ ــــي و لك بـــداع ،Smart Squareومركــــز
ات الــشر ــذه ولكــن ملنيــوم، ع ومـصا ول ــ الب ات شــر عــض و ات مــا جامعــة عـاو رو ــستن ل

ونوعا كما افية
ً ً

حسن،. ( خالد ، ر ر   ).2010يا

إلقامـــــ عت ســـــا العـــــالم دو مـــــن العديـــــد فـــــإن ســـــبق مـــــا ضـــــوء ـــــ رو امعـــــةل ا ن بـــــ ات شـــــرا ة
غرضـــا نــاك أن القــوم يمكـــن ذلــك ومــع ليـــات، مــن العديــد خـــالل مــن املجتمعيــة واملؤســسات
ً

القــو تنميــة ـــو و الــشراكة، حولــھ تتمحــو واحــدا ــسا ىئ ر
ً ً

قتـــصاديةر التنميــة وتحقيــق ة ــشر ال
املــ مـن العديــد ـل ــة نا وســيلة عـد الــشراكة أن ـ إ باإلضــافة جتماعيـة، وتحقيــقو شكالت

الشراكة أطراف داف   . أ

  اص ا والقطاع امعات ا ن ب الية ا الشراكة انيات وإم   :واقع

ــــ  عمــــال ومنظمــــات امعــــات ا ــــ ع ن يتعــــ أنــــھ الباحثــــة وتقبــــلىتــــر ــــم تف أن مــــر بــــادئ
امعــــات ا ن بــــ الــــشراكة ــــز عز و ر لتطــــو ح ــــ مق نمــــوذج أي تنفيــــذ عنــــد فيــــھ تقــــف الــــذي ــــان امل

ا ووالقطــــاع املرحلــــة طبيعــــة مــــع ليتــــواءم امعــــاتــــاص، ا لــــدى ــــو ي أن ــــان بم ميــــة نمــــن
إ عمال عنومنظمات ومعلومات   : حصائيات

اململكــــة - انيــــات بإم معرفتنــــا عمــــق ــــامــــدى د وموا الــــسعودية يــــة واملعرفيــــةاملاليــــة،رالعر
ة شر وال  .والفنية

للدولة - اتيجية س طة ا داف أ الشراكة من ديدة ا املرحلة تأث  .مدى

عمليــــــــة - ة إلدا اململكــــــــة جامعــــــــات ــــــــ مــــــــة الال ات ــــــــ ا تــــــــوافر رمــــــــدى املحدثــــــــةز الــــــــشراكة
شودة  .وامل

الع - أو لفـــــة الت ـــــ املتوقعـــــة ات الـــــشراكةرالوفـــــو نظـــــام ـــــ إ نتقـــــال عنـــــد املتوقعـــــة وائـــــد
شود وامل  .املحدث

عمال - ومنظمات امعات ا التنظي ل ي ال ع شود امل الشراكة نظام تأث  .مدى
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تحديــــ - خــــالل مــــن عمــــال ومنظمــــات امعــــات ا د مــــوا ن مخــــز رجـــرد املعرفيــــةو صــــو لد
أس قــــوة مــــدى وتحديــــد والقــــوة الــــضعف نقــــاط املاديــــةروتحديــــد د واملــــوا ــــشر ال راملــــال ي

بنجاح الشراكة عملية لقيادة املتوافرة والفرص ة، شر  .وال

باســــــتمرار - ر التطــــــو عمليــــــة ــــــ لتحف وذلــــــك املتقدمـــــة الــــــدو ــــــ التنافــــــ ن املخــــــز لجـــــرد و
تت أن إما عمال ومنظمات امعات دخوفا ان بم ة الصعو من حيث تتقادم أو لطو ر

ا املعرفــــــة بــــــدو ــــــمنمعركــــــة ومعرفــــــة ن املباشــــــر ــــــ وغ ن املباشــــــر ن للمنافــــــس يــــــدة
ال؟ أم قائمة النجاح وعوامل الفرصة الت ما ل و م، انيا وإم م د زموا  ر

الـــسعودية امعـــات ا ن بـــ الــشراكة تفعيـــل لـــسبل ح ــ مق إطـــار وضـــع يمكـــن ســبق مـــا ضـــوء ــ
مراحلو ع أ ع طار ذا يقوم اص ا   :رالقطاع

مال -1 ــــم وف اســــة يحقــــقرد بمــــا للــــشراكة التحــــو لعمليــــة ديــــدة ا الــــسعودية ئــــة الب لمــــح
ة دا التنمية داف  .رأ

اص -2 ا والقطاع امعات ا ن ب حقيقية ة نا شراكة تحقيق تحديات ع  .التعرف

الشراكة -3 نظام إ التحو عملية نجاح املحدثلكيفية ديد  .ا

ا -4 ن بــ ومحـدث جديـد شـراكة نظــام وحمايـة صـناعة ــاص،كيفيـة ا والقطـاع امعـات
والكيفيــــة ســـاليب أيـــضا ح ـــ املق طـــار عكــــس كمـــا ـــة، دا التنميـــة ـــداف أ يحقـــق

ً
ر

ــل ـ املحـدث ديـد ا النظـام ـ إ ندسـة ال إعـادة عمليـة إتمـام مـن الدولـة تمكـن ـ ال
ب كما وذلك قممراحلھ ل  : التا) 1(رالش

  

  

 

  

  

  

  

  

  

ل بدايات مع اململكة مـعشرعت الـشراكة لتفعيل طوات ا من سلسلة اتخاذ الثالثة فية
عات ومـــشر بـــرامج وإطـــالق قتـــصادية، ة ثما ســـ ـــا أنظم تحـــديث شـــملت ـــاص، ا والقطـــاع ر
ب، والتـد التعلـيم بنوعيـة تقـاء ـ إ املـستمر والـس الوطنيـة ة شر ال وادر ال يل لتأ رمتعددة ر

مؤســــــــــ مـــــــــــن العديـــــــــــد لــــــــــة ي إعـــــــــــادة قتـــــــــــصاديكــــــــــذلك بالـــــــــــشأن العالقــــــــــة ذات الدولـــــــــــة سات
ـا، أتمت ـ ع والعمل ومية ا جراءات ر لتطو املة مت منظومة وضع والبدء ، ثمار س يو
خطـــــط ــــ تب جانــــب ــــ إ عــــام، ل ــــش ـــــومي ا القطــــاع وأداء ــــدمات ا مــــستو ــــ ع ىلتــــنعكس
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الب ر بتطو تتعلق لطموحة ساسية ات والتج ومعالتحتية املختلفة، اململكة مناطق شمل
الــــسعودي قتــــصاد و الدولــــة، تبذلــــھ الــــذي الــــس التنمــــو نفــــاق و املتواصــــلة ــــود ا يــــذه
ــاص وا ــومي ا ن القطــاع ن بــ ــود ا امــل ت تتطلــب جديــدة مرحلــة أعتــاب ــ ع يقــف اليـوم

ات ا ن ب ات الشرا مستو عميق نوعيھىو نقلھ إلحداث العالقة قتصادذات خصائص
ـــ ع يرتكــز اقتـــصاد ــ إ امــل ال التحـــو وســرعة ـــة التنمو اململكــة ــداف أ يحقـــق بمــا لالــسعودي،

اقتـــــصاديا والواعـــــدة القطاعــــات ـــــ املـــــضافة القيمــــة سلـــــسلة ـــــ والتوســــع نتاجيـــــة، و الكفــــاءة
ً

السعودية،( نباء الة   ).2016و

 النتائج :-  

فيما اسة الد نتائج م أ عرض   :يريمكن

 ـة دا و وقراطية الب العوائق الة إ إ امعات ا س تتمثل ة م ة ضر رناك ز ور
اص ا القطاع مع قيقة ا الشراكة تفعيل  .أمام

 القطـــاع مــع الـــشراكة جــراء مـــن ماعــات ا ـــ ع عــود ـــ ال الفوائــد مـــن العديــد نــاك
مــــــ ــــــا تمك امعــــــات ل جديــــــدة ــــــل تمو مــــــصادر تنميــــــة ــــــا أبر ــــــاص ــــــازا أدا تفعيــــــل ن

ات ـــ والتج ـــ العل البحـــث ـــل تمو ـــ ـــاص ا القطـــاع مة مـــسا خـــالل مـــن ـــادي
بـ فعــال تبــاط ا وتحقيــق امعــات، با ـشاءات ممــارو والتطبيقــي ــادي انــب ا ن

عد العمل سو م التحاق فرصة من د يز التا و التطبيقية ات ا امل قين مر  .تخرج

 فوائد عدة ـاناك أبر امعات ا مع الشراكة جراء من عمال منظمات ع زعود
امعـــــة ا مخرجـــــات مـــــن املتخصـــــصة ة ـــــشر ال ـــــوادر ال مـــــن ـــــا احتياجا ـــــ ع ا حــــصول

باملجــــاالتو واملتعلقــــة امعــــات ا ــــ املنجــــزة التطبيقيــــة بحــــاث نتــــائج مــــن ســــتفادة
امل ونقــل ــاص، ا القطــاع ملنظمــات والتطبيقيــة امعــاتنتاجيــة ا ــ ديثــة ا عرفــة

عمـل وطـر أسـاليب أو جديـدة منتجـات ـار ابت ـ ـا م ستفادة و التطبيقي الواقع قإ
قائ منتجات ر تطو أو  .مةجديدة

 ن بــ املـأمو التعــاو تحقيـق أمــام حـائال تقـف ــ ال ات والـصعو العقبــات عـض لنـاك ن ً

امعـــــــات ا تمـــــــام ا عـــــــدم ـــــــا أبر ـــــــاص ا والقطـــــــاع امعـــــــات قيزا ـــــــسو ال انـــــــب با
ا وتخصــــصا ا وخـــدما ــــا رامج و امعـــات ا ومخرجـــات ــــشطة بأ املجتمعيـــة والتوعيـــة

ومنظمـــــــ املجتمــــــع مـــــــشكالت حــــــل ـــــــ ع ا قــــــد البحـــــــثرومــــــدى ــــــق طر عـــــــن عمــــــال ات
ـــاص ا القطـــاع منظمـــات ثقـــة وضـــعف ر، ات مخرجـــاتبوالتطـــو ـــا امل مـــن امعـــات را

اسا والد بحاث و امج وال ة شر العلميةرال  .ت

 والقطـاع امعات ا ن ب للتعاو ة النا واملحلية العاملية ب التجا من العديد نناك ر
محلي ا م ستفادة و ا اس د يمكن اص نرا ب فعالة شراكة عالقة ز عز و إقامة ا
ً

السعودية عمال ومنظمات امعات  .ا
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 الــــ لنجــــاح ــــة املطلو العناصــــر أبــــر أن اســــة الد ت ــــ زأو ــــاصر ا القطــــاع ن بــــ شراكة
ــــــذه ــــــل لتمو ال أشــــــ ثالثــــــة نــــــاك أن اتــــــ وقــــــد ــــــل، التمو إتاحــــــة ــــــو امعــــــات وا

والعقود واملنح عات الت  .الشراكة،

  ت أحــــر قــــد معينـــة آليــــات نــــاك أن ـــ إ اليابانيــــة ــــة التجر حـــو التحليــــل نتــــائج زـــش ل
ا وا ــاص ا القطـاع ن بــ الــشراكة إنجـاح ــ إيجابيــة البحــوثنتـائج ــ تمثلـت معــات،

العل البحث كرا التعاقدية، والبحوث كة  .املش

 ـــاص ا والقطـــاع امعـــات ا ن بـــ الـــشراكة ـــ ديـــد ا النمـــوذج املطبـــق–يقـــوم ـــو و
املتقدمــة العــالم دو مختلــف ــ لحاليــا

ً
التعــاو- مجــرد مــن الــشراكة ــذه انتقــال ــ نع

الب إجـراء ـ الفعالـة الشراكة تحقيق حيـثإ ن، الطـرف ن بـ كة املـش ع واملـشا رحـوث
مملوكـــ ات شـــر امعـــات ا عـــض ـــشأت وتنظـــيمأ ـــز بتعز تقـــوم اســـتقاللية وذلـــت ـــا ل ة

بحــــــــاث ـــــــل لتمو إضـــــــافية ماليـــــــة د مـــــــوا وجــــــــذب وتنميـــــــة ـــــــاص ا بالقطـــــــاع ـــــــا رعالق
امعات ا العلمية ب  . روالتجا

 ل ــــ العل ب والتــــد التطبيقيــــة البحــــوث إجــــراء يل منظمــــاترــــس ــــ امعــــات ا طــــالب
ال و التطبيقيــــة م ا ــــا م تنميــــة ــــ إ يــــؤدي ـــــسورعمــــال م التحــــاق فــــرص ــــادة قتــــا ز

م تخرج عد  .العمل

 ــــــ العل البحــــــث فــــــد ــــــ إ ــــــاص ا والقطــــــاع ماعــــــات ا ن بــــــ ــــــ البح التعــــــاو ريــــــؤدي ن
ي أعـضاء ات ـا وم ات ــ خ وتنميـة القـائم، ـ العم الواقــع مـن مـستمدة ئــةربموضـوعات

ن تحــــس التــــا و ، ــــادي و املــــادي م وضــــع ن وتحــــس امعــــات ا ــــ س جــــودةرالتــــد
والتد البح م  .رأدا

 التوصيـــات : 

ــاص ا القطـاع ومنظمـات امعـات ا ن بــ الـشراكة وتفعيـل ـز عز ــدف و البحـث نتـائج ـ ع بنـاء
ذه من ستفادة جوانب يحقق بما السعودية ية العر حاململكة ـ تق ن الطـرف لكـال الشراكة

التالية التوصيات   :الباحثة

 أن ة امعـــاتورضــر ا ـــ ن واملختـــص والقيــادات العـــا التعلـــيم قطـــاع ــ ع ن القـــائم ك ريـــد
مـــــا بي فعالـــــة شـــــراكة ـــــز عز و بنـــــاء وفوائـــــد ميـــــة بأ ـــــاص ا القطـــــاع ومنظمـــــات وميـــــة ا

يقــ وأن ن، الطــرف كــال ومخرجــات أداء ــ ع ا اســا ع ــوا بفاعليــة ه دو بــأداء طــرف ــل روم
الشراكة ذه   .تفعيل

 ا قيــام ة رورضــر وتطــو تفعيـــل ــ ا بــدو ــاص رامعــات ا القطــاع بمنظمــات ا مـــن شــراك
 :خالل

 وفـــــق واملؤســـــسات عمـــــال لرجــــال امعـــــات ا ـــــ العلميـــــة ــــ الكرا فكـــــرة ـــــ التوســــع
محددة ط  .وشر

 ـــــ ع امعـــــات ا وخــــدمات امج ـــــ ل الفعـــــال ق ــــسو وســـــائلال اســـــتخدام و واســـــع نطــــاق
 .متعددة
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 امعــات ا تقــوم مــنأن العمــل ســو غبــات و واحتياجــات متطلبــات وتحديــد اســة قبد ر ر
امعات ا  .مخرجات

 وفــــــــــق اديميــــــــــة ـــــــــا رامج و ا اتيجي وإســــــــــ ا ــــــــــداف وأ ـــــــــا ر امعــــــــــات ا تـــــــــصمم ؤأن
العمل سو ومتطلبات  .قاحتياجات

 ن بـــــ ط والـــــر ـــــ العم بـــــالتطبيق للطالـــــبتمــــام ـــــ العم والتطبيـــــق النظـــــر انـــــب يا
ل ام عمالا منظمات ا تحتاج ال التخصصية وانب  .ا

 ــاص ا القطـاع ــ ملمث الــشك س ولــ الفعــال مجــالس)عمــال منظمــات(شـراك ــ
امعات با العلمية قسام ليات ال ومجالس امعة  .ا

 والبحوث ات شا س مراكز دو رتفعيل متطلبـاتر وفق قيا سو ا وتوج امعات ا
ً

منمنظمات امج البحوث،عمال ية،وال ات،رالتد شا س اترو  .وا

 ــة معا ــدف ــ ال حــات واملق اء و والبحــوث اســات الد تقــديم ــ الفعــال ام رســ ر
املجتمع عمال منظمات ا تواج مشكالت أو قضايا  .أي

 ال البحــــــــــث نحــــــــــوتوجيــــــــــھ اديميــــــــــة ات املــــــــــستو مختلــــــــــف ــــــــــ امعــــــــــات ا ــــــــــ ــــــــــ عل
ــــذاتح ـــ ـــا دو أداء ـــ عمـــال منظمـــات ونجـــاح بالتنميـــة ـــوض ال رقيقمتطلبـــات

 .تجاه

 عمال منظمات ر تطو املتخصصة العمل ش و والندوات املؤتمرات  .ورإقامة

 منظمات قيام ة اصالقطاع) عمالورضر ـ) ا عز ا امعـاتربدو ا مـع ا شـراك ز
خالل  :من

 باملعلو امعــــــات ا ـــــد ــــــوادروتز ال مــــــن املنظمــــــات ـــــذه احتياجــــــات عــــــن ـــــة املطلو مــــــات
مــا ــ إ باإلضــافة ــا ف ــة املطلو ات ــا وامل ف واملعــا املتخصــصة ة ــشر رال مــن ر تحتاجــھ

العلمية والبحوث ات شا  .واملتخصصةرس

 العل البحث ل تمو مة امعاملسا  .اتا

 ش والــــــو املعامــــــل ــــــ تج ــــــ مة امجراملــــــسا ــــــ وال واملعــــــدات زة بــــــاألج البحثيــــــة واملراكــــــز
لتفعيل مة الال انات م ازو  .أدا

 لطالب التخرج ع مشا ل وتمو امعاتردعم  .ا

 ن واملبدع الطالبية شطة عض عاية و امعاتردعم  .ا

 ا ش و والندوات املؤتمرات الفعالة امعاتوراملشاركة ا تقام ال العمل عاي  .رو

 العلمية قسام و ليات ال عض وتج شاء إ مة امعاتاملسا  .ا

 خـــالل عمــال منظمـــات ــ امعـــة ا لطــالب ـــ العل ب التــد انيـــات إم يل ــس و رتــوف
ن ب ا عل تفاق يتم وضوابط نظام وفق الصيف ة نف  .الطرف
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 ا البحــــوث إجـــــراء يل ــــــــس العل ب والتـــــد منظمـــــاترلتطبيقيـــــة ـــــ امعــــات ا لطـــــالب
ـــسو م التحـــاق فــرص ـــادة التـــا و التطبيقيــة م ا ـــا م تنميـــة ــ إ يـــؤدي قعمــال ز ر

م تخرج عد  .العمل

 ـــــــ العل البحـــــــث فـــــــد ـــــــ إ ـــــــاص ا والقطـــــــاع امعـــــــات ا ن بـــــــ ـــــــ البح التعـــــــاو ريـــــــؤدي ن
وتنم القــــائم، ــــ العم الواقــــع مــــن مــــستمدة أعــــضاءبموضــــوعات ات ــــا وم ات ــــ خ ريــــة

ني تحـــس التـــا و ـــادي و املـــادي م وضـــع ن وتحـــس امعـــات ا ـــ س التـــد رئـــة
والتد البح م أدا  .رجودة

 ــا م امعـات با ر والتطـو البحـث ــشطة أل فعالـة دعـم أوجـھ بتقــديم ـاص ا القطـاع : قيـام
مت بحـــــــوث مراكـــــــز ر وتطـــــــو ـــــــشاء إ البحثيـــــــة، ع املـــــــشا عـــــــض ـــــــل الفعاليـــــــاترتمو خصـــــــصة،

التقنيةالعلمية، عالية املعملية زة ج توف ام س بحثية، ع ملشا جوائز  .رتخصيص

 لـدعم املتخصـصة التنميـة صـناديق غرار ع ر والتطو العل البحث لدعم صندو شاء قإ
اص ا القطاع شآت م لصا التطبيقية البحوث ع  .رمشا

 املرا عــــن معلومــــات قاعــــدة ــــشاء اإ با البحثيــــة والوحــــدات ـــــاتكــــز ا مــــن ــــا وغ معــــات
ـــــــا ط و ــــــا، وأعمال ـــــــا انا وإم ــــــا مجاال وتحديــــــد بحـــــــوث، مراكــــــز ــــــا يتـــــــوافر ــــــ ال راملحليــــــة

عمال  .بمنظمات
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