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 جامعة األزهر جامعة األزهر

 

�ر واقع  اسة "زالشراكة البحثية بجامعة �  "ميدانيةرد
  .محمود مصطفى احمد ،  دمحم يوسف مر'&% نصر،  1تج! دمحم ع!  دمحم عبد امل

  . جامعة األزهر،كلية التربية ، اإلدارة والتخطيط والدراسات المقارنةقسم 
  dr.abdel.motajali.8@azhar.edu.eg :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

 :املستخلص

اســة ا��اليــة إ�ــ� تحليــل واقــ �ــرع الــشراكة البحثيــة بجامر     �ــدفت الد ، مــن خــالل الوقــوف زعــة "
اســة املــن?< الوصــفي التحلي6ــ> بوصــفھ . ع6ــ� واقــع مقوما34ــا ا12تمعيــة، املؤســسية رواســتخدمت الد

اســة اســة ع6ـــ� نمــوذج التحليـــل  الرFــاE> .  راملــن?< "Dــسب لBـــدف الد  SWOT ركمـــا اعتمــدت الد
Analysisجية للشراكة الب با�1امعة؛ وعليھ فقد  حثيةرلتحليل واقع مقومات البYئة الداخلية وا�Wا

اسـة نمـوذ[> مـاكي\]   يتب^ـت الد َ  PEST لتحليـل البYئـة الداخليـة، ونمـوذج McKinsey 7S Modelر
جيــة للـشراكة البحثيـة با�1امعــة اســة إ�ـ� ضـعف املقومــات . رلتحليـل البYئـة ا�Wا ت نتـائج الد روأشـا ر

 pـــqعتr ـــر ؛ حيـــث� دعـــم املقومـــات xقتـــصادية، زا12تمعيـــة الداعمـــة للـــشراكة البحثيـــة بجامعـــة "
ـــة للـــــشراكة البحثيــــــة دو املعـــــدالت العامليـــــة َّالتكنولوجيـــــة، الـــــسياسية، الثقافيـــ ـــع البYئــــــة . ن أمــــــا واقــ

ت نتائج التحليل إ�� ضعف آليات دعم الشراكة البحثية با�1امعة من  رالداخلية ل�1امعة فقد أشا
اتحيث xس�pاتيجية، نظم العمل، الBي�ل التنظي��، القيم امل َوخلـصت . رش�pكة، العامل�ن، واملBا ُ َ

اســـة اء عينـــة الد اســة إ�ـــ� عناصـــر التحليـــل البي�ـــ� "ك�ـــp تــأث�pا �ـــ> الـــشراكة البحثيـــة، وفقـــا آل رالد ر ر
ً ً .

ة تحديـــد أولو�ـــات بحثيــة تلتـــف حولBـــا التخصــصات العلميـــة با�1امعـــة،  اســـة؛ بــضر روأوصــت الد ور
ِسن سياسات تحفز البـاحث�ن ع6ـ� الـشراكة البحثيـة

، تـضم�ن الBي�ـل التنظي�ـ� ل�1امعـة بوحـدات ّ
ابط والعالقات البحثية، Dشر  القيادات "�اديمية لثقافة الشراكة البحثية  ودعم بي�� لتوثيق الر ِ

ْ َ

�س با�1امعـــة مـــن خــــالل ت�نـــ�3م للـــنمط �دار الـــداعم لBـــا، صـــياغة قــــيم  يبـــ�ن أعـــضاء �يئـــة التـــد ر
ك املع(جامعيــة  نر�ــ>، التعــاو البي�ــ�، xتــصال املفتــوح، تقــدير  الــرأي رالعالقــات �Dــسانية، ال¢ــشا

ِيلتف حولBا م^سو¥ي ا�1امعة تدعم الشراكة البحثية با�1امعة) املقابل
ّ.  

     .املقومات xقتصادية، البYئة الداخلية ل�1امعة ،الشراكة البحثية: ال7لمات املفتاحية
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The Current State of Partnership Research at Al-Azhar 
University: A Field Study 
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ABSTRACT 

The study aimed at analyzing the current state of research partnership 
at Al-Azhar University, by investigating the status-quo of its societal, 
institutional, and individual components. The study adopted the 
descriptive analytical method as an appropriate method for the study 
aim. Also, it utilized SWOT Analysis model to analyze the status-quo 
of the internal and external environments of the university research 
partnership; Accordingly, the study adopted McKinsey 7S Model to 
analyze the dimensions of the internal environment and PEST model 
to analyze the external one of the university research partnership. The 
results indicated lack of the societal components that support research 
partnership at Al-Azhar University; the economic, technological, 
political, and cultural components of the research partnership is 
considered below global rates. As for the status-quo of university 
internal environment, the results of the analysis indicated the weakness 
of mechanisms that support university research partnership in terms of 
strategy, systems, organizational structure, shared values, Staff, and 
skills. The study concluded with the most influential elements of 
SWOT analysis on research partnership according to the views of the 
study sample. The study recommended the necessity of defining 
research priorities around which the university scientific disciplines 
converge, enacting policies that motivate researchers to participate in 
research partnership, including the organizational structure of the 
university with inter-support units to strengthen research relations, 
academic leaders should spread culture of research partnership among 
university faculty through their adoption of the supporting 
administrative style, formulating University values (human relations, 
knowledge sharing, inter-cooperation, open communication, 
estimating the opposite opinion) around which the employees to 
support research partnership.  
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  :مقدمة

rــشBد العــالم اليــوم تحــديات عــصر العوملــة، وxنفجــار املعر�ــ>، والتغ�ــp الــسر�ع �ــ> شــ§¦ 
�ا ع6ــــ� أداء  ا12ـــاالت xقتـــصادية وxجتماعيـــة والثقافيــــة والـــسياسية والتقنيـــة، وال§ــــ� رأثـــرت بـــدو

ادت مــن »1ــم العـــبء امللقــى �3ــا؛ "مـــر الــذي يفــرض عل�3ـــا إعــادة البحــث �ـــ> عل زوأدوار ا�1امعــة، و
ــــ]،  د والتنميــــــة xســــــ�pاتيجيات، والــــــسياسات، ونظــــــم التحف�ــ راملBنيــــــة املــــــستدامة، و�xتمــــــام بــــــاملوا

ات أعــضاء �س، و�xتمـام بــا�1ودة النوعيـة رال�ـشر�ة، وتطـو�ر قـد ا ًمحليــذلـك ومواءمـة  ر�يئـة التـد
ًوإقليميا وعامليا ً.  

اطرة التقــدم والر±ــ>، فقــد أ°ــ�ت مطالبــة بالبحــث عــن أســاليب وإذا �انــت ا�1امعــات قــ
نــة عاليــة �ــ> مواكبــة املتغ�ــpات ومتطلبــات البYئــة ا�2يطــة، تلبيــة الحتياجــات ا12تمــع  تكفــل لBــا مر

ً ً ً
و

تفــــاع حــــدة  ة أك�ــــp ديناميكيــــة، الســــيما مــــع ا روســــو العمــــل، وتحقيقــــا ملــــسئولي´3ا ا12تمعيــــة بــــصو ٍ ر
ً ق

  ).215م، 2016أحمد  امسBعلوان، (التنافس بي·3ا 

ِ½علن السياق؛ ذات و�>
ْ ُ

�ا  راليوDس�و عن تصو  Proactiveل�1امعـة بمـصط�¾ املستقب6> ّ
University،سـ¢باقيةx ــ> مالمحـھ والــذي تتحـدد  أو ا�1امعـة� <Ãمــع نالتعـاو عالقــات لتوثيـق الـس 
 ًاسـتعدادا ،مـشكال34ا املؤسـسات واس¢بـصار �ـذه أDـشطة وا�Wدميـة لتوجيـھ الـصناعية املؤسسات

ات لطرح     ).Abdullah, I. 1996, 12( م·3ا مواجB´3ا والوقاية أساليب لحو رتصو

ة عــــن  عالقــــة بحثيــــة ديناميكيــــة بــــ�ن طــــرف�ن أو أك�ــــp "روإذا �انــــت الــــشراكة البحثيــــة عبــــا
ٍ، قائمـــة ع6ـــ� أ�ـــداف بحثيــــة مـــش�pكة، بفBـــم �امـــل ل�افـــة xجـــراءات والتــــداب�p )أفـــراد، مؤســـسات( ٍ ٍ ٍ ٍ

ً

ــــ ــــتقاللية "طـــــــــــراف البحثيـــــــ ـــــــــ� اســـــــ ـــــــــاظ ع6ــ ــــــع ا��فــ ـــادل مـــــ ـــــأث�p متبــــــــ ــــــضمنة لتــــــ ـــا، ومتـــــ ٍة املتفـــــــــــق عل�3ــــــــ ٍ
ً

َّ، فإ3Îـا تـتم وفـق نمـوذج عمـل محـدد يبـدأ بـالتقييم xسـ�pاتيStobart, A. 2010, 12( <Í"(امل¢ـشاركة

ســالة املؤســسة، ي¢بعــھ التخطــيط ا�1يــد 12ــاالت الــشراكة، ثــم xتــصال الفعــال  َّلقــيم وأ�ــداف و َّ ر
34ا باألط  .Gole, W. 2014, 2)(رراف املعنية، فإبرام وتنفيذ بنود الشراكة، ثم حوكم´3ا وإدا

 وظــائف ا�1امعـة الــثالث، وفـق ا�1ـامÃ> تــصنف "داءع6ـ� الـرغم مــن أن معـاي�p تقيــيم و
�ع البحثيـة رإال أن التقيـيم "�ـم يكمـن �ـ> ال^ـشر العل�ـ� واملـشا

َّ )Chen, C. Y. 2015, 18 . ( وعليـھ؛
صـــبحت ا�1امعـــات مطالبـــة بمـــضاعفة جBود�ـــا �ـــ> ال�pك�ـــ] ع6ـــ� ا12ـــال البحØـــ�، ال ســـيما مـــع فقـــد أ

ً

لالتحو نحو التص^يفات العاملية ال§� تركز من ب�ن أ�م معاي��pـا ع6ـ� معـدالت xس¢ـشBاد البحØـ�، 
�Øالبح p�و�> ظل اعتمـاد Ûعـض التـص^يفات العامليـة . عدد الباحث�ن الدولي�ن با�1امعة، مدى التأث

اء  Ü مـــسوح �رع6ـــ)Times Higher Education World University Rankings (THE) 
Quacquarelli–Symonds World University Ranking (QS) ( ا�1امعــات �فإنــھ ليتحــتم ع6ــ

�xتمـام بمــا يز�ـد مــن سـمع´3ا بــ�ن ا12تمـع "�ــادي�� ا6�2ـ> والــدو�>، وال§ـ� تمثــل الـشراكة البحثيــة 
  )Liu, Z., Moshi, G. J., & Awuor, C. M. 2019, 27( .أ�م أعمد34ا

 أ�لوقد
َ د(عديدة جامعات الشراكة البحثية  تَّ  ، تو�و�ـو بكنـدا، الpqتـا بـإنجل�pارأوكسفو

�ــ> التــص^يفات العامليــة ) باليابــان ، 131"و�ـــ�، (م، وêــ> ع6ــ� التــوا�> 2021الحــتالل مراكــز متقدمــة 
، %)68.7(قتـــــصادي xدخل Dًــــسب مرتفــــع وفقــــا ملعيــــار الــــ و�ــــذا مــــا أتــــاح لBــــا تحقيـــــق. ًعامليــــا) 201

د�ــــا، %) 97.4(، %)60( �ــــ> موا �ا الفعــــال  رع6ــــ� التــــوا�>، مــــن خــــالل اســــ¢ثما ة Fنــــاء شــــرا�ات بحثيــــوَّر
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ـــــة ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ university-world/com.highereducationtimes.www.//https- (.نا�íــــــ
oxford-university/rankings.( 

ـــنغافو(لكمــــا دفــــع ذلــــك ح�ومــــات Ûعــــض الــــدو  ، �ــــ> ســــع�3ا لرفــــع الــــسمعة )ارالــــص�ن، سـ
ـــن ا�1امعـــــات لتحو�لBـــــا إ�ـــــ�  ـــة، إ�ـــــ� مـــــضاعفة تمو�لBـــــا لعـــــدد محـــــدود مــ ـــا ا���وميــ ـــة �1امعا34ــ ٍالدوليــ ٍ

نل �> ش�ل منح بحثيـة تحـث ع6ـ� التعـاو البحØـ�، ال سـيما وجاء معظم �ذا التمو�. جامعات عاملية
وجـاء . )Liu, Z., Moshi, G. J., & Awuor, C. M. 2019, 25( البحثيـة الدو�> مع مختلف املؤسسات

 ع6� معـاي�p يتـأثر معظمBـا بالـشراكة البحثيـة؛ إذ العامليةذلك العتماد معظم تص^يفات ا�1امعات 
فع السمعة البحثية، �ادة التعاو الدو�>، استقطاب ري^تج ع·3ا  �ادة الدخل و�نتاجية البحثية،  ن  ز ز

�Øالبح p��ادة Dسب xس¢شBاد والتأث   . زباحث�ن دولي�ن، 

�ر إحدى وإذا �انت تخـتص ب�ـل مـا ، وال§ـ�  �ـ> مـصر العـا�> التعلـيممؤسساتز جامعة "
�ر وFالبحوث ال§� تتصل 3öذا التعلـيم  وتقـوم بحفـظ ال�ـpاث �سـالمي ،زيتعلق بالتعليم العا�> �> "

اســـتھ وDـــشره، كمـــا ½ع�ـــ¦ ابط الثقافيـــة والعلميـــة مـــع ا�1امعـــات والBيئـــات العلميــــة  رود وبتوثيـــق الــــر
ــــة و"جن�يـــة ســـالة ، لــــYس �ـــذا فحـــسب؛ بــــل ½عتqـــ�pســـالمية والعرFيـ ســـالة عامليــــة جامعــــة ر  �ـــر  ر" ز

�ة مصر العرFية .(½ستمد عاملي´3ا من عاملية �سالم   )12، م2010،رجمBو

�ــــر منوطــــة بــــأدوار بحثيــــة محليــــة، وأخــــر عامليــــة،  ٍفــــإن ذلــــك ليؤكــــد ع6ــــ� أن جامعــــة " ٍ ىٍ ٍ
ٌ

ز
َّ َّ

ـــا  ة أعمــــــق تحقيقـــ ة "خــــــذ بمفBــــــوم الــــــشراكة البحثيــــــة ودعــــــم مقوما34ــــــا بــــــصو ًتفـــــرض عل�3ــــــا ضــــــر
ٍ ر رو

ــــر محـــــــال للمرجعيــــــة �ســـــــال �ــ ـــــيما Ûعـــــــد أن أصــــــبح " ــــالمية، السـ لرســــــال´3ا، وDــــــشرا لقيمBـــــــا �ســ
ً

ز مية ً
ســالة جامعــة . لالوسـطية �ــ> نظــر دو العــالم �افــة �ــررو�ــو مــا أكــدت عليــھ  العامليــة، ال§ــ� تحــتم  ز"

ع6ــ� ا�1امعـــة xنفتـــاح ع6ــ� مـــستحدثات العـــصر وxســتفادة مـــن ا�qWـــpات النا�íــة، ال ســـيما ال§ـــ� 
  تتفق وأ�ادف ا�1امعة

  : مش7لة البحث

فيعـــة بـــ�ن جامعـــات ا �ـــر بم�انـــة  ٍتنفــرد جامعـــة " رٍ ســـالة عامليـــة  ز ٍلعــالم �افـــة؛ ملـــا لBـــا مـــن  ٍ ر
ً

̂ـشاط -إ�� جانب مBم´3ا ال�pبو�ة والتعليمية-تحمل �> طيا34ا   تأ�يل ذو3úـا للمـشاركة �ـ> �ـل أنـواع ال
ات العلميـــة والتكنولوجيـــة ال§ـــ� ½ـــسBم �ـــ>  ســـالة �ســـالم ومواكبـــة التطـــو رو�نتـــاج والر�ـــادة ل^ـــشر  ر

�ة مصر العر.(تحقيق �ذه الرسالة   ) 12، مF،2010ية رجمBو

م ل�1امعـة، وال§ـ� تتجـھ ا�1امعـة مـن 2024-2019و�> س�يل ذلك تـم صـياغة ا�Wطـة البحثيـة 
ات التعـاو الـدو�> �ـ> مجـال البحـث العل�ـ�خاللBا وFقوة نحو  ن½عز�ـز مـسا ا�1امعـات �قليميـة  مـع ر

�ع الدوليــةب مخــتص فر�ــق عمــل ، ال ســيما Ûعــد تأســYسوالدوليــة ل ل��ــصو ط والتخطــيركتابــة املــشا
�ــــر تنــــافس ل��ــــصو ع6ــــ� "(ا امل^ــــسق الــــرئYس لBــــن، بحيــــث ت�ــــو عل�3ــــا لــــصا�¾ ا�1امعــــة لجامعــــة " ز

و¥ى  �ع الدولية بpqامج xتحاد "و راملشا ومع ذلك فإن �ناك نقاط ضعف ). 2021, " اليوم الساÛع-ر
اسة ا��اليةي½ع�p �ذا التوجھ وال§�   :ر س¢نطلق م·3ا مش�لة الد

با�1امعــــات الباحثيـــــن  عــــدد  إجمــــا�> مـــنكبـــــرال^ــــسـبة " ب ا�1امعــــة تحظـــىَّمـــن أنع6ـــ� الــــرغم  •
̂ـسـبة املـصر�ة  ، إال %)11.4(و %)12.5(عيــن شــمس ب^ــسـب و القا�ــرة �َ§ تل�3ــا جامعــ،%)15(ب

يــأ½ي �ــ> مــستو�ات �أحــد أ�ــم مقومــات الــشراكة البحثيــة 3öــا الــدو�>  البحØــ� معــدل �نتــاج َّأن
ة التعلــــــي( متدنيــــــة ا رو ــــث العل�ــــــ� ز غــــــم xمتــــــداد . )12-11، م2019،م العــــــا�> والبحــ ــــھ و ركمــــــا أنــ

َّإال أن ، ًمركزا) 39(�لية، واملراكز البحثية املتخصصة ) 84(ا�1غرا�> ل�1امعة، و½عدد �ليا34ا 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

461 

مــن إجمــا�> �نتــاج البحØــ� %) 0,5(زDــسبة "بحــاث املــش�pكة مــع القطــاع الــصناE> لــم تتجــاو 
 ).79، 2019ز�ر جامعة "(م2018-2013خالل الف�pة 

تفـاع حـدة الـصراع  • د املتاحـة لألقـسام "�اديميـة با�1امعـة، ومـا ي^ـتج ع·3ـا مـن ا ة املـوا رمع نـد ر ر
عل�3ـا، و½عميـق العزلــة "�اديميـة، و�يمنـة القــيم xقتـصادية ع6ـ� عمــل العديـد مـن "عــضاء، 

ت عبــد ا�،عبــد ا��ــافظ( يوتــدDي مــستو التنــافس التعــاوDي بيــ·3م دمحم ز�ــي، م، �2005ميــد و ثــر
ة مؤســــسية سYــــساعد Ûــــش�ل كب�ــــp �ــــ> )م2016ســــعد  ـــل الــــشراكة البحثيــــة بــــصو ر، فــــإن تفعيـ َّ

 & ,.Lee, S(يالتغلــب ع6ــ� معظــم �ــذه الــسلبيات بمــا تــوفره مــن تمو�ــل مــادي ودعــم معنــو
Bozeman, B. 2005, 673(ــصيةWوتوثيــق للعالقــات العلميــة وال� ، )Freshwater, D., 

Sherwood, G., & Drury, V. 2006, 296(سالة ا�1امعة   .ر، ال سيما الدولية بما يتفق و

�ـر، وال§ـ� تمثـ • ِفيما يتعلق بصو الـشراكة البحثيـة بجامعـة "
ّ

ز �ع البحثيـة املمولـة أحـد ر رل املـشا
�ع البحثيـــــــة  ،اأÛعاد�ـــــــ ــــشا ــــــشكالت؛ أولBـــــــا، قلـــــــة عـــــــدد املـــ ــــــدة مـ ـــا عـ ــــــ�ن مـــــــن خـــــــالل تحليلBــــ رفي¢بـ

عا بحثيـــا29( ًمـــشر ً ُ rعـــد و�ـــو مـــا). 67-61، 2019ز�ـــر جامعـــة "( م2021-2012الف�ـــpة خـــالل ) و َ ُ

�س با�1امعة نة Ûعدد أعضاء �يئة التد رقليال مقا ر
ً

ة املعلومـات و�حـصاء (ًعـضوا) 15054( رإدا
عات البحثيــة املعلنــة با�1امعــات ا�2ليــة كجامعــة عــ�ن شــمس )م2020 نـة Ûعــدد املــشر و، ومقا

ً
ر

عا بحثيا خالل الف�ـ) 140( ًمشر ً �يئـة مانحـة ) 19(نم بالتعـاو مـع مـا يقـرب مـن p2009-2021ة و
ًمحليــا ودوليـــا  ً)University, A. 2021 .( ،ع ًثانيـــا� رتقتـــصر ا�B1ـــات امل¢ـــشاركة �ـــ> اجـــراء املـــشا

�ر ع6� جBت�ن بحثYتـ�ن فقـط؛ إحـدا�ا أ�اديميـة البحـث العل�ـ� بمعـدل  زالبحثية مع جامعة "
عا بحثيــــا، و"خــــر تتمثــــل) 26( ىمــــشر ً ً و¥ــــي بمعــــدل و �ع بحثيــــة) 3(ر �ــــ> xتحــــاد "و ثالثــــا، . رمــــشا

ً

�1ل بأسـماء البـاحث�ن ولـYس ال�ليـات  �ع البحثية بالطاÛع الفـردي، حيـث ½ـ رت¢سم معظم املشا
�ع . واقــع بجامعــة عـ�ن شــمسيخــالف ملـا عليــھ ال�ــو ، وأو ا�1امعـة راÛعــا، ين�ـ� قلــة تكــرار املــشا ًر

ع البح�Ø أو ا�pqWات السYئة خالل إتمام لالبحثية ل�ل باحث عن صعوFة ا��صو ع6� و املشر
�ع  ع؛ و�ــذا مــا أكدتــھ املقابلــة ال�Wــصية املقننــة مــع عــدد مــن أ	ــ�اب املــشا رإجــراءات املــشر و
ع البحØــــ�  والبحثيـــة ب�ليـــة العلـــوم، والـــذي أظBـــر عـــدة مـــشكالت أ�مBـــا صـــعوFة ½ـــ�1يل املـــشر

�ــة ، �ــ> الوقــت الــذي تــم تكــر�م نظ�ــpه ربا�1امعــة واســتغراقھ ســتة أشــBر إلتمــام �جــراءات �دا
ع مـع  مقابلـة غ�ــp مقننــة (�اديميــة "وبجامعـة عــ�ن شـمس �ــ> اليـوم التــا�> مـن إبــرام عقـد املــشر

 ).م2021

اسة �> محاولة �جابة عن السؤال الرئYس التا�>   :رومن �نا يمكن صياغة مش�لة الد

�ر  <  ضوء أ:عاد التحل   يل الرAا@ ؟زما واقع الشراكة البحثية بجامعة �
  :التاليةالفرعية سئلة و�تفرع من �ذا السؤال الرئYس "

 ما "سس النظر�ة للشراكة البحثية با�1امعات واملراكز البحثية؟ .1

�ر؟ .2 جية �1امعة " زما واقع مقومات دعم الشراكة البحثية بالبYئة ا�Wا  ر

 �ر ؟زما واقع مقومات دعم الشراكة البحثية بالبYئة الداخلية �1امعة " .3

اسة حو عناصر التحليل البي�� "ك�p تأث�pا ع6� الشراكة البحثية؟ .4 اء عينة الد ًما آ ل ر   ر
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اسة   :رأ�داف الد

اســــة الـــرئYس �ــــ>   �ـــر ا تحليـــل واقــــعريتمثـــل �ـــدف الد �ــــ> ضـــوء أÛعــــاد زلـــشراكة البحثيـــة بجامعــــة "
<EاFمن خالل "�داف الفرعية "تيةوالذ يمكن تحقيقھ ، التحليل الر:  

ي ع6� �طار النظر للشراكة البحثية �> الفكر �دار املعاصرالتعرف -1   .ي

�رالتعرف ع6�  -2 جية �1امعة " زواقع مقومات دعم الشراكة البحثية بالبYئة ا�Wا   .ر

�رواقع التعرف ع6�  -3  .زمقومات دعم الشراكة البحثية بالبYئة الداخلية �1امعة "

اســـــة حـــــو عناصـــــر التحليـــــ -4 اء عينـــــة الد لالتعــــرف ع6ـــــ� آ ر ـــ� الـــــشراكة ر ًل البي�ـــــ� "ك�ـــــp تـــــأث�pا ع6ــ

  البحثية با�1امعة

اسة   رأ�مية الد

اسة ا��الية من جانب�ن اثن�ن �ما    :رتpqز أ�مية الد

اسـة واملــرتبط بالـشراكة البحثيــة ي اIJانـب النظـر- أ ر واملتمثــل �ـ> أ�ميــة املوضـوع الـذي ت¢ناولــھ الد
�ر، وال§� ½عتqـÛ pعـدا اسـ�pاتيجيا لز ًبجامعة " ً ْ ُ فـع تـص^يفBا الـدو�> ز ر�ـادة الـدخل املـادي ل�1امعـة، و

�س  ات أعـضاء �يئـة التـد سـال´3ا العامليـة، وتنميـة قـد ربـ�ن جامعـات العـالم، واملـسا�مة �ـ> تحقيـق  ر ر
ة التنافــــسية لBــــا ـــعًوFنــــاء عليــــھ، ي^ب�ــــ> . ر3öــــا، ودعــــم القــــد ، الــــشراكة البحثيــــة با�1امعــــة تحليــــل واقـ

  .ا ي�ء الفرصة الق�pاح Ûعض جواDي التطو�رللوقوف ع6� جوانب الضعف والقوة، بم

ـــاÃD> القــــرار بالوضــــع ا��ــــا�> للــــشراكة البحثيــــة    والــــذي يqــــpز �ــــ> اIJانــــب التطبيقــــي،- ب �ــــد صـ وتز
�ر، مما rساعد �> وضع آليات للتطو�ر بناء ع6� �ذا الواقع ًبجامعة "   . فيما Ûعدز

اسة   :رحدود الد

اسة �> ما ي6>    :رتتمثل حدود الد

ـــوم : ملوضـــــوعية اOJـــــدود ا -1 اســـــة ع6ـــــ� مفBــ ســـــمية " الـــــشراكة البحثيـــــة"راقتـــــصرت الد ة  ركـــــصو ر
�ـــر زمؤســـسية للتعـــاو البحØــــ� داخـــل وخـــارج جامعــــة " اســـة ع6ـــ� اســــلوب . ن ركمـــا اقتــــصرت الد

جية ل�1امعة  .SWOT Analysis رالتحليل الرFاE> للبYئة الداخلية وا�Wا

اسة ع6� عينة من أعض: اOJدود الRشرQة -2 �س با�1امعةرطبقت أداة الد  .راء �يئة التد

اسة ا��الية ع6� تقتصر: اOJدود امل7انية  -3 عBا الثالثةر الد �ر  بفر وجامعة "  . ز

STاسة من   وأدواUVا  رالد

اســــــة ـــفي للوقـــــوف-مــــــش�ل´3ا لطبيعــــــة ً وفقـــــا-راســـــتخدمت الد ــــ�  املـــــن?< الوصـــ ــــس  ع6ــ "ســ
ز�ــر بمــا rــساعد �ــ> الوقــوف للــشراكة البحثيــة، وتحليــل واقــع الــشراكة البحثيــة بجامعــة " النظر�ــة

ـــا داخــــل وخــــارج ا�1امعــــة، و�ــــ> ســــ�يل ذلــــك  ــ� واقــــع املقومــــات الداعمــــة لBـ اســــة ع6ــ راســــتخدمت الد
  :"دوات التالية
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�ـــر مـــن حيــــث ) 7S(ينمـــوذج مـــاكي\]  -1 زلتحليــــل واقـــع البYئـــة الداخليــــة للـــشراكة البحثيـــة بجامعــــة "
كعناصـــر محـــسوسة �ـــ> )  Systemsل، نظـــم العمـــ Structure، الBي�ـــل xStrategyســـ�pاتيجية(

ة(، Hard Sالنمـوذج  ات Staff، العـامل�ن Styleرنمـط �دا  Shared، القـيم املـش�pكة Skillsر، املBـا
Values  (محسوسة p� Soft S.   كعناصر غ

�ــر، ) PEST(نمـوذج تحليـل  -2 جيــة ال§ـ� تـدعم الــشراكة البحثيـة بجامعـة " زلتحليــل واقـع البYئـة ا�Wا ر
ــــــ ــــــــــل �ــــــــ ــــ� تتمثــــ ــــــــ ــــسياسية (> وال§ــ ــــــــ ـــــــــات الــ ــــصاديةPoliticalاملقومـــــ ـــــــةx ،Economicقتــــــــــ   ، التكنولوجيـــــــ

Technologicalجتماعيةx الثقافية ،Socio-Cultural.( 

  .xًس¢بانة �أداة لتقييم عناصر التحليل البي��، للوقوف ع6� العناصر "ك�p تأث�pا ع6� الشراكة -3

اسة   رمصطOWات الد

   Research Partnership: الشراكة البحثية

ة ثقافيـة مثاليـة لتوثيـق العالقـات العامـة بـ�ن "طـراف "½عرف الشراكة �> أÛسط معان�3ا بأ3Îا  رصـو
سـمية "، بYنما ½عرف الشراكة البحثية بأ3Îا "اW2تلفة ة  ٍالتعاو املتبـادل �ـ> ا12ـال البحØـ� �ـ> صـو ر ٍ ر ن

�¾ مــن خاللــھ الغايــات و"�ــداف املــش�pكة، وأســس صــنا ٍشــاملة منظمــة، تتــ عة القــرار، وأســاليب ٍ
ًو½عـرف أيـضا . Agboola, J. & Braimoh, A. (2009, 2767" التأكـد مـن مـدى تحقـق �ـذه "�ـداف

ة من التعاو املوثق ب�ن"بأ3Îا  صو
َّ ن  متباينة "جل طو�لة ½عاونية أبحاث �> إجراء أك�p أو مؤسست�ن ر

 Guidelines for research in partnership)"طـراف  جميـع 34م ال§� املشكالت لحو التخصصات
with developing countries, 1998). 3ـاÎـ% املقـصود "ً و½عـرف اجرائيـا بأdنعالقـة مـن التعـاو البح

�ر ع!q مستو �فراد و�قسام واملؤسسة لتحقيـق �ـدف مـشklك يـضمن اسـhثمار  ٍبجامعة � ٍ ى ز
ٍام7انات wل طرف <  ضوء قواعد محددة مرنة متفق علUtا ٍ ٍٍ."  

ا   سات السابقةرالد

اسـة ، وجـد أن  اسـات الـسابقة حـو موضـوع الد ُ�> ضوء مـا تـم القيـام بـھ مـن مـ�¾ للد ر لر
اسـة، وفيمـا ي6ـ>  اسات وFحوث لBا قيم´3ا وأ�مي´3ا ½عرضت �1انـب أو آلخـر مـن جوانـب الد ر�ناك د ر

اســًعرضــ اســات الــسابقة وفقــا لل�pتYــب الزم�ــ� مــن "قــدم إ�ــ� "حــدث مقــسمة إ�ــ� د را لBــذه الد ات ر
اسات أجن�ية �التا�>   :رعرFية ود

أوال
ً

اسات العرAية:    :رالد

اسـة -1  اIJامعــات ومؤســسات الــشراكة بـ�ن ":عنـوان ). م2016مر'ـ&%، م{ــ| عبـد اOJلــيم  (رد
نــة <ــ  wـل مــن مـصر و�عــض الــدو �خـر اسـة مقا ىالعمـل و�نتــاج د ل ر اســة  ".ر راســ´3دفت الد

ىؤســـــسات العمـــــل وxنتـــــاج والقـــــو الوقـــــوف ع6ـــــ� واقـــــع الـــــشراكة بـــــ�ن ا�1امعـــــات املـــــصر�ة وم
والعوامــل املــؤثرة ف�3ــا، بجانــب الوقـــوف ع6ــ� خqــpات الــشراكة �ــ> Ûعـــض ا�1امعــات �ــ> �ــل مـــن 
ًانجل�pا، مال�]يا، والقو والعوامـل املـؤثرة ف�3ـا، تمBيـدا لالسـتفادة م·3ـا �ـ> تفعيـل الـشراكة بـ�ن  ى

اســـة. ا�1امعـــات املـــصر�ة ومؤســـسات العمـــل و�نتـــاج  مـــدخل املـــش�لة لqـــpاين روقـــد تب^ـــت الد
اســــة إ�ــــ� ضــــعف الــــشراكة بــــ�ن ا�1امعــــات املــــصر�ة . Brian Holmes �ــــوملز روتوصــــلت الد

اسـة  نة، كما اق�pحـت الد نة بما �و واقع �> الدو محل املقا رومؤسسات العمل وxنتاج مقا ر لر
ً
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ى ًنموذجــا لتفعيــل �ــذه الــشراكة بــ�ن ا�1امعــات املــصر�ة ومؤســسات xنتــاج بمــا يتفــق والقــو
  . الثقافية السائدة �> مصر

اســة  -2 ر تفعيــل دو الــشراكة البحثيــة <ــ  تحقيــق ":عنــوان ): م2018إبــرا�يم، �الــة أحمــد (رد
اسة إ�� التعرف ع6� دو الشراكة البحثية  ".امل��ة التنافسية لIWامعات املصرQة ر�دفت الد ر

يقBـا �ـ> ا�1امعـات �> تحقيق امل�]ة التنافسية ل�1امعات املصر�ة من خالل توضيح نماذج تطب
ـــا اســـــة املـــــن?< الوصـــــفي ملالئمتـــــھ لطبيعـــــة . العامليـــــة واســـــتقراء آليـــــات تفعيلBــ رواســـــتخدمت الد

اسـة وأ�ــدافBا اســة عــن مجموعــة مــن النقــاط أ�مBــا. رالد ضــعف ال�ــpابط : روكــشفت نتــائج الد
جـــات املوائمـــة بـــ�ن مخرجـــات  ربــ�ن ا�1امعـــة ومؤســـسات ا12تمـــع �نتاجيـــة وا�Wدميــة، تـــدDي د

ة إDـشاء مراكـز للتم�ـ] با�1امعـات . عليم العا�> واحتياجات التنميةالت اسة بضر روأوصت الد ور
�ة �Wدمــة مؤســسات �نتــاج بــا12تمع،  راملــصر�ة، مراكــز التكنولوجيــا الذكيــة، مراكــز اس¢ــشا
القيام بحمالت توعو�ة بمختلف وسائل �عالم املتاحة لدى ا�1امعات ل^شر مفBوم الشراكة 

  . �ا �> تحقيق امل�]ة التنافسيةرالبحثية ودو

اسـة  -3 ر تــصو مقlــkح لتفعيــل الــشراكة ":عنــوان ): م2020حــس�ن، دمحم فت�ــ  عبــد الفتــاح ،(رد
ب :عــض اIJامعـــات �جنRيــة �ــر <ـــ  ضــوء تجــا را�Iتمعيــة بجامعــة � اســة إ�ـــ� ت�ــدف ".ز  رالد

ـــــر �ـ ــــديم تــــــصو مق�ــــــpح لتفعيــــــل الــــــشراكة ا12تمعيــــــة بجامعــــــة " زتقــ ب  ر ـــوء تجــــــا Ûعــــــض ر�ــــــ> ضـــ
ــــة اســــــة. ا�1امعــــــات "جن�يــ ــــن?< الوصــــــفيروقــــــد اســــــتخدمت الد ـــلوب الو.  املــ تحليــــــل الرFــــــاE> أســـ

اســة تحليليــة لواقــع الــشراكة ا12تمعيــة بجامعــة ينطلــق مــن�أســلوب اس¢ــشرا�> للمــستقبل  ر د
�ر ع6ـ�  ع6� نقاط القوة والضعف، وكذلك الفرص وال´3ديدات ال§ـ� تـؤثر من أجل الوقوف ز"

�ــرتفعيـل الـشراكة ا اسـة .ز12تمعيـة بجامعـة " ب �ـ> مجــال روحاولـت الد صـد عــدد مـن التجـا ر  ر
الواليـات املتحـدة، واململكـة املتحـدة، وأسـ�pاليا، ب املتم�ـ]ةالشراكة ا12تمعية ببعض ا�1امعـات 

اســـــة . و�ولنــــدا، و�ـــــونج �ـــــونج  ، وFنـــــاءآليـــــات تفعيــــل الـــــشراكة ا12تمعيـــــة بتطـــــو�رروأوصــــت الد
ا°ـــ� �ـــة مـــستقبلية واســـ�pاتيجية محـــددة و  لتفعيـــلؤة "�ـــداف والغايـــات والوســـائل تتـــضمن ر

�ــر، ع6ــ� أن يــتم تقو�مBــا وتطو�ر�ــا ســنو� ًالــشرا�ات ا12تمعيــة �ــ> البحــث العل�ــ� بجامعــة " . از
�ا ا12تمÃ> امللموس �ر ع6� الرغم من دو ت النتائج إ�� أن جامعة " ركما أشا ز الت شأ3Îا ،ر ز ال 

تحتــاج إ�ـــ� إجـــراءات أك�ــp فاعليـــة لتحقيــق الـــشراكة ا12تمعيـــة شــأن �افـــة ا�1امعــات املـــصر�ة 
ا مق�pحا  ا��قيقية، وأخ�pا قدم البحث تصو
ً ً

ر �رلً   .زتفعيل الشراكة ا12تمعية بجامعة "

اسات �جنRية: ًثانيا   :رالد

اسـة -4  )(Eckerle, S., Munger, F., Mitchell, T., Mackeigan, M. & Farrar, A. 2011 رد
ـــــــوان  ـــةبنــــــــاء":عنـ ـــ�ن اIJامعــــــ ـــــــشراwات الفاعلــــــــة بـــــ ــــــع- الــ ــــــتعداد : ا�Iتمــ ــــــq اســـ ــــــة ع!ــ ــــل اIJامعـــ �ــــ

اســة التحقـــق مــن مـــدى اســتعداد ا�1امعـــات "لــذلك؟ ��� (راســـ´3دفت الد ىع6ــ� املـــستو املؤســـ
َّ�> الـدخو �ـ> شـرا�ات فعالـة مـع منظمـات ا12تمـع، ومـدى إم�انيـة توجيـھ البحـوث ) والفردي ل

ا عمليا لتقييم استعداد ا�1امعات نحو خدمة ا12تمع، و�> س�يل ذلك اق�pحت  اسة إطا ًالد ًر ر
لللــدخو �ــ> �ــذه الـــشراكة مــن خــالل سلـــسلة مــن ال¢ــساؤالت ال§ــ� تحـــدد مــدى قابليــة أعـــضاء 
ـــة، املؤســــسة ك�ــــل للتعــــاو بفعاليــــة مــــع جماعــــات  ـــpامج التعليميــــة املقدمـ �س، الqـ ن�يئــــة التــــد ر

اســة ع6ــ� قائمــة  لوصــف وتقيــيم ) (Hall et al. , 2008را12تمــع ومؤســساتھ، واعتمــدت الد
ك عqــp فـــر العمــل البحثيـــة  قالعناصــر الرئYــسة ال§ـــ� تتعلــق باالســـتعداد نحــو التعــاو وال¢ـــشا رن
متعددة التخصصات، والذي صنفت من خاللھ العناصـر الرئYـسة إ�ـ� ثالثـة أصـناف؛ عناصـر 
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ـــ�ن �Wــــصية، وأخــــر خاصــــة  ـــر خاصــــة با�Wــــصائص البـ ف املؤســــسية، عناصـ ىخاصــــة بــــالظر و
ا عمليـا لتقيـيم xسـتعداد املؤسـ��� با�Wصائص ا اسة إ�� إطـا ًل�Wصية، وتوصلت نتائج الد ًر ر

 pــــqــا ع للـــشراكة مــــع مؤســــسات ا12تمــــع؛ و�تــــضمن مجموعــــة مــــن "ســــئلة ي^ب�ــــ> xس�pشــــاد 3öــ
  .مراحل الشراكة اW2تلفة

اســـة  -5 �ـــدفت  ."الـــشراكة �ســـklاتيجية بـــالتعليم العـــا� " :عنـــوان ):Ortega, J. ,2013(رد
اســ ة إ�ــ� التحقــق مــن أثــر الــشرا�ات xســ�pاتيجية بــ�ن �ليــات ا12تمــع وأ	ــ�اب املــص��ة رالد

اء �ـــــذه الـــــشراكة xســــــ�pاتيجية  رالفـــــاعل�ن، وتحديـــــدا مـــــدى القيمـــــة املــــــضافة ا�2ققـــــة مـــــن و ً

ســائل  �ــة، وا12تمــع ا6�2ــ>، إضــافة إ�ــ�  �ــسية، الBيئــة �دا رللمؤســسة، الطــالب، الBيئــة التد ر ر
ً

اء عينــة �ليـات ا12تمــع ع6ـ �¾ الـشب�ي لتعــرف أ اســة ع6ــ� أسـلوب املــ ر� "خــص، اعتمـدت الد ر
اسة  ؤساء �ليات ا12تمع66(رالد ك من إدار و رمشا ي لحو الشراكة xس�pاتيجية وأثر�ا ب�ن ) ر

ـــة إ�ــــ� مجموعــــة مــــن التوصــــيات م·3ـــــا؛  اســ ـــلت الد ـــع وأ	ــــ�اب املــــص��ة، وتوصـ ر�ليــــات ا12تمـ
ســـائل �ليــــات ا12تمـــع �ــــ>   pــــ�ة ½غي رضـــر جـــة أكqــــp ا�2اســــ�ية ور ٍالواليــــات املتحـــدة لــــتعكس وFد ر

زxتحاديــة لتحقيــق الت�امــل الفع6ــ>، تفعيــل الــشراكة xســ�pاتيجية ال§ــ� ½عــز انتقــال الطــالب 
ة تطو�ر �ليات ا12تمع وتنو�عBا  ورمن التعليم قبل ا�1امÃ> إ�� مؤسسات التعليم العا�>، ضر

  . لتالئم احتياجات الطالب

اســـة  -6 أثـــر القيــــادة ع!ـــq الــــشراكة البحثيـــة بــــ�ن ":عنــــوان : )Plagianakos, M. ,2018(رد
�ـــ> بنـــاء الـــشرا�ات  ."wليـــات ا�Iتمـــع-اIJامعـــة اســـة إ�ـــ� التحقـــق مـــن أثـــر القيـــادة  ر�ـــدفت الد

البحثية، ال سيما خـالل مرحل§ـ� التخطـيط والتنفيـذ
َ

اسـة ع6ـ� أسـلوب البحـث .  رواعتمـدت الد
اســة ا��الــة، كمــا اســتخدمت امل ات رالكيفــي لد رقابلــة ال�Wــصية املقننــة �وســيلة �1مــع تــصو

قيـادات إحـدى الـشرا�ات البحثيـة ال�pبو�ـة بــ�ن ا�1امعـة البحثيـة و�ليـة ا12تمـع ا6�2ـ> بواليــة 
�� ئــYس للقيــادات خــالل عمليــة التخطــيط . نيــو ج��pــ اســة عــن تــوافر دو  روكــشفت نتــائج الد رر

�ة سياق الشر: والبناء للشراكة البحثية فيما يتعلق ب�ل من ؤاكة، عملية xتصال البي��، والر

جود دو ثانو للقيادات �> �ل من يالعامة للشراكة، و ر التوقيت، التغذية املرتدة، اس¢يعاب : و
�´3ا كمـا كـشفت النتــائج املتعلقـة Ûعمليـة تنفيـذ الـشراكة عــن أدوار . رجوانـب الـشراكة، اسـتمرا

جود أدوار ثانو�ة للقيـادات �ـ> رئYسة للقيادات �> عملية التواصل البي��، الثقافة، امل د، و ووا ر
  .بناء الثقة املتبادلة، التكيف، و"طراف امل¢شاركة

اسات السابقة     رالتعليق العام ع!q الد

ج Ûعــدد مـن  اســات الــسابقة يمكـن ا�Wــر ومـن خــالل اســتقراء الباحـث للد  ال§ــ� املوجBــاتر
  :ع6� النحو التا�>قد تمثل نقطة انطالق مBمة للبحث الرا�ن، وعليھ يمكن إجمالBا 

أوال
ً

اسات السابقة �> عدة نقـاط؛ ال�pك�ـ] :نقاط الhشابھ:  اسة ا��الية مع معظم الد ر ت¢شابھ الد ر
ع6ــ� مجــال الــشراكة البحثيـــة بمؤســسات التعلــيم العــا�> وا�1ـــامÃ>، اســتخدام املــن?< الوصـــفي 

اسات العرFية، واسـتخدام أسـلوب املـ�¾ أو  اسة، ال سيما �> الد ركمن?< للد اسـة ا��الـة �ـ> ر رد
اسات "جن�ية، التأكيد ع6� أ�مية الشراكة البحثية بال^سبة ل�1امعات وا12تمع، محاولة  رالد

  .التوصل إ�� آلية لتفعيل الشراكة البحثية با�1امعات واملؤسسات البحثية
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اســات الــسابقة �ــ> �ــدفBا العــام لتحليــ:نقــاط �خــتالف: ًثانيـا اســة ا��اليــة عــن الد ر تختلــف الد ل ر
اسات ال§�  �ر ال§� يقل عدد الد �ر، وال�pك�] ع6� جامعة " رواقع الشراكة البحثية بجامعة " ز ز

اســــة والتحليــــل فيمــــا يخــــص مجــــال الــــشراكة البحثيــــة إضــــافة ل�1مــــع بــــ�ن املــــن?< . رتناول´3ــــا بالد
ً

<EاFاسـة . الوصفي وأسلوب التحليل الر اسة ا��اليةعن د ركما تختلف الد حـس�ن، دمحم فت�ـ> (ر
 �ــ> ترك�]�ــا ع6ــ� مجــال الـــشراكة البحثيــة الــذي يركــز ع6ــ� مجــال البحـــث )م2020بــد الفتــاح ،ع

العل�ــ� الوظيفـــة الثانيــة ل�1امعـــة، بجانــب تب�ـــ� جامعـــات ذات تــأث�p بحØـــ� متقــدم تختلـــف عـــن 
اسات السابقة اس´3ا بالد را�1امعات ال§� تم د   .ر

ثالثا
ً

اسـات الـسابقة :  اسة ا��اليـة عـن الد رقد تمتاز الد بتحليلBـا لواقـع الـشراكة البحثيـة بجامعـة ر
�ـــر   وتحليلBـــا ملقومـــات دعـــم الـــشراكة البحثيـــة وفـــق نمـــوذج -إحـــدى أقـــدم جامعـــات العـــالم-ز"

)PEST(  [\جية، ونموذج ماكي ي لتحليل البYئة ا�Wا   .لبYئة الداخليةلتحليل ا )7S(ر

ًا:عــا اســـة ا��اليـــة �ــ> :ر اســـات الـــسابقة الد رأفـــادت الد اســـة ا��اليـــة،  تحديـــد وعـــرض :ر رمـــش�لة الد
، xملام باملن?1ية املستخدمة�طار½شكيل    . ي النظر

  :ي طار النظر للشراكة البحثية

ــــة  ــــة ا��اليـــــ اســـــ ــــــ¦ الد ــــــشراكة رت¢ب�ـــ ـــــصط��ات الـــ ـــــــاو ، Partnershipمــــ ، Collaborationنالتعــ
ع الغ�p التوجھ نحو العمل م" كمصط��ات م�pادفة، حيث ½ش�p �> جو�ر�ا إ�� Alliance التحالف

ـــم ½ــــشكيلھ مــــن خــــالل عمــــل جمــــا3ú <Eــــدف إ�ــــ�  "الــــشراكةوتمثــــل ". وفــــق اجــــراءات ½عاونيــــة كيانــــا تـ
ً

  .)x) "Edelstein, H. 2013, 18جراءات ال§� تتم داخل �ذا الكيان "نالتعاو، بYنما يمثل "ُّالتوحد

فـراد لأل  ع6ـ� �سـBامات التطوعيـةاملـشاركة تقـومف مفBـوم الـشراكة عـن املـشاركة، و�ختلـف
 الــشراكةأمـا ، مــةِملز �ــpغوا�1ماعـات سـواء أ�انــت ماديـة أم عي^يــة، وتتـصف تلـك �ســBامات بأ3Îـا 

ط توفق  ½س�pا، ولك·3ا ًفتقوم ع6� �سBامات أيض شر
ُ

، ومن محددقبواجبات وحقو  م الطرف�نِلزو
ثــــ
َ

مــــةp�ِكة ومتبادلــــة وملزش فBنــــاك مــــسئولية مــــَّم
ً

�ــــداف مجموعــــة مــــن " ةغ ل�ــــل "طــــراف بــــصيا
  .) Hassan, M. A. 2017, 245( وxل�]ام ب¢نفيذ�ا

أوال
ً

  :مف¡وم الشراكة البحثية: 

 مـــن مــش�pك �ــدف لتحقيــق متنوعــة يأفــراد ذو ا�تمامــات بــ�ن ا�1مــع"½عــرف الــشراكة بأ3Îــا 
أمـا ). .D"" )Bukvova, H. 2010, 1-2ـشطة وxجـراءات وت^ـسيق املعلومـات وتبـادل التفاعـل خـالل

�> فيعـــرف الـــشراكة عامـــة بأ3Îـــا البنـــك الـــدو
ً

ِ
 تحقيـــق ع6ـــ� للعمـــل جBتـــ�ن فـــأك�p بـــ�ن ½عاونيـــة عالقـــة"ّ

 ، و�نـا rـش�p البنـك الـدو�> إ�ـ�"ٍمتبـادل Ûٍـش�ل عليھ املتفق العمل تقسيم خالل من مش�pكة أ�داف
ة  Hollow Partnership جوفاء شراكة: أولBما َّالشراكة غ�p الفعالة؛ نموذ[> أحد �> الوقوع رخطو

ط ف�3ــا تحديــد يــتم ال§ــ�و  غ�ــp شــراكة: وثان�3مــا نمــن خــالل أحــد "طــراف دو "خــر، بال�امــل والــشر
ط Inflexible  Partnership مرنـة مة عل�3ـا املتفـق و يتقيـد ف�3ـا بالـشر ة صـا ربـصو ف  ر وال تراEـ> ظــر

 ,Kamel, N., Cholst. (النتـائج لحـو وا��ـوار التقيـيم إعـادة مجـاالت ضـعف مـع وأحوال �ل طرف،
A., Guerrero, P., Nishio, A., Hilton, R.M., Mitchell, J., & Funna, J.S. 1998, 5)..(  

ات وام�انـــات طـــرف�ن أو أك�ـــp، تتجـــھ "و½عـــرف الـــشراكة البحثيـــة بأ3Îـــا  رعالقـــة ت�امـــل بـــ�ن قـــد
 محددة �> إطار من املساواة وxح�pام ب�ن "طراف، لتعظيم املزايا ال^س�يةبحثية لتحقيق أ�داف 

�ــع لــألدوار واملــسئوليات بقــدر كب�ــp مــن الــشفافية ٍال§ـ� يتمتــع 3öــا �ــل طــرف، وتو ٍ الــشبكة العرFيــة " (ز
سـمية "و�نظـر الـبعض للـشراكة البحثيـة ع6ـ� أ3Îـا ). 185، 2006للمنظمات "�لية،  رعالقـة ½عـاو  ن



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

467 

ك اجـراءات البحـث وصـوال إ�ـ� نتـائج ع تتم بطر�قة تطوعية ب�ن الباحث�ن 34ـدف إ�ـ� ½ـشا
ً

مليـة تفيـد ر
ئYـــسة؛ املBنـــة البحثيـــة . )Edelstein, H. 2013, 18( "صــاÃD> القـــرار روتتـــصف بثالثـــة خــصائص 

يللمشارك�ن، xنتماء املؤس���، التعاو ع6� املستو التنظي��   & .Amabile, T. M., Patterson, Cن
Mueller, J. ,2001, 419).( 

ًوFناء عليھ؛ يمكن ½عر�ف الشراكة البحثية اجرائيا  نعالقة من التعاو البح�Ø املقصود "بأ3Îا ً
�ر ع6� مستو "فراد أو "قسام أو املؤسسة لتحقيق �دف مش�pك يضمن اسـ¢ثمار  ٍبجامعة " ٍ ى ز

ٍام�انات �ل طرف �> ضوء قواعد محددة مرنة متفق عل�3ا ٍ ."  

 :أ�مية الشراكة البحثية لIWامعات: ًثانيا

ل½ــــسÃ� ا�1امعــــات تحديــــدا إ�ــــ� الــــدخو �ــــ>  ىالــــشراكة البحثيــــة ســــواء �انــــت ع6ــــ� مــــستو ً ً

 ملـا Macro Levelى، أو ع6ـ� مـستو ال�ليـات، واملؤسـسة Micro Level"فراد أو "قسام "�اديميـة 
  ): Edelstein, H. 2013, 19, Knight, L.,2007, 7(لBا من فوائد عديدة م·3ا 

ِتـوفر الـشراكة البحثيـة لل :  فوائـد ¢عـود ع!ـq مجتمـع البـاحث�ن -1
ّ

ف تز�ــد  ربـاحث�ن معلومـات ومعـا
�Øا34م وثرا�3م البحpqِيكما تقو العالقـات . و�ذه تمثل النظرة املعرفية للشراكة البحثية. من خ

ّ

يوتنطــو ع6ــ� فــرص لتــوف�p دخــل اضــا�> للبــاحث�ن ). نظــرة اجتماعيــة(xجتماعيــة بــ�ن البــاحث�ن
ة عمليـــــة، ). نظــــرة اقتـــــصادية( ـــائج البحـــــوث بــــصو ال ســــيما إذا �انـــــت مـــــع ر½ــــساعد �ـــــ> تطبيــــق نتــ

 .مؤسسات إنتاجية

جـــة ممكنـــة، وتـــوف�p مــــصادر  :فوائـــد ¢عـــود ع!ـــq اIJامعــــة -2 د املتاحـــة ألقــــ��¦ د ٍاســـ¢ثمار املـــوا ر ر
xســتفادة مـــن ). كنظـــرة اقتــصادية(تمو�ــل بديلــھ تز�ــد مـــن كفــاءة ا�1امعــة �ـــ> انجــاز أ�ــدافBا 

تقـــاء بجـــودة البحـــث العل�ـــ� x <د الـــشر�اء �ـــ رمـــوا �ـــ> تحقيـــق وظيف´3ـــا ز�ـــادة فعاليـــة. ر  ا�1امعـــة 
اســــة ). نظـــرة أ�اديميــــة" (البحـــث العل�ــــ�"الثانيـــة  �ـــ> خدمــــة ا12تمـــع بد رتحقيـــق دو ا�1امعــــة  ر

فــع تــص^يفBا ). نظــرة اجتماعيــة(مـشكالتھ ومحاولــة حلBـا  ة التنافــسية ل�1امعـة، و ر�ـادة القــد ر ز
ة ا�1امعة ع6� عقد شرا�ات بحثية وغ�p . ىب�ن ا�1امعات "خر ر�ادة قد  .بحثية �> املستقبلز

ًتخفيف جـزءا مـن . ز�ادة مجاالت التطو�ر �> ا12تمع وحل مشكالتھ :  فوائد ¢عود ع!q ا�Iتمع-3

�ر  وعليھ، .العبء التمو�6> عن ا12تمع زي¢ب�ن ½عدد املنافع ال§� قد ½عود ع6� الباحث�ن، وجامعة "
فعـــة �ـــ> ًومجتمعBـــا مـــن الـــشراكة البحثيـــة ســـواء �انـــت منـــافع ماديـــة، علم يـــة معرفيـــة، اجتماعيـــة، 

ً
ِر

امل�انة، جودة �> اW2رجات، و�ذا rستحثنا لتحليل واقع الشراكة البحثية با�1امعة
ً

.  

ثالثا
ً

  :مقومات بناء الشراكة البحثية: 

جBا           فقا . ر½عددت العوامل املؤثرة �> بناء الشراكة البحثية النا�íة داخل ا�1امعات أو خا ًو و
¥عـة عوامـل لألدبيات ال§� ر عا�1ت �ذه ا�1زئية، يمكن القو بأن أغلب �ـذه العوامـل تـدو حـو أ ل رل

  .رئYسة؛ القيادة، الثقة، xتصال، �ي�ل الشراكة البحثية

ا    Leadership: القيـادة -1 ½عتqـp القيـادة إحـدى املقومـات الرئYـسة �ـ> بنـاء الـشراكة البحثيـة، ولBـ
ســـات القياديـــة الواعيـــة ½عـــز مـــن . ة التاليـــةقمـــن التـــأث�p مـــا يفـــو فعاليـــة املقومـــات الثالثـــ ِزفاملما

ّ ر
تباطيــة  جــة الثقــة بــ�ن "طــراف امل¢ــشاركة، وتحــسن مــن وســائل xتــصال، كمــا توجــد عالقــة ا رد ِر

ّ
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ة ع6� توف�p وتخصيص  جة التعاو ب�ن العامل�ن، فالقيادة الفعالة قاد رب�ن أسلوب القيادة ود َّر ن
د املتاحــة، واســتلBام الــدوافع ات واملــشاركة �ــ> اتخــاذ الــشفافية َّأن ع6ــ� عــالوة. راملــوا  تــؤثر رالقــرا

 )Corbin, J. H., Jones, J., & Barry, M. 2018, 19( الشراكة �> نجاح ًإيجابيا

ٍتوقـع عـام لـدى طـرف مـا بـأن تـصر�ح، وعـد، تقر�ـر، بيـان طـرف "½عرف الثقة بأ3Îا   Trust :الثقة -2 ٍ
ُّ

ً½عتqــp الثقـة عنـصرا مBمــا �ـ> بنــاء الـشراكة البحثيــة، ال ، و"قآخـر يمكـن xعتمــاد عليـھ والوثــو بـھ ً

ٍ ال§ـــ� rــسÃ� �ـــل طــرف خاللBـــا إ�ــ� التأكـــد مــن مـــدى Forming Stageســيما خــالل مرحلـــة البنــاء 
ة وموثوقيــة الطــرف "خــر �جيا خــالل التــدرج �ــ> مراحــل الــشراكة، و�نـــا . رجــدا ًوتــزداد الثقــة تـــد ر

ي للقيـــادة �ـــ> دعـــم و½عز ريظBـــر الـــدو ا�2ـــو �ـــز الثقـــة بـــ�ن "طـــراف املـــش�pكة، وتقلـــيص أســـباب ر
  ).Hora, M. T., & Millar, S. B. 2012.96(فقد�ا ال§� يمكن أن 34دد الشراكة بالفشل 

 ½ــشمل عمليــة xتــصال �افـة القنــوات ال§ــ� ت^تقــل ع�pqــا املعلومــات Communication :�تـصال -3
جــة مـــشاركة ًداخــل وخــارج نطــاق الـــشراكة، وتــرتبط جــودة xتــصال ايجابيـــ را بجــودة العالقــات ود

ضا الشر�اء وتنفيذ�م الناí¾ للمBام  و�ؤثر ). Corbin, J. H., Jones, J., & Barry, M. 2018, 19(رو
ـــوة ع6ـــــ� شــــ�ل وفعاليــــة الـــــشراكة البحثيــــة، إذ ½عتqــــp الـــــشراكة مجموعــــة مــــن "فـــــراد  xتــــصال بقـ

ســائل xتـصال، ال§ـ� rــش�pط نيتفـاعلو مـع ÛعـضBم �ــ> أدوار ومBـام محـددة، مــن خـالل اسـال ويب و
 ,.Muijs, D(نأن ت�ــو وا°ـــ�ة منـــذ بدايـــة الــشراكة لتوضـــيح "�ـــداف، وتحديـــد "دوار واملBـــام

Ainscow, M., Chapman, C., & West, M. ,2011.146.( 

rــشمل �ــذا العامــل العمليــات ال§ــ� ت^ب�ــ� عل�3ــا   Partnership Structures :�ي7ــل الــشراكة -4
ســــالة، عالقــــات مYــــسرة الــــشراكة البحثيــــة ر مــــن حوكمــــة، ســــلطة، قــــيم عامــــة، معــــاي�p، غايــــات، 

 .Yashkina, A., & Levin, Bدد �ذا الBي�ل ش�ل وتنظيم وتوجيھ الشراكة البحثيةَحُ�و. للشراكة
سـائل xنجـاز املـش�pك للعمـل، بجانـب )(5-6 ,2008  وسـائلو، كمـا يمثـل ال¢سلـسل التنظي�ـ�، و

د، وطر تفعيل قتقاسم املوا   ).x  )Alcorn, N. ,2010, 460تصال وتوثيق الثقة املتبادلةر

اســــة أن املقومــــات الرئYــــسة للــــشراكة البحثيــــة تــــدو حــــو            لممــــا ســــبق ي¢بــــ�ن للد ر َّ
القيــــادة، (ر

، و½عتpq �ذه املقومات �> حالة من التأث�p والتأثر املتبادل، بحيث تتفاعل )الثقة، xتصال، الBي�ل
ـــا وتqــــpز واقــــع الــــشراكة البحثيــــة، مــــع ÛعــــضBا الــــبعض ل �ـ رتحــــدد مــــدى نجاحBــــا، وتت^بــــأ بمــــدى تطو

�ا   .رواستمرا

ًا:عا   رصو الشراكة البحثية: ر

 )ا�1امعة(ب�ن شرا�ات داخل املؤسسة البحثية الواحدة  ماالبحثية الشرا�ات رصو ت¢نوع           
Micro Level ن ا�1امعـةى، وأخـر� القطــاع 3ـا وFـ�ن وFي·،Macro Level املراكـز البحثيــة اW2تلفـةو بـ

وتظBـــر .  أ�مي´3ــا ا�Wاصـــةرالـــصوول�ـــل مــن �ـــذه .  ا�2ليــة والدوليـــةا�Wــاص واملؤســـسات ا12تمعيـــة
 ب�ن "طراف ع6ـ� أسـاس  ف�3اتم املشاركةت؛ شرا�ات ½عاونيةما بصيغة إالعالقة �> �ذه الشرا�ات 

 تـتم بموجـب عقـد ؛شـرا�ات ½عاقديـة ، أو البحثيـة �> أداء املBـام والواجبـات"طرافمشاركة جميع 
ة مـــن  ال تخـــرج ٍ البحثيـــة، و�ـــ> �ـــلبـــ�ن "طـــراف املـــسا�مة �ـــ> الـــشراكة ٍالـــشراكة البحثيـــة عـــن صـــو ر

ـــ�� البحثيــــــة( ــــنات العلميــــــة ،الكرا�ــ ــــش�pك، �شـــــراف ، ا��اضـ �باملــ ات والتــــــد رxس¢ـــــشا البحــــــوث  ،ر
ي، أحمد سامي مر�) (، التأليف وال^شر املش�pكالتعاقدية ، دمحم غا�>راملعمو يو واملوسو ، 2011، ن

و½). 489، م2018،  إبــرا�يم�الــة أحمــددمحم، ، 128-131
ُ

ُعــد َ pة "ك�ــ ر البحــوث التعاقديــة êــ> الــصو
ا با�1امعة   .ًرظBو
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�ر: ًخامسا جية الداعم للشراكة البحثية بجامعة � زواقع الب¯ئة اJا   :ر

�ر إحدى ا�1امعات املصر�ة ال§          � تتـأثر بإم�انـات ا12تمـع وتوجBاتـھ وتـؤثر ز½عتpq جامعة "
ًفيــھ، فــ� تمثــل نظامــا ½عليميــا وFحثيــا يــؤثر و�تــأثر بالنظــام ا12تمÃــ> العــام ً وعليــھ يمكــن الوقــوف . ً

�ـــر مـــن خـــالل تحليـــل  جيـــة الـــداعم للـــشراكة البحثيـــة بجامعـــة " زع6ـــ� واقـــع البYئـــة ا�Wا املقومـــات ر
  .PESTً وفقا لنموذج يافية xجتماعية للمجتمع املصرالتكنولوجية، الثق، xقتصادية، السياسية

 : املقومات السياسية-)أ

، إيمــان بالـــدو ا مBمــا لــدى القيــادات الــسياسية بــا12تمع املــصر ر    rعتqــp البحــث العل�ــ� محــو ً ي ً  ًر
ةالنظام السيا���لحاو يوعليھ، .  لھxقتصادي  ة، لـذا تـملصناعبقطاع ا رFطھ ور التأكيد ع6� ضر

قـــم  القـــاســن رنو   وال§ـــ� إDـــشاء �يئـــة تمو�ـــل العلــوم والتكنولوجيـــا وxبت�ـــار،ب م2019 لــسنة )150(ن
Fطــــھ بمتطلبـــات ا12تمــــع، بجانـــب  عايــــة ر½ـــس´3دف دعــــم وتمو�ـــل البحــــث العل�ـــ� و رإDــــشاء صـــندو  ق

غ ًو½عتqــp �ــذه الـسياسات مؤشــرا ع6ــ� �xتمــام ). 10، م2020 ،ا�1ر�ــدة الرسـمية (املبتكـر�ن والنواÛــ

ُكما rعد �xتمام بجذب . لعل�� والباحث�ن شر�طة تضYيق الفجوة ب�ن النظر�ة والتطبيقبالبحث ا َ ُ

�ة للبحـــث العل�ـــ� ومخرجاتـــھ مـــن محر�ـــات بنــــاء  رالبـــاحث�ن إ�ـــ� قطـــاع الـــصناعة، والنظـــرة xســــ¢ثما
ض الواقـع رالـشراكة البحثيـة بـا12تمع، لكـن rعـز �ـذا �xتمـام اسـتدامة التطبيـق ع6ـ� أ  كمـا لـم  .و

قطـر �ـذه الـسياسات إ�ـ� تYــس�p سـبل xنفتـاح ع6ـ� ا12تمــع العل�ـ� الـدو�> باسـتقطاب البــاحث�ن تت
 .املتم�]ين، أو توف�p فرص التبادل والتمو�ل العل�� املناسب

  : املقومات �قتصادية-)ب

ت         
ُ

ِمثــل
ّ

ئــYس �ـــ> دعــم الــشراكة البحثيــة؛ إذ يتوقــف عل�3ــا أ�ـــم  املقومــات  رxقتــصادية عامــل 
و�مكــــن تحليـــــل واقـــــع دعـــــم . يأÛعــــاد الـــــشراكة البحثيـــــة اW2ـــــتص بالتمو�ــــل والـــــدعم املـــــادي واملعنـــــو

ياملقومـــات xقتـــصادية للــــشراكة البحثيـــة بـــا12تمع املــــصر مـــن خـــالل  تحليــــل Dـــسب xنفـــاق ع6ــــ� 
 مـــن %(م 2018يمـــن إجمـــا�> النـــاتج ا6�2ـــ> املـــصر عـــام %) 0,72( ال§ـــ� تـــصل إ�ـــ� البحـــث والتطـــو�ر

يتم ا�1زء "كqـp مـن �نفـاق ع6ـ� ، كما )2020 والتطو�ر�نفاق ع6� البحث ، الناتج ا6�2>إجما�> 
 والتطــو�ر مـن خـالل القطــاع ا���ـومي، يليــھ قطـاع التعلـيم العــا�>، بYنمـا يــضطلع أDـشطة البحـث

�ع البحثيٍ ض�يلٍرالقطاع ا�Wاص بدو أن تقدر أ�اديميـة البحـث العل�ـ� والتكنولوجيـا بـو. ةر �> املشا
ُو�ــذا rعـــد ، فقـــط مــن »1ــم �نفــاق ع6ــ� البحــوث �ــ> مــصر%) 5 (بحــوا�>ا�Wــاص ســا�م  القطــاع َ ُ

نــة بمــسا�مة  رضــعيفا مقا
مــثال ا�Wــاص  القطــاعً

ً
دن يــضطلع بثلــث »1ــم �نفــاق ع6ــ�  الــذي ر�ــ> "

 .United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(رالبحـث والتطــو�
جة أ3Îا ال ½�1ع ع6� البحث العل��، كما أ3Îا ½عطى  ال^سب و½عتpq �ذه ).425 ,2015 ِمنخفضة لد

ّ ر
ً

  .يبا12تمع املصرًمؤشرا ع6� ضعف مؤ�الت الشراكة البحثية 

اســـة خـــالل ومـــن           رتطـــو رد تفـــاع العل�ـــ�، البحـــث ع6ـــ� �نفـــاق ُّ  ع6ـــ� �جمـــا�> �نفـــاق رتبـــ�ن ا
 نمــو بمعــدل 2017 عــام جنيــھ مليــار )23,6( ح§ــ¦ 2012 ر جنيــھمليــا) 8,52( مــن والتطــو�ر البحــث

ــــاع مـــــن �ـــــل xنفـــــاق و�ـــــشمل). ٪25,2( يســـــنو  والقطـــــاع ا�1امعـــــات، املمثـــــل �ـــــ> العـــــا�> التعلـــــيم قطـ
، ومن 2017 عام القومي الدخل من )%0,7(إ��  xنفاق زادوقد . البحثية املراكز �> املمثل ا���ومي

تطبيقــا مــةالقاد الف�ــpة �ــ>تــھ ز�اد راملقــر
ً

وFــالرغم مــن ذلــك، . ع6ــ� "قــل %)1(إ�ــ�  ا�1ديــد رللدســتو 
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ر½عتqـــp ال^ـــسبة العظ�ـــ� مـــن �ـــذا xنفـــاق مـــس´3لكة �ـــ> ½غطيـــة أجـــو العـــامل�ن، و�ـــذا مـــا يجعـــل أثـــر 
ً

¾í رالز�ادة ضعيفا ع6� "
  ).204، م2020،داليا طھ محمود، ( ً

نة باملعـدل العـال�� رومع ضعف xنفاق القومي ع6� البحث العل�� مقا        
ً

تقـل فـرص ، %)1,7(
ٌتمو�ـل البحــوث العلميــة، و�ـذا rعتqــp فقــد أل�ـم محر�ــات الــشراكة البحثيـة ْ َ

َّكمــا أن اعتمــاد معظــم . 

د البحثيـة �ـأ�م أÛعـاد ليqـ�pنفرص التمو�ل البح�Ø ع6ـ� املـنح الدوليـة،  ر ع6ـ� ضـعف التمو�ـل واملـوا
جية �1امعة "  . ز�ررالشراكة البحثية بالبYئة ا�Wا

   :التكنولوجية  املقومات-)ج

ـــتعداد التكنولــــو[>، و)99(   تحتــــل مــــصر املركـــــز  ـــر xسـ ـــل )111(ً دوليــــا �ــــ> مؤشــ  �ـــــ> مؤشــــر عوامــ
يا�B1از املركز للتعبئة العامة وxحصاء ( م2017-2016 دولة عام )138(ب�ن xبت�ار والتطو�ر من 

،11 pqــــسمrتواضــــع). م2020 د �مؤشــــرا ع6ــــ pــــqعتr بت�ــــار ًو�ــــو مــــاx ى املــــستو التكنولــــو[> وعوامــــل
ة كب�ــpة ع6ــ� xســتعداد للــشراكة البحثيــة، ال ســيما مــع  ٍوالتطــو�ر بالدولــة، والــذي ســYنعكس بــصو ٍ ر

  .xعتماد امل�]ايد ع6� التكنولوجيا �> اجراء البحوث العلمية، والتواصل ب�ن "طراف امل¢شاركة

  : املقومات الثقافية و�جتماعية-)د    

جيـة، و�ظBـر  ذلـك مـن     تتأ �ر بالعوامل الثقافية وا12تمعية ا�Wاصة ببYئ´3ـا ا�Wا رثر جامعة " ز
تفـــــاع Dـــــسب  نـــــة بال�ليـــــات العمليـــــة %) 74,9( بال�ليـــــات النظر�ـــــة والـــــشرعية امللتحقـــــ�نرخـــــالل ا مقا

ً
ر

ة التعليم العا�> والبحث العل��( %)25.1( ا رو خل قد rش�p إ�� ثقافة سائدة دا ، و�ذا)9، م2019، ز
ـــــل لتفـــــــضيل ال�ليـــــــات النظر�ـــــــة  ــــشرا�ات -يا12تمـــــــع املـــــــصر تميــ ــــل 3öـــــــا الـــ  البحثيـــــــة ع6ـــــــ� - ال§ـــــــ� تقـــ

  .التخصصات العملية

    ½عتpq الثقافة البحثية با12تمع املصر جزءا مرتبطا بالثقافة العرFيـة و�سـالمية �ـ> كث�ـp مـن 
ً ً ي

ـــا12تمع الغ ـــع خلــــف نظ�ــــpه بـ ـــي، وأن انتــــاج بحــــوث علميــــة َّا�1وانــــب؛ م·3ــــا أن البحــــث العل�ــــ� يقبـ َّر¥ـ

متقدمــة مرتبطــا فقــط بقلــة مــن البــاحث�ن املتم�ــ]ين
ً

يكمــا تحتــاج الثقافــة البحثيــة بــا12تمع املــصر . 
ي rعز ا��ر�ة  د Ûشر�ة متم�]ة من خالل ½عليم متم�]، إصالح دستو ئYسة؛ بناء موا زلثالثة دعائم  ر ر ر

ِو�قلــلالفكر�ــة 
ّ َ جــة الب�pوقراطيــة، تأســYس مراُ ِكــز للتم�ــ] العل�ــ� والبحØــ� ½ــ�1ر مــن د

ع ع6ــ� التم�ــ] ّ
 �Øك البح  ).Adams, J., King, C., Pendlebury, D., Hook, D., & Wilsdon, J. 2011, 1(روال¢شا

  البحثيــة بمــصر، ال ســيما مــع قطــاع الــصناعة، تــدDية وممــا يــدلل ع6ــ� ضــعف ثقافــة الــشراك      
 ٍمتقــــدم ٍمركـــز امللكيــــة الفكر�ـــة، وتـــص^يف مــــصر �ـــ> قوحقـــو وxبت�ـــار والتكنولوجيــــا العلـــوم ثقافـــة

الدوليـــة  الــشراكة وفـــرص التمو�ليــة الفــرص اســـتغالل ضــعفوالعل�ــ�،  xنتحـــال مؤشــرات حــسب
ات دعـــــم وفـــــرص  الدوليـــــة املؤســـــسات مـــــن مـــــن العديـــــد أفر�قيـــــا شـــــمال لودو ملـــــصر املتـــــوفرة رالقـــــد

 يتمــــع املــــصر و�1ر34ــــا Ûــــس�ب عوامــــلمــــن ا12 املتم�ــــ]ة لالعقــــو َّكمــــا أن اســــتمرار نز�ــــف. ا���وميـــة
ة التعلـــيم العـــا�> والبحـــث العل�ـــ�(، )xنتقائيـــة ال?1ـــرة(وا�Wلـــيج  الغـــرب �ـــ> املـــادي ا�1ـــذب ا رو ، ز

  . لبناء شرا�ات بحثية نا�íةقد تؤ�ل ل�]يد من فقد ا12تمع ل�pوة بحثية )17-13، م2019

اســة أنــھ وع6ــ� الــرغم مــن تــ     �¾ للد روتأسYــسا ع6ــ� مــا ســبق؛ يتــ وافر Ûعــض املقومــات الداعمــة ً
ـــذه املقومــــات تفتقــــر إ�ــــ� التخطــــيط  �ــــر، إال أن �ـ جيــــة �1امعــــة " َّللــــشراكة البحثيــــة بالبYئــــة ا�Wا

ز ر
  .البحثية با12تمعة املستقب6>، خفض الفجوة ب�ن النظر�ة والتطبيق، Dشر ثقافة الشراك
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  :ز�رواقع الب¯ئة الداخلية الداعم للشراكة البحثية بجامعة �: ًسادسا       

�ر تYس�pا ودعما  ً   يختص �ذا ا�2و ب�يان واقع xجراءات والسياسات ال§� تتخذ�ا جامعة " ً ز ر
 وفــق وســYتم تحليــل ذلــك ع6ــ� املــستو��ن ا6�2ــ> والـدو�>، الداخليـة ´3ــاببYئلبنـاء الــشرا�ات البحثيــة 

 :العناصر التالية من خالل (7S)ي نموذج ماكي\]

  :اكة البحثية �سklاتيجية ودعم الشر-)أ      

�ـــر مــن خـــالل تحليـــل  زيمكــن تحديـــد واقــع دعـــم xســ�pاتيجية لبنـــاء الــشراكة البحثيـــة بجامعــة "
  : نÛعض السياسات املنظمة واملتصلة بجزئية التعاو العل�� والبح�Ø وم·3ا

�ر بتوثيق 1961لسنة ) 103(نمن القانو ) 33(  تنص املادة  • زم ع6> اختصاص جامعة "
ــــ ابط الثقافيــــ ـــــــة والــــــــر ـــــالمية والعرFيـ ـــات العلميــــــــة �ســـ ـــع ا�1امعــــــــات والBيئـــــ ــــة مـــــ ة والعلميــــ

�ـــــــة مـــــــصر العرFيـــــــة" (و"جن�يـــــــة ــــــا ي)12، م2010،رجمBو ــــا للـــــــشراكة ُ، و�ـــــــو مـ ظBـــــــر دعمBـــ
�ــر الر�ــادي لألمــة  زالبحثيــة، ال ســيما ع6ــ� مــستو البحــوث الدي^يــة، انطالقــا مــن دو " ر

ً ى
3ا لم ½عت�ـ� بالعائـد املـادي للـشراكة، كمـا َّوع6� الرغم من ذلك، إال أÎ. �سالمية والعرFية

 .َّأ3Îا ½غفل التوجھ نحو قطاع الصناعة

ل�pك�ــــ] ع6ــــ� ا12ــــال لخطـــوة أوليــــة كم، 2024-2019رغـــم صــــياغة خطــــة بحثيــــة ل�1امعــــة  •
ســـــال´3ا، غايا34ـــــا، أ�ـــــدافBا عـــــن ا�Wطـــــة باالبحØـــــ�  �´3ـــــا،  ـــا لـــــم تختلـــــف ر ر�1امعـــــة، إال أ3Îــ ؤ َّ

تلتـــف ولو�ـــات بحثيـــة اســـ�pاتيجية أل قتتطـــرلـــم َّكمـــا أ3Îـــا ، ل�1امعـــةالعامـــة xســـ�pاتيجية 
ـــا حولBـــــا التخصـــــصات العلميـــــة اW2تلفـــــة جـــــاءت ا�Wطـــــة كـــــرد فعـــــل ��ـــــرص الBيئـــــة ، كمــ

ًالقوميــــة لــــضمان جــــودة التعلــــيم وxعتمــــاد، واســــ¢يفاء ملعــــاي�p اعتمــــاد �ليــــات ا�1امعــــة، 

َّوFنـــــاء عليــــھ؛ فـــــإن �ــــذا ين�ـــــ� عــــن غ. )6، 2019، ز�ــــرجامعــــة "( يـــــاب التخطــــيط للبحـــــث ً
 . والشراكة با�1امعة

فيمــا يتعلــق Ûــسياسات ا�1امعـــة ا�Wاصــة ب�pقيــة "ســـاتذة و"ســاتذة املــساعدين؛ ركـــزت  •
 �Øنتاج البح� �"قل بمعدل ) 5(ع6 �جة ال�لية للمتقدم%) 70(أبحاث ع6 ولم . رمن الد

َرتحض سياسات ال�pقية ع6� الشراكة البحثيـة، بـل تقـر أن البحـث ال فـردي يحـصل ع6ـ� َ
جـة(	�يح �> معامل املشاركة ) 1( اد عـدد املـشارك�ن )رتقييم البحث من مائة د ز، و�لمـا 

جـة ال�ليـة لتقيـيم البحـث(�لما انخفض عامل املـشاركة  ًو�ـذا rعـد محفـزا للفرديـة ). رالد
ِ

ُ َ ُ

�ر(   ).م2020 دrسمpq 12زجامعة "

تعانة باألسـاتذة املـسلم�ن فقـط مـن زبا�1امعـة؛ يجـو xسـ فيما يتعلق باألساتذة الزائـر�ن •
ـــــدة معينــــــة وفقــــــا للمــــــادة " زائــــــر"غ�ــــــp مــــــواط�� الدولــــــة بــــــصفة  ) 103(نمــــــن قـــــــانو ) 58(ًملــ

�ــــة مــــصر العرFيــــة( ـــد يحــــو دو مــــشاركة خqــــpاء ك�ــــp مــــن غ�ـــــp ). م2010،رجمBو ْو�ــــذا قـ ُ ُ
ن ل

  .التخصصات التطبيقيةاملسلم�ن، ال سيما �> 

ًء للــشرا�ات البحثيــة تحظـــى بمــستو�ات أع6ــ� �ـــ> لوإذا �انــت الــدو وا�1امعــات "ك�ـــp بنــا •
�ـر ½ـش�pط )Elsevier, 2016, 5( ا��راك "�ادي�� وتنقل البـاحث�ن ز، فـإن جامعـة "

َّ

�ـــــر، مجلــــس ا�1امعــــة، مجلــــس ال�ليـــــة،  �ــــر، شــــيخ " �ـــــر شــــئو " ـــن و زموافقــــة �ــــل مـ ز ن ز ٌ
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�ــــر وفقــــا للمــــادة  ًوأحيانــــا يقتــــ!�� "مــــر العــــرض ع6ــــ� ا12لـــــس "ع6ــــ� لأل
ز

بالبـــــاب ) 163(ً
�ــر وا�1امعــات با�Wــامس، وال§ــ� تخــص  �س مــن أو إ�ــ� جامعــة " زنقــل عــضو �يئــة التــد ر

�ة مصر العرFية (واملراكز البحثية وتفـرض �ـذه xجـراءات عوائـق ). 119، م2010رجمBو
ًأمــــام حـــــراك وتنقـــــل البـــــاحث�ن با�1امعـــــة ممـــــا يمثـــــل عائقـــــا أمـــــام بنـــــاء الـــــشراكة البحثيـــــة 

 .با�1امعة

  :يم املشklكة ودعم الشراكة البحثيةالق -)ب   

، تمثــل القــيم املــش�pكة مجموعــة الــسمات ال§ــ� تــؤمن 3öــا ا�1امعــة، و½ــسÃ� ل^ــشر�ا بــ�ن م^ــسو3�Fا
  :روال§� لBا دو كب�p �> دعم الشراكة البحثية با�1امعة، ومن ذلك

�ة xس�pاتيجية ال§� تؤكد ع6� التطلع نحو الر�ادة العاملية والتم�] �> ميدا • ن التعليم ؤالر
ات �Dــسانية ، ز�ــرجامعــة " (را�1ــامÃ> والبحــث العل�ــ� مــع املــسا�مة �ــ> تطــو�ر ا��ــضا

�ــادة التوجــھ نحــو بنــاء الــشرا�ات البحثيــة انطالقــا مــن أن )91، 2019 َّ، و�ــذا مــن شــأنھ  ً
ز

ات  ال يمكن تحقيقھ بالعزلة عن "خـر�ن، ،رالر�ادة العاملية، واملسا�مة �> تطو�ر ا��ضا
ج للتعاو مع أ	�اب املص��ة �افةبل تحتا

ً
  .ن

ـــــ�رســـــــالة ا�1امعـــــــة ال§ـــــــ� تـــــــنص • ــــديم  ع6ــ ــــو[> وتقـــ  تـــــــوف�p منـــــــاخ البحـــــــث العل�ـــــــ� والتكنولـــ
ات اW2تلفة و�فادة من منجزات العصر ا��ديث  ).75، 2019، ز�رجامعة " (رxس¢شا

َّوع6ــــ� الــــرغم مــــن أن الرســــالة لــــم تــــنص صــــراحة ع6ــــ� الــــشراكة البحثيــــة، إال أ3Îــــا  ً تحــــض َّ
ات اW2تلفة، و�فادة من منجزات العصر، وال§�  رضمنيا عل�3ا من خالل تقديم xس¢شا ً

نال تتحقق غالبا إال بالتواصل والتعاو مع أ	�اب �ذه املنجزات �ـة . ً ؤومع ذلك تفتقر ر

ض الواقع سال´3ا إ�� التفعيل العم6> ع6� أ را�1امعة و  .ر

، 2019، ز�رجامعة "(م2024-2019حثية قلم تتطر القيم البحثية ا��اكمة ل�Wطة الب •
 إ�� ما يرتبط صراحة ،ًال§� جاءت تكرار للقيم ا�2ددة با�Wطة xس�pاتيجية العامة،)84

ً

 pـــــ�ـــاد الـــــشراكة البحثيــــة، غ ات �Dـــــسانية"بأÛعـ ـــن "رالتواصــــل مـــــع ا��ــــضا ، و�ــــذا ين�ـــــ� عــ
 .الشراكة البحثية با�1امعةضعف �xتمام ب

  :م الشراكة البحثية ال¡ي7ل التنظي²% ودع-)ج

ات املــسئولة عــن تنظــيم العمــل،  ر    يــصف الBي�ــل عالقــات العمــل الرســمية وغ�ــp الرســمية، و�دا
ِوأساليب اتخاذ القرار وتبادل املعلومات، و�ظBر الش�ل التا�> واقع دعم الBي�ل التنظي�� للشراكة 

ْ ُ

�ر   :زالبحثية بجامعة "
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اسات العليا والبحوثال¡ي7ل التنظي²% مل) 1(ش7ل  س اIJامعة للد ̄ئ ركتب نائب    ر

          يت�¾ من الBي�ل التنظي�� املعتمد واملدرج باملوقع الرس�� ل�1امعة توافر وحدات خاصة 
ا للــشراكة البحثيــة با�1امعــة، إال أن ذلــك  ًبالبحــث العل�ــ� والعالقــات العلميــة، و�ــو مــا يظBــر دعمــ

  :ً الشراكة البحثية فعليا با�1امعة م·3اrع�pيھ نقاط ضعف، قد تحد من بناء

ئYـــسة فقـــط  • ات  ر   Ûـــساطة الBي�ـــل، حيــــث ي¢ـــش�ل مـــن ثــــالث إدا اســـات العليــــا (ر ة العامــــة للد ر�دا ر
ة العامة للمكتبات والوثائق ة العامة للعالقات العلمية والثقافية، �دا روالبحوث، �دا  ). ر

ِ  خلو الBي�ل من وحدات دعم بي�� توثق العالقا •
ّ

 . ت ب�ن الباحث�ن

ة للتمو�ـل البحØـ�، وحـدة ل�1ـوائز البحثيـة، وحــدة  • ر   ضـعف التخصـصية بالBي�ـل، إذ يخلـو مـن إدا
�ب والتطـــو�ر  �ـــة للبحـــث العل�ـــ�، وحـــدة للتـــد رللكرا�ـــ�� البحثيـــة، وحـــدة تخـــتص با�Wـــدمات �دا ر

�ــر، و�ــو مــا ســالة " زالبحØــ�، وحــدة للتعــاو البحØــ� الــدو�> ال ســيما مــع عامليــة  ر  يخــالف مــا عليــھ ن
 .معظم ا�1امعات ا�1ن�ية ذات الشرا�ات البحثية النا�íة

اق"ٍ   خلو الBي�ل من تمثيل ملركز التم�] وحاضنة "عمال  • ، ومكتب دعم xبت�ار ونقل و½سو�ق "ور
ة من صو ضعف �xتمام 3öذه الوحدات، والذي قـد ين�ـ� عـن . التكنولوجيا رو�ذا قد rعتpq صو ر

 . لشراكة البحثية ومقومات الدعم الرئYسة لBاضعف �xتمام با

�ــــ> تــــصميمھ لوحــــدة أو مكتبــــا ألخالقيــــات البحــــث العل�ــــ�، الزمالــــة البحثيــــة،  • ً   لــــم يتطــــر الBي�ــــل  ٍ ق
قالشئو القانونية البحثية وحقو امللكية الفكر�ةالكرا��� البحثية،   .ن

ٍ   املركز�ة الشديدة، إذ يخلو الBي�ل من تمثيل مستقل 12االت  • البحث العل�� اW2تلفة با�1امعة، ٍ
�ع العادل للمخصصات املالية ع6� التخصصات العلمية  . زبما يضمن التو

جة بالBي�ل قد تحو بداخلBا أغلـب �ـذه املـسميات، إال أن �ونـھ لـم يـنص  • ات املد غم أن �دا    َ ُ َّ ي ر ر ر
َّ ثـــم ضـــعف �ـــ> عل�3ــا �ـــ> شـــ�ل وحـــدات أو م�اتـــب مـــستقلھ قـــد ي�pتـــب عليــھ ضـــعف �ـــ> أدا�3ـــا، ومـــن َ

جامعيةإدارة التوثيق والرسائل ال  
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 [�ات ال�pك رمقومات بناء الشرا�ات البحثية با�1امعة، كما أنھ rغلب ع6� أداء العامل�ن 3öذه �دا
ًع6� الشئو الكتابية، دو دو يذكر �> التخطيط للشراكة فعليا ٌر ن  . ن

با�1امعة وال§� ½عتpq محر�ا للشراكة البحثية، املراكز البحثية َّ           أما فيما يخص 
ً

وال§� تبلغ 
ًمركـــزا بحثيـــا وخـــدميا، و½ـــس´3دف ) 39( ً ات فنيــــة، اجـــراء بحـــو) ً½ـــشر�عيا(ً رث علميـــة، تقـــديم اس¢ـــشا

�ب البــــاحث�ن ع6ـــ� أحــــدث "جBــــزة والqــــpامج  رتـــوف�p بيانــــات دقيقــــة حــــسب مجـــاالت التخــــصص، تــــد
العلميــة املـــساعدة، توثيـــق العالقـــات بـــ�ن البـــاحث�ن، إقامــة مـــؤتمرات ونـــدوات علميـــة �ـــأدوار تـــدعم 

ليـل واقعBـا الفع6ـ> يبـ�ن عـدة ، إال أن تح)34-23، 2019،ز�ـرجامعة "(الشراكة البحثية با�1امعة
ٍنقاط تحو دو تفعيل ن   : با�1امعةالبحثية  للشراكة ٍ حقيقيل

 يفقــد بـاح�Ø ا�1امعــة و مـاو�ـ ت�pكـز معظـم �ــذه املراكـز البحثيـة بفــرع ا�1امعـة الـرئYس بالقــا�رة، •
 .من إم�انا34اباألقاليم اW2تلفة فرص xستفادة 

الطبيــــة، الــــصيدلة، (لو العلــــوم الطبيعيـــة رتتمحـــو معظــــم تخصـــصات �ــــذه املراكــــز البحثيـــة حــــ •
اعة ًمركزا بحثيا) 30(بما يقرب من ) رالBندسة، العلوم، الز ًو�ذا وإن �ان طبيعيا بحكم طبيعة . ً

د داخــل  �ــر فـرص اسـ¢ثمار املـوا ر�ـذه التخصـصات العمليـة التطبيقيــة؛ إال أنـھ يفقـد جامعـة " ز
 .يةا12االت الشرعية والعرFية و�Dسانية وxجتماع

�ع البحثيــة املــ�1لة با�Wطــة البحثيــة  • َّخلــت املــشا ة–م 2024-2019ر ٍ كــصو ر مــن صــو الــشراكة ر
ٍ عن دو ألي من �ذه املراكز البحثية-البحثية

ّ �اٍر  .ر، مما ين�� عن تدDي دو

ٍخلت ا12ـالت العلميـة با�1امعـة عـن مجلـة علميـة لBـذه املراكـز غ�ـp ثـالث مجـالت  • مركـز جامعـة "ٍ
�ـــر  اســـات الف�pوســـيةاللبحـــوث وز"  "، "مركـــز صـــا�¾ �امـــل لالقتـــصاد �ســـالمي"، " وا�1ي^يـــةرلد

 . و�ذا يدلل ع6� ضعف "داء البح�Ø لBا".  العلوم الس�انيةةمجل

ة  •   )م2020 أكتوFر/ م2017نوفمpq( موقع ا�1امعة �> الف�pة منبرخلت املؤتمرات العلمية امل^شو
ٍمن مؤتمر يخص أي من �ذه املراكز البحثي ٍ

 ).م2020 دrسمpq 15،مؤتمرات ا�1امعة(ة ّ

ة وFالتا�> �ذه املراكز، خدمات عن ال�pو�ج �> املبذولة ا�B1ود ضعف •  ضعف و عل�3ا،ل�قبا رند
�س �يئـة ألعـضاء الفرديـة ا�B1ـود ع6ـ� واعتماد�ا، ا�Wاص القطاع بمؤسسات عالقا34ا  �ـ> رالتـد

�ة  البحثية ا�Wدمات تقديم  ).198، م2012،بد السالمحمد ع، أشقر"(روxس¢شا

•  pــــ�جــــة اســــتقاللي´3ا، غيــــاب التفك رتواجــــھ �ــــذه املراكــــز مــــشكالت ضــــعف التمو�ــــل، انخفــــاض د
ة ال¢ــسو�قية لألبحـاث"�بـداE>، غيــاب مؤشـرات قيــاس  ÍF>(رداء، ضــعف القـد  #ــ�ر ،رالــشو

 .)65، م2015، أحمد

اسة رلقيام �ذه املراكز البحثية بدو أكpq �> الشراكة البحثية، تو$��  • ا أحمد عبد(رد رايد، نو  ز
-36، م2019،دالــــرحمن، وم%1ـــوب، حــــسناء محمــــود أحمــــ الزغ�ــــ�، وســــام من�ـــp عبــــد ا��ميـــد،

�ـــا �ــــ> البحـــث وال^ــــشر، ½عيـــ�ن بــــاحث�ن ) 368 ة تفعيــــل دو ربـــضر ، تفعيـــل املوقــــع مختـــص�ن 3öــــاور
 باســمBا �لك�pوDــي لBــا، تفعيــل إقامــة النــدوات واملــؤتمرات العلميــة 3öــا، اصــدار مجــالت علميــة

�Ø3ا وداعما للتعاو البحúنت�و مرجعا لقاصد ًن ً . 
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  :نظم العمل ودعم الشراكة البحثية -)د

 من وال§� تظBر،  امل^شودة�داف"تحقيق تدعم ال§� املؤسسية  �جراءاتتمثل نظم العمل             
�¾ واقـع دعمBـا  وال§ـ� يتـ. نظم �عالن  عن فرص التمو�ل،املؤس��� نظم التحف�] والتمو�لخالل 

م ل�1امعـــة، فيمـــا 2024-2019للـــشراكة البحثيـــة مـــن خـــالل تحليـــل مـــا �ـــو مـــدرج با�Wطـــة البحثيـــة 
�ر)(قجوائز التفو العل��(يخص  اسة  حيث) 60-43، 2019،زجامعة "    :"½يري¢ب�ن للد

، إضــافة "قالتفــو العل�ـ�، التم�ــ] العل�ـ�"قلـة ا��ــوافز ال¢ـ�1يعية، حيــث تنحـصر �ــ> جـائز½ي  •
ً

ًم، و�ــذا rعــد ½ــ�1يعا ضــعيفا ال يحفــز ع6ــ� 1969وال§ــ� ½عــود لعــام " جــائزة الــشعر "و�ــ�"�ــ� إ ًُ َ ُ

 . بناء شراكة بحثية با�1امعة

ــ  • مــرة، إضـافة لـــ ) 16(ًيـصل عـدد مــرات مـنح �ــذه ا�1ـوائز الـثالث تقر�بــا لـ
ً

" جــائز الـشعر "و�ــ�"
ج) 176(م، وذلــك مــن 1969مــرة واحــدة عــام  ـــ رجــائزة داخليــة وخا عــضو ) 95(يــة تــم تقليــد�ا لـ

�س با�1امعة تقر�با ً�يئة تد  .ر

ا بــــ�ن   • ــ م، 2008-2007تنحــــصر معظــــم ا�1ــــوائز املمنوحــــة مــــن ا�1امعــــة لباحث�3ــــا �ــــ> الف�ــــpة مــ
اضافة �1ائزة واحدة 

ً
�ة2014 م، و�ذا يدلل ع6� أن ا�1وائز لYست دو

ً
 . ر

 . ا�1امعةلم ي^شر لBذه ا�1وائز معاي�p أو متطلبات للتقديم ع6� موقع  •

عات البحثيـــة ا��اليـــة واملـــستقبلية، ال يتـــضمن موقـــع               ووفيمـــا يتعلـــق بـــاإلعالن عـــن املـــشر
عات، ع6ـ� العكـس ممـا �ـو متبـع بمعظـم جامعـات العـالم وا�1امعة أي من �ذه املـشر و�عتqـp ذلـك . ٍ

�ع ، وضعف وE> القيادات باملشا رداللة ع6� ضعف التمو�ل البح�Ø �> املقام "و  البحثيـة، وعـدم ل
�ع البحثيـة با�1امعـة . تحديد أولو�ات بحثية اس�pاتيجية ل�1امعة روترتب ع6� ذلك أن معظم املشا

عا بحثيــــــا ) 26(جBــــــود فرديــــــة جــــــاءت ك ًمــــــشر ً ـــــم ) 3(م، و2020-2012الف�pة بــــــو �ع بحثيــــــة باســ رمــــــشا
�ر(م 2022-2013ا�1امعة من    ).67-61، 2019،زجامعة "

ة-)ه   :شراكة البحثيةودعم ال ر نمط  دا

ة               rعqــــp نمــــط ســــات عــــن ر�دا ـــا وFــــ�ن  وثقافــــة ا�1امعيــــة، القيــــادات رمما التفاعــــل فيمــــا بي·3ـ
، تنـافس(العـامل�ن  جـةق، ومــدى تفعيــل فـر العمــل، )ن½عــاو  املركز�ــة واملــشاركة �ـ> صــنع القــرار ، رود

اسة عدة نقاط؛يوFتحليل واقع دعم النمط �دار السائد با�1امعة للشراكة البحثي   رة يت�¾ للد

ي  • ة "داء وxختيار املعمو 3öا با�1امعة إ�� اعتماد الكفاءة كمعيار محـو رتفتقر سياسات إدا ل ر
ة، كمــــا تفتقــــر إ�ــــ� الــــشفافية واملــــساءلة،  رلBــــا؛ حيــــث ال ½عتمــــد ع6ــــ� أســــس xســــتحقاق وا�1ــــدا

ٍو½عمــل وفــق أنظمــة مغلقــة ½عتمــد ع6ــ� املركز�ــة �ــ> اتخــاذ القــرار، وا ٍ p��2ــسوFية، بــدال مــن معــاي
ً

 )26، 2020،أحمد جابر، حسن�ن. (أداء دقيقة

ئـYس ا�1امعـة بقــرار  1961 لـسنة )103(نقـانو مـن البـاب الراÛـع ل) 41(ًوفقـا للمـادة  • ريـتم ½عيـ�ن 
�ــر  �ر اW2ــتص واق�ــpاح شــيخ " �ــة، بنــاء ع6ــ� ترشــيح الــو ئــYس ا�1مBو زمــن  زر �ــة مــصر (ًر رجمBو

ـــــــة ، و�ــــــــذ)15، م2010،العرFيــــــــة ــــن عمليـ ـــــتم بمعظــــــــم جامعــــــــات العــــــــالم مــــ ـــــا يـــ ـــاير ملـــ ـــ ا rعتqــــــــp مغــ
يxختيار لرئYس ا�1امعة وفق برنامجھ التطو�ر وملف xنجاز الذي يؤ�لھ ملثل �ذا /xنتخاب
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كما قد يأ½ي �ذا التعيـ�ن بقيـادات جامعيـة تجيـد مجـاالت ال ت¢ـسع للـشراكة البحثيـة، . املنصب
ا ع6�  . قطاE> العلوم الشرعية والعرFية فقطمن  أساتذة ًرال سيما إذا �ان التعي�ن مقصو

�ـــة مــــصر (مـــن البــــاب الراÛـــع وال§ـــ� تخـــتص بأعــــضاء مجلـــس ا�1امعـــة ) 47(ًوفقـــا للمـــادة  • رجمBو
، فقـــد أغفلـــت املـــادة مـــشاركة أ	ـــ�اب املـــص��ة مـــن قطاعـــات "عمـــال، )15، م2010،العرFيـــة

ـــادة ا�1ام ــــةالـــــصناعة، املراكـــــز البحثيـــــة العامـــــة وا�Wاصـــــة �ـــــ> قيــ ــا يـــــضعف فـــــرص . عـ و�ـــــذا ممـــ
 . �xتمام بالشراكة البحثية ومحر�ا34ا با�1امعة

�ر برنامجا محددا إلعداد القيادات ا�1امعية وتنمية سما34م القيادية كما  • ًال ½عتمد جامعة " ً ز
��ية ا�Wاصة ب�pقيـة أعـضاء  ات التد د مثال، بل تقتصر ع6� الدو ر�و معتمد بجامعة أوكسفو ر

ً
ر

�س  ات تركـــز ع6ـــ� بنـــاء فـــر العمـــل، )أســـتاذ مـــساعد، أســـتاذ(ر�يئـــة التـــد ق، وال§ـــ� خلـــت مـــن دو ر
ك البح�Ø، بناء العالقات  �ب(رال¢شا �ر، -رمركز ضمان ا�1ودة والتد  . )م2020زجامعة "

�ر ذات طاÛع شديد املركز�ة، حيث يل�]م  • نئYس ا�1امعة بتو�� تصر�ف شئو ز½عتpq جامعة " ر
�ة، (ا�1امعة  �ر) املاليةرالعلمية، �دا ً طبقا ز�> حدود السياسة ال§� يرسمBا ا12لس "ع6� لأل

و�نطبـــق �ــذا xجـــراء ع6ـــ� . )103(نمـــن البــاب ا�Wـــامس لالئحـــة التنفيذيــة لقـــانو ) 125(للمــادة 
ة ال�ليـــة والقـــسم "�ـــادي�� وفـــق سياســـات  ؤســـاء "قـــسام فيمـــا يخـــص إدا رعمـــداء ال�ليـــات و ر

��� ا�1امعـــــة وال�ليـــــة ـــ �ـــــة مـــــصر العرFيـــــة( يرســـــمBا مجلــ ، )112، 108، 103، 17م 2010،رجمBو
ـــاء  ـــو بنــ ـــة، بمـــــا يـــــؤثر بالـــــسلب ع6ـــــ� التوجـــــھ نحــ ــا قـــــد يحـــــد مـــــن ســـــلطات قيـــــادات ا�1امعــ و�ــــو مـــ

 . الشرا�ات البحثية، ال سيما مع قطاعات "عمال والصناعة

  : ودعم الشراكة البحثيةالعامل�ن -)و

اسات عديدة لواقع أداء أعضاء �يئة ال    �رر½عرضت د �س بجامعة " زتد شاذ�> جالل،  (ر
ـــــعد، ز�ـــــــي، م2013،يـــــــوDس ـــــ� ). م2016،دمحم ســ ـــ� عـــــــدة نقـــــــاط قـــــــد تqـــــــ�pن ع6ــ ـــــد أكـــــــدت ع6ــــ ــــــعوقــ  واقـ

جة توجBBم لبناء شرا�ات بحثية نا�íة ومن بي·3ا؛   راستعداد�م ود

�ــادة حــدة الــصراع بــ�ن "عـــضاء،  • �ـــع املBــام، ومــا ي�pتــب عليــھ مـــن  زتــدDي مــستو العدالــة �ــ> تو ز ي
فـع مـستو�ات التنـافس الـسل��، والتعـصب للـرأي ال�Wـ���، ممـا و�ذا م يحـد مـن قـد رن شـأنھ 

ات البحثية، والتبادل العل��   .رxس¢شا

ات xتـــصال، ومـــا ي�pتـــب عل�3ـــا مـــن عزلـــة الباحـــث عـــن أ	ـــ�اب التخـــصص، وقلـــة  • رضـــعف مBـــا
تھ ل�qWــــpاء،  ة كمتطلبـــــاوراس¢ــــشا ه للمــــؤتمرات والنـــــدوات العلميــــة إال لــــضر ورضـــــعف حــــضو ت ر

ة ع6� بناء شرا�ات بحثية فاعل ات البحثية، وعدم القد رترقية، مما rست¢بع ذلك ضعف املBا   .ةر

�يمنة القيم xقتصادية ع6� عمل العديد من "عضاء، وما ي�pتب عليھ من قلة التفرغ للبحث  •
ات البحثيـــة، وتمحـــو العالقـــات  رالعل�ـــ� لالطـــالع ع6ـــ� ا�1ديـــد، و�ـــذا مـــن شـــأنھ اضـــعاف القـــد ر

  .ةاملصا�¾ املاديلحو 

���، و�ـذا مـن شـأنھ 34ديـد الـشراكة  • جة التقبل للنقد الذا½ي والتعصب للـرأي ال�Wـ رضعف د
 .البحثية حال بنا�3ا
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ضـــعف العالقـــات �Dـــسانية بـــ�ن أعـــضاء القـــسم، و½عتqـــp ن¢يجـــة للـــصراعات البي^يـــة، وضـــعف  •
ً

ات العلميـة، وتـدDي الطموحــات البحثيـة، وال�pك�ـ] ع6ـ� أ�ــداف �Wـص و�ـذا مـن شــأنھ . يةرالقـد
جة الفردية تفاع د رإعاقة التعاو وا ر   .ن

 rعتpq من أشد عوائق بناء و�و ماسيادة ثقافة "فراد وضعف العمل الفر�قي داخل "قسام،  •
الـــشراكة البحثيـــة بـــ�ن البـــاحث�ن، ممـــا ي�pتـــب عليـــھ ضـــعف التوجـــھ نحـــو شـــرا�ات بحثيـــة خـــارج 

 .نطاق القسم أو ال�لية أو ا�1امعة

ســـة فكر�ــــة محــــددة، يـــو)> Ûــــ'��ء مــــن ال¢ـــش¢ت والعموميــــة داخــــل ضـــعف انت • رمــــاء البــــاحث�ن ملد
 ."بحاث العلمية

ة  • رتفقد ا�1امعة Dسبة كب�pة من العقو املتم�]ة 3öا عن طر�ـق �عـا ل ٍ ات، أٍ ة (زوال?1ـرة وxجـا رإدا
د الفكر�ــة، وضــعفا إل.)35م، 2020املعلومــات و�حــصاء، ا �ــ> املــوا ً و�ــو مــا rعتqــp �ــد

ر اس ًر ة  ردا ر
 .ياملال الفكر با�1امعة، مما يفقد�ا فرص اس¢ثمار املتم�]ين �> بناء شرا�ات بحثية نا�íة

ات-)ي  : ودعم الشراكة البحثيةر امل¡ا

�ب أعـضاء  ات البحثية "ساسية واملتقدمة Ûعملية إعـداد وتـد ات واملBا ر            ترتبط تنمية القد ر ر
�س �ب ع6� مدى اتاح´3ا للبـاحث�ن �ـ> املقـام و�عتمد نجاح وفعالية. ر�يئة التد ر برامج �عداد والتد

ـــا  ة دافعيــــــة البـــــاحث�ن لاللتحــــــاق 3öـــ ــــو املناســـــب، ومــــــدى اســـــ¢ثا ر"و وفـــــق الوقــــــت وامل�ـــــان وا�2تــ ى ل
��ية بجامعة . َّواملشاركة الفعالة خالل اجرا�3ا �> املقام الثاDي ات التد روFتحليل واقع الpqامج والدو ر

�ر ي¢ب�ن   :ز"

ـــة ال§ـــــ� ت • ��يــ ـــpامج التد ات البحثيـــــة "ساســـــية واملتقدمـــــةتن�ـــــ� رقتـــــصر معظـــــم الqــ لبـــــاحث�ن  لراملBـــــا
اســـات العليـــا  اه، وال§ـــ� غالبـــا مـــا تتمحـــو بـــربا�1امعـــة ع6ـــ� بـــرامج الد ج§� املاجـــست�p والـــدكتو رد ًر ر

ات ا�Wاصة باألداء البح�Ø من أسـاليب ومنـا�< البحـث . لحو التخصص العل�� رفيما تأ½ي املقر
���� ع6�  قل��، وطر الكتابة البحثيةالع رع6� �امش �ذه الpqامج، ال سيما مع غلبة ا�1انب التد

م، 2020سليمان، �الة عبد املنعم، عبد ا12يد، أشرف عبد التواب،. (ا�1انب البح�Ø با�1امعة
617( 

ات البحثيــة، وأســللrعتqـp �ــذا �عـداد �ــ> تأ�يلــھ ملقومـات الــشراكة البحثيـة مــن اتقــان  • اليب رمBـا
ه جوانـب الـضعف، ال سـيما  ك املعر�ـ>، إعـدادا rعـز ات التبادل وال¢ـشا والتواصل الفعال، ومBا ً ر ر َّ

ـــة �نجل�]يـــــة داخـــــل Ûعـــــض التخصـــــصات العلميـــــة ــــة اتقـــــان اللغــ جـ ـــيف لـــــذلك ضـــــعف د  رإذا أضــ
 .با�1امعة

�س، وال§� من املف�ـpض أن تـؤ� • ��ية املقدمة ألعضاء �يئة التد ات التد ربتحليل واقع الدو ر لBم ر
ـــاء الــــشراكة البحثيــــة  ــا لبنـ �ــ ر�ــــ> جــــزء مــــن دو �ب(ٍ �ــــر، -رمركــــز ضــــمان ا�1ــــودة والتــــد زجامعــــة "

14 pqسمrاسة "½ي)م2020د  : ر، يت�¾ للد

ات املؤ�لة لل�pقية "�اديمية فحسب -  ��ية املقدمة ع6� الدو ات التد راقتصار الدو  .رر
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�س والتقــــو�م باســــت*ناء د -  ات تــــرتبط بمجــــال التــــد رمعظــــم �ــــذه الــــدو ة ر فنيــــات تــــصميم وإعــــداد " رو
جــة أســتاذ مــساعد، وال§ــ� تتــصل Ûــش�ل مباشــر بتأ�يــل " البحــوث العلميــة را�Wاصــة بال�pقيــة لد

ات البحثية "ساسية واملتقدمة  . رالباحث إلتقان املBا

مــن محــدد -  ��يــة، وضــعف مقوما34ــا مــن موقــع مناســب، و ات التد ٍقلــة عــدد الــدو ٍ ز ٍر ٍ ال´3ــامي متــو�>، . (ر
 )335، م2018، دمحم إبرا�يم

ش العمل ال§�  -  ات و ��ية وDشر�ا ع6� موقع ا�1امعة، ي¢ب�ن قلة الدو ات التد ر بتحليل واقع الدو ور ر ر
�ة، فلم يخصص لBا  ة دو �س البحثية بصو ات أعضاء �يئة التد ات ومBا رتختص بتطو�ر قد ر ر ر ر

نافذة محددة ع6ـ� املوقـع، باسـت*ناء نافـذة املـؤتمرات العلميـة، وال§ـ� أحيانـا مـ
ً

ا ي^ـشر مـن خاللBـا 
��ية سابقة ولYست الحقة ات تد ش عمل ودو رو ر شـة عمـل لرفـع . (ر �ر يفتتح و رئYس جامعة " ز ر

تقاء بالبحث العل�� xس و� ركفاءة أعضاء �يئة التد  )م2020دrسمpq 22،ر

ات تخاطـــــب  -  ـــة، أن �ـــــذه الـــــدو ��يــ ات التد ــــشاركتھ �ـــــ> إحـــــدى الـــــدو ــــن خـــــالل مـ رالحـــــظ الباحـــــث مـ َّر
ر

�بالتخصصات العملي ة أكpq، حيث ½عتpq اللغة �نجل�]ية ê> لغـة التـد رة بصو ٍ غـم أن �ـذا . ر َّو ر
rَّعـد طبيعيــا Ûـس�ب طبيعــة التخصـصات العلميــة، إال أن Dـسبة التخصــصات الـشرعية والعرFيــة  ًُ َ ُ

َوالنظر�ة با�1امعة ي^ب�> أال ½غفل ْ ُ
  .  

�ر/ البحوث التعاقديةواقع : ًسا:عا ¹ع البحثية بجامعة � زاملشا    :ر

�ـــر مـــن بـــ�ن صـــو الــــشراكة              ا بجامعـــة " ة "بـــر ظBــــو �ع البحثيـــة êـــ> الـــصو ر½عتqـــp املـــشا ر ز زر ًر

اجBـــا با�Wطـــة البحثيـــة  �ع البحثيـــة واقـــع وFتحليـــل . م2019/2024رالبحثيــة، ولـــذا تـــم إد ر�ـــذه املـــشا
  :يت�¾ Ü½ي

�ع البحثيـــة مـــع جامعـــة " • ز�ـــر جBتـــ�ن بحثYتـــ�ن ربلغـــت عـــدد ا�B1ـــات امل¢ـــشاركة �ـــ> اجـــراء املـــشا
�ع البحثيــة  عا ) 26(رفقــط؛ إحــدا�ا أ�اديميــة البحــث العل�ــ� بال^ــسبة العظ�ــ¦ مــن املــشا ًمــشر و

ــــسبة  و¥ـــــي ب^ـ ـــر تتمثـــــل �ـــــ> xتحـــــاد "و ربحثيـــــا، و"خــ ى ــا بـــــ�ن ) 3(ً �ع بحثيـــــة خـــــالل الف�ـــــpة مـــ رمـــــشا
�ر ( .م2014/2020  )67-61، 2019،زجامعة "

�ع البحثيـة مـع أمعظم ت¢سم  • �اديميـة البحـث العل�ـ� بالطـاÛع الفـردي، حيـث ½عتqـp جBـود راملشا
�ع البحثيـــــة مـــــع xتحـــــاد  ــــسم املـــــشا ــــشراكة البحثيـــــة، بYنمـــــا ت¢ـ ـــة للبـــــاحث�ن الـــــراغب�ن �ـــــ> الـ رفرديــ

و¥ي بالطاÛع املؤس���   .ر"و

ع البحØــــ� أو قلــــة تكـــرارين�ـــ�  • �ع البحثيـــة ل�ــــل باحـــث عــــن صـــعوFة ا��ــــصو ع6ـــ� املــــشر و املــــشا ل ر
عمــخــالل إتمــام إجــراءات ا�qWــpات الــسYئة  ضــيق الوقــت اW2ــصص للبحــث و مــن جانــب، ھوشر

�ة، ال سـيما مـع توجـھ جميـع �ليـات ا�1امعـة ل��ـصو  �سية و�دا لالعل�� مع ك�pة "عباء التد ر ر
قية قد تحو  لع6� xعتماد وما ي�pتب عليھ من أعباء و ُّدو تفرغر   .للبحث العل�� الباحث ن

) 25(�ع البحثيــــة؛ فقــــد اســــتأثرت التخصــــصات العمليــــة بــــــ رفيمــــا يتعلــــق بتخــــصص �ــــذه املــــشا •
ع وحيد للتخصصات النظر�ة ممثال �> �لية اللغات وال�pجمة ع بح�Ø، مقابل مشر مشر

ً
و  . و
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�ع وفقـــا  • �ـــع �ـــذه املــــشا ًبتو
ر ) 24(لقــــا�رة بال^ـــسبة العظ�ــــ¦ ا ا�1غرا�ـــ> فقـــد اســــتأثر فـــرع للموقــــعز

ع بحØـــ�، وفـــرع أســـيوط ب^ـــسبة  ع بحØـــ) 2(ومـــشر و�ـــذا قـــد يرجـــع إ�ـــ� قـــرب فـــرع ا�1امعـــة . �ومـــشر
 .بالقا�رة أل�اديمية البحث العل�� بالقا�رة، وتنوع باح�Ø فرع القا�رة من مختلف أقاليم الدولة

و¥ي وال§� بلغت   • �ع البحثية ال§� تمت بمشاركة xتحاد "و رفيما يتعلق باملشا �ع بحثية، ) 3(ر رمشا
�ع ت رفيت�¾ من تحليلBا، أن �ذه املشا

وFية لYست ذات تص^يف َّ رم اجراؤ�ا بمشاركة جامعات أو
�ك بقqـــــpص 1000-801#جامعـــــة كر�ـــــت باليونـــــان (دو�ـــــ> مرتفـــــع  ـــة فر�ـــــد ، جامعـــــة 477=#ر، جامعــ

تو بإســــتونيا 172، جامعــــة بــــاث ســــبا 216#بادوفــــا بإيطاليــــا  ـــا ، جامعــــة �وDــــست^تا 301ر، جامعــــة تـ
مانيا  )م12020امعات  ل�QSتص^يف . ()181ل، جامعة ليفرFو 400-351#وبر

�ع مــــــن حيــــــث املنــــــافع ا�2ققــــــة  • ـــذه املــــــشا ــــد مــــــن �ـــ رال توجــــــد خطــــــة لــــــدى ا�1امعــــــة لتقيــــــيم العائــ
  .والصعوFات ال§� تم مواجB´3ا، لوضع خطوات تطو�ر مستقبلية

ثامنا
ً

�ر:    :زنتائج التحليل البيº% لواقع الشراكة البحثية بجامعة �

ــــل واقــــــع م ـــة         مـــــن خــــــالل العــــــرض الــــــسابق لتحليــ ــــشراكة البحثيـــ جيــــــة، ب قومــــــات الــ ــــة ا�Wا رالبYئــ
�ر، أمكن التوصل إ�� �والداخلية  ة املبدئية لز1امعة " نقاط القوة،  (التحليل البي��عناصر رالصو

  . لواقع الشراكة البحثية با�1امعة) الفرص، ال´3ديدات، جوانب الضعف

اسة وعين¼Uا -)أ   :رمجتمع الد

اسات          را½ساقا مع معظم الد
ً

�ع البحثية، وال�ليات ، السابقة رتم تحديد ال�ليات صاحبة املشا
اســة، حيــث rعتqــp أعــضاء  رال§ــ� 3öــا تخصــصات علميــة تــرتبط بمجــال الــشراكة البحثيــة كمجتمــع للد ٍ
ـــن ثـــــم إم�انيـــــة  ــــا، ومــ ايـــــة بـــــإجراءات الـــــشراكة البحثيـــــة، ومقومـــــات بنا�3ـ �س 3öـــــا أك�ـــــp د َّ�يئـــــة التـــــد َ ً

ر ر
اسة يل بواقعيةxستجابة ع6� عناصر التحل ام الباحث بأخذ يقوF. ًعضوا) 1870(ر، وFلغ مجتمع الد

ٍعينـــة عـــشوائية ممثلـــة لBـــذا ا12تمـــع،  ٍ اســـة ٍ لوا�1ـــدو التـــا�> يو°ـــ¾ ال�ليـــات ). 336(ربلغـــت عينـــة الد
  .محل التطبيق

  )1(لجدو 

اسة ا�Iتمع العام    محل التطبيق7ليات وال رلعينة الد

�ع البحثية  م   م  �جما�>  رال�ليات صاحبة املشا
ــات  ـــة ذاتال�ليــ  التخصــــصات العلميـ

  املرتبطة بمجال الشراكة البحثية
  �جما�>

  166   القا�رة-�لية ال�pبية بن�ن   9  111   القا�رة-�لية الصيدلة بن�ن   1

  26   القا�رة-�لية ال�pبية بنات   10  72   القا�رة-�لية الصيدلة بنات   2

ة بن�ن   11  256   القا�رة-�لية الBندسة بن�ن   3   80   القا�رة-ر�لية التجا

ة بنات   13  98   أسيوط-�لية العلوم بن�ن   5   91   القا�رة-ر�لية التجا

   286   القا�رة-�لية العلوم بنات   6
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�ع البحثية  م   م  �جما�>  رال�ليات صاحبة املشا
ــات  ـــة ذاتال�ليــ  التخصــــصات العلميـ

  املرتبطة بمجال الشراكة البحثية
  �جما�>

  412   القا�رة-�لية العلوم بن�ن   7

  237   �لية اللغات وال�pجمة  8

  35  أسيوط -�لية الصيدلة بن�ن   9

اسة    1870  )متفرغ+ عامل) (بنات/بن�ن(رإجما�> مجتمع الد

اسة بلغ        ر يت�¾ من ا�1دو السابق أن إجما�> مجتمع الد �س، وقد تم ) 1870(ل رعضو �يئة تد
اسة من �ذا ا12تمـع بطر�قـة تراEـ> تمثيـل �ـل أفـراده مـن حيـث نـوع ال�ليـة  / بنـ�ن( راختيار عينة الد

  ).نظر�ة/ عملية(، ومن حيث التخصص )بنات

ا-)ب   :سةر أداة الد

ة �ـــأداة ل اســـة xســـتما ٍاســـتخدمت الد ر عناصـــر التحليـــل البي�ـــ� لواقـــع الـــشراكة البحثيـــة أثـــر تقيـــيم ر
�ــــر ة ال·3ائيــــة مــــن ، وزبجامعـــة " ¥عــــة للتحليــــل ًعنــــصرا) 52(رت�ونــــت الــــصو ر، مقــــسمة ع6ــــ� "Ûعــــاد "

جة حسب مقياس ليكرت ا�Wما���، مـن مرتفعـة جـدا إ�ـ� ضـعيفة جـدا. البي�� ًومد ًً
فتاء عينـة وFاسـت. ر

اسة   :ل ، و�و ما يو°�ھ ا�1دو التا�>، أمكن التوصل إ�� ال�pتYب �جما�> ألÛعاد التحليل البي��رالد

  ) 2(لجدو 

�ـر بجامعة البحثية الشراكة لواقع البيº% التحليل عناصر لتقييم  جمالية النتائج   ز�

و  را�2و ناملتوسط املو   يxنحراف املعيار  ز
جة  رد
p�  التأث

Yتpبال�  

  4  مرتفعة  0.78 3.46 نقاط القوة

  1  مرتفعة  0.70 3.80  نقاط الضعف

  3  مرتفعة  0.75 3.50  الفرص

  2  مرتفعة  0.72 3.64  ال´3ديدات

�ـرأÛعادالنتائج �جمالية لتقييم يت�¾ من         ، ز التحليل البي�� لواقع الشراكة البحثية بجامعة "
أي عينــة ) نقــاط الـضعف، ال´3ديــدات(1امعــة َّأن مثبطـات بنــاء الــشراكة البحثيــة با� رأقــو تــأث�pا �ــ>  ً ى

اسة من ا�2ر�ات جـة التـأث�pا حيث جاءت،رالد تفـاع د ر باملرت�ت�ن "و�ـ� والثانيـة �ـ> ا َّ أن يبـ�ن و�ـو مـا. ر

�ر بال^سبة لبناء الشراك ، )الضعف، ال´3ديد( البحثية يقع �> نطاق ةزالوضع xس�pاتيÍ> �1امعة "
ة اســـ¢ثمار "مـــر الـــذي ج مـــن ) نقـــاط القـــوة، الفـــرص(ور يفـــرض عل�3ـــا ضـــر وألقـــ��¦ حـــد ل�Wـــر الواقـــع ٍ

جــة تأث��pـا مـن كمـا . املثـبط ً تـأث�pا فاألقــل، ى"قــورأمكــن التوصـل إ�ــ� ترتYـب عناصـر التحليــل وفـق د

  :لا��سا¥ي، و�و ما يو°�ھ ا�1دو التا�>توسط لملًوفقا 
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  ) 3(لجدو 

�ر ًترت¯ب عناصر التحليل البيº% وفقا   ز ملتوسطات حسا¾Uا وتأث��kا ع!q الشراكة البحثية بجامعة �

  املتوسط

 اOJسا�ي

  ع!q الشراكة البحثيةعناصر الضعف املؤثرة
  املتوسط

  اOJسا�ي
   ع!q الشراكة البحثيةعناصر القوة املؤثرة

�ر - 1 4.30  4.13 .زقلة مخصصات تموQل البحث العل²% بجامعة �
ـــــــة وا -1 ــ ــــــصات العلميــ ـــ ــــــة تنــــــــــوع التخصـ ــ ــ ــــــشرعية بجامعـ ــ لــ

�ا داخل وخارج مصر �ر وانhشا ر�  .ز

�ر - 2 4.21  3.70 .زضعف إم7انات ا�تkÀات البحثية بجامعة �
�ـر للرQـادة العامليـة والتم�ـ� <ـ  مجـال  -2 زتب{ـ% جامعـة �

U¼Qا �سklاتيجية  ؤالبحث العل²% وفق ر

4.10 

عات (يضــــــعف آليــــــات الـــــــدعم املــــــادي واملعنــــــو  - 3 ومـــــــشر
ـــــــو ــ ـــــــة، جــ ــ ـــــــة ممولــ ــ ـــــــالبحثيــ ــ ـــــــرQم، احتفــ ــ ـــــــرك ) ائز، تكــ ــ ــ ِا�Oـ

ّ

�ر  .زللشراكة البحثية بجامعة �
3.69 

�ــر  -3 زدعـم قــانو � ابط العلميــة ) 103(ن ولتوثيــق الــر
 .مع وال¡يئات العلمية  سالمية والعرAية و�جنRية

�ر - 4 3.97  3.46 .زغياب ثقافة الhسوQق البحd% بجامعة �
ــــــك امل -4 ــــــع بنــ ــــــسيق مـ ــــــدائم للتÇــ ــــــة إÈـــــــشاء املكتــــــــب الـ عرفــ

ات البحثية راملصر بما يوفره من تنمية للقد ٍ  .ي

3.96 
ِاعتمـــاد سياســــات تــــو�  املناصــــب القياديــــة باIJامعــــة  - 5

ّ

 3.43 .ع!q التعي�ن ول¯س �ختيار
ـــــــة،  -5 ــــــات �جنRيــ ــــــيم اللغــ ــ ـــــر لتعلـ ــ �ـ ــــــز � ــ زتأســــــــ¯س مركـ ي َ

ات الباحث�ن روالklجمة بما يÌÍ فرصا لتنمية قد ً. 

3.90 
6 - Q ية املقدمة من اIJ¡از  دار رضعف الhس¡يالت  دا

�ر لتحف�� الشراكة البحثية  3.41 .زبجامعة �
ًمركزا بحثيا وخدميا باIJامعة، لبعض¡ا ) 39(توافر -6 ً ً

 q!ات بحثية ع  .)Scopus ،Web of Science(رمÇشو

3.89 
�ــر ا - 7 ¹س بجامعــة � زÈـشغال :عــض أعـضاء �يئــة التـد ر

 3.31 .²%بزQادة الدخل املادي ع!q حساب البحث العل
�ـــر È2019-2024ــشر اJطـــة البحثيـــة  -7 زم IJامعـــة �

ؤQة مصر   .م2030ربما تتفق و

3.85 
ِضعف ا�تمام السياسات املنظمة باIJامعة للتوجھ  - 8

ّ

 3.28 .نحو قطاع �عمال والصناعة

مكـتب التم�ـ� (توافر مراكز داعمة للـشراكة البحثيـة  -8
) وجيـــاو¢ــسوQق التكنول الــدو� ، مكتــب دعــم �بت7ــار 

�ر  .زبجامعة �

3.82 
ــــة  - 9 ــ ـــ ـــــــضاء �يئــ ــ ــــــة أعـ ــ ــ ــــــة بklقيـ ــ ـــــــسياسات اJاصــ ــ ـــــار الــ ــ ــ افتقـ

¹س باIJامعة ملعاي�IÓ¢ kع   3.26 .لشراكة البحثيةلرالتد
ات البحثية  -9 سالة اIJامعة بتقديم �سhشا را�تمام  ر

 .ىلل¡يئات واملراكز البحثية �خر

3.68 
ـــــــق  - 10 ــ ــ ــ ــــ  توثيـ ــ ــ ـــ ــ <ـ ـــــــصة  ــ ــ ــ ـــــــة املتخصـ ــ ــ ــ Qـ ـــــــدات  دا ــ ــ ــ ــــــة الوحـ ــ ــ ــ رقلــ

 I 3.18امعةاJ �فراد واملؤسسات بب�ن البحثية العالقات
Qب بجامعــــات  -10 ا للــــسفر والتـــد رتhـــيح اIJامعــــة فرصـــ ً

 .ًالعالم ا�تلفة بما يÌÍ فرصا للشراكة البحثية

  املتوسط

  اOJسا�ي
   ع!q الشراكة البحثيةال¼Uديدات املؤثرة

  املتوسط

  اOJسا�ي
   ع!q الشراكة البحثيةالفرص املؤثرة

4.32  
ـعدالت �نفـاق ع!ـq البحـث العل²ـ% بــا�Iتمع تـدÈي م - 1

نة باملعدالت العاملية املصر مقا
ً

ر   4.40  .ي
�ر الشرQف بم7انة دولية كمرجعية إسالمية  - 1 ٍتمتع � ٍ ٍ ٍ ز

ُّ َ َ

وسطية تقصده املؤسسات <  القضايا اJالفية
َ

ِ ٍ.  

3.86  
قلة وحدات الدعم البي{% الØـ% ¢ـIÓع ع!ـq الـشراكة  - 2

  3.86  .ت البحثية بمصرالبحثية داخل معظم ال¡يئا
تـوافر عــدد مـن البــاحث�ن املــصر�Qن باJـارج <ــ  جميــع  - 2

ك البحd%ًم¡يئاالتخصصات العلمية  ر فرصا للhشا ً.  

3.86  
ح العمل اIJمـا@  فيمـا بـ�ن أعـضاء �يئـة  - 3 وفقدان ر

¹س باIJامعات املصرQة   3.64  .رالتد
ابــــــط  - 3 ا يــــــوفره مـــــن ر وإÈـــــشاء بنـــــك املعرفــــــة اـملــــصر بمـــــ ي

ش ع   .مل تزQد من تبادل �ف7ار البحd%ورالكklونية و

3.83  
ــــة  - 4 ــــــ  ا�ــــــصص لألÈــــــشطة البحثيـــ قلــــــة الوقــــــت الفع!ـ

¹س باIJامعات املصرQة   3.60  .رلدى أعضاء �يئات التد
ــــــستو  - 4 ــ ــــq املـــ ــ ـــ ــــــة ع!ــ ــ ــ ــــــز متقدمـ ــ ــ ــــ  مراكـ ـــ ــ <ــ ــــــصر  ـــ ـــــــصÇيف مــ ــ ىتـ

  قالشر �وسط وفق مؤشر التأث�k العل²%و�فرQقي 

3.76  
5 - wــ% والـــشراdــل البحQثمار فــرص التموhات ضــعف اســ

  3.52  .صراملتاحة مل
ــــا وفــــــق معـــــــدل  - 5 ــ ــــ  املرتبــــــة �و�ــــــq عرAيـ ــ ًتــــــصÇيف مــــــصر <ـ

  .براءات �خklاع



 "دراسة ميدانية"الشراكة البحثية بجامعة األزهر واقع 
  دمحم علي دمحم عبد المتجلي/ أ

 .محمود مصطفى احمد/ د  دمحم يوسف مرسي نصر /د.أ
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3.72  
ــــاو البحdـــــ% بـــــ�ن مؤســــــسات  - 6 نانخفـــــاض مـــــستو التعــ ى

  3.50  .العمل و�نتاج واملؤسسات البحثية بمصر
ا  - 6 ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوم والتكنولوجيــ ــ ــ ـــ ــ ــــــصر للعلــ ــ ــ ــ ــ ــــــد اـملــ ـــ ــ ــ ــ ــــــشاء املرصــ ــ ــ ـــ ــ يإÈــ

  .البحثيةواس¼Uدافھ توثيق العالقة ب�ن املؤسسات 

3.72  
اسات البيÇية داخل �قسام بضعف ��تمام  - 7 رالد

  3.41  .العلمية و�wاديمية باIJامعات املصرQة
7 -  qة للبحــث العلـ²ــ% تحــث ع!ـــQاتيجية مـــصرklُتــوافر اســ َ

  .الشراكة ب�ن املؤسسات البحثية

3.68  
لبعض فئات ا�Iتمع املصر تجاه  - 8 يالنظرة السلبية 

�ر الش   3.32  .رQفزالتعليم والبحث العل²% باأل
�يئة علماء املسلم�ن، منظمة (توافر �يئات إسالمية  - 8

  داعمة للشراكة البحثية) نالتعاو �سالمي

3.63  
مـة لتطـوQر  - 9 زضعف البÇية التحتية واملعلوماتيـة الال

  3.31  .يالبحث العل²% با�Iتمع املصر

ــــة  - 9 ــ ات حكوميـ ــــ%، (تــــــوافر �يئـــــــ ــــــة البحـــــــث العل²ـــ أwاديميـ
داعمــة ) ولوجيـةقصـندو العلـوم والتنميــة التكن

  .للشراwات البحثية

3.60  
العل²ـ% املـصر آلليـات ¢ــسوQق  -10 يافتقـار ا�Iتمـع 

  .)م7اتب وسيطة، جوائز(نتائج البحث العل%² 
3.00  

ـبــاملردود �قتــصادي للبـحــث  - 10 تزايــد ا�تمـــام الدولــة 
  .عل²%ال

 مرتبــة )قــوة، ضــعف، فــرص، 34ديــدات(اصــرن ععــشرةل ا�1ــدو الــسابق أك�ــp يو°ــ¾
ً

مــن 
ـــ>ًتـــــأث�pا ى"قـــــو  �ـــــر�ــ راء عينـــــة آل ًوفقـــــا ،لمتوســـــط ا��ـــــسا¥يل ً طبقـــــاز الـــــشراكة البحثيـــــة بجامعـــــة "

اسة املـستفتاه  و�ـذا ال�pتYـب rـساعد �ـ> توجيـھ صـاÃD> القـرار با�1امعـة نحـو جوانـب الـضعف .رالد
�ـــ> الــشراكة البحثيــة با�1امعـــة، ومــا يقابلBــا مــن نقـــاط قــوة وفــرص يمكـــن  ًوال´3ديــدات "ك�ــp تــأث�pا 

�ا �> تخفيـف الواقـع املثـبط، بمـا rـساعد �ـ> تحديـد أولو�ـات املواجBـھا ِس¢ثما
ّ و½عتqـp �ـذه املرحلـة . ر

ًتأسYسا ملراحل تالية يمكن البناء عل�3ا �> بناء مصفومة التحليل الرFاE> لبناء اس�pاتيجية مق�pحة 

  .لدعم الشراكة البحثية با�1امعة

اط القوة الداعمة للشراكة البحثية با�1امعة رو½ش�p نتائج التحليل الرFاE> إ�� تمحو نق
ابط ، ولر�ـــادة العامليــــةا 3ـــات�ن�، و1امعــــةا�تنـــوع التخصــــصات العلميـــة والـــشرعية بلحـــو  وتوثيـــق الــــر

نيمكـــن أن ت�ـــو  ةتــوافر مركـــز بحثيــ، والعلميــة مـــع والBيئــات العلميـــة �ســالمية والعرFيـــة و"جن�يـــة
قلـة مخصـصات تمو�ـل ل نقاط الضعف فقد تركزت حـو َّأما.  محر�ات للشراكة البحثية با�1امعة

ِآليات الدعم املادي واملعنو ا�2رك وضعف إم�انات اW2تpqات البحثية ، 1امعةا�البحث العل�� ب
ّ ي

�ةوغياب ثقافة ال¢سو�ق البح�Ø ، بجانب 1امعةا�للشراكة البحثية ب   .رضعف ال¢سBيالت �دا

ت حـــو وفيمـــا يخـــص الفـــرص املتاحـــة الداعمـــة للـــشراكة ل البحØـــ� با�1امعـــة فقـــد تمحـــو ر
�ـــر، ودوليـــة الامل�انـــة ، بجانــــب يإDــــشاء بنـــك املعرفـــة املـــصر ز، صر��ن با�Wـــارجمـــتــــوافر بـــاحث�ن ز لأل

، بYنما تمثلت أ�م ال´3ديدات ال§� يحتمل داعمة للشراكة البحثيةوح�ومية توافر �يئات إسالمية 
قلـــة ، عـــدالت xنفـــاق ع6ـــ� البحـــث العل�ـــ�تـــدDي مقأن ½عـــو تفعيـــل الـــشراكة البحثيـــة با�1امعـــة �ـــ> 

�س، وحــــدات الـــــدعم البي�ــــ� ح العمــــل ا�1مـــــاE> فيمـــــا بــــ�ن أعـــــضاء �يئــــة التـــــد رفقـــــدان ر ضـــــعف ، و
 .اس¢ثمار فرص التمو�ل البح�Ø والشرا�ات املتاحة ملصر

اسة   :رتوصيات الد

�ـر بالتحليـل، وفقـا لنمـ اسة واقع الشراكة البحثيـة بجامعـة " Ûًعد أن تناولت الد
ز ْوذ[> ر َ َ

PEST, 7S العناصــــر p) قــــوة، ضــــعف، فــــرص، 34ديــــدات(، والــــذي نــــتج عنــــھ حــــصر أك�ــــ �ا ع6ــــp�ًتــــأث

اسة باأل½يSWOT Analysisالشراكة البحثية وفق نموذج    :ر،تو$�� الد
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 :�سklاتيجية -1

�ا تدعم بناء الشراكة البحثية • ِتضم�ن ا�Wطة xس�pاتيجية ل�1امعة بمحاو
ّ  . ر

سـالة لل�ليــ • �ــة و ربنـاء ر سـال´3او تتفـق اتؤ رؤ�ــة ا�1امعــة و �ــا ر ر، تــدعم �ـ> Ûعــض محاو ِ
ّ

 .ُّالتوجھ نحو الشرا�ات البحثية

ُّبنــــاء خطــــة بحثيــــة ل�ــــل قــــسم تــــدعم التوجــــھ نحــــو الــــشرا�ات البحثيــــة مــــع "قـــــسام  •
ِ
ّ

اسات والبحوث البي^ية ا للد راملناظرة محليا ودوليا مع تخصيص محو ً ً  .رً

 .ف حولBا التخصصات العلميةتحديد أولو�ات بحثية اس�pاتيجية تلت •

  :القيم املشklكة -2

•  ،<Eــ�، العمــل ا�1مـــاØك البح رتب�ــ� قــيم ½ــ�1ع ع6ـــ� بنــاء الــشرا�ات البحثيــة؛ �ال¢ـــشا ِ
ّ

 .xل�]ام املؤس���

[> ل�1امعة • رسن ½شر�عات ½�1ع بناء شرا�ات بحثية ع6� املستو الداخ6> وا�Wا ى ِ
ّ . 

�س ½ـ�1ع •  ع6ـ� الـشراكة البحثيـة؛ عــدد راسـتحداث معـاي�p ترقيـة ألعـضاء �يئـة التــد
اســــات البي^يـــــة،  [> املــــستقطب، عــــدد الد �ع البحثيــــة، معــــدل التمو�ــــل ا�Wـــــا راملــــشا ر ر

َ

 .Dسب املشاركة باملؤتمرات الدولية وا�2لية، معدل ال^شر الدو�>

قــسم يتفــق واملعــاي�p الدوليــة للبحــث العل�ــ�، و�ــ�1ع ع6ــ� �ــل وضــع ميثــاق أخال±ــ> ل •
ك البح�Ø واملعر�> ب �ن الباحث�نرال¢شا .  

 :ال¡ي7ل -3

�ة تختص بتفعيل الشراكة البحثية بالBي�ل التنظي��  • راستحداث وحدات إدا
<Eتصاالت البحثية، وحدة الشر�ك الصناx ل�1امعة �وحدة. 

ة تمثيــل �افـة تخصــصات ا�1امعـة بالBي�ــل التنظي�ـ� مــن خـالل ممثلــ�ن  • ورضـر
ــــة بـــــــ�ن مخت د البحثيـــ ــــادل للمـــــــوا �ـــــــع العـــ رع·3ـــــــا ضـــــــمانا للتو ز ً

لـــــــف التخصـــــــصات 
 .العلمية

ـــــــالل  • ـــــة با�1امعــــــــة مــــــــن خـ �ع البحثيـــ ــــــأت ال¢ــــــــشر الــــــــدو�>، واملــــــــشا ــــل م�افــ رتفعيــــ
 . استحداث وحدة ل�1وائز البحثية

  :النمط القيادي -4

 .½�1يع القيادات ا�1امعية ع6� تفعيل النمط ال¢شار�ي •

�ة وا��ر�ة "�اديمية • رمنح ال�ليات مز�دا من xستقاللية �دا ً. 

ـــو�ض الـــــسلطات، تب�ــــ� نمـــــط املــــش • ات، وتفــ بمــــا يYـــــسر ا��ـــــراك راركة �ـــــ> اتخـــــاذ القــــرا
 ."�ادي�� للباحث�ن
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ات القيادات ا�1امعية ا�Wاصة بتوثيق العالقات •  .رتنمية مBا

  .اعتماد ملف �نجاز القيادي كمسوغ لل�pقية بمناصب ا�1امعة •

  :نظم العمل -5

عل�ـ�، معـدل ال^ـشر وضع نظام حـوافز لل�ليـات قـائم ع6ـ� تأث��pـا �ـ> مجـال البحـث ال •
[> املستقطب، املشار�ات البحثية ا�2لية الدولية  .  رالدو�>، Dسب التمو�ل ا�Wا

ات البحثية • عات وxس¢شا �ة ال§� ½عو توثيق املشر رتذليل العقبات �دا ور  .ق

 .با�1امعةَّتوف�p نظام اتصاالت فعال  •

•  �Øالبح p� .ل�1امعة التقييم واملتاÛعة املستمرة ملعدل التأث

ف واحتياجات الباحث�ن •  .وتوف�p نظم عمل مرنة، تراE> ظر

  :�فراد -6

�ـة با�1امعـة، وتبـادل البـاحث�ن بمـا rعـز  • زاسـتقطاب أفـضل الكفـاءات البحثيـة و�دا ر
ات  .رمن تبادل ا�pqWات واملBا

�س وتوجBا34م البحثية ع6� موقع ا�1امعة •  .رDشر س�p أعضاء �يئة التد

ات "�اديمية، و •  . تطبيق أسلوب الكرا��� البحثيةر تYس�p الز�ا

�ع البحثيــة �ــ> إقامــة  • راســ¢ثمار الكفــاءات البحثيــة با�1امعــة، ال ســيما أ	ــ�اب املــشا
ض البحثية املمولة ات كتابة العر ��ية ل^شر مBا ات تد ودو ر ر  .ر

مـــة "�اديميـــة؛ بتخـــصيص مجموعـــة مـــن شـــباب البـــاحث�ن ل�ـــل تطبيـــق • ز أســـلوب املال
د�م ب  .ةا�pqWات البحثيوأستاذ rشرف عل�3م، و�ز

ً½�1يع الباحث�ن لتب�� مجاال بحثيا محددا rعرف بھ ب�ن ا12تمع "�ادي�� • ً ً
 . 

ات -7  : رامل¡ا

�س، وDشر ا�pqWات املتم�]ة • ات البحثية املتقدمة ألعضاء �يئة التد رتنمية القد  . ر

�س ع6� املشاركة �يجابية  • رDشر ثقافة بناء فر العمل، و ½�1يع أعضاء �يئة التد ق
 . والتفاعالت البحثية داخل وخارج ال�ليةDشطة "الة �> َّلفعوا

ات ½عز�ز  • ��يةالتفك�p �بداE>رمBا ات تد ر ال¢شار�ي، Ûعقد دو  .ر

ش عمـــــــل  • ات و ورعقــــــد دو ـــة -ر �ــــ ة دو ر بـــــــصو ات البحثيـــــــة "ساســـــــية –ر ــــــة املBـــــــا ر لتنميـ
ض البحثية،   وواملتقدمة، وكيفية كتابة العر

ز بمــا rعـز مــن بنـاء عالقــات بحثيــة لومــات وxتـصاالتتكنولوجيـا املعوســائل اسـ¢ثمار  •
 .وثيقة داخل وخارج ا�1امعة
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  :  العربيةالمراجع

رتفعيل دو الشراكة البحثية �> تحقيـق امل�ـ]ة التنافـسية ل�1امعـات ). م2018( �الة أحمد ،إبرا�يم
  .516 -417، )4(33، جامعة املنوفية، مجلة �لية ال�pبيةاملصر�ة، 

�ـر �ـ> ). م2012(حمد عبد السالم ، أشقر" زتصو مق�ـpح ل¢ـسو�ق ا�Wـدمات ا�1امعيـة �1امعـة " ر
ســــالة ماجـــست�p، �ليــــة ال�pبيــــة بنــــ�ن بالقــــا�ر، جامعــــة ضـــوء Ûعــــض ا�qWــــpات املعاصــــرة ر، 

�ر   . ز"

�ر ). 2019(ز�ر جامعة " اسات العليا والبحوث).م2024-2019(زا�Wطة البحثية �1امعة "   .ر الد

�ــرجا شـــرح نظــام العمــل بال�1ــان العلميـــة الدائمــة ل�pقيــة "ســـاتذة ). م2020 دrــسمpq 12(زمعــة "
  -http://www.azhar.edu.eg/medicine: تم xس�pجاع من. و"ساتذة املساعدين

ــ): م2020(ا�1ر�ـــدة الرســـمية  نة لقـــانو إDـــشاء �يئـــة تمو�ـــل العلـــوم والتكنولوجيــــا الالئحـــة التنفيذيـ
قم  روxبت�ار الصادر بالقانو    ). �ـ(رمكر ) 7(ع . م2019لسنة ) 150(ن

ة ): م2013(شــاذ�> يــوDس جــالل،  �ــر باســتخدام مـــدخل إدا رالتطــو�ر التنظي�ــ� ل�ليــات جامعــة " ز
p�سالة ماجست�pالتغي �ر-ر،    .زجامعة "

�ة مصر العرFية  �ر والBيئات ال§� 1961 لسنة 103نقانو ): م2010(رجمBو ز Ûشأن إعادة تنظيم "
قـــم rـــشملBا �ـــة  ئـــYس ا�1مBو ة بقـــرار  ر والئحتـــھ التنفيذيـــة الـــصاد ر م 1975لـــسنة ) 250(رر

ن الBيئة العامة لشئو املطاÛع "م�pية، الباب الراÛع، :، القا�رة5، طًوفقا آلخر التعديالت
  ).33( مادة

تــم xســ�pجاع . املؤشــرات الدوليــة). م2020 دrــسمpq 11(ئــة العامــة وxحــصاء يا�B1ــاز املركــز للتعب
  https://www.capmas.gov.eg/Pages/InternationalIndicat :من

ه �ـــ> تحقيـــق ا). 2020(أحمـــد جـــابر ، حـــسن�ن �ب xســـ�pاتيÍ> ودو رالتـــد د ر رلتنميـــة املـــستدامة للمـــوا
دنال�شر�ة �ع: ر، " ر العلمية لل^شر والتو زدار الياز   .يو

�ــر ): م2020(دمحم فت�ـ> عبـد الفتــاح حـس�ن،  زتـصو مق�ـpح لتفعيـل الــشراكة ا12تمعيـة بجامعـة " ر
ب Ûعـض ا�1امعـات "جن�يــة،  ــــةر�ـ> ضـوء تجــا �ــر، مجلـــة ال�pبيــ ز، �ليــة ال�pبيـة، جامعـة "

�ـــــر ) xف�pا/ـــــ��(ص بـــــاملؤتمر الـــــدو�> الـــــسادس عـــــدد خـــــا زل�ليـــــة ال�pبيـــــة بنـــــ�ن جامعـــــة "
ب–الـــشراكة ا12تمعيـــة وتطـــو�ر التعلـــيم (بالقـــا�رة  اســـات وتجـــا ر د  17-16الف�ـــpة مــــن ) ر
  .748-684ص ص . م2020أغسطس

تقـاء بالبحـث العل�ـ� xس و� شة عمل لرفع كفاءة أعـضاء �يئـة التـد �ر يفتتح و رئYس جامعة " ر ز  رر
)22 pqـــــــسم ـــــم xســـــــــ�pجاع مـــــــــن). م2020دrــ -http://www.azhar.edu.eg/About-uni: تــــ

conferences  

ا أحمــــد عبـــــد رايــــد، نــــو الـــــرحمن، وم%1ــــوب، حــــسناء محمـــــود  ا��ميــــد، الزغ�ــــ�، وســـــام من�ــــp عبــــد ز
�ــر باســتخدام مؤشــرتقيــيم إنتاجيــة البــاحث�). م2019(أحمــد ، H Index زن بجامعــة "
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، ا�1معيـــــة املــــصر�ة للمكتبـــــات واملعلومـــــات ا12لــــة الدوليـــــة لعلــــوم املكتبـــــات واملعلومــــات
شيف،    .368-356، )1 (6رو"

�ـــر �ـــ> ضـــوء القيـــادة التحو�ليـــة،): م2016(دمحم ســـعد ز�ـــي،   زتطـــو�ر "قـــسام "�اديميـــة بجامعـــة "
)p�   .، �لية ال�pبية)ز�ر"جامعة  -رسالة ماجست

"مـــن الـــوظيفي وعالقتــــھ ). م2020(ســـليمان، �الـــة عبـــد املـــنعم، عبـــد ا12يـــد، أشـــرف عبـــد التـــواب
�ر، القا�رة �س ب�لية ال�pبية جامعة " زباألداء "�ادي�� لدى أعضاء �يئة التد ا12لة . ر

  .72 �لية ال�pبية، جامعة سو�اج، -ال�pبو�ة

 ملواجBھ تحديات العرFية "�لية املنظمات ةكابناء شر): 2006(�لية الشبكة العرFية للمنظمات "
، مجلــــة الديمقراطيـــــةالعرFيــــة،  "�ليــــةيالتقر�ــــر الــــسنو ا�Wــــامس للمنظمـــــات التنميــــة، 

  .188-185، )2(6، مؤسسة "�رام

<ÍF : قتطــو�ر "داء البحØــ� للفــر البحثيــة �ــ> مجــال ال�pبيــة ا�Wاصــة). م2015( #ــ�ر أحمــد ،رالـشو
اسة حالة فر�ق بحØـ� �ـ> جامعـة مون�pيـال �ـر-، �ليـة ال�pبيـة مجلـة ال�pبيـة. رد . ز جامعـة "

  .65، ص )163(3

ت عبد ا��ميد ،عبد ا��افظ رتصو مق�pح لتطو�ر العالقة ب�ن "قسام "�اديمية �> ): 2005(و ثر
�ـــر �ـــ> ضـــوء Ûعـــض املتغ�ـــpات العامليـــة املعاصـــرة،  ، �ليـــة مجلـــة ال�pبيـــةز�ليـــات جامعـــة "

�ر،    .100-42 ).127(2زال�pبية، جامعة "

جـب أحمـد ،عطـا الـشراكة البحثيـة بـ�ن ا�1امعـات املـصر�ة ومجتمـع "عمـال ع6ـ� ضـوء ). م2020(ر 
ة،  ، ص ص 70، �ليــــة ال�pبيــــة، جامعــــة ســــو�اج، ا12لــــة ال�pبو�ــــةرخpq½ــــي كنــــدا وســــنغافو

381- 470.  

 �ــل مــن الBنــد >قلبيــة متطلبــات ســو العمــل �ــجامعــات الــشر�ات وت): م2016(أحمــد  علــوان، ســBام
وسيا والو نـة ال�pبيـةلة مج مصر، >فادة م·3ا �مر�كية وإم�انية �يات املتحدة "الرو  راملقا

�ق- �لية ال�pبية-والدولية  .216-215 ص ، ص)6(5 مصر، -ز جامعة الزقا

�بوا ا�1ـــودة ضــمان مركـــز أداء تطـــو�ر ).م2018( إبـــرا�يم دمحم ال´3ـــامي متــو�>، �ـــر  بجامعـــة رلتـــد  ز"
،   القياس مدخل استخدامب �ر، مجلة ال�pبيةناملقار ). 180 (2ز، �لية ال�pبية، جامعة "

  335-244ص ص 

ـــد إبــــــرا�يم  رتفعيــــــل دو الــــــشراكة البحثيــــــة �ــــــ> تحقيــــــق امل�ــــــ]ة التنافــــــسية ). م2018(دمحم، �الـــــة أحمـــ
  .516 -417). 4(33، جامعة املنوفية، مجلة �لية ال�pبيةل�1امعات املصر�ة، 

د "ًالتم�ـ] البحØــ� وتـأث�pه ع6ـ� ترتYــب ا�1امعـات عامليــا ): م2020(داليـا طــھ محمـود،  رجامعـة أكــسفو
مجلـــة علـــم الـــنفس �ـــ> ال�pبيـــة . وإم�انيـــة xســـتفادة م·3ـــا �ـــ> ا�1امعـــات املـــصر�ة" ًنموذجـــا

  .268-197  ،)4(35، �لية ال�pبية، جامعة املنيا، وعلم النفس

�بمركز ضمان ا�1ود �ـر -رة والتـد ). املركـز بالقـا�رة(ا»1ـز Üن ). م2020 دrـسمpq 14(ز جامعـة "
  https://aqatc.azhar.live/?page_id=72: تم xس�pجاع من
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ـــا�>  ، دمحم غــ ــــامي مر�ــــــو واملوســــــو ي، أحمــــــد ســ ياملعمـــــو ن 1امعــــــة الــــــشراكة البحثيــــــة بــــــ�ن ا�): 2011(ر
اسات �Dسانيةالعراقية والشر�ات،  ، املنتدي الوط�� ألبحاث الفكر رحولية املنتدى للد
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