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 مستخمص الدراسة:
إلى بناء تصكر مقترح لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات  هدفت الدراسة     

السعكدية في ضكء التجارب العالمية، مف خبلؿ الكشؼ عف كاقع االستثمار في األبحاث العممية 
امعات السعكدية، كتحديد ما متطمبات تفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات بالج

السعكدية في ضكء التجارب العالمية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، كالكشؼ عف داللة 
الفركؽ في كاقع االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية في ضكء التجارب العالمية، 

 تعزل لمتغيرات الدراسة: )الجنس، الدرجة العممية، الجامعة(. كالتي قد
كلتحقيؽ أىدافيا تـ استخداـ المنيج الكصفي )المسحي(، كاعتمدت الدراسة عمى االستبانة      

( فردا مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ٖٙٚكأداة ليا طبقت عمى عينة قصدية مككنة مف )
 بد العزيز، جامعة أ القرل، جامعة الطائؼ(.المنطقة الغربية:)جامعة الممؾ ع

كتكصمت الدراسة إلى أف كاقع االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية، جاء بدرجة 
(، كجاءت معكقات االستثمار في األبحاث العممية بدرجة ٓٓ.٘مف  ٖٙ.ٕ"متكسطة" بمقدار )

لبلزمة لتفعيؿ االستثمار في األبحاث (، ، كجاءت المتطمبات آٓ.٘مف  ٘ٚ.ٖ"عالية" بمقدار)
(، ككشفت الدراسة عف أف متغيرات الدراسة: ٓٓ.٘مف  ٜٙ.ٖالعممية بدرجة "عالية" بمقدار )

)الجنس، الدرجة العممية، الجامعة(، كتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات 
متطمبات( االستثمار في األبحاث  أفراد الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحك )كاقع، معكقات،

العممية في الجامعات السعكدية باختبلؼ متغير )النكع(، كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متكسطات درجات استجابات أعضاء ىيئة التدريس لكاقع استثمار األبحاث العممية تعزل 

غير الجامعة لصالح جامعة أـ لمتغير الدرجة العممية لصالح أفراد الدراسة مف األساتذة، كمت
القرل، كما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات استجابات أعضاء ىيئة 
التدريس لمتطمبات االستثمار األبحاث العممية تعزل لمتغير الدرجة العممية لصالح أفراد الدراسة 

دراسة إلى تصكر مقترح مف األساتذة، كمتغير الجامعة لصالح جامعة الطائؼ، كتكصمت ال
لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات السعكدية في ضكء التجارب العالمية. كفي 
ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة بالعمؿ عمى تبني التصكر المقترح كتطبيقو كالعمؿ عمى 

عات السعكدية في تحقيؽ المتطمبات البلزمة لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية في الجام
 ضكء التجارب العالمية.

 االستثمار، األبحاث العممية، التجارب العالمية. الكممات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to aimed to develop a proposed perception for 
activating activate investment in scientific research in Saudi universities 
in the light of global experiences, by revealing the reality of investment 
in scientific research in Saudi universities, and determining what are the 
requirements for activating investment in scientific research in Saudi 
universities in the light of international experiences from the point of 
view of faculty members And revealing the significance of the 
differences in the reality of investing in scientific research in Saudi 
universities in the light of international experiences, which may be 
attributed to the study variables: (gender, degree, university),in order to 
achieve these goals, the descriptive (survey) approach was used, and 
the study relied on a questionnaire as its tool, which was applied to an 
intentional sample of (ٖٚٙ) members of the teaching staff in universities 
in the western region: (King Abdul Aziz University, Al-Qura University, 
Taif University). 

The study concluded that the reality of investment in scientific research 
in Saudi universities came at a “medium” degree of (ٕ.ٖٙ out of ٘.ٓٓ), 
and the obstacles to investment in scientific research came to a “high” 
degree of (ٖ.ٚ٘ out of ٘.ٓٓ), and the requirements for activating 
investment in scientific research came With a "high" score (ٖ.ٜٙ out of 
٘.ٓٓ), the study revealed that the study variables: (gender, academic 
degree, university), And it was found that there were no statistically 
significant differences between the responses of the study members of 
the faculty members towards (reality, obstacles, requirements) investing 
in scientific research in Saudi universities according to the variable 
(type), and it was found that there were statistically significant 
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differences between the average degrees of the faculty members’ 
responses to the reality The investment of scientific research is 
attributed to the degree variable in favor of the professors in the study, 
and the university variable in favor of Umm Al-Qura University, It was 
also found that there are statistically significant differences between the 
average degrees of faculty members’ responses to the scientific 
research investment requirements due to the scientific degree variable in 
favor of the study members from the professors, and the university 
variable in favor of Taif University. Globalism. In light of the results of 
the study, the researcher recommended working on adopting and 
implementing the proposed vision and working to achieve the necessary 
requirements to activate investment in scientific research in Saudi 
universities in the light of international experiences.  

Keywords: investment, scientific research, international experiences. 
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 مقدمة:
يعد مستقبؿ التعميـ الجامعي في ظؿ المتغيرات المتسارعة التي تجتاح عالمنا المعاصر في      

جميع مناحي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مف المسائؿ التي تشغؿ باؿ المفكريف 
التعميـ الجامعي، فقد أخذ االىتماـ بالبحث العممي كضعان مميزان في نظـ  كالعمماء كالمسؤكليف عف

التعميـ الجامعي المعاصر، ألنو ييدؼ إلى االستغبلؿ األمثؿ لئلمكانات كتجسيد اآلماؿ كاألحبلـ 
 لؤلمـ، كيساعد عمى تجنب المشكبلت كالمخاطر كالككارث التي تيدد المجتمعات.

ية منتجة تعمؿ عمى زيادة خبراتيا المعرفية كاالستفادة مف اإلنتاج تعد الجامعة مؤسسة تعميم    
الفكرم مف أجؿ تحقيؽ التنمية لممجتمع كرفع كفاءتو اإلنتاجية، كالعمؿ عمى زيادة اإلنتاج البحثي 
في الجامعات كتحقيؽ النمك االقتصادم داخميا مف خبلؿ العمؿ في مشاريع بحثية إنتاجية، 

(، كيعتبر البحث ٕٗٔٓمع مؤسسات المجتمع المختمفة )الخميفة،  كتككيف عبلقات متبادلة
العممي أساس التقدـ كالتنمية ألم مجتمع، كعنصران فاعبلن في كافة قطاعاتيا االجتماعية 
كاالقتصادية كالثقافية؛ فمف خبللو تتـ االستفادة مف الخبرات العممية، كعف طريقو يتـ إنتاج 

(، ففي السنكات األخيرة زاد إدراؾ حككمة ٕٚٓٓتمفة )ياقكت، المعرفة كتكظيفيا في مجاالت مخ
% مف ميزانياتيا، كما سعت كزارة ٖالمممكة بأىمية البحت العممي، كخصصت لو ما يزيد عف 

التعميـ العالي لتعميـ ثقافة البحت العممي كالشراكات العالمية كالمحمية مع الجامعات السعكدية 
لخطط التعميمية األكاديمية كالبحثية لتشارؾ في رفع انتاجيتيا، بيدؼ تفعيؿ المعرفة كاستثمار ا

كدعـ المكارد االقتصادية، كما أف التطكرات التي طرأت عمى البحت العممي في الجامعات زاد 
مف أىميتو كبدأت المؤسسات التعميمية تتبنى مشركعات رائدة تسيـ في حؿ مشكبلت المجتمع، 

 (.ٕٙٔٓ)عبد الجبار، كتحقيؽ متطمبات التنمية الشاممة

إلى االىتماـ بالبحث العممي كالتطكير حيث  ٖٕٓٓكتيدؼ رؤية المممكة العربية السعكدية      
ركزت عمى االىتماـ باالستثمارات المباشرة كالشراكة االستراتيجية مع الشركات الصناعية بيدؼ 

لبحث كالتطكير، كفيما نقؿ المعرفة كالتقنية كتكطيف الخبرات في مجاؿ التصنيع كالصيانة كا
مبادرة )برنامج دعـ البحث   ٕٕٓٓيتعمؽ بالمبادرات التي ظيرت في برنامج التحكؿ الكطني

كالتطكير لمجامعات كالمؤسسات البحثية لتطكير المحتكل المحمي(، كىذه المبادرات تسيـ في دفع 
صاد الكطني؛ مف عجمة البحث كالتطكير في الجامعات السعكدية، كرفع الناتج المحمي كاالقت

عداد الكفاءات المؤىمة مف الباحثيف كرأس ماؿ بشرم  خبلؿ استثمار اإلنتاج العممي كالبحث كا 
 (.ٕٚٔٓيساىـ في التحكؿ نحك مجتمع اقتصاد المعرفة)الصبلحي،
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عمػى أىميػة الشػراكة كالتعػاكف الػدكلي، كعمػى أىميػة  ٖٕٓٓكما كتؤكد رؤيػة المممكػة      
فػاءات كالمكاىػب العالميػة لئلسياـ فػي التنميػة االقتصػادية، كيػأتي تطػكير التعمػيـ اسػتقطاب الك

مػف ضػمف أكلكيػات الرؤيػة حيػث دعت إلى االستثمار فػي التعمػيـ كالتػدريب، كمف ضمف آليػات 
عقد الشراكات مع الجيات التي تكفر فرص التدريب  ٖٕٓٓتطػكير التعمػيـ في رؤية المممكة

نشاء المنصػات التػي تعنػى بػالمكارد البشػرية فػي القطاعػات المختمفػة لمخ ريجيف محميان كدكليان، كا 
مف أجؿ تعزيز فرص التدريب كالتأىيؿ، كلتعزيز الشراكة االستراتيجية أطمقت الرؤية برنامج 

الكاحػد كالعشػريف  الشراكات االستراتيجية كالػذم ييػدؼ إلػى بنػاء شػراكات اسػتراتيجية جديػدة لمقػرف
 (.ٕٚٔٓبمػا يتكافؽ مع الرؤية الكطنية )العامرم،

كالتسكيؽ فمسفة إدارية استثمارية تعمؿ عمى إيجاد عبلقات تكاصؿ بيف الجامعة       
كالمؤسسات اإلنتاجية كالخدمية في المجتمع، كيرتبط تسكيؽ األبحاث العممية بالمستفيديف منيا، 

ـ كرغباتيـ في الجيات الحككمية كالخاصة، كيبدأ قبؿ إنتاج حيث يركز عمى إشباع حاجاتي
األبحاث كيمتد إلى ما بعد االستفادة منيا، مما يسيـ في تطكير كتحسيف خدمات األبحاث 

قد كل(، ٖٗ، ص ٕٗٔٓالعممية كتعظيـ العائد االقتصادم كاالجتماعي منيا )القحطاني، 
كيتضح ذلؾ مف خبلؿ مات التي تقدميا، حرصت الجامعات السعكدية عمى االستثمار في الخد

( مف نظاـ الجامعات الجديد عمى أنو مف الممكف أف تتقاضى الجامعة ٓ٘ما نصت المادة )
مبالغ مالية مقابؿ القياـ ببحكث عممية، أك خدمات استشارية لجيات أخرل داخمية أك خارجية، 

ا لتأميف ما تحتاجو مف أعضاء كتقاضي مبالغ مالية مقابؿ التعاقد مع الجيات الحككمية كغيرى
 (.ٕٕٓٓىيئة التدريس )نظاـ الجامعات الجديد،

كيعد تسكيؽ األبحاث العممية مف آليات تنفيذ الشراكة المجتمعية مع الجيات الحككمية      
لذلؾ فإف تسكيؽ األبحاث العممية بيف الجامعات (؛ ۲۰، ص۱۰۲٘كالقطاع الخاص )صائغ، 
ثرائيا بيف الطرفيف، كتعزيز كتقكية دخؿ الجامعة كسمعتيا كالمجتمع يسيـ في تبادؿ ال خبرات كا 

(، كتيدؼ الشراكة في البحث العممي ٕ٘ٔٓككظيفتيا كانفتاحيا عمى قضايا المجتمع )الغنبكصي،
بيف الجامعات كالمؤسسات الصناعية كاإلنتاجية بصفة أساسية إلى تعظيـ االستفادة مف البحث 

لصناعة، كاستحداث منتجات جديدة، كالتغمب عمى المشكبلت العممي في تطكير اإلنتاج كا
الحالية، بحيث تصبح قادرة عمى المنافسة العالمية، كما أنيا تسيـ بفعالية في تمكيؿ البحث 

 (.ٖٕٔٓالعممي بالجامعات، كجعمو أكثر فائدة لممجتمع كمؤسساتو)رضكاف،
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كالقطاع الخاص يؤدم إلى عزلة  ( أف غياب العبلقة بيف الجامعاتٕ٘ٓٓكيرل القحطاني )     
سياميا في نمكه، كأف ىذه العبلقة تحقؽ مجمكعة مف الفكائد  الجامعات عف متطمبات المجتمع كا 
منيا: االستفادة العممية مف األبحاث في المجاالت اإلنتاجية بالقطاع الخاص، كالعمؿ عمى تكفير 

 المعمكمات التقنية كالمشكرة الفنية لمقطاع الخاص. 

كتأسيسان عمى ما سبؽ نجد أف االستثمار في مجاؿ البحث العممي، لـ يعد خياران، بؿ أصبح     
ضركرة حتمية تفرضيا طبيعة العصر كمتغيراتو، كىذا يفرض ضركرة االىتماـ بيذه القضية، 
كالعمؿ عمى تفعيميا بما يخدـ المصمحة العامة كالمصالح المشتركة لكؿ مف الجامعات كالقطاع 

ا جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضكء عمى متطمبات تفعيؿ االستثمار في األبحاث الخاص، لذ
 العممية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية في ضكء الخبرات العالمية.

 مشكمة الدراسة:
إف تحديات المستقبؿ تفرض حتمية تطكير دكر الجامعة في البحث العممي كاستثماره      

االجتماعية كاالقتصادية فيك ككظيفة مف كظائؼ الجامعة في حاجة إلى  لمكاجية المتغيرات
مراجعة شاممة لكؿ مقكماتو بحيث يراعي تجديد أنماط المعرفة األكثر استحقاقان كاستخدامان، 
ككيفية استثمار نتائج األبحاث العممية لتحقيؽ طمكحات المجتمع في التنمية الشاممة في جميع 

 المجاالت.

لرغـ مف اإلنجازات التي حققيا البحث العممي في الجامعات السعكدية إال أنو اليزاؿ كعمى ا     
يكاجو تحديات كبيرة تؤثر عمى درجة قدرتو عمى مكاكبة تطكرات العصر كتمبية احتياجات التنمية 

( لـ تكف أم جامعة ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓكمتطمباتيا،  ففي تقرير مجمة التايمز لمتعميـ العالي لمعاـ )
( جامعة دكلية، إذ حصمت جامعة الممؾ عبد العزيز عمى الترتيب ٕٓٓضمف أفضؿ ) سعكدية

(، كجامعة الممؾ فيد لمبتركؿ ٓٓٙ-ٔٓٗ(، كجامعة الممؾ سعكد )ٕٓ٘ - ٕٔٓ)
، كفي تصنيؼ مركز كيبكمتريكس اإلسباني لمعاـ ٕٕٔٓ,THES)()ٓٓٙ-ٔٓ٘كالمعادف)

(ٕٕٓٓ-ٕٕٓٔ) (Webometrics,ٕٕٓٔ)  (، ٖٖٖمؾ سعكد في الترتيب )جاءت جامعة الم
(، كجاءت جامعة الممؾ عبد اهلل لمعمـك ٖٙٗكما جاءت جامعة الممؾ عبد العزيز بالترتيب )

 (.ٖٙ٘كالتقنية في الترتيب )
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كمع التطكرات السريعة التي يشيدىا العالـ يبلحظ ضعؼ مكاكبة الجامعات السعكدية      
ا بمراكز األبحاث كالجامعات العالمية، كاألبحاث لمتغيرات العالمية، كذلؾ نتيجة لضعؼ اتصالي

الدكلية المشتركة، كضعؼ االستثمار فييا، أك إقامة الجامعات لمعبلقات مع نظائرىا، كضعؼ 
بناء الشركات األكاديمية لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس، كتفعيؿ اتفاقيات التبادؿ 

 (.قٖٛٗٔ)العامرم،  الطبلبي، كبناء البرامج األكاديمية المشتركة
(، ٕٛٔٓ(، ك)سمطاف،ٕٚٔٓكما كقد اشارت بعض الدراسات مثؿ دراسة )محمد،     

(  إلى أف ىناؾ فجكة بيف البحث العممي بالجامعات كتطبيؽ نتائجو بالقطاع ٕٛٔٓك)عمر،
الخاص، كذلؾ بسبب ضعؼ برامج التعاكف كالشراكة بينيما، مما يؤثر سمبان عمى دكر الجامعات 

دمة المجتمع، كقمة اإلفادة المباشرة مف إمكاناتيا البحثية كالعممية، كما كتقؼ في خ
جراء األبحاث كالتسكيؽ، كعدـ كجكد استراتيجية عامة لمبحث  األساليب البيركقراطية في اختيار كا 

 العممي تحدد اليدؼ مف األبحاث، كضعؼ تسكيؽ كاستثمار مخرجات األبحاث.
( أف ىناؾ بعض المعكقات لمبحث العممي منيا عدـ ٕٓٔٓابي)أبك عر كما اشارت دراسة     

كجكد ارتباط بيف البحث العممي كمشكبلت المجتمع، كعدـ كجكد نشر عممي دكلي كافي، 
( ۱۰۲۲كضعؼ الترابط بيف الشركات المنتجة كتبادؿ البحث، كما اشارت دراسة قطب كالخكلي )

 سعكدية عدـ تسكيؽ األبحاث العممية.إلى أنو مف معكقات البحث العممي في الجامعات ال
ق( إلى أف الجامعات تفتقد كجكد جية متخصصة ٖٛٗٔكتشير دراسة الحمادم كسالـ )    

تنشئيا الجامعات تككف مسؤكليتيا كضع الخطط الستثمار مكارد الجامعات كمتابعة تنفيذىا 
الخبرات التسكيقية التي كاالستعانة بالمتخصصيف في ىذا المجاؿ، كال تمتمؾ الجامعات الحككمية 

تمكنيا مف استثمار ما تمتمكو مف إنتاج عممي ىائؿ ممثبلن في األبحاث كالدراسات الميدانية، كما 
أنيا تعاني مف ضعؼ قدرتيا عمى التركيج لما تممكو مف إمكانيات مادية كأكاديمية، كمف ىنا 

تثمار في األبحاث العممية تحاكؿ الدراسة الحالية اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي: تفعيؿ االس
 بالجامعات السعكدية في ضكء الخبرات العالمية تصكر مقترح؟

 أسئمة الدراسة:
ما كاقع االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية مف كجية نظر أعضاء ىيئة  .ٔ

 التدريس؟
اء ما معكقات االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية مف كجية نظر أعض .ٕ

 ىيئة التدريس؟
ما متطمبات االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية في ضكء الخبرات  .ٖ

 العالمية؟
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ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات استجابات اعضاء ىيئة - .ٗ
التدريس لكاقع استثمار األبحاث العممية تبعان لمتغير )النكع، سنكات الخبرة، الدرجة 

 ية(؟العمم
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات استجابات اعضاء ىيئة  .٘

التدريس لمتطمبات استثمار األبحاث العممية تبعان لمتغير )النكع، سنكات الخبرة، الدرجة 
 العممية(؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات استجابات اعضاء ىيئة  .ٙ
مار األبحاث العممية تبعان لمتغير )النكع، سنكات الخبرة، الدرجة التدريس لمعكقات استث

 العممية(؟
ما التصكر المقترح لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية في ضكء  .ٚ

 الخبرات العالمية؟ 
 أهداف الدراسة:

ة نظر التعرؼ عمى كاقع االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية مف كجي .ٔ
 أعضاء ىيئة التدريس.

الكشؼ عف معكقات االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية مف كجية نظر  .ٕ
 أعضاء ىيئة التدريس.

الكشؼ عف المتطمبات الرئيسة لبلستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية في ضكء  .ٖ
 الخبرات العالمية.

في مجاؿ تفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية في  التعرؼ عمى التجارب لعالمية الرائدة .ٗ
 مؤسسات التعميـ العالي.

التكصؿ إلى تصكر مقترح لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية في  .٘
 ضكء الخبرات العالمية.

 أهمية الدراسة:
في تحقيؽ الميزة قد تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية االستثمار في األبحاث العممية كدكره  -ٔ

التنافسية لمجامعات، مف خبلؿ تسكيؽ األبحاث العممية كتكظيؼ نتائج األبحاث لخدمة 
 المجتمع كتنميتو.

( التي مف بيف أىدافيا ٖٕٓٓتأتي ىذه الدراسة استجابة لرؤية المممكة العربية السعكدية ) -ٕ
ي حصكؿ خمس جامعات عمى أفضؿ مئتي جامعة عمى مستكل العالـ، كتقدميا ف

 التصنيفات العالمية. 
 تمبية لتكجيات نظاـ الجامعات الجديد فيما يتعمؽ بالبحث عف مصادر تمكيمية جديدة. -ٖ
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قد تفيد الدراسة في مساعدة أعضاء ىيئة التدريس في إنتاج أبحاث تطبيقية، مف خبلؿ    -ٗ
 إجراء أبحاث تسكيقية منظمة تمبي احتياجات سكؽ العمؿ.

حاب القرار مف قيادات عمادات البحث العممي بالجامعات قد يفيد التصكر المقترح أص  -٘
السعكدية بإمدادىـ بمعمكمات عف كاقع تسكيؽ كنشر األبحاث كالشراكة المجتمعية لؤلبحاث 
العممية في الجامعات، كبالتالي الكشؼ عف مكاطف الضعؼ كالقكة كتحميميا مما يتيح 

 لمجامعة تطكير استراتيجياتيا كسياساتيا اإلدارية.
 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة عمى الكشؼ عف كاقع استثمار األبحاث العممية، مف  الحد الموضوعي:-
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، في ضكء متطمبات الخبرات العالمية، كالكشؼ عف 

 معكقات االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية كالتكصؿ لتصكر مقترح.
تصرت الدراسة عمى استطبلع آراء جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامعات اق الحد البشري: -

 المنطقة الغربية )جامعة الطائؼ، جامعة أـ القرل، جامعة الممؾ عبد العزيز(. 
           تـ تطبيؽ الدراسة في المقرات الرئيسة لجامعات المنطقة الغربية الحد المكاني: -

 معة الممؾ عبد العزيز(.)جامعة الطائؼ، جامعة أـ القرل، جا
 ق.ٕٗٗٔتـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  الحد الزماني: - 

 مصطمحات الدراسة:
 االستثمار:      

( االستثمار بأنو: "تكظيؼ الماؿ في نشاط ما معترؼ بو Levisauskait، ٕٓٔٓيعرؼ )      
القدرة االستيبلكية لمفرد أك المؤسسة، كذلؾ خبلؿ فترة زمنية محددة، بغرض زيادة الثركة كتعزيز 

 عف طريؽ األصكؿ المممككة بالفعؿ أك االقتراض اك االدخار".
 البحث العممي:

" استقصاء منيجي منظـ ييدؼ إلى اكتشاؼ المشكمة التي تساعد في الكصكؿ إلى      
 (.ٚٛ، ٕٔٓٓالحقائؽ، كالتحقؽ مف صحتيا كفؽ معايير مكضكعية معدة لذلؾ")كنعاف، 

 العممية:األبحاث التعريف اإلجرائي لالستثمار في 
تكظيؼ األبحاث العممية التي يجرييا أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية مف خبلؿ    

تسكيقيا كعقد الشراكات مع قطاعات المجتمع المحمية كالعالمية بما يحقؽ عكائد استثمارية 
 لمجامعات كالمجتمع.
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 االستثمار:
بر البحث العممي مف األىداؼ الرئيسة لمجامعات، فيك المصنع إلنتاج العمـ كالفكر، كيعت  

كيقاس التقدـ العممي ألم دكلة بمقدار ما تكليو مف أىمية لمبحث العممي، كالجيكد المبذكلة 
الستثمار ما ىك متراكـ مف معمكمات بحثية كعممية في مختمؼ قطاعات التنمية، مف أجؿ إيجاد 

بلت التي تكاجو المجتمع في جميع المجاالت، كلتحقيؽ ذلؾ فإنو ال بد مف تكفير حمكؿ لممشك
القكل البشرية البلزمة، كتكفير التمكيؿ كالخدمات المعمكماتية التقنية، كتشجيع نشر األبحاث 

 (.۱۰۰۲العممية كتطبيؽ نتائجيا )حمس، 
احييا، فقد أصبحت مرتبطة كتعد التربية أحد العكامؿ اليامة في تحقيؽ التنمية بكؿ من     

ارتباطان كثيقا بعمـ االقتصاد، لما تقـك بو مف دكر في تحقيؽ معدالت النمك، كما أصبحت شکبلن 
مف أشكاؿ االستثمار الذم يحقؽ العكائد االقتصادية، كعمى ىذا األساس يعد االستثمار في 

 (.ق۱۲ٗٔكممؾ،  التعميـ جزءا مف االستثمار المحقؽ لمتنمية بكؿ مناحييا، )الكندرم
 مفهوم االستثمار:

      يعبر االستثمار بصكرة عامة عف تشغيؿ األمكاؿ بغية الحصكؿ عمى عكائد أك أرباح    
( بأف االستثمار عبارة عف:" مجمكعة مف ٕٔٔٓ، كما ذكر زلزلة )(۱۰۰۰)أبك معمر، 

الماؿ األصمي مف التضحيات التي مف شأنيا زيادة الدخؿ كتحقيؽ اإلضافات الفعمية إلى رأس 
خبلؿ امتبلؾ األصكؿ التي تكلد العكائد المختمفة، كىناؾ مف أشار إلى أنو استخداـ المدخرات 
لتككيف االستثمارات أك الطاقات اإلنتاجية الجديدة البلزمة لعمميات إنتاج السمع كالخدمات، 

 (ٕ٘ٓٓ  ,Marsikova).كالمحافظة عمى الطاقات اإلنتاجية القائمة أك تجديدىا" 
( لبلستثمار باعتباره تكجيو المكارد المتاحة مف أجؿ تعظيـ ۱۰۰۲كينظر شمكط ككنجك )      

المنفعة الكامنة في ىذه المكارد، كذلؾ ألف المكارد المتاحة تشتمؿ عمى إشباع الحاجات األساسية 
 الستثمار.كالكمالية لئلنساف، كعند تأجيؿ االنتفاع مف ىذه المكارد في لكقت الحؽ يسمى فترة ا

كعمى مستكل الجامعات يشار إلى االستثمار التربكم فييا بأنو "تعظيـ االستفادة مف      
الظركؼ كاإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة مف أجؿ تكظيؼ الجيكد في االستثمار 
بالمؤسسات التربكية بيدؼ تحقيؽ أىداؼ العممية التربكية بالمؤسسات، كتحقيؽ الربح االقتصادم 

بأنو" عممية تكجيو رؤكس األمكاؿ إلى مؤسسات  (، كما يعرؼ۱۰۲۲مف ناحية أخرل" )محمد ،
التعميـ العالي، سكاء كاف ذلؾ عمى شكؿ رسـك جامعية كمصاريؼ عمى األبناء، كصناديؽ 
نشاء جامعات قادرة عمى االستثمار كجذب رؤكس  االستثمار الجامعية، أك عمى شكؿ تأسيس كا 

 (. ٛٗٗ، ص۱۰۰۲األمكاؿ" )عمي، 
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كمف خبلؿ التعاريؼ السابقة لمفيـك االستثمار نجد أف االستثمار في الجامعات ىك    
االستغبلؿ األمثؿ لمكاردىا المادية كالمعنكية، كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التي كضعتيا، مف خبلؿ 

 جتمع.  تكظيؼ األمكاؿ في مشاريع اقتصادية، تحقؽ منفعة اقتصادية كاجتماعية كثقافية ليا كلمم

 أهمية االستثمار:
            كتكمف أىمية االستثمار بالجامعات في قدرتيا عمى تنمية المجتمع في ظؿ       

ق( أىمية االستثمار في الجامعات ۱۲ٗٔالتغيرات المستمرة بحياة المجتمعات، فقد بينت رحمة )
 كما يمي:

 في فتح فركع ليا في شتى المناطؽ.  أنو يساىـ في تعزيز البنية التحتية لمجامعات، كالتكسع -

يفتح المجاؿ أماـ الجامعات لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ التعميـ العالي كتمبية احتياجات  - 
 المجتمع.

يزيد اإلنتاجية كاإلنتاج مف خبلؿ االستفادة مف البرامج األكاديمية؛ مما يؤدم إلى زيادة  - 
 الدخؿ العاـ. 

لجامعات كالمجتمع عمى حد سكاء مف خبلؿ إنشاء مراكز لمتدريب تأىيؿ كتدريب العامميف في ا -
 .كالتأىيؿ

 (:۱۸۰م، ص۳۱۰۲فيما يضيف موسى وعبد الصمد )
أنو يساعد عمى رفع األداء الجامعي كتميزه، كيساىـ في إيجاد التفاىـ بيف األفراد، كرفع  -

 مستكيات الثقة بيف اإلدارة كالعامميف.

كبالتالي يمكف أف يترجـ أداءىا الفكرم كالذم يمكف أف يمثؿ يمثؿ ميزة تنافسية لمجامعات،  -
 أك يقاس.

يساعد في تطكير التقنيات المتقدمة في مختمؼ المجاالت كالتي يتطمبيا االقتصاد المعرفي،  -
 كاالرتباط مع تقنيات المعمكمات كاالتصاؿ كالحاسب اآللي كاإلنترنت...الخ.

كخمؽ الخبرة التقنية كتطكيرىا كالمساعدة في  المشاركة المباشرة في التطكير كاالبتكار -
 تطكيعيا. 

 يعطى إمكانية لتحقيؽ التطكر كالتقدـ حتى مع قمة أك عدـ تكفر المكارد. -
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 أسس ومتطمبات االستثمار في الجامعات:
ىناؾ عدد مف األسس التي يجب عمى الجامعات أف تنتيجيا الستثمار امكانياتيا البشرية      

 :(٘ٙ، ص ۱۰۲۰منيا ما يمي )البار، كالمادية، كنذكر 
 تدريب كتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس.  -
كضع آلية لمتطمبات القطاعات المختمفة ترسؿ إلى الجامعات، فتقـك بدكرىا بتطكير كتعديؿ  -

 المناىج كالميارات كأساليب التعميـ حسب احتياجات الصناعات كالعماؿ.
برات الطبلب كاألبحاث العممية، كتكفير التقنيات الحديثة تعزيز البنية التحتية التقنية في مخت - 

 لذلؾ. 
 استحداث مشاريع الحاضنات كمراكز البحث كربطيا بمتطمبات سكؽ العمؿ. -
 إزالة الفجكة بيف المؤسسات التعميمية كالقطاع االستثمارم بالتميز البحثي. -
آليات تمنكف مف استغبلؿ إنشاء كحدات فكرية تربط رجاؿ األعماؿ كالعمماء بيدؼ كضع  -

 المكارد الطبيعية لتحقيؽ االستثمار المستداـ.
( بعض المتطمبات في بعض جكانب االستثمار ۱۰۲۲كأكردت المنقاش كابف عتيؽ )      

 الجامعي، كىي:
تعريؼ أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف كالطبلب بآليات االستثمار كالتسكيؽ في برامج  .ٔ

 كؿ الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالمممكة.الجامعات، كحثيـ عمى قب
تكفير البنية التحتية كالفكقية التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ الجامعات االستثمارية، كيدعـ  .ٕ

 مشاركة القطاع الخاص.
تقديـ الخبرات كاالستشارات مف قبؿ خبراء الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص في مقابؿ  .ٖ

 الشراكة في تمكيؿ الجامعات.
كير منشآت الجامعات كتجييزىا بالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في ضكء متطمبات تنفيذ تط .ٗ

 البرامج األكاديمية في مختمؼ المجاالت.
كمف خبلؿ السابؽ نجد أف الجامعات ممزمة بتمبية متطمبات االستثمار في األبحاث 

قافتيا التنظيمية، كتنمية العممية، مف خبلؿ العمؿ عمى إعادة ىيكمة عممياتيا اإلدارية، كتطكير ث
كعي قياداتيا األكاديمية كجميع منسكبييا بأىمية استثمار األبحاث العممية كنتائجيا االقتصادية، 

 كالعمؿ عمى تعزيز البنى التحتية كالتكنمكجية.
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 تسويق األبحاث العممية
مع، كتعزيز إف تعزيز قدرة الجامعات في استثمار إنتاجيا البحثي لخدمة الجامعة كالمجت     

عبلقتيا البحثية بمؤسسات المجتمع المستفيدة مف ىذه األبحاث يتطمب اتباع أساليب كآليات 
حديثة كمتطكرة في التسكيؽ الفعاؿ لمشاريع األبحاث التطبيقية لتبلئـ احتياجات كمتطمبات 
               مؤسسات المجتمع المستفيدة منيا، فيشير تقرير صادر مف مؤسسة ىنكفر لؤلبحاث

 (Hanover Research ,ٕٓٔٙ إلى أف الجامعات اليـك تعمؿ في بيئة شديدة التغيير بفعؿ )
التطكر اليائؿ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتكنكلكجيا التعميـ كالبحث العممي، 

ي كتنامي أعداد المؤسسات التعميمية كالبحثية؛ كعمية نجد أف بعض الجامعات تستعيف بخبراء ف
مجاؿ التسكيؽ لمساعدتيا في تعزيز كنشر أبحاثيا كمشاريعيا ككضع خطط استراتيجية كتبني 
أساليب فعالة لتسكيؽ برامجيا كنتاجيا مف األبحاث العممية كالتطبيقية)الحريرم 

 (.ٕٚٔٓكالمخبلفي،

 مفهوم تسويق األبحاث العممية: 
ط متعمؽ بنقؿ السمع أك الخدمات مف التسكيؽ لغة مف " سكؽ يسكؽ تسكيقان، كىك يعني نشا     

المكرد إلى المستيمؾ كتشتمؿ عمى تطكير المنتج كتكزيعو كاإلعبلف عنو أك تركيجو، كالتسكيؽ 
عممية إدارية اجتماعية يحصؿ بمكجبيا الفرد كالمجمكعات عمى ما يحتاجكف، كيتحقؽ ذلؾ مف 

تحديد االحتياجات كالرغبات خبلؿ إنتاج كتبادؿ المنتجات ذات القيمة مع اآلخريف، كيشمؿ 
 (.ٖٜٜٔلمسكؽ المستيدفة كالحصكؿ عمى الرضا المرغكب بفعالية ككفاءة)بدكم،

كالتسكيؽ اصطبلحان ىك "نشاط اقتصادم يتضمف كافة الجيكد التي تتصؿ بانتقاؿ السمع      
كالخدمات مف المنتج إلى المستيمؾ النيائي في الكقت كالمكاف المناسبيف"، كما يعرؼ 

(Yadin,ٕٕٓٓ)  التسكيؽ بأنو "اتجاه المؤسسة نحك كافة عناصر كمراحؿ عمميات تسكيؽ
المنتجات مف المنتج إلى المستيمؾ، كما يتضمف رضا المستفيد كالمسؤكلية األخبلقية 

 كاالجتماعية" .

كيعرؼ تسكيؽ األبحاث العممية في الجامعة بأنو" عممية تسكيؽ المعرفة كالتكنكلكجيا      
ة، ىذه العممية تحكؿ نتائج األبحاث إلى منتجات، كخدمات، كسمع جديدة ذات قيمة، مما الجديد

 .ٜٕٓٓ,Farsi&Talebi)يتطمب القدرة عمى تنظيـ المشاريع األكاديمية بأسمكب عممي ) 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير  – األول العدد  – 33اجمللد  233

 م2021سبتورب   – اسعالت العدد  – 33اجمللد 

 

كما كيعرؼ تسكيؽ األبحاث العممية بأنو " تحكيؿ األبحاث العممية إلى منتجات تجارية ضمف    
ت كاضحة، مع كجكد مكارد مناسبة، كمنشأة تساعد عمى تنفيذ البحث، ككضع سياسات كأكلكيا
 (. ٕٔٔٓ ,Narayanأسس لتسكيقيا") 

كيبلحظ مف التعريفات السابقة اشتراكيا في أف تسكيؽ األبحاث العممية في الجامعات      
كيؽ، ينطكم عمى تحكيؿ ىذه األبحاث إلى منتجات، أك اختراعات، أك استشارات، قابمة لمتس

بحيث يتـ تسكيقيا إلى جيات مستفيدة إما قطاعات حككمية أك خاصة، لتحقيؽ منفعة كمردكد 
 مادم لكبل الطرفيف.

 أنماط تسويق األبحاث العممية:
يقدـ البحث العممي في صكرة معمكمات، كمعارؼ تساعد عمى التطكير، تككف عممية إظيار      

جديدة، أك في صكرة استشارات، كيكمف تكضيح ىذه المعارؼ في صكرة مخترعات، أك منتجات 
 أنماط تسكيؽ األبحاث العممية عمى النحك التالي:

 تسويق المعمومات والمعرفة:  -أ
يتـ تسكيؽ المعمكمات كالمعرفة، كما ىك الحاؿ في االستفادة مف نتائج األبحاث التربكية في     

سات تعميمية مستندة إلى األدلة كالبراىيف صنع السياسات التعميمية، كمف ثـ االنتقاؿ إلى منح سيا
العممية، كتحقيؽ التفاعؿ كاالتصاؿ بيف الباحثيف كصانعي السياسة التعميمية، كىناؾ ثبلث 

 (.ٕٕٓٓمسارات لتسكيؽ المعمكمات، كالمعرفة )حسنيف،
 -وهي:  
ك : يتضح في تبادؿ المعمكمات، أك المشركعات، أThe Direct Pathwayالمسار المباشر  -

 األبحاث؛ لتطكير التعاكف بيف الجامعات، كمراكز األبحاث، كالجيات المستفيدة.
: يتضح في نشر المعرفة العممية مف The Indirect Pathwayالمسار غير المباشر  - 

خبلؿ آليات منيا المنشكرات، كالمؤتمرات، كىذه المعرفة يمكف أف تؤدم في نياية المطاؼ 
 رية.إلى منتجات، أك عمميات تجا

: كىي التي تيسر نقؿ التكنكلكجيا مف خبلؿ The Network Pathwayمسار الشبكات  - 
"، حيث أتاحت شبكة  E-Serviceعدة مسارات مف ضمنيا مثبلن " خدمة اإلنترنت 

اإلنترنت إمكانيات جديدة؛ لمتفاعؿ مع العمبلء، كتقديـ الخدمات، كالمنتجات، كاألفكار 
تعد كسيمة إعبلمية مف خبلليا تتاح المعمكمات، كالمعرفة  كالمعمكمات بشكؿ أفضؿ، كما

 بسيكلة.



 هدى موسم دخيل اهلل المطيريأ/           تفعيل االستثمار في األبحاث العممية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير  – األول العدد  – 33اجمللد  234

 رررر

 تسويق المخترعات: -ب  
تعتبر المخترعات مف أنماط تسكيؽ األبحاث العممية، كيقصد بيا " فكرة تجارية لمنتج، أك      

 خدمة تعتمد عمى العمـ كالتكنكلكجيا الجديدة، بحيث تجتذب استثمارات كافية لتسكيقيا بنجاح،
كمف خبلؿ ىذا االستثمار يصبح االبتكار ناجح، أك أنيا القدرة عمى تحكيؿ االختراعات عمى 

 أساس عممي إلى ابتكارات مجدية تجاريان" .

 تقديم االستشارات العممية -ج
تعد االستشارات العممية خدمة تقدـ مف قبؿ األكاديمييف إلى منظمات خارجية عمى أسس      

تقديـ المشكرة، كحؿ المشكبلت، كتكليد أك اختبار األفكار الجديدة، كعادة تجارية، كقد يشمؿ ذلؾ 
 ، كذكرٕٛٓٓ,Perkman& Walsh)يتـ تكفير االستشارات بشكؿ فردم، أك بشكؿ جماعي )

Apramson  أف المبرر مف لجكء المؤسسات كالشركات إلى االستعانة باألكاديمييف كالباحثيف
ؿ مف أشكاؿ تسكيؽ مخرجات األبحاث العممية، لمحصكؿ كمستشاريف، أف االستشارات تعد شك

كأف الخبرات القيمة غالبان ما تككف ضمنية  -خاصة  -عمى الخبرات العممية مف المصدر نفسو 
كمعقدة، كمف ثـ المجكء إلى الباحثيف ألخذ خبلصة تجاربيـ، كأبحاثيـ، كمعرفتيـ العممية، كذلؾ 

 (.ٕٕٓٓييـ)حسنيف،مف أجؿ الحصكؿ عمى المعرفة الكامنة لد

 أهمية تسويق األبحاث العممية:
تسكيؽ األبحاث العممية أصبح ضركرة ممحة، نظران لما تحققو مف فكائد مشتركة لجميع      

األطراؼ، سكاءن كانت مف داخؿ الجامعة أك مف مؤسسات المجتمع المختمفة، كبما يعكد بالنفع 
عممية في سد الفجكة بيف اإلنتاج كاالستيبلؾ؛ كالفائدة عمى المجتمع، فيسيـ تسكيؽ األبحاث ال

عف طريؽ أداء األنشطة البلزمة مف أجؿ كصكؿ الخدمات مف المنتجيف إلى المستفيديف، مما 
يحقؽ النتائج كاألىداؼ المرجكة منيا، كما أنو يمبي حاجات المستفيديف كبالتالي ازدىار 

  يحة ألنشطة التسكيؽ المختمفة.المنظمات إذا نجحت في تمبية حاجاتيـ بممارساتيا الصح
 ( ۲۲۰، ص ۱۰۲٘)مسمـ، 

( أف تسكيؽ األبحاث العممية بيف الجامعات كالمجتمع يسيـ في ٕٓٔٓكيرل الغنبكصي)     
ثرائيا بيف الطرفيف، كتعزيز كتقكية دخؿ الجامعة كسمعتيا، كيحقؽ الميزة  تبادؿ الخبرات كا 

ليما في ظؿ تراجع اإلنفاؽ الحككمي، بالتالي  التنافسية بيف الجامعات، كيكفر مكارد مالية
 (.۱۰۲ٗاالستثمار األمثؿ لممكارد البشرية كالمادية في الجامعة )القحطاني، 
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 متطمبات تسويق األبحاث العممية:  
كي تحقؽ عممية تسكيؽ األبحاث العممية نتائج إيجابية يتكجب عمى الجامعة تكفير اآلتي:      

 (۲۲، ۱۰۲ٗ)عساؼ، 
د الجامعة طبيعة نشاطيا البحثي مع ضماف إحاطة منتسبييا بنتائج النشاط كمعدؿ أف تحد .ٔ

 تمكيمو.
تحديد األسكاؽ المستيدفة كحجميا كنكعيتيا، سكاء كاف قطاعان عامان، أك خاصان، أك  .ٕ

 تصنيعيان، أك خدميان. 
 التركيج بإعبلـ المستفيديف الحالييف كالمحتمميف حكؿ ما يقدـ ليـ.  .ٖ
تغذية الراجعة، مف خبلؿ بحكث التسكيؽ التي يتـ إجراؤىا باستمرار كتشمؿ الجمع التقكيـ كال  .ٗ

 المنظـ لمبيانات.
 تشكيؿ مجمكعة مف المختصيف كتكميفيـ بعممية التسكيؽ كتطكير قدرات أفرادىا.  .٘
كضع آلية مشتركة مف الجيات المستفيدة لتنفيذ برامج البحث كالتطكير لكؿ حالة حسب  .ٙ

 خصكصيتيا. 
 دكر ألعضاء ىيئة التدريس لمتركيج بطريقة مرسكمة كمكضكعية محفزة. إعطاء .ٚ
 دراسة األنشطة التي تمارسيا الجيات المرشحة لبلستفادة مف نتائج بحكث الجامعة. .ٛ

( ٕٛٓٓ(، كأحمد )ٕٗٔٓ(، كاأللفي )ٜٕٓٓ(، كاليبللي )ٕٚٓٓكيرل كبلن مف عبد العاؿ )     
تكافرىا لنجاح عممية تسكيؽ الخدمات الجامعية في بأف ىناؾ مجمكعة مف المتطمبات البلـز 
 تكجييا نحك السكؽ المستيدؼ كمف أىميا:

 تحقيؽ االستقبلؿ الجامعي بأبعاده الثبلثة اإلدارم كالمالي كاألكاديمي. .ٔ
 تطبيؽ معاير الجكدة عمى الخدمات الجامعية. .ٕ
التسكيؽ لمخدمات تطكير الييكؿ التنظيمي لمجامعة مف خبلؿ كجكد إدارة أك كحدة مختصة ب .ٖ

 الجامعية تعمؿ عمى نشر ثقافة التسكيؽ داخؿ الجامعة. 
تطكير أسس كمعايير تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ إعداد برامج التدريب  .ٗ

 مندكبي تسكيؽ الخدمات الجامعية عمى أحدث آليات التسكيؽ عالميان. 
 لتسكيؽ الخدمات الجامعية بيا.  تعدد مصادر التمكيؿ لمجامعة كتخصيص جزء مف الميزانية .٘
تحقيؽ الشراكة بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع المختمفة مف خبلؿ تكافر قنكات اتصاؿ بيف  .ٙ

 الجامعة كالجيات المستفيدة مف خدماتيا. 
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 معوقات تسويق األبحاث العممية:
كقات يمكف تصنيؼ معكقات تسكيؽ األبحاث العممية إلى معكقات خاصة بالجامعات، كمع     

، ۱۰۲۲خاصة بالجيات المستفيدة، كمعكقات إدارية كتنظيمية، عمى النحك التالي )خضر، 
 :(.۱۰۲٘الغنبكصی، 

كتكمف في تركيز اىتماـ الجامعات بالجكانب التعميمية أكثر  المعوقات المرتبطة بالجامعات: -ٔ
           حتمنيا بمشكبلت المجتمع، ككذلؾ النظر لمجامعات عمى أنيا مؤسسة قطاع عاـ ت

إشراؼ الحككمة، كليس كمنظمة مجتمعية منتجة، غياب التنسيؽ كالتكامؿ بيف مراكز البحث 
ىدار الجيد كالتكمفة، كضعؼ االستفادة مف  العممي ذاتيا، مما يؤدم إلى االزدكاجية، كا 

 اإلمكانات المتاحة.

تعميـ العالي، ضعؼ الثقة بيف مؤسسات ال المعوقات المرتبطة بالجهات المستفيدة: -ٕ 
كالمؤسسات المجتمعية األخرل، كذلؾ مركزية القرارات كاألنظمة كالمكائح المتعمقة بإقامة 
شراكة بينيـ، كغياب إستراتيجيات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختمفة ضمف الخطط 
اإلستراتيجية لمجامعات، اىتماـ الجيات المستفيدة بالدراسات كاألبحاث قصيرة المدل التي 

 تنجز حاالن كلمشاكؿ بسيطة بعيدان عف إجراء األبحاث الطكيمة المدل. 

ضعؼ فكرة تسكيؽ األبحاث العممية، كالقصكر  المعوقات اإلدارية واإلجراءات التنظيمية: -ٖ 
في تكضيح دكر مؤسسات المجتمع في تقدـ المعرفة، غياب الضكابط كاألنظمة التي تحدد 

القصكر في التنسيؽ كالتعاكف بيف (، ك ۱۰۲۲السالـ، آليات تسكيؽ األبحاث العممية، )
الجامعات كمؤسسات المجتمع في مجاؿ األبحاث العممية، مما يؤدم إلى ضعؼ التكامؿ 

 (. ۱۰۲ٗبيف مخرجات الجامعة البحثية كبيف مؤسسات المجتمع )القحطاني، 

ىي المركزية اإلدارية كاستنادان إلى ما سبؽ، يتضح أف أبرز معكقات تسكيؽ األبحاث العممية     
قصكر التنسيؽ كالتعاكف بيف ك كجمكد األنظمة كالمكائح المتعمقة بتسكيؽ األبحاث العممية، 

الجامعات كمؤسسات المجتمع في مجاؿ األبحاث العممية الذم بدكره يؤدم الى كجكد فجكة بيف 
كمعكقات الجامعات كقطاعات المجتمع المختمفة، كعميو يجب عمى الجامعات تقصي أسباب 

            تسكيؽ األبحاث العممية لدييا، كتعكيض النقص المكجكد في المتطمبات كالخركج بآليات
 قابمة لمتنفيذ.
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 المبحث الثالث: الشراكة البحثية:
يرتبط البحث العممي ارتباطان كثيقان بحركة النمك االقتصادم، كتعتبره الدكؿ المتقدمة بمثابة      

الركائز التي تخدـ خططيا التنمكية، كميدانان خصبان الستثمار األمكاؿ  الركيزة األساسية مف
كضماف لمضاعفة الدخؿ القكمي كرفع معيشة الفرد كالمجتمع، بؿ أصبح ضركرة مؤسسية 

 (.۲۲ـ، ص۱۰۰۲كمجتمعية، كبات مفتاح التقدـ كالتطكر في كافة مجاالت الحياة )الخطيب، 

     عت باختبلؼ الباحثيف كمجاؿ دراستيـ، إذ يعرفياكقد تعددت تعريفات الشراكة كتنك     
( بأنيا" اتفاؽ تعاكني بيف شركاء متكافئيف نسبيان يعممكف مف أجؿ ٕٔ،ص ٖٕٓٓ)رستـ، 

مصالحيـ الخاصة، كفي نفس الكقت لحؿ مشکبلت مشتركة"، كما يعرفيا عبد 
رفيف أك أكثر، ( بأنيا" عممية ديناميكية تتضمف عقد اتفاؽ بيف طٓٙٔٔ،ص ٕٓٔٓالستار)

لبلشتراؾ في مشركع ما أك القياـ بنشاط ما، يتـ مف خبلليا التكامؿ بيف كافة األطراؼ، كيسعى 
الشركاء غالبان لصياغة أىداؼ جديدة مشتركة مبنية عمى أسس مف اإلدارة كالفيـ المشترؾ 

 كاالرتباط بعقد يتبعو التزامات ممزمة لؤلطراؼ كافة" .

راكة البحثية إلى العبلقات القائمة بيف الجامعات كالمؤسسات المختمفة كما كيشير مفيـك الش   
بالمجتمع باعتبار تمؾ الجامعات بيكت خبرة كمجتمع المعرفة، ككمؤسسات معنية بالبحث العممي 
عمى المستكم القكمي كالمحمي كذلؾ لتحقيؽ منافع كفكائد كأىداؼ مشتركة لكؿ منيما بحيث 

 .(۲۲ٗ، ۱۰۲۲ـ المشركعات كالبرامج البحثية )محمد، تتفؽ فيما بينيا عمى تدعي

( أف الجامعات مطالبة بكضع خطط استراتيجية تكجو مف خبلليا ٕ٘ٔٓكيرل بكفالطة )     
األبحاث العممية في الجامعات لخدمة قطاعات اإلنتاج مف خبلؿ إجراء األبحاث المشتركة التي 

         ف الجامعات كالمؤسسات اإلنتاجية، حيث تخدـ ىذه القطاعات اإلنتاجية كفؽ عقكد تبـر بي
            تدر عمى الجامعات مكارد مالية اضافية تسيـ في تمكيؿ مجاالت البحث العممي كدعـ

 ميزانية الجامعة.

فمفيـك الشراكة البحثية ىي عبلقة تعاكنية بيف الجامعات كقطاعات المجتمع، مف خبلؿ     
تخدـ المجتمع بمختمؼ قطاعاتو، ىذا التعاكف يتـ فيو تكجيو جميع  إجراء األبحاث العممية التي

 إمكانيات كمكارد القطاعيف في عمؿ المشاريع التنمكية التي تحقؽ األىداؼ.



 هدى موسم دخيل اهلل المطيريأ/           تفعيل االستثمار في األبحاث العممية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير  – األول العدد  – 33اجمللد  239

 رررر

 أهداف الشراكة البحثية:
لمشراكة البحثية بيف الجامعات كالقطاع الخاص دكافع تختمؼ حسب المتطمبات التي      

الجامعات أك القطاع الخاص كقد أشارت جيكمكف  يفرضيا كاقع الطرفيف سكاء
Guimon,ٕٖٓٔ)  :إلى أف الشراكة تيدؼ إلى )-  

 ربط التعميـ بسكؽ العمؿ كحاجات المجتمع.  .ٔ
 تحقيؽ التغير المتجو نحك التنمية. .ٕ
نماء ركح التعاكف المجتمعي لدعـ االقتصاد الكطني.   .ٖ  مسايرة التقدـ العالمي، كا 
 معات كالقطاع الخاص عف طريؽ المشاركة المسؤكلة. تكثيؽ الركابط بيف الجا .ٗ
زيادة الفرص المتاحة أماـ الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس لمجمع بيف التدريب الميني  .٘

 (.ٕٚٓٓكالدراسة األكاديمية )إبراىيـ، 
 فوائد الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص:

د لكؿ مف الجامعات كالقطاع الخاص، كالتي تحقؽ الشراكة البحثية العديد مف الفكائ        
 (:ٖٕٔٓ(، )رضكاف،ٕٗٔٓ( ك)درادكة كمعايعة، ٕٔٔٓأكضحيا كبلن مف )خضر ،

 الفوائد التي تعود عمى الجامعات: -أ 
تكفير مصادر تمكيؿ جديدة تمكف الجامعات مف تطكير أدائيا، كرفع كفاءتيا التعميمية مف  - 

 يؿ البحث العممي، كتجييزاتو، كاإلنشاءات كغيرىا.خبلؿ مساىمة القطاع الخاص في تمك 
تعزيز المركز التنافسي لمجامعات كتمكينيا مف مكاكبة التطكرات الحديثة في مختمؼ  -

 المجاالت.
 تكفير البنية التحتية كالتقنية المتطكرة لمجامعات، بما يمكنيا مف تحسيف بيئتيا التعميمية.  - 
 عات بالمشكبلت المختمفة التي تكاجو القطاع الخاص.ربط األبحاث التطبيقية بالجام -
زيادة قدرة الجامعات عمى إنتاج المعرفة الجديدة كالتقنية المتطكرة، كاإلفادة منيا في تطكير  - 

 المجتمع.
 الفوائد التي تعود عمى مؤسسات القطاع الخاص:  -ب 
ج إليو مف مكارد بشرية تحسيف كفاءة القطاع الخاص كتطكير إنتاجيتو، كتزكيده بما يحتا -

 مؤىمة كمدربة، كمعرفة عممية كتقنية كخبرات متميزة.
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الحصكؿ عمى االستشارات الفنية كالبحثية لمجامعات في معالجة مشكبلت العمؿ كاإلنتاج،  -
 كزيادة المردكد المالي كاالقتصادم لمؤسسات القطاع الخاص. 

كسابيـ ا -  لميارات العممية كالمعرفة.تطكير قدرات العامميف بالقطاع الخاص كا 

اإلفادة مف نتائج األبحاث التطبيقية كالمعرفة الحديثة كالتكنكلكجيا المتطكرة المنتجة  - 
 بالجامعات. 

 ابتكار منتجات جديدة أك أساليب كطرؽ عمؿ جديدة أك تطكير منتجات قائمة. -

 رات الجامعات.تقميؿ االعتماد عمى التقنية األجنبية المستكردة، كاإلفادة مف خب -

فالشراكة البحثية بيف الجامعات كقطاعات المجتمع ليا نتائج إيجابية تعكد بالفائدة لكبل     
الطرفيف، فيي تسيـ في تكفير مصادر تمكيمية لمجامعات، كتكفير اتصاؿ فّعاؿ مع المجتمع كما 

ي خدمة المجتمع يحدث فيو مف مستجدات يمكنيا مف تطكير أدائيا كرفع كفاءتيا، كأيضان تسيـ ف
 كالمساىمة في حؿ مشكبلتو كتنميتو.

 متطمبات الشراكة البحثية:
ىناؾ بعض المتطمبات البلزمة لتحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ      

 (ٖ٘،۱۰۲۲كمف أبرز ىذه المتطمبات )القبارم، 

ع السياسات كاآلليات إيجاد سياسات لمشراكة البحثية مف خبلؿ إيجاد جية تعني بكض -ٔ
الخاصة بدكر كؿ مف الجامعات كمجتمع األعماؿ في تعزيز الشراكة كمجاالتيا، كيمكف أف 
يطمؽ عمييا مجمس أك مكتب أك إدارة الشراكة، كتككف بمثابة المرجعية المعتمدة في 
المجاؿ، بحيث ترجع إلييا جميع الجيات المعنية بالبحث العممي، كتضـ ممثمي مف كافة 

 ؤسسات في المجتمع ذات الصمة بالبحث العممي كالعكدة إلييا عند حدكث أم مشكمة.الم

التحكيـ في خبلفات الشراكة البحثية نظران لككف الشراكة بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ  -ٕ
تدكر في محكر العبلقات النفعية المتبادلة بيف الطرفيف، كقد يشكب العبلقة عدد مف 

لح كاآلراء مما قد يؤدم إلى إحجاـ أحد الطرفيف، أك كبلىما عند الخبلفات كتضارب المصا
االستمرار في الشراكة البحثية سكاء عمى مستكم اإلنفاؽ أك الممكية الفكرية لنتائج البحث 

 أك آلية النشر العممي، مما يحتـ عمى ذلؾ إيجاد جية محكمة يرتضييا الطرفيف.
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ا المبلئمة لتفعيؿ مجاالت الشراكة المجتمعية في ( أف مف أبرز القضاي۱۰۲ٙكتجد األحمد )    
الجامعات السعكدية ىي: التنمية المستدامة لؤلفراد كالمؤسسات، كتكفير بيئة أكاديمية داعمة 
لئلبداع كالتميز، كالحصكؿ عمى المعرفة العممية كالتقنيات المستقبمية، كتحكيؿ االبتكارات 

تبني كرعاية أفكار كمشاريع ابتكارية تسيـ في التنمية كاالختراعات إلى منتجات قابمة لمتسكيؽ، ك 
 االقتصادية لممجتمع.

 ( أن من عوامل نجاح الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص مايمي :2207ويذكر العيمة )

 تكفير المناخ القانكني الداعـ لمشراكة.  -ٔ

 تكفير كسائؿ كأدكات االتصاؿ كالتعاكف في إطار الشفافية كالكضكح.  -ٕ

 يؿ المكائح كالقكانيف لكؿ طرؼ بما يضمف تحقيؽ رؤية كرسالة كؿ طرؼ. تعد -ٖ

 اإليماف بأف تقدـ في أداء كؿ طرؼ مرتبط بالفيـ الراسخ ألىمية التعاكف كالشراكة. -ٗ

كمف خبلؿ العرض السابؽ نجد أف مف متطمبات الشراكة البحثية ضركرة كضع أنظمة           
ة الشراكة البحثية بيف الجامعات كالقطاع الخاص، كسياسات إدارية مختصة بتنظيـ عممي

استحداث إدارة مستقمة تتكلى جميع الشؤكف المتعمقة بالشراكات البحثية بيف الجامعات كالقطاع 
الخاص، مع إيجاد ثقافة تنظيمية داعمة لئلبداع كاالبتكار، تشجيع أعضاء ىيئة التدريس إلجراء 

 بحاث العممية لخدمة الحاجات التنمكية لممجتمع.األبحاث العممية المتميزة، كتكجيو األ

 معوقات الشراكة البحثية:     
تكاجو عممية الشراكة البحثية بيف الجامعات كالقطاع الخاص العديد مف المعكقات     

كالصعكبات التي تحكؿ دكف تفعيميا كاالستفادة مف إمكاناتيا عمى أكمؿ كجو، بعضيا يرتبط 
ر يرتبط بالقطاع الخاص، كيمكف تكضيح ذلؾ فيما يمي )خضر، بالجامعات، كالبعض األخ

 (:ٕٗٔ، صٜٕٓٓ(، ك)السالـ، ٕٕ، ص ٕٔٔٓ

 معوقات ترتبط بالجامعات: -أ 
عدـ كجكد سياسة كاضحة كمحددة في الجامعات لتفعيؿ برامج خدمة المجتمع كالشراكة  - 

 المجتمعية.
المجتمعية لؤلنشطة كالخدمات التي ضعؼ اىتماـ الجامعات بالجانب التسكيقي كالتكعية  - 

 تقدميا.
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اىتماـ الجامعات بالجكانب التعميمية كاألكاديمية أكثر مف الجكانب التطبيقية كمشكبلت  - 
 المجتمع. 

قمة اىتماـ الخطط اإلستراتيجية بالجامعات بربط البرامج كالتخصصات باحتياجات القطاع  - 
 الخاص. 

 ية المخصصة ألنشطة البحث كالتطكير في الجامعات. ضعؼ اإلمكانات كالمكارد المال - 
افتقار الجامعات إلى كجكد الحاضنات العممية كمركز التقنية كالمعامؿ المتطكرة لتحكيؿ نتائج  -

 األبحاث العممية إلى منتجات أكلية قابمة لمتسكيؽ.

االزدكاجية،  غياب التنسيؽ كالتكامؿ بيف مراكز البحث العممي بالجامعات؛ مما يؤدم إلى -  
 كاىدار الجيد كالكقت كالماؿ، كضعؼ االستفادة مف اإلمكانات المتاحة.

 معوقات ترتبط بالقطاع الخاص:  -ب 
عزكؼ مؤسسات القطاع الخاص عف المشاركة في تمكيؿ المشركعات البحثية كالخدمات التي  -

 تقدميا الجامعات.

 .ضعؼ ثقة مؤسسات القطاع الخاص في مخرجات الجامعات -
اكتفاء بعض مؤسسات القطاع الخاص بما لدييا مف خبراء كفنييف لحؿ ما يعترضيا  - 

 مشكبلتيا.
محدكدية الميزانيات التي تخصصيا مؤسسات القطاع الخاص ألنشطة البحث كالتطكير،  -

نشاء المعامؿ، كالمختبرات كمراكز التقنية كغيرىا.  كا 
 بحث كالتطكير في مؤسسات القطاع الخاص. عدـ تكافر الككادر البشرية المتخصصة في ال - 

ضعؼ اىتماـ مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء كحدات لمبحث كالتطكير بيا، بحيث تتكلى  - 
 تقدير االحتياجات مف األبحاث، كالتنسيؽ مع الجامعات إلنجازىا.

معكقات تفعيؿ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ( ۱۰۲۰كما صنؼ المزيف كصبيح )   
لى ثبلث أقساـ كىي: معكقات إدارية كأىميا ضعؼ الحكافز كالمكافآت المادية، كضعؼ إ

المعارض التسكيقية لممنتجات كالمخترعات العممية الجامعية، كأيضان معكقات بشرية أىميا 
انشغاؿ أعضاء ىيئة التدريس بمياـ التدريس لمطبلب، كأخيرا معكقات ثقافية أىميا الفجكة 

 الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص.المعمكماتية بيف 
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 تجارب استثمار األبحاث العممية في الجامعات السعودية: 
 جامعة الممك سعود:-0

سعت جامعة الممؾ سعكد إلى تطكير حركة البحث العممي، كجعميا أكثر تميزنا كابتكاران، 
بداعان، كذلؾ مف خبلؿ إنشاء مراكز األبحاث العممية التي تيدؼ إلى إجراء ا ألبحاث العممية كا 

في مختمؼ المجاالت المتميزة الفردية كالجماعية، كتقديـ الدعـ اإلدارم كالمالي ألعضاء ىيئة 
(، كما أنشأت جامعة ٕٕٔٓالتدريس، كطبلب الدراسات العميا كالباحثيف )جامعة الممؾ سعكد،

كالذم ييدؼ ىػ، معيد الممؾ عبد اهلل لمبحكث كالدراسات االستشارية، ٚٔٗٔالممؾ سعكد عاـ 
إلى تقديـ االستشارات كالخدمات االستشارية لكافة مؤسسات المجتمع الحككمية كالخاصة، كيعمؿ 
عمى التنسيؽ كالتكامؿ كاالستفادة مف إمكانيات الجامعة البشرية كالمادية، )معيد الممؾ عبد اهلل 

لقطاعات كييدؼ إلى تكثيؽ صمة الجامعة مع ا (،۱۰ٕٔلمبحكث كالدراسات االستشارية، 
الخارجية كتقديـ خدمات الجامعة البحثية كاالستشارية كالعممية، بمقابؿ مادم بما يمبي احتياجات 
تمؾ القطاعات كمتطمباتيا، كذلؾ استثمار إمكانات الجامعة كتسكيؽ قدراتيا البحثية كالعممية 

 (.۱۱۱ب، ص. ۱۰۲۱كاالستشارية لممجتمع )كزارة التعميـ العالي، 
 عبد العزيز:   جامعة الممك-2
سعت جامعة الممؾ عبد العزيز إلى االرتقاء بالبحث العممي كتطكيره، فأبرمت العديد مف    

الشراكات كالمشاريع االستثمارية، كقامت باألنشطة البحثية كاالختراعات، كما أنشأت العديد مف 
، كالمياه، كمركز مراكز األبحاث مثؿ مركز األبحاث كالتنمية، كمركز األبحاث في مجاؿ اليندسة
 االقتصاد المعرفي كنقؿ التقنية كغيرىا مف المجاالت، كتيدؼ ىذه المراكز إلى:

  .دعـ المكىبة كاإلبداع كاالبتكار، كخاصة لدل الباحثيف بالجامعة 
  دعـ عممية تحكيؿ األفكار لمنتجات ذات قيمة اقتصادية لبناء مجتمع اقتصاد المعرفة يتـ

 الدكلي. تسكيقيا لمسكؽ المحمي أك
  تفعيؿ التكاصؿ بيف قطاع البحث العممي بالجامعة كالقطاع الخاص مف خبلؿ تكجيو

 البحث العممي داخؿ الجامعة ليخدـ احتياجات القطاعيف الخاص كالعاـ.
  استثمار ثقافة البحث العممي بالجامعة كذلؾ بتحكيميا لبلتجاه التنمكم الذم يخدـ احتياج

 المجتمع. 
  جات الجامعة مف البحث العممي لتنكيع برامج التمكيؿ كالشراكات.زيادة استثمار مخر 
  تحكيؿ األفكار كالبحكث إلى منتجات كبرامج كخدمات كذلؾ عبر عمميات حماية الممكية

الفكرية كاحتضاف لؤلفكار كعقد شراكات مع القطاع الخاص لدعـ الشركات الناشئة المنبثقة 
 (.ٕٕٓٓمف الجامعة )جامعة الممؾ عبد العزيز، 
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كما أنشأت الجامعة معيد األبحاث كالدراسات االستشارية، ليككف نافذة لمجامعة في 
جراء  االستشارات التعامؿ مع القطاعيف الحككمي كالخاص فيما يتعمؽ بتقديـ المتخصصة كا 

نشاءالدراسات، كاإلشراؼ الع ، )معيد األبحاث كاالستشارات بجامعة الممؾ الكراسي العممية ممي كا 
 (.ٕٕٔٓعبد العزيز،

 : جامعة الممك فهد لمبترول والمعادن -3
ة في العمـك كالتقنية في المممكة العربية تعتبر جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف مؤسسة رائد   

السعكدية، كليا إسيامات بحثية مع القطاع الصناعي ، كتتميز بمنظكمة بحثية كاسعة، فتشرؼ 
عمادة البحث العممي عمى دعـ البحث األكاديمي كاألبحاث المدعمة مف الجامعة، كتشمؿ 

ة لؤلبحاث المدعكمة خارجيان بكاسطة األبحاث األساسية كالتطبيقية في األقساـ األكاديمية، إضاف
دارة  منح مقدمة مف المؤسسات الحككمية كبعض الشركات، كتقكـ العمادة بتخطيط كدعـ كا 
كتشجيع أنشطة البحث مف خبلؿ مجمس البحث العممي باإلضافة إلى عدد مف المجاف تشمؿ: 

الكظيفية لمعمادة لجنة البحكث، كلجنة األبحاث العربية، كلجنة المؤتمرات، كتشمؿ المياـ 
اإلشراؼ عمى دعـ مشاريع األبحاث، كالزيارات العممية، كحضكر المؤتمرات، كالتفرغ العممي، 
كجكائز التميز في البحث العممي، كما تشرؼ العمادة عمى كرشة مركزية تدعـ النشاطات البحثية 

 (.ٕٕٔٓ)جامعة الممؾ فيد،

دعـ االقتصاد المعرفي في المممكة العربية كما أنشأت الجامعة "كادم الظيراف" كذلؾ ل      
السعكدية، حيث يتركز جيكدىا حكؿ تسكيؽ التكنكلكجيا المبتكرة، كتعزيز ركابط التعاكف بيف 
، كالجامعة كالقطاع الخاص، كتسييؿ إطبلؽ الشركات  مراكز األبحاث المكجكدة في كاحة العمـك

 القائمة عمى التقنية المطكرة محميان.

ز جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف بإجراء سمسمة مف الشراكات، تتركز معظميا كتتمي       
في الجكانب التقنية كالصناعية كمف أبرز ىذه الشراكات الشراكات األكاديمية مع جامعات محمية 
كدكلية، مثؿ مذكرة التفاىـ التي كقعتيا الجامعة مع جامعة الممؾ عبداهلل لمعمـك كالتقنية 

(KAUSTلش ) راكة األبحاث في مجاالت الطاقة، كىندسة البتركؿ، كاألبحاث البحرية، كاليندسة
( في مجالي البحث العممي كالتعميـ لبلستفادة مف MITالبيئية في معيد ماساشكستس لمتقنية )

 الخبرات الكبيرة كالتقنيات الحديثة كالمتطكرة لممعيد األمريكي.

http://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-advice.aspx
http://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-chairs-massages.aspx
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 جامعة أم القرى:-4
القرل بإنشاء ككالة عمادة البحث العممي لشؤكف المجمكعات كالمراكز قامت جامعة اـ      

البحثية، كتيتـ الككالة بإدارة المراكز البحثية كالمراكز البحثية )عشرة مراكز بحثية( عف طريؽ 
المجمس التنسيقي بيف المراكز؛ كذلؾ لمراجعة خططيا االستراتيجية، كتحديد األكلكيات البحثية 

 ث اتجاىات:التي تتمخص في ثبل
 .األبحاث التي تمبي االستراتيجية الكطنية كاستراتيجية الجامعة 
 .األبحاث التي تخدـ أىداؼ الكميات التي تمثميا المراكز 
 .األبحاث التي تستجيب لبلحتياجات الكطنية كاالجتماعية الممحة كالطارئة 

صصة كالمتكاممة لتككف ىذه كتيتـ الككالة بتعزيز بناء الخبرات كالقدرات العممية المتخ       
المراكز بؤرة إشعاع عممي كمراجع بحثية في تخصصاتيا عمى المستكل الكطني كالعالمي 
            لمحصكؿ عمى التمكيؿ البحثي مف الجامعة أك خارجيا عف طريؽ برامج التمكيؿ المتاحة

 (.ٕٕٔٓ)عمادة البحث العممي بجامعة اـ القرل، 
" لمتقنية ىي شركة استثمارية تمتمكيا بالكامؿ ٖأـ القرل "كادم مكةكما كأنشأت جامعة      

جامعة أـ القرل، تيدؼ الشركة لممساىمة الفاعمة في تطكير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بيف 
المؤسسات التعميمية كالبحثية كمجتمع األعماؿ كاالستثمار عمى أسس تجارية، مف خبلؿ تكفير 

لعممي، كجذب االستثمارات المحمية كاألجنبية لممشاركة في دعـ فرص استثمارية في البحث ا
أغراض الكادم كالتعاكف مع الييئات كالشركات كالمؤسسات التي تمارس نشاطان مماثبلن أك مكمبلن 

 (.ٕٕٔٓلنشاطيا )كادم مكة لمتقنية،
كمف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف ىناؾ اىتماـ كاضح مف قبؿ الجامعات المحمية      

تطكير منظكمة البحث العممي، كتسخير كافة المكارد المادية كالبشرية لتحقيؽ التنمية المجتمعية، ب
 فأبرز ما تميزت بو ىذه الجامعات ما يمي:

  إنشاء مراكز لؤلبحاث، كالقياـ بإجراء العديد مف األبحاث التعاقدية التطبيقية، كاالستشارات
 الفنية.

  تطكيرىا.االىتماـ بنقؿ التقنية كتكطينيا ك 
  االىتماـ بالباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس، كطبلب الدراسات العميا، مف خبلؿ دعـ

 المكاىب كاإلبداع، كتحفيزىـ كتدريبيـ.
 .بناء كتعزيز الشراكة االستثمارية بيف الجامعات المحمية كالدكلية في مجاؿ البحاث العممية 
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 مكارد المالية المساندة.إنشاء أكدية التقنية التي يتـ مف خبلليا إيجاد ال 
   .تسكيؽ المعرفة، كاألفكار، كاالختراعات كتداكليا، كاستثمارىا اقتصاديان 

 التجارب العالمية في استثمار األبحاث العممية:
ىناؾ العديد مف التجارب العالمية الناجحة في االىتماـ بالبحكث العممية كاستثمارىا      

 كىي: كتسكيقيا كتكجيييا لخدمة المجتمع،

 التجربة األمريكية: -0
تعد خبرة التعميـ العالي بالكاليات المتحدة األمريكية في مجاؿ تسكيؽ األبحاث مف التجارب      

المميزة؛ حيث يعتمد التعميـ العالي في أمريكا عمى مبدأ المنافسة بيف الجامعات؛ كاالستقطاب 
ثارة اىتماـ الطمبة، كاألكاديمييف، كالباحثيف، كال تعد الرسـك الجامعية ذات تأثير لتكفرىا، كمع  كا 

تطكر الجامعات تتطكر كسائؿ المنافسة، كتتطكر كفاءة اإلدارة الجامعية، كطرؽ تسكيؽ األبحاث 
برا لذلؾ فقد ظير ما يميز الجامعات األمريكية، كىك األخذ بمبدأ (؛ ٕٓٔٓىيـ،العممية )راضي كا 

بسبب تكافقيا الشديد مع متطمبات السكؽ، آليات السكؽ؛ بحيث تكصؼ بأنيا جامعات )سكؽ(؛ 
كينظر إلييا باعتبارىا مشركعان استثماريان، يقدـ خدماتو المتنكعة لجميع فئات المستفيديف، سكاء 
أكانكا طبلبان، أـ خريجيف، أـ مؤسسات صناعية، أـ قطاع األعماؿ كالمؤسسات الحككمية؛ إذ 

(، كتحرص الجامعات األمريكية ۱۰۰۲مكجي، يحكـ مبدأ آليات السكؽ الجامعات األمريكية )ال
عمى استخداـ االستراتيجيات، كاإلعبلف كالتركيج، كذلؾ لدفع كنقؿ األبحاث العممية كنتائجيا إلى 
السكؽ كاستثمارىا، حيث اتجيت إلى تسكيؽ الخدمات المختمفة كالتكنكلكجيا لمقطاعات المختمفة، 

ـ(، ۱۰۰۲ك)المكجي،،(۱۰۲۲)الخضيرم،لتاليةألمريكية باالستراتيجيات اكتقـك الجامعات ا
 (:ٖٕٓٓك)القصبي، 

  إنشاء مراكز داخؿ الجامعات ال تستيدؼ الربح لتسييؿ تسكيؽ نتائج البحث العممي
 كالتكنكلكجي إلى الشركات كالمصانع كالمؤسسات كالييئات كالكزارات كاإلدارات المختمفة.

  جيا الجديدة كالمتاح ليا براءات اختراع.إنشاء بيكت خبرة حكؿ األنشطة البحثية كالتكنكلك 

  قياـ مراكز مساعدة فنية لممشركعات الصغيرة لتسييؿ ضبط جكدة اإلنتاج كفتح األسكاؽ
 كدراسة الجدكل االقتصادية لضماف استمرار تمؾ المشركعات. 
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  حضانة الجامعات لممشركعات كالصناعات الجديدة بيدؼ معاكنة المستثمريف في تطكير
 رفع معدالت التنمية كتكفير فرص عمؿ جديدة.شركاتيـ ك 

  تسكيؽ البرامج التعميمية، كالبحثية، كالمشركعات، كالمعمكمات، كاالستشارات، كالتدريب
 عمى أسس اقتصادية تنافسية، كنقميا لمسكؽ العالمية.

 .الحصكؿ عمى عدد كبير مف المنح، كالدراسات، كالمشركعات الحككمية  
 لباحثيف عمى التفاعؿ مع القطاع الخاص.تشجيع فريؽ األساتذة كا 
 .التحسيف المستمر لمصكرة الذىنية لمجامعة لدل المجتمع كالعالـ الخارجي 
  ،الدخكؿ في المنافسة مع القطاع الخاص في مجاالت التدريب، كالتعميـ، كاالستشارات

  كتسكيؽ المعمكمات.
 قيـ كؿ شركة راغبة تخصيص الجامعات أجزاء مف أراضييا لمشركات الصناعية؛ لكي ت

مركز أبحاث خاصان بيا عمى أرض الجامعة، يعمؿ فيو أساتذة الجامعة؛ لتقديـ البحكث 
التي تحؿ المشكبلت التي تكاجييا ىذه الشركات، كتساعد عمى تطكير نكعية اإلنتاج 

 كجكدتو كتحسينو؛ كمف ثـ زيادة معدؿ النمك االقتصادم.
 ئة االستشارية لمبحكث ببعض الجامعات إشراؾ رجاؿ الصناعة كاألعماؿ في اليي

  األمريكية.
 .اشتراؾ العمبلء في تمكيؿ الجامعات كاالستفادة مف اإلعفاءات 
 التجربة البريطانية: -2

تعد الجامعات البريطانية كاحات تعميمية كمتنزىات لمعمـك كحدائؽ لممعرفة، كىي تقـك بعقد      
ن جراء البحكث الشراكة مع قطاعات المجتمع المختمفة، كا  شاء مراكز أصدقاء المتخرجيف، كا 

قامة مشركعات مختمفة، كالرعاية المباشرة كغير المباشرة، كما تتمثؿ خدماتيا  التعاقدية، كا 
التسكيقية في نقؿ كتسكيؽ التقنيات، كخدمات التمكيؿ، كالتسكيؽ لصكرة الجامعة مف خبلؿ مكتب 

المشترؾ بيف الجامعة كمعيد ماسكستش في  الشؤكف الخارجية كاالتصاالت، كبرنامج التعاكف
أمريكا لبلشتراؾ في المشركعات البحثية كتبادؿ المعمكمات كالتجارب، كخدمات تسكيؽ كتكظيؼ 

 ق(.ٖ٘ٗٔالطبلب كالمتخرجيف )معارض التكظيؼ(، كتقديـ برنامج تكظيفي تعميمي )العتيبي، 
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 ه(:0435مثل في )العتيبي، أما وسائل التسويق والشراكة في التجربة البريطانية فتت 
 أ. إنشاء مراكز استشارية داخؿ الجامعة لخدمة مؤسسات اإلنتاج كالخدمات. 
 ب. تطكير عممية تبادؿ المعمكمات بيف الجامعات كالمؤسسات االجتماعية. 
 ج. إنشاء مراكز لتسكيؽ خدمات التعميـ الجامعي.  

 د. إشراؾ بعض أساتذة الجامعة في إدارة المؤسسات اإلنتاجية. 
 ر. إنشاء صندكؽ لتمكيؿ الدراسات كاألبحاث. 

 ك. تبادؿ الزيارات بيف أساتذة الجامعة كمسئكلي المؤسسات اإلنتاجية. 
 ز. تسييؿ إجراء األساتذة كالطمبة ألبحاثيـ كتجاربيـ في المؤسسات اإلنتاجية. 

 ية:التجربة الكند -3
يعتبر برنامج كراسي البحث في كندا جزءان مكمبلن لخطة الحككمة الرامية إلى تطكير       

األبحاث مف أجؿ التنمية كتعزيز تنافسية الدكلة كايجاد اقتصاد قائـ عمى المعرفة، حيث تنشأ 
كرسي بحث سنكيان يقـك عمى الشراكة بيف الجامعات كالمؤسسات البحثية، تكفير  ٓٓٗحكالي 

 (.ٕٕٔٓدعـ المادم، االستثمار في البحكث التطبيقية )العياشي، ال
كييدؼ البرنامج الكندم لمكراسي البحثية الى استقطاب الباحثيف المتميزيف، كالكصكؿ إلى      

الريادة في جكدة البحث العممي، كتحسيف قدرة الجامعات عمى تطبيؽ الجكانب المعرفية الجديدة، 
     لممكارد مف خبلؿ البحث كالتطكير االستراتيجي، تدعيـ برامج كتحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ

 تأىيؿ كتدريب مختمؼ الكفاءات مف خبلؿ البحث العممي، رفع القدرة التنفسية لبلقتصاد الكندم 
 (. ٕٕٔٓ)العذؿ، 

كقد اىتمت الجامعات الكندية بما يسمى بمراكز التميز كىي تسعى إلى إقامة شركات مع      
تاجية، كتقـك ىذه المراكز بتكثيؽ العبلقة بيف الجامعات كالمؤسسات الصناعية، مؤسسات إن

كتسعى ىذه المراكز إلى تحضير البحث العممي المتقدـ كتنمية قدرات الباحثيف كتشجيع نقؿ  
( كما تيدؼ ٕٙٔٓكنشر التكنكلكجيا عمؿ شركات متعددة التكامؿ البحكث كالتطكير )محمكد، 

إستراتيجية بيف الجامعات كالمؤسسات اإلنتاجية كاالستثمار في   امة ركابطمراكز التميز إلى إق
اإلبداع مف خبلؿ األبحاث المشتركة كالكصكؿ إلى نتائج عممية كتبادؿ المعارؼ كالميارات مع 
الجماعات كالمراكز اإلبداعية كالتعاكف مع المؤسسات المحمية كالعالمية كتسكيؽ التكنكلكجيا 

 (.ٖٕٔٓاث)حرب، الناتجة عف األبح
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كالتجربة الكندية ثرية في اىتماميا بمراكز التميز البحثية كالتي ساىمت بشكؿ كبير في       
تحقيؽ عكائد استثمارية كالتركيز عمى االستثمار في رأس الماؿ البشرم كتنمية قدرات الباحثيف 

قامة  لتي تتـ مف خبلؿ قياـ المشركعات البحثية االستراتيجية كا عمى االبتكار كنشر المعرفة كا 
  سنكات، كتعزيز االقتصاد ٓٔالحككمة كالقطاع الخاص بتمكيؿ مشركعات بحثية لمدة 

كالنيكض بو، كتطكير منتجاتيا كحؿ مشكبلتو، كتشترؾ جيات التمكيؿ الخاصة مع الجامعات 
 . في ىذه المشاريع

 التجربة اليابانية: -4 
راسي البحث، كالتي دخمت بمكجبو إلى ميداف ـ برنامج كٜٚٛٔأقرت الياباف في عاـ      

األبحاث المتخصصة لتضع بذلؾ أنشطتيا البحثية تحت إشراؼ الجامعات، أك مراكز البحكث 
الممكلة مف طرؼ المؤسسات االقتصادية كالمتبرعيف، كأسندت جزءان ىامان مف ىذا البرنامج إلى 

التعاكف البحثي فيما بينيا)العياشي، مراكز بحثية تخدـ عددان مف الجامعات كتعمؿ عمى تعزيز 
(، حيث يكجد نكعيف مف صيغ التعاكف بيف مؤسسات التعميـ العالي كالمؤسسات اإلنتاجية ٕٕٔٓ

في المجاالت البحثية كتفعيؿ كراسي البحث كتتمثؿ في إقامة بحكث مشتركة بيف الجامعة 
نجاز بحكث مدفكعة األجر إذ تقـك الجامعة بإج راء البحكث لمصمحة قطاع كالقطاع الخاص، كا 

 اإلنتاج كبتمكيؿ منو.
كتقـك بعض الجامعات الكطنية كالخاصة بتنسيؽ الجيكد بالتعاكف كالشراكة بيف القطاعات      

الصناعية كاألكاديمية عف طريؽ رعاية كاستثمار مشاريع بحثية كتنمية كتطكير الصناعات 
، كمف  مؿ عمى تسكيؽ االختراعات الجديدةالجديدة؛ بيدؼ تحسيف البنية التحتية لممنطقة كالع

صكر كأشكاؿ االستثمار في البحث العممي كالشراكة بيف الجامعات التعاكف في البحكث 
المشتركة مع القطاع الخاص كالجامعات في تنفيذ مشركعات بحثية في مجاالت متنكعة تقكـ 

تتكلى تمكيميا كتحمؿ الجامعات في إجراء بحكث بناء عمى طمب مؤسسات القطاع الخاص التي 
، كعمؿ عقكد بحثية كذلؾ بقياـ  تكاليفيا لحؿ مشكمة معينة تخصيا أك تطكير بعض منتجاتيا

القطاع الصناعي بتكقيع عقكد مع الجامعات إلجراء بحكث لحؿ مشكبلت محددة، كيتحمؿ 
 (ٕٔٔٓ hashizume )القطاع الصناعي تكمفة ىذه البحكث كاستخداـ نتائجيا كاالستفادة منيا

كاىتمت الجامعات اليابانية في تنمية رأس الماؿ البشرم كالعمـك كالتكنكلكجيا كركزت عمى      
كمف صكر التعاكف بيف الجامعات المؤسسات  التعاكف بيف الجامعات كالمؤسسات اإلنتاجية 

 ق(: ٖٚٗٔالصناعية )عزازم 
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لمجامعات مقابؿ عمؿ البحث المشترؾ مع القطاع الخاص كفييا يتـ تقديـ الدعـ المالي  -
 أبحاث مشتركة في القطاع الصناعي الخاص.

األبحاث التي تأخذ عمييا عمكلة يتـ إعطاء مبالغ مقطكعة ألعضاء ىيئة التدريس مقابؿ  -
 تقديـ أبحاث عممية مطمكبة لمراكز البحث المشتركة.

                   يقـك بإدارتيا أساتذة الجامعة  يتـ إنشاء مراكز داخؿ الجامعات الحككمية   -
((huang, ٕٓٔٚ . 
كما كتقـك بعض المؤسسات الصناعية اليابانية بتقديـ المنح، كاليبات؛ لتمكيؿ أنشطة        

بحثية في مجاالت محددة تعرؼ ىذه المنح في الياباف بكراسي البحث، حيث تقـك الحككمة 
المنح كاليبات المقدمة اليابانية بتطبيؽ نظاـ اإلعفاء الضريبي بشكؿ كمي أك جزئي عمى 

 لؤلبحاث كنكع مف الدعـ الحككمي لمشراكة بيف الجامعات كالقطاعات الصناعية.
كيكجد في الجامعات اليابانية المئات مف مراكز البحكث التعاكنية بيدؼ تعزيز الشراكة     

كحاضنات ألعماؿ الشركات  كالتبادؿ العممي كاألنشطة البحثية مع المؤسسات الصناعية، 
الصغيرة كرعايتيا، كمساعدتيا في تسكيؽ نتائج األبحاث مف خبلؿ شركات تنشأ في داخميا 

 (.ٜٕٓٓ)بخارم، 
كمف خبلؿ عرض السابؽ يمكف لمجامعات السعكدية االستفادة مف تجارب كخبرات الدكؿ      

ت التي المتقدمة فيما يتعمؽ باالستثمار في األبحاث العممية؛ مف خبلؿ إتباع بعض اإلستراتيجيا
تمّكف مف االستثمار األمثؿ لنتائج األبحاث العممية، كذلؾ بإنشاء كحدات كمراكز متخصصة في 
نشاء كحدات لمعبلقات كاالتصاالت يتـ مف  تسكيؽ نتائج األبحاث العممية داخؿ الجامعات، كا 
خبلليا االتصاؿ بمؤسسات كقطاعات المجتمع المختمفة، كأف تسعى الجامعات لتحديد الجيات 
المستفيدة مف خدماتيا البحثية، كتحديد احتياجاتيا، ككضع خطط تسكيقية في ضكء تمؾ 
االحتياجات، كالتركيز عمى اإلعبلف كالتركيج لمخدمات البحثية كاالختراعات كاألفكار التي 
شركيـ في دعـ كتمكيؿ            تقدميا، كالحرص عمى االتصاؿ برجاؿ األعماؿ كالصناعة كا 

 ية .األبحاث العمم
 الدراسات السابقة:

يسعى ىذا الجزء مف الدراسة إلى استعراض بعض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع      
الدراسة الحالية، كقد تـ تصنيفيا إلى دراسات عربية، كدراسات أجنبية، كتـ عرضيا كفؽ ترتيب 

 :زمني بدءن مف األقدـ إلى األحدث، كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ
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ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع، كمعكقات، كآليات تسكيؽ البحكث  (2207دراسة العسيري) -

العممية بجامعة الممؾ خالد مف منظكر اقتصاد المعرفة، كاستخدـ المنيج الكصفي 
( فقرة، ككاف مجتمع البحث ٙ٘)المسحي(، كاالستبانة كأداة لمدراسة كالتي تككنت مف )

عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس ( ۱۲۲غت عينة الدراسة )أعضاء ىيئة التدريس، كبم
بجامعة الممؾ خالد، تَـّ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشكائية، كأظيرت النتائج أف درجة 
كاقع تسكيؽ البحكث العممية بالجامعة جاءت بدرجة غير مكافؽ، كبمتكسط حسابي بمغ 

(، كبمغت مكافقة أفراد 5ٓٓٗحسابي بمغ ) ، كجاءت المعكقات بدرجة مكافؽ كبمتكسط(۱5,۲)
العينة عمى آليات تسكيؽ البحكث العممية درجة مكافؽ بشدة كبمتكسط حسابي بمغ في 

(. كما أظيرت النتائج كجكد 5ٙٛٗ(، كالتقنية )5ٜ٘ٗ(، كالبشرية ) 5ٙٗٗاآلليات التنظيمية )
ير النكع لصالح فئة فركؽ عمى محكرم كاقع كمعكقات تسكيؽ البحكث العممية تبعا المتغ

الذككر، كتبعان لمتغير التخصص عمى محكر كاقع تسكيؽ البحكث العممية لصالح التخصص 
العممي، كعمى محكر المعكقات لصالح التخصص النظرم، كلمتغير الرتبة العممية عمى 
          محكر كاقع تسكيؽ البحكث العممية لصالح فئة أستاذ، كعمى محكر المعكقات لصالح

            أستاذ مساعد، كال تكجد فركؽ عمى محكر األليات تبعا لمتغير النكع كالتخصص فئة
 كالرتبة العممية. 

التي ىدفت إلى إبراز كاقع الشراكة البحثية بيف الجامعات كفؽ  (۳۱۰۸دراسة القباري ) -
رات مؤشرات مجتمع المعرفة، كالتعرؼ عمي تحدياتيا كتحديد متطمباتيا، كالتعرؼ عمى الخب

كالنماذج الدكلية في الشراكة البحثية، كضع تصكر مقترح لمشراكة البحثية بيف الجامعات 
كالقطاع الخاص، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج الكصفي الكثائقي، كتككف 
 ٖمجتمع الدراسة مف فئتيف: فئة األكاديمييف كفئة رجاؿ األعماؿ،  كطبقت الدراسة عمى 

جامعة الممؾ سعكد، كجامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف، جامعة الممؾ عبد جامعات بحثية )
شركات في القطاع الخاص)شركة سابؾ، ٙ( ، كٕٕٓاهلل بف عبد العزيز( كعددىـ)

االتصاالت السعكدية، مصرؼ الراجحي، كشركة المراعي، كشركة المعادف، كالشركة 
أداتيف كىما االستبانة لفئة  (، كاستخدمتٕٓالسعكدية لؤلبحاث كالنشر( كعددىـ )

األكاديمييف، كالمقابمة لفئة رجاؿ األعماؿ، كتكصمت الدراسة إلى غمكض المكائح كالسياسات 
المدعمة لمشراكة البحثية مع القطاع الخاص، كغياب الفكر االستثمارم لمبحكث الجامعية، 

خاص مع الجامعات. كغياب تشريعات الممكية الفكرية تقمؿ مف الشراكة البحثية لمقطاع ال
 كتكصي الشركات بإنشاء مراكز البحث كالتطكير الخاصة بيا داخؿ الحـر الجامعي.
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التي ىدفت إلى تحميؿ أبعاد تسكيؽ البحكث العممية، كعناصرىا،  (2222ودراسة حسنين )  -
كتحديد مجاالت تأثير القيادات الجامعية في دعـ ثقافة تسكيؽ البحكث العممية لمكصكؿ إلى 

امؿ التي تتحكـ في تسكيؽ البحكث الطبية بكميات جامعة اإلسكندرية، كالتعرؼ عمى العك 
المعكقات التي تحكؿ دكف ذلؾ؛ بغية التكصؿ إلى اقتراحات لدعـ ثقافة تسكيؽ البحكث 
الطبية كاالستفادة مف نتائجيا. استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاقتصرت 

ىيئة التدريس في كميات الطب كالتمريض كطب األسناف الدراسة عمى عينة مف أعضاء 
(، كاستخدمت الدراسة االستبانة في اربع مجاالت)مناخ التغيير، التمكيف، ٖٚٗٔكعددىـ)

االبتكار كالتجديد، نمط القيادة(، كأظيرت الدراسة الميدانية النتائج التالية: محدكدية تأثير 
ة في كميات جامعة اإلسكندرية، كأف البحكث القيادات الجامعية عمى تسكيؽ البحكث الطبي

التي يتـ تسكيقيا ما ىي إال اجتيادات الباحثيف كأعضاء ىيئة التدريس بكميات القطاع الطبي 
في جامعة اإلسكندرية، كاالفتقار إلى سياسة كاضحة محددة المعالـ لتسكيؽ البحكث العممية، 

ث العممية،  كثرة األعباء الممقاة عمى قمة الضكابط كالمكائح المنظمة آلليات تسكيؽ البحك 
عاتؽ القيادات األمر الذم أدل إلى اعتبار إجراء البحكث كتسكيقيا مسئكلية أعضاء ىيئة 
التدريس بالجامعة، قمة التسييبلت اإلدارية ألعضاء ىيئة التدريس، كالبيركقراطية اإلدارية 

 التي تعكؽ إجراء البحكث العممية.
 الدراسات األجنبية:

ىدفت إلى تعرؼ معكقات تسكيؽ نتائج البحكث العممية  (et al, Ansari, 2206اسة )در  -
كأساليب حميا في المدارس الزراعية اإليرانية، كتككف مجتمع البحث مف مدراء مكاتب تجارية 
لتسكيؽ كنقؿ التقنية كأكاديمييف في مراكز االبحاث الزراعية المكجكدة في الجامعات التي 

فردان، كقد استخدمت المقابمة لجمع البيانات، ( ۲۲ديميكف، كبمغت العينة )يعمؿ فييا األكا
كاتبعت المنيج الكصفي. كتكصمت الدراسة إلى أنو مف أكبر معكقات تسكيؽ البحكث العممية 
كانت القصكر في صنع السياسات المتعمقة بيا، كمعكقات مالية، كعدـ الثقة بنتائج البحكث 

ف الباحثيف كالمستفيديف، كالبيركقراطية، كاالفتقار إلى البيئة العممية، كضعؼ االتصاؿ بي
التنافسية بيف الجامعات. كحكؿ الحمكؿ المقترحة لمعكقات تسكيؽ البحكث العممية تكصمت 
الدراسة إلى أىمية التخطيط كصنع السياسات كتشريع المكائح كاألنظمة التي تسيؿ تسكيؽ 

عبلنيا كأحد األىداؼ األكاديمية، كتقييـ االحتياجات لممستفيديف كتحديد  البحكث العممية كا 
 األىداؼ كاألكلكيات، كتخفيؼ البيركقراطية.
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إلى التعرؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف  ( Nejad & et al,2208هدفت دراسة ) -
تسكيؽ نتائج البحكث كاالبتكارات األكاديمية في مقاطعة السكستـ  في شرؽ أذربيجاف، حيث 

( مف أعضاء ىيئة التدريس، تـ تحميؿ البيانات  ٖٖٓ( مف أصؿ )ٚٚٔراسة)بمغت عينة الد
، اشتممت الدراسة عمى  Hierarchical Analyzer Sofrware (AHP) باستخداـ برنامج

اربع مجاالت )المعكقات الفردية ، كالييكمية ، كالثقافية ، كالعممية(، كاستخدمت االستبانة 
أف المعكقات الثقافية جاءت بدرجة مرتفعة، حيث جاء عائؽ كأداة لمدراسة ، كأظيرت النتائج 

التبادؿ الدكلي لممعرفة في المرتبة األكلى، لذلؾ تعتبر الثقافة التنظيمية ىي عامؿ رئيسي 
 يؤثر في تسكيؽ األبحاث كيجب تعزيزىا. 

التي ىدفت إلى التعرؼ  (Sumaimi, Abdul Halim, Hashim,2222ودراسة ) -
ييف في جامعة ماليزيا فيما يتعمؽ بالعكامؿ التي تؤثر عمى تسكيؽ عمى تصكر األكاديم

دارة الممكية الفكرية، كالتعاكف بيف الجامعة  البحث الجامعي )سمكؾ األكاديمي، كاالبتكار، كا 
كالصناعة( كتأثيره عمى التسكيؽ التجارم، كاستخدـ المنيج المسحي، حيث بمغت عينة 

ريس، تـ سحب عينة الدراسة بالطريقة العشكائية ( مف أعضاء ىيئة التدٖٔٔالدراسة )
الطبقية، كتـ استخداـ المقابمة في الحصكؿ عمى البيانات، كما تـ استخداـ تحميؿ االنحدار 
المتعدد الختبار الفرضيات، كأظيرت النتائج أف ىناؾ عامميف ميميف كمرتبطيف بشكؿ 

كالصناعة. كأف عكامؿ االبتكار  إيجابي بالتسكيؽ: سمكؾ األكاديمي كالتعاكف بيف الجامعة
دارة الممكية الفكرية جاءت بدرجة منخفضة  .كا 

جراءاتها  منهج الدراسة وا 
يتناكؿ ىذا الجزء عرضان إلجراءات تطبيؽ الدراسة ميدانيان، مف حيث؛ تكضيح منيج      

جمع الدراسة، كمجتمعيا كعينتيا، ككصفان لخصائص أفراد عينة الدراسة، كاألداة المستخدمة ل
بيانات الدراسة، باإلضافة إلى أساليب المعالجة اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ 

 البيانات كاستخبلص النتائج، كفيما يمي كصفان ليذه اإلجراءات:
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 منهج الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا تـ استخداـ المنيج الكصفي المسحي      

اختبار الفركؽ بيف عينة الدراسة تبعان الختبلؼ متغيرات الدراسة، كقد تـ استخدامو )التحميمي(، ك 
نظران لمناسبتو لطبيعة الدراسة الحالية؛ ككنو "أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ 
 ظاىرة، أك مشكمة محددة، كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف الظاىرة

مف خبلؿ كصؼ كاقع كمعكقات ،(۲۲۰ـ،۱۰۲۲)ممحـ،لمشكمة، كتصنيفيا كتحميميا"أك ا
             كمتطمبات تفعيؿ استثمار األبحاث العممية في الجامعات السعكدية، أما متغيرات الدراسة

 فتتمثؿ في:

 .المتغيرات الديمغرافية: اشتممت عمى المتغيرات األكلية )الجنس، الرتبة العممية، الجامعة( .ٔ

المتغيرات التابعة: كاقع استثمار األبحاث العممية، درجة معكقات استثمار األبحاث العممية،  .ٕ
 درجة المتطمبات البلزمة لتفعيؿ استثمار األبحاث العممية في الجامعات السعكدية.

 مجتمع الدراسة وعينتها:
ات المنطقة الغربي؛ يتمثؿ مجتمػع الدِّراسة الحالية مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامع    

(، ٕٙٙٔ(، جامعة الطائؼ)ٖٗ٘ٔ(، جامعة الممؾ عبد العزيز)ٕٙ٘ٚجامعة أـ القرل )
 ق.ٕٗٗٔ(، بحسب إحصائيات الجامعات المذككرة لعاـ ٖٙ٘ٚكمجمكعيـ الكمي )

 عينة الدراسة:
بلث تمثمت عينة الدراسة في أعضاء ىيئة التدريس )أستاذ، أستاذ مشارؾ، كأستاذ مساعد(، بث    

جامعات سعكدية تـ اختيارىـ قصديان مف جامعات غرب المممكة العربية السعكدية، كىي )جامعة 
أـ القرل، جامعة الممؾ عبد العزيز، جامعة الطائؼ(، كذلؾ لمقرب الجغرافي لعينة الدراسة، كتـ 

دات عينة تكزيع األداة عمييـ بطريقة الحصر الشامؿ، حيث تـ تكزيع األداة إلكتركنيان لجميع مفر 
 ( استبانة.ٖٙٚ( فردان، ككانت عدد االستجابات العائدة )ٕٛ٘الدراسة كالبالغ عددىـ )

 نتائج الدراسة:
لمتعرؼ عمى )كاقع، معكقات، متطمبات( تفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات     

ابية كاالنحراؼ السعكدية في ضكء التجارب العالمية، تـ حساب التكرارات كالمتكسطات الحس
 المعيارم، إلجابات أفراد الدراسة.  
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واقع االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات السعودية السؤال األول: ممخص نتائج      
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

           تبيف أف أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس مكافقكف بدرجة متكسطة عمى     
             كاقع االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات السعكدية، بمتكسط حسابي بمغ 

 (، كأىـ مظاىرىا التي جاءت بدرجة متكسطة كانت كما يمي:ٓٓ.٘مف  ٖٙ.ٕ)
 يتكفر مراكز عممية في داخؿ الجامعة. -
 تتعاكف الجامعة مع القطاع الخاص في إنشاء الكراسي البحثية. -
 أعضاء ىيئة التدريس عمى نشر أبحاثيـ في المجبلت العالمية. تحفز الجامعة -
 تعمؿ الجامعة عمى تعزيز ثقافة الشراكة البحثية مع القطاع الخاص. -
 تعقد الجامعة شراكة مع مؤسسات المجتمع المختمفة في مجاالت متنكعة. -
 تكجو األبحاث العممية لخدمة قضايا كمشكبلت المجتمع. -

معوقات االستثمار في األبحاث العممية في ضوء الثاني: ممخص نتائج السؤال      
 الخبرات العالمية.

تبيف أف أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس مكافقكف عمى معكقات االستثمار        
(، كأىـ ٓٓ.٘مف  ٘ٚ.ٖفي األبحاث العممية في الجامعات السعكدية، بمتكسط حسابي بمغ )

 ىذه المعكقات ما يمي:
 كزية األنظمة كالقكانيف كالمكائح المتعمقة باستثمار األبحاث العمميةمر  -
 افتقار الجامعة لكجكد إدارة مختصة تتكلى مياـ استثمار األبحاث العممية -
 جمكد المكائح التي تنظـ التعاقد مع قطاعات المجتمع -
 االفتقار ألساليب التركيج الجاذبة لمتعاقد مع المتميزيف بالبحث العممي -
كجيو أعضاء ىيئة التدريس حكؿ كيفية إجراء التعاقدات البحثية مع القطاعات ضعؼ ت -

 المجتمع
 ضعؼ قنكات االتصاؿ بيف الجامعات كقطاعات المجتمع المحمية كالعالمية -
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متطمبات االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات ممخص نتائج السؤال الثالث:      
 لتدريس.السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة ا

تبيف أف أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس مكافقكف عمى متطمبات االستثمار       
(، كأىـ ٓٓ.٘مف  ٜٙ.ٖفي األبحاث العممية في الجامعات السعكدية، بمتكسط حسابي بمغ )

 ىذه المتطمبات ما يمي:
 نتائجيا االقتصاديةتنمية كعي القيادات األكاديمية بأىمية استثمار األبحاث العممية ك  -
 استحداث إدارة مستقمة لتسكيؽ األبحاث العممية كتعقد الشراكات مع قطاعات المجتمع -
 إيجاد نظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف الجامعة كقطاعات المجتمع -
 منح إدارة تسكيؽ األبحاث العممية االستقبللية المالية كاإلدارية -
 ؿ، كمختبرات( إلنتاج األبحاث العممية القابمة لمتسكيؽتكفير بنية تحتية )معام -
 إعداد خطط استراتيجية الستثمار األبحاث العممية -

داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات ممخص نتائج السؤال الرابع:      
استجابات أعضاء هيئة التدريس لواقع استثمار األبحاث العممية تبعًا لمتغير )النوع، الدرجة 

 العممية، الجامعة(
 أواًل: الفروق باختالف متغير النوع:

تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة  -
التدريس نحك كاقع االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات السعكدية باختبلؼ متغير 

 )النكع(.
 العممية:ثانيًا: الفروق باختالف متغير الدرجة 

( بيف متكسطات درجات ∝≤٘ٓ.ٓتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
استجابات أعضاء ىيئة التدريس لكاقع استثمار األبحاث العممية تبعان لمتغير الدرجة العممية 

 لصالح أفراد الدراسة مف األساتذة.
 ثالثًا: الفروق باختالف متغير الجامعة:

( بيف متكسطات ∝≤٘ٓ.ٓذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تبيف كجكد فركؽ -
درجات استجابات أعضاء ىيئة التدريس لكاقع استثمار األبحاث العممية تبعان لمتغير 

 الجامعة لصالح أفراد الدراسة مف منسكبي جامعة أـ القرل.
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داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات ممخص نتائج السؤال الخامس: 
              تجابات أعضاء هيئة التدريس لمعوقات استثمار األبحاث العممية تبعًا لمتغير اس

 )النوع، الدرجة العممية، الجامعة(

تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة  -
لسعكدية باختبلؼ التدريس نحك معكقات االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات ا

 متغيرات )النكع، الدرجة العممية، الجامعة(. 

داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات ممخص نتائج السؤال السادس: 
               استجابات أعضاء هيئة التدريس لمتطمبات استثمار األبحاث العممية تبعًا لمتغير 

 )النوع، الدرجة العممية، الجامعة(

 لفروق باختالف متغير النوع:أواًل: ا
تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة  -

التدريس نحك متطمبات االستثمار في األبحاث العممية في الجامعات السعكدية باختبلؼ 
 متغير )النكع(.

 ثانيًا: الفروق باختالف متغير الدرجة العممية:
( بيف متكسطات درجات ∝≤٘ٓ.ٓذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تبيف كجكد فركؽ -

استجابات أعضاء ىيئة التدريس لمتطمبات استثمار األبحاث العممية تبعان لمتغير الدرجة 
 العممية لصالح أفراد الدراسة مف األساتذة.

 ثالثًا: الفروق باختالف متغير الجامعة:
( بيف متكسطات درجات ∝≤٘ٓ.ٓند مستكل داللة )تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ع -

استجابات أعضاء ىيئة التدريس لمتطمبات استثمار األبحاث العممية تبعان لمتغير الجامعة 
 لصالح أفراد الدراسة مف منسكبي جامعة الطائؼ.

 ممخص اإلجابة عن السؤال السابع 
اث العممية بالجامعات السعكدية تـ الكصكؿ إلى تصكر مقترح لتفعيؿ االستثمار في األبح       

 في ضكء التجارب العالمية، يكضح الشكؿ التالي مككنات التصكر المقترح.
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 ( مكونات التصور المقترح0شكل )

 
 المنهج المستخدم في بناء التصور:

 استخدمت الباحثة المنيج البنائي لتصميـ ىذا التصكر، كمف أىـ خطكاتو:
 دراسة.االطبلع عمى األدبيات كنتائج ال -
 صياغة التصكر في صكرتو األكلية. -
 عرضو عمى المشرؼ كالمناقشة حكؿ ما تضمنتو. -
 عرضو عمى المحكميف لتحكيمو. -
 صياغة التصكر في صكرتو النيائية، كعرضو عمى المشرؼ مرةن أخرل. -
 اعتماد التصكر كتضمينو في األطركحة.    -

 مبررات التصور المقترح:
 رات التالية:ينطمق التصور المقترح من المبر 

  إف االستثمار في البحث العممي بالجامعات مف شأنو أف يسيـ في تحقيؽ أحد أىداؼ رؤية
؛ مف خبلؿ رفع الناتج المحمي كاالقتصاد الكطني، كالتحكؿ نحك اقتصاد ٖٕٓٓالمممكة 
 المعرفة. 

 قدرتيا  حاجة الجامعات السعكدية إلى االستثمار األمثؿ لئلنتاج العممي ألعضائيا؛ مما يعزز
 التنافسية بيف الجامعات، كتحسيف تقدميا في التصنيفات العالمية.

  إف تحميؿ كاقع استثمار األبحاث العممية بالجامعات يساىـ في سد الفجكة بيف الكاقع الحقيقي
كالمأمكؿ، مما ينعكس ايجابيان عمى جيكد الجامعات السعكدية في تطكير أدائيا كتحقيؽ 

 أىدافيا.
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 الميدانية كالتي أشارت إلى أف كاقع تفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية  نتائج الدراسة
 بالجامعات السعكدية جاءت بدرجات متكسطة، مما يتطمب استيدافيا كالعمؿ عمى تفعيميا. 

  إف تكافر متطمبات تفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية جاء بدرجة عالية بحسب نتائج
يمكف االستفادة منيا في التخطيط األمثؿ لزيادة االستثمار في  الدراسة الميدانية، كبالتالي

األبحاث العممية، كتحديد المتطمبات التي يجب الكفاء بيا، كالمعكقات التي تحد مف عممية 
 االستثمار.  

  النظاـ الجديد لمجامعات كالتكجو نحك التمكيؿ الذاتي، كالسماح لمجامعات بالقياـ باالستثمارات
 مية مكاردىا المالية.المتعددة لتن

  مبادرة كزارة التعميـ الخاصة بتعزيز قطاع األبحاث العممية؛ كالتي تركز عمى تطكير المكاىب
قامة شراكات بيف  كالقدرات البشرية في مجاؿ األبحاث العممية كتطكير المنتجات كتسكيقيا، كا 

 المنظمات العالمية كالقطاع الخاص كبيف الجامعات. 
 لمقترح:منطمقات التصور ا

 :حيث تزخر النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية بشكاىد عديدة  -ثكابت الديف اإلسبلمي
(، ٜٜتدؿ عمى أىمية االستثمار فقاؿ اهلل تعالى" انُظُركا ِإَلٰى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َكَيْنِعِو")األنعاـ: 

ْرَع ُمْخَتِمفنا  كقاؿ اهلل تعالى" َكُىَك الَِّذم َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُركَشاتٍ   َكَغْيَر َمْعُركَشاٍت َكالنَّْخَؿ َكالزَّ
اَف ُمَتَشاِبينا َكَغْيَر ُمَتَشاِبٍو  ْيُتكَف َكالرُّمَّ  َحَصاِدهِ  َيْكـَ  َحقَّوُ  َكآُتكا َأْثَمرَ  ِإَذا َثَمِرهِ  ِمف ُكُمكا ۚ  ُأُكُمُو َكالزَّ

(، كقكلو تعالى" ِلَيْأُكُمكا ِمْف َثَمِرِه َكَما َعِمَمْتُو ٔٗٔألنعاـ :َف")ااْلُمْسِرِفي ُيِحبُّ  الَ  ِإنَّوُ  ُتْسِرُفكا َكاَل 
ـْ َأَفبل َيْشُكُركَف")يس: مف ترؾ  حذر النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ  (،  كما َٖ٘أْيِديِي

األمكاؿ دكف استثمارىا كذلؾ ما ركاه حذيفة بف اليماف أف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ 
ـْ ُيَباَرْؾ َلُو ِفيَيا َمْف َباعَ  قاؿ:" ـْ َيْجَعْؿ َثَمَنَيا ِفي ِمْثِمَيا َل "، كىذا يدؿ عمى أىمية تداكؿ  َدارنا َكَل

األمكاؿ كاستثمارىا حتى ال تتعطؿ كظيفتيا االجتماعية كحتى يككف لبلقتصاد قكتو كقدرتو 
 . عمى التجديد كالتقدـ كاالستمرار

 السعكدية: مراعاة ما جاء في الكثيقة كما تضمنتو  كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية
( عمى القياـ بدكر إيجابي في ميداف البحث ٕٔٔمف أسس، حيث نص األساس رقـ )

يجاد الحمكؿ السميمة المبلئمة لمتطمبات الحياة المتطكرة، كنص األساس ) ( ٖٛٔالعممي كا 
لبحكث، كاالكتشافات، بتعاكف الجامعات السعكدية مع الجامعات العالمية كاالىتماـ با

كالمخترعات، كاتخاذ الكسائؿ المناسبة كتبادؿ البحكث النافعة )كزارة التربية كالتعميـ، كثيقة 
 ق(.ٜٖٓٔسياسة التعميـ، 
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  كالتي كجيت إلى ضركرة االستثمار كدكره الفّعاؿ في تنمية المجتمع ٖٕٓٓرؤية المممكة :
الرؤية إلى تحقيقيا: االستثمار الفاعؿ كقطاع الصناعة، كمف األىداؼ العامة التي سعت 

كتعظيـ القدرة االستثمارية مف خبلؿ اليدؼ االستراتيجي الثالث:" تنمية كتنكيع االقتصاد"، 
كاليدؼ الفرعي تنمية كجذب االستثمار األجنبي كزيادة الطاقة اإلنتاجية كتطكير العبلقات 

ـ العالي كمتطمبات سكؽ العمؿ، االقتصادية مع الشركاء، كسد الفجكة بيف مخرجات التعمي
كعقد الشركات مع الجيات التي تكفر فرص تدريب الخريجيف دكليان كمحميان، كما أشارت 

 (.ٕٙٔٓ، ٖٕٓٓالرؤية إلى التركيز عمى االبتكار في التقنيات كآليات األعماؿ )رؤية
  يعتمد  : حيث تضمف العديد مف األىداؼ االستراتيجية كالتيٕٕٓٓبرنامج التحكؿ الكطني

في تنفيذىا عمى التطكير المؤسسي لمجامعات، منيا تطكير البحث العممي متمثبلن في 
اليدؼ السادس:" تعزيز قدرة نظاـ التعميـ لتمبية متطمبات التنمية كاحتياجات سكؽ العمؿ، 
كاليدؼ السابع:" تنكيع مصادر تمكيؿ مبتكرة كتحسيف الكفاءة المالية لقطاع التعميـ" )برنامج 

 (.ٕٙٔٓ، ٖٕٓٓحكؿ الكطني، رؤيةالت
  الخطط التنمكية السعكدية التاسعة كالعاشرة كالخطة االستراتيجية آفاؽ كالتي كجيت لمتحكؿ

نحك مجتمع المعرفة كاالقتصاد المعرفي المعتمد عمى المكارد البشرية المنتجة لممعرفة، 
جتمع، مف خبلؿ كتعزيز الشراكة مع القطاعات اإلنتاجية كالتكسع في برامج خدمة الم

التبادلية مع مؤسسات حككمية كأىمية كالقطاع  تشجيع البحث العممي كتكثيؽ العبلقات 
 الخاص لتحقيؽ التنمية الشاممة في المممكة.

  ،التجارب العالمية الرائدة في مجاؿ االستثمار في األبحاث العممية مثؿ تجربة: أمريكا
 بريطانيا، كالياباف.

  ية حيث تـ االستفادة منيا في تحديد المتطمبات البلزمة لتفعيؿ نتائج الدراسة الميدان
  االستثمار في األبحاث العممية في ضكء التجارب العالمية. 

 أهداف التصور المقترح:  
يتمثؿ اليدؼ الرئيس مف التصكر المقترح بتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية 

تحديدان سعى التصكر المقترح إلى تحقيؽ بالجامعات السعكدية في ضكء التجارب العالمية ك 
 األىداؼ التالية:

   تقديـ إطار عمؿ إجرائي لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات بيدؼ تحسيف
 أداء الجامعات.

   تحكيؿ الجامعات إلى بيكت خبرة عالمية كتسكيؽ أبحاثيا كخدماتيا، كزيادة قدرتيا التنافسية
 تمع.بما يسيـ في بناء المج
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  .تطكير األداء البحثي ألعضاء ىيئة التدريس كطبلب الدراسات العميا 
   .تكفير المتطمبات البلزمة لبلستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية 
   تبني االستثمار في األبحاث العممية كمدخؿ إدارم حديث؛ لتطكير أداء الجامعات

يادات كأعضاء ىيئة التدريس، كالتكصؿ السعكدية كذلؾ مف خبلؿ تدريب كتأىيؿ الق
 ألساليب استثمار متجددة في ضكء التجارب العالمية.

   االستفادة مف التجارب العالمية الناجحة في مجاؿ استثمار االبحاث العممية بالجامعات مثؿ
 تجربة الكاليات المتحدة أمريكية، ككندا، كالياباف.

   في ضكء التجارب العالمية لتككف جزءن ال يتجزأ  ة تبني رؤية االستثمار في األبحاث العممي
 مف منظكمة أىداؼ الجامعة.

   تفعيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمؤسسات المجتمع المحمية كالعالمية، مف خبلؿ
تسكيؽ المشاريع البحثية، كربط البحث العممي باحتياجات المجتمع كأىداؼ رؤية الممكة 

ٕٖٓٓ. 
 قترح:التصور الم  متطمبات 

يتطمب نجاح تفعيؿ التصكر المقترح إعدادان مسبقان، كتحديد مجمكعة مف المتطمبات لتنفيذه      
كضماف استمراره، فمف خبلؿ نتائج الدراسة كاالطبلع عمى أدبيات كتجارب الدكؿ العالمية، تـ 

 تحديد أىـ المتطمبات البلزمة لتطبيؽ التصكر المقترح مف خبلؿ التالي:
  يادات العميا بالجامعات بأىمية استثمار األبحاث العممية.اقتناع الق 
 .تبني التصكر المقترح مف قبؿ القيادات الجامعية 
    نشر الكعي بأىمية استثمار األبحاث العممية لدل منسكبي الجامعات مف قيادات كأعضاء

 . ىيئة التدريس، كاستخداـ الكسائؿ المناسبة
 العبلقة بيف الجامعة كقطاعات المجتمع العاـ  تطكير السياسات كاألنظمة التي تنظـ

 كالخاص.
   تطكير اليياكؿ التنظيمية كنظـ االتصاالت بالجامعات بحيث تحقؽ التكاصؿ الفعاؿ بيف

 كافة القطاعات.
  استحداث كحدة خاصة الستثمار األبحاث العممية في داخؿ الجامعة تضـ فريؽ عمؿ

 مختص في ذلؾ. 
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  عمى الميارات البحثية كالتسكيقية كتعزيزىا؛ مف خبلؿ عقد  تدريب أعضاء ىيئة التدريس
 الدكرات التدريبية كالندكات كحضكر المؤتمرات ذات الجانب االستثمارم لؤلبحاث العممية.

  ،تنمية الكعي المجتمعي بأىمية استثمار األبحاث العممية؛ مف خبلؿ اإلعبلف كالتركيج
أعضاء ىيئة التدريس، كالنتائج التي  كعقد كرش عمؿ تعريفية لؤلبحاث التي يقدميا

 تكصمت ليا.
 .بناء مراكز بحثية متخصصة في األبحاث الممكلة مف الجيات األخرل خارج الجامعة 
  .تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية البلزمة لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية 
  ستثمار األبحاث العممية االستفادة مف التجارب العالمية كالمحمية الناجحة في مجاؿ ا

 بالجامعات.
 .االستثمار باألبحاث العممية بتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة البحثية محميان كعالميان 
 .تكفر حككمة كاضحة لبلستثمار باألبحاث العممية 

 مراحل تفعيل التصور المقترح:
ذا الجزء اإلجراءات في ضكء المراحؿ السابقة التي مر بيا بناء التصكر المقترح، يتناكؿ ى     

كاآلليات المقترحة البلزمة لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية في ضكء التجارب العالمية، 
كتشمؿ: التييئة لمتفعيؿ مف خبلؿ التخطيط لمتفعيؿ مما يتطمب إجراءات قبمية لمتشخيص، كقياس 

في األبحاث العممية، ثـ الفجكة كحجميا، كتحديد اآلليات المقترحة البلزمة لتفعيؿ االستثمار 
آليات كمقترحات التنفيذ لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية، كأخيران التقكيـ كالتغذية الراجعة، 

 كفيما يمي تفصيؿ لممراحؿ عمى النحك التالي، كالشكؿ التالي يكضح تمؾ المراحؿ :
 :( المرحمة األولى: التخطيط والتهيئة لمتفعيل )مرحمة ما قبل التفعيل

تتضمف ىذه المرحمة اإلجراءات القبمية لمتفعيؿ كتشمؿ )التشخيص كقياس الفجكة( أم: 
معرفة نقاط القكة كنقاط الضعؼ؛ مف خبلؿ التركيز عمى نتائج كاقع استثمار األبحاث العممية، 
،  كما المتطمبات البلـز تكفرىا لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية في ضكء التجارب العالمية

مف خبلؿ نتائج قياس الفجكة لكاقع تفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية، يمكف كضع عدد مف ف
 المقترحات لئلجراءات القبمية التي ينبغي تكفرىا لتفعيؿ االستثمار في األبحاث العممية كما يمي: 

  يف جميع أف تتبنى القيادات العميا بالجامعات ثقافة االستثمار في األبحاث العممية، كنشرىا ب
منسكبي الجامعة مف خبلؿ عقد الدكرات التدريبية، ككرش العمؿ، لتكضيح أساسيات 

 االستثمار في األبحاث العممية كمفاىيـ تطبيقيا. 
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  .قامة المشاريع البحثية  تخصيص ميزانية مستقمة لبلستثمار في البحث العممي كا 
  سياسة كاضحة الستثمار انشاء كحدة مستقمة لتسكيؽ األبحاث كالمشاريع البحثية كفؽ

 األبحاث.
 .تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى تسكيؽ أبحاثيـ، كنشرىا في المجبلت العممية العالمية 
  استحداث نظاـ لمحكافز المادية كالمعنكية ألعضاء ىيئة التدريس نظير تسكيؽ أبحاثيـ

 لعالمية.كمشاريعيـ البحثية، كتحفيز الباحثيف لنشر أبحاثيـ في المجبلت العممية ا
 .تعزيز العمؿ المشترؾ مع الييئات المحمية كالعالمية في تنفيذ المشركعات البحثية 
  االستفادة مف ذكم الخبرة كاالختصاص في مجاؿ تسكيؽ األبحاث العممية، كعقد الشراكات

 مع قطاعات المجتمع.
 المرحمة الثانية: مرحمة التنفيذ: 

ر في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية كفؽ تيدؼ ىذه المرحمة إلى تفعيؿ االستثما    
جراءات تدعـ عممية التفعيؿ، كفقان لآلتي:   آليات كاضحة كا 

كضع خطة استراتيجية لبلستثمار في األبحاث العممية كتضميف ىذه الخطة ضمف الخطة  -
ا االستراتيجية لمجامعة، حيث يتـ فييا تشكيؿ فريؽ العمؿ كتحديد األىداؼ التفصيمية ككضعي

مكضع التنفيذ، كتحديد كافة اإلمكانات البشرية كالمادية البلزمة لتفعيؿ االستثمار في 
 األبحاث العممية.

إنشاء كحدة خاصة باالستثمار في األبحاث العممية بالجامعة تابعة لعمادة البحث العممي،   -
ة، كحدة كاستحداث كحدات تابعة ليا في كؿ كمية، تتككف مف:) كحدة التسكيؽ، كحدة الشراك

التدريب، كحدة اإلعبلف كالتركيج، كحدة االتصاؿ(، كمنحيا كافة السمطات كالصبلحيات التي 
 تمكنيا مف تنظيـ العمؿ.

بناء ثقافة مجتمعية داعمة لبلستثمار في األبحاث العممية؛ كذلؾ مف خبلؿ نشر ثقافة   -
ت المجتمع، لمتعريؼ بدكر االستثمار، كعقد المقاءات كالزيارات المتبادلة بيف الجامعة كقطاعا

االستثمار في األبحاث العممية في تطكير أداء الجامعات، كتطكير منظكمة البحث العممي 
 كتعزيز قدراتيا التنافسية كتحقيؽ مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية.

  زيادة المخصصات المالية الستثمار األبحاث العممية كدعـ المراكز البحثية كأكدية التقنية  -
 ماديان.
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تطكير االداء البحثي ألعضاء ىيئة التدريس كتزكيدىـ بالميارات كالخبرات البلزمة لتسكيؽ  -
أبحاثيـ لتعكد عمييـ كعمى الجامعة بالفائدة؛ مف خبلؿ عقد الدكرات التدريبية، كتشجيعيـ 

 عمى حضكر الندكات كالمؤتمرات المحمية كالعالمية كالمشاركة فييا.
لتدريس عمى إجراء المشاريع البحثية المتنكعة مف براءات اختراع تشجيع أعضاء ىيئة ا -

كأفكار استثمارية كاستشارات، كتشكيؿ فرؽ المشاريع البحثية مع مناظريف مف الجامعات 
 األخرل، كالعمؿ عمى تسييؿ اإلجراءات التنظيمية المساعدة في ذلؾ. تقـك عمى أساس 

ضاء ىيئة التدريس نظير تسكيقيـ ألبحاثيـ كضع نظاـ لمحكافز المادية كالمعنكية ألع   -
 العممية.

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى ربط المشاريع كاألفكار البحثية بمتطمبات التنمية كسكؽ  -
 العمؿ، كتحكيؿ ىذه األفكار إلى منتجات ذات عائد مادم.

قامة شراكات بحثي  - ة مع عقد اتفاقيات تعاكف مع قطاعات المجتمع المحمية كالعالمية، كا 
جامعات محمية كدكلية، كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ زيارات تبادلية بيف الجامعة كالقطاعات 

 األخرل، كالتعريؼ باإلنجازات البحثية كالمشاريع التي تقـك فييا.
التركيز عمى اإلعبلف كالتركيج، كنشر الخدمات العممية كالبحثية كاالستشارية، مف خبلؿ إبراـ  -

ة مع القطاعات المختمفة التي تساعد عمى جذب رجاؿ األعماؿ العقكد الدعائية كالتسكيقي
 كالصناعة.

تطكير البنية التحتية كالتقنية في الجامعة كتكفير شبكة اتصاالت داخمية تربط إدارة االستثمار   -
في األبحاث العممية داخؿ الجامعة مع الجامعات المحمية كالعالمية كقطاعات المجتمع، 

 لتسييؿ تنفيذ األنشطة كالمشاريع البحثية.كتكفير معامؿ كمختبرات 
إجراء األبحاث المشتركة بيف الجامعة كالجامعات العالمية مف خبلؿ عقد شراكات بيف   -

مراكز األبحاث العممية بالجامعة كالمؤسسات البحثية كالشركات الصناعية كالمراكز البحثية 
 العالمية.

لجامعة لتكثيؽ التعاكف الذم يؤدم بدكره إشراؾ رجاؿ األعماؿ كالصناعة في تطكير برامج ا -
 إلى تطكير االستثمار في األبحاث العممية.

استقطاب خبراء في استثمار األبحاث العممية مف داخؿ كخارج المممكة، لبلستعانة بخبراتيـ  -
 في مجاؿ االستثمار كتسكيؽ األبحاث العممية.

ىيئة التدريس كتكضيح  عمؿ أدلة إرشادية لتسييؿ التطبيؽ، كتكضيح الغمكض ألعضاء -
 طرؽ االستثمار كتسكيؽ األبحاث، ككيفية عقد الشراكات المحمية كالدكلية.
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إنشاء قاعدة بيانات خاصة باألبحاث التي أجراىا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة بحيث  -
ُتعرض نتائج األبحاث التي تـ التكصؿ إلييا، كتككف متاحة لجميع قطاعات المجتمع، كما 

دة البيانات تكصيفان كاضحان لؤلبحاث كاألفكار العممية لمباحثيف كاىتماماتيـ تتضمف قاع
 البحثية.

 المرحمة الثالثة: مرحمة ما بعد التطوير )التقويم وتقديم التغذية الراجعة(:
تيدؼ ىذه المرحمة إلى النظر في اإلجراءات القبمية كالتنفيذية لتفعيؿ االستثمار في       

الجامعات السعكدية، في ضكء التجارب العالمية، كيمكف العمؿ عمى التأكد مف األبحاث العممية ب
تحقؽ جميع األىداؼ التي يسعى التصكر إلى تحقيقيا كفؽ السياسات المرسكمة لو، مع مراعاة 
مدل االنحراؼ عف تحقيؽ األىداؼ كفؽ المؤشرات المحددة، كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 لمناسبة.كتقديـ التغذية الراجعة ا
 وتتم مرحمة المتابعة والتقويم من خالل: 

 تشكؿ إدارة الجامعة فريقان لتقييـ التطبيؽ التجريبي لمتصكر المقترح.  -
استخداـ كسائؿ تقييـ كمتابعة قبمية كبعدية لضماف سير عممية التطبيؽ كما خطط ليا،  -

لمقترح مكضع التنفيذ، كتقترح الباحثة المتابعة القبمية: كتتـ قبؿ البدء في كضع التصكر ا
كتيدؼ إلى معرفة مدل االستعداد، كسبلمة اإلجراءات، مف خبلؿ الكقكؼ عمى الكضع 
الحالي لمجامعة، كاستقراء لمجمؿ التغيرات المحيطة، كالمتابعة التزامنية: كىي المرحمة التالية، 

كتيدؼ إلى  كتبدأ متزامنة مع تنفيذ التصكر المقترح، كتستمر معيا كحتى االنتياء منيا،
كالتعامؿ معيا في حينو،  -إفُ  كجد -متابعة التنفيذ كفؽ الخطة المكضكعة، كتحديد الخمؿ 

كمتابعة البلحقة: كىي )المتابعة الختامية )تغذية راجعة(، تبدأ بعد االنتياء مف تنفيذ 
 .العمميات، كتيدؼ إلى تقييـ كمي لمكضع، ككضع اإلجراءات التصحيحية، كتعديؿ األخطاء

عداد تقارير متابعة كتقكيـ عف نتائج تنفيذ الخطة، تكضح ما تـ تنفيذه كما لـ يتـ كفؽ إ -
 البرنامج الزمني المحدد كارساليا لمجيات المختصة لئلفادة منيا عند كضع الخطة الجديدة. 

 تنفيذ اآلليات كالمقترحات، كؿ حسب اختصاصو )األقساـ الكميات اإلدارة العميا(. -
عف أبرز اآلليات التي تـ تنفيذىا، كالصعكبات التي تحد مف تنفيذىا،  إصدار تقرير فصمي -

 كقياس تحقؽ أىداؼ التصكر المقترح.
مناقشة النتائج الصادرة مع المسؤكليف عف تنفيذ التصكر بالجامعة لتضميف جيكد التطكير  -

 ضمف رؤية كرسالة الجامعة.
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 ثانيًا: توصيات الدراسة:
 لدراسة الميدانية، يمكف تقديـ مجمكعة مف التكصيات، كالتالي:في ضكء ما أسفرت عنو نتائج ا

تبني منظكمة األنظمة كالقكانيف كالمكائح المتعمقة باستثمار األبحاث العممية بشكؿ كاضح  -
كمحدد يسيؿ مف خبللو معرفة القكاعد المنظمة لعممية استثمار األبحاث العممية بالجامعات 

 السعكدية.

إدارة مختصة في كؿ جامعة تتكلى مياـ استثمار األبحاث ضركرة العمؿ عمى إنشاء  -
 العممية، ككيفية تفعيميا عمى أرض الكاقع كاالستفادة منيا.

ضركرة تسييؿ المكائح التي تنظـ التعاقد مع قطاعات المجتمع كعدـ تعقيدىا بما يسيؿ عمى  -
 مراكز األبحاث العممية التكاصؿ مع مؤسسات المجتمع.

ج الجاذبة لمتعاقد مع المتميزيف بالبحث العممي كالتي تساعد في زيادة تبني أساليب التركي -
مستكل دافعيتيـ نحك التعاقد مع الباحثيف المتميزيف كاالستفادة مف أبحاثيـ العممية في خدمة 

 المجتمع المحمي.

تبني منظكمة التدريب التي تساعد في زيادة خبرات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ كيفية إجراء  -
 دات البحثية مع قطاعات لمجتمع.التعاق

ضركرة تكفير قنكات االتصاؿ البلزمة بيف الجامعات كقطاعات المجتمع المحمية كالعالمية  -
 بيدؼ سيكلة التكاصؿ. 

العمؿ عمى تكفير المعامؿ المختصة كالبلزمة إلجراء األبحاث العممية داخؿ الجامعة بما  -
 يساىـ في زيادة ىذه األبحاث كتنكعيا.

بني منظكمة المعمكمات المتطكرة التي تسيـ في معرفة احتياجات قطاعات ضركرة ت -
 المجتمع كسكؽ العمؿ كبالتالي القدرة عمى ربطيا بالخطط البحثية.

العمؿ عمى تبني نظاـ الحكافز كالمكافآت المقدمة لمباحثيف المتميزيف بما يؤدم إلى زيادة  -
 مستكل التنافس كالدافعية بيف الباحثيف.

ى تخفيؼ األعباء اإلدارية التي يقـك بيا األعضاء في الجامعة بما يساىـ في العمؿ عم -
 تفرغيـ إلجراء البحكث العممية.
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تبني منظكمة التكعية بأىمية استثمار األبحاث العممية كنتائجيا االقتصادية كاالستفادة منيا  -
 في خدمة قطاعات المجتمع.

المعمكمات كالخبرات بيف الجامعة  ضركرة العمؿ عمى إيجاد نظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ -
كقطاعات المجتمع كاالستفادة مف اآلراء كاألفكار المطركحة في مجاؿ استثمار األبحاث 

 العممية.

 ثالثًا: مقترحات الدراسة:
يعد مكضكع استثمار األبحاث العممية في ضكء التجارب العالمية مف المكضكعات        

راز مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية، كتحقيؽ التنافسية، الحديثةّ التي تنشدىا الجامعات إلح
كحيث سعت الدراسة الحالية إلى التعمؽ بدراستيا كصكالن إلى التصكر المقترح، كأف يككف 
مضمكف البحث امتدادان لجيكد بحثية سابقة، فإف الدراسة الحالية تقدـ المكضكعات التالية 

 كمقترحات لدراسات مستقبمية:

في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية كدكرىا في تحقيؽ التميز المؤسسي بيف  االستثمار -
 الجامعات.

تمكيؿ الجامعات السعكدية مف خبلؿ االستثمار في األبحاث العممية مف كجية نظر القيادات  -
 الجامعية.

 .االستثمار في األبحاث العممية بالجامعات السعكدية كدكره في تحقيؽ التنمية المجتمعية -

 تطكير التصكر المقترح الذم قدمتو الباحثة. -

 تطكير استثمار األبحاث العممية في ضكء معايير التصنيفات العالمية. -
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 المراجع:
 المراجع العربية:
 . جامعة المنكفية، القاىرة.التعميـ الجامعي قضاياه كاتجاىاتو(. ٜٕٓٓإبراىيـ، محمد .)

. المؤتمر حث العممي في الكطف العربي : كاقع كتطمعاتالب،يناير(. ٕٓٔٓأبك عرابي، سمطاف .)
الجامعات العربية: التحديات كاآلفاؽ المنظمة العربية  -العربي الثالث 

 .ٖٛ-ٖلمتنمية اإلدارية، شـر الشيخ، 
ثقافة تطكير التعميـ الفكرية كدعامة مف دعامات التنمية (. ٕٓٔٓالبار، حسف عبد القادر. )

 كمة الثقافة الفكرية.. سمسمة منظالمستديمة
 ف. ( . مكتبة لبنإ)طمعجـ مصطمحات العمـك االجتماعية(. ۲۲۲۲بدكی، أحمد ذكي.) 

(. اتجاىات التحكؿ لمجامعة المنتجة "االستثمارية" ٕ٘ٔٓبكفالطة، محمد كمكساكم، عبد النكر. )
مجمة كمصدر لمتمكيؿ الذاتي: دراسة حالة جامعة منتكرم قسنطينة. 

 .ٕٜٖ-ٖٚٚ(،ٖٗ، )نيةالعمـك اإلنسا
(. تطبيؽ إدارة المعرفة بالجامعات لتحقيؽ التميز في البحث ٖٕٔٓحرب، محمد خميس. )

(، ٜٚ)ٕٛ، مجمة جامعة اإلسكندرية الدراسات التربكية كالنفسيةالتربكم. 
ٔ-ٜٛ. 

(. تأثير القيادات الجامعية في دعـ ثقافة تسكيؽ البحكث ٕٕٓٓحسنيف، مناؿ سيد يكسؼ. )
مجمة بجامعة اإلسكندرية: دراسة ميدانية عمى القطاع الطبي.  العممية

 .  ٕٔٗ-ٖٔٔ(، ٚٓٔ، )دراسات تربكية كنفسية جامعة الزقازيؽ
تنمية المكارد الذاتية لمجامعات (. ٗٔ-ٖٔق، ربيع الثانيٖٛٗٔالحمادم، فايزة كسالـ، سماح. )

مر كرقة مقدمة إلى مؤت السعكدية بالتطبيؽ عمى جامعة الممؾ فيصؿ.
،جامعة القصيـ،  ٖٕٓٓالجامعات السعكدية في تفعيؿ رؤية المممكة 

 بريدة.
 . دار المسيرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.البحث العممي كالتعميـ العالي(. ٖٕٓٓالخطيب، أحمد. )

(. صيغة مقترحة لتفعيؿ الشراكة المجتمعية لمجامعات ٕٗٔٓالخميفة، عبد العزيز عمي. )
جامعة االماـ محمد بف  –سفة الجامعة المنتجة السعكدية في ضكء فم

-ٜٚ(،  ٙٗ، )مجمة رسالة التربية كعمـ النفسسعكد اإلسبلمية نمكذجان. 
ٕٖٔ . 
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(. الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات ٕٗٔٓدرادكة، أمجد محمكد، كمعايعة، عادؿ سالـ. )
القطاع الخاص كمعكقات تطبيقيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي جامعة معة اليرمكؾ. في جا
 . ٕٖٔ-ٜٚ(،٘ٔ)ٚصنعاء،

براىيـ، عمي.)  (. كاقع تسكيؽ جكدة الخدمات التعميمية: دراسة تطبيقية  ٕٓٔٓراضي، محمد، كا 
 .ٔٔٔ-ٖٙ(، ٘ٛ، ) مجمة اإلدارة كاالقتصادفي كمية المأمكف بغداد. 

ستثمار التربكم في دكؿ الخميج: الكاقع كسبؿ التطكير كرقة عمؿ االىػ(. ٖٕٗٔرحمة، أنطكاف. )
. كرقة مقدمة إلى المقاء الخامس لممثمي مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج

الجامعات كقطاعات التعميـ العاـ كرؤساء الغرؼ التجارية في دكؿ الخميج 
 العربي، الغرفة التجارية كالصناعية، االحساء. 

 –. المؤتمر العربي الثاني مفيـك االستثمار في التعميـ العالي(. ٕٔٔٓالزلزلة، يكسؼ. )
االستثمار في التعميـ العالي، جمعية المركز اإلسبلمي لمتكجيو كالتعميـ 

 العالي، بيركت. 
(. البحث العممي في مجاؿ دراسة المعمكمات: دراسة لمتحديات ٕٔٔٓالسالـ، محمد السالـ. )

(، ٕ)ٚٔ، مجمة مكتبة المؾ فيد الكطنيةمعية. التي تكاجو الشراكة المجت
ٔ-ٖٗ. 

نشرة دكرية صادرة عف الييئة العامة لمدينة ، يناير(. ۱۰۲۲سمطاف، سامي كفؤاد، دينا. )
 (، جميكرية مصر العربية.ٕ. )األبحاث العممية كالتطبيقات التكنكلكجية

ة المتحدة لمتسكيؽ . الشركة العربيأسس االستثمار(. ٕٛٓٓشمكط، مركاف ككنجك، عبكد. )
 كالتكريدات، القاىرة.

(. تطكير األداء األكاديمي في الجامعات السعكدية ِؼ ضكء ٕ٘ٔٓصائغ، عبد الرحمف أحمد. )
تحديات العكلمة كمتطمبات اقتصاد المعرفة أنمكذج مقترح. كرقة مقدمة 
إلى المؤتمر الدكلي األكؿ: تطكير األداء األكاديمي لكميات التربية رؤية 

 تشرافية، جامعة الجكؼ.اس
أدكار عمادات البحث العممي في (. ٕٚٔٓالصبلحي، سعكد بف مكسى بف أحمد السكيرؽ .) 

الجامعات السعكدية تجاه التحكؿ إلى مجتمع كاقتصاد المعرفة في ضكء 
مؤسسات المعمكمات  -. المؤتمر الثامفٖٕٓٓمتطمبات رؤية المممكة 

في دعـ اقتصاد كمجتمع المعرفة  في المممكة العربية السعكدية كدكرىا
)المسؤليات، التحديات، اآلليات(، الجمعية السعكدية لممكتبات 

 . ٜٜٕ – ٕٖٓ، ٔكالمعمكمات، 
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بناء الشراكات االكاديمية لبرامج (. ٗٔ-ٖٔق، ربيع الثانيٖٛٗٔالعامرم، عبد اهلل محمد. )
تدكيؿ  الدراسات العميا التربكية في الجامعات السعكدية في ضكء نماذج

كرقة مقدمة إلى مؤتمر دكر الجامعات  التعميـ العالي )تصكر مقترح(.
، جامعة ٖٕٓٓالسعكدية في تفعيؿ رؤية المممكة العربية السعكدية 

 القصيـ.
(. دكر الجامعات في دعـ البحث العممي لتعزيز االقتصاد ٕٚٔٓعبد الجبار، الجكىرة. )

مجمة مكتبة السعكدية. المعرفي: مؤشرات االىتماـ بو في الجامعات 
  ٛٛ-ٛ٘(،ٔ)ٖٕ، الممؾ فيد الكطنية

 . دار الزىراء.اقتصاديات التعميـق(. ٖٚٗٔعزازم، فاتف محمد. )
تسكيؽ البحكث العممية في الجامعات السعكدية مف منظكر  (.ٕٚٔٓالعسيرم، زىرة محمد. )

رسالة ماجستير  [دراسة تطبيقية بجامعة الممؾ خالد -اقتصاد المعرفة
 . جامعة الممؾ خالد.]ر منشكرةغي

 . دار الثقافة.إدارة االستثمار بيف النظرية كالتطبيؽ(. ٕٓٔٓعمكاف، قاسـ. ) 
(. تنظيـ العبلقة بيف منتكج البحكث الجامعية كالمردكد النفعي: آلية ٕٛٔٓعمر، فدكل فاركؽ .)

 .ٔٚٔ – ٕٚٔ، ٗ٘، المجمة التربكية جامعة سكىاجتنفيذية مقترحة.  
تصكر مقترح لتفعيؿ الشراكة ببيف مؤسسات التعميـ العالي (. ٕ٘ٔٓصي، سالـ سميـ.)الغنبك 

كقطاعات المجتمع بدكؿ الخميج العربي في ضكء خبرات بعض 
. كرقة مقدمة إلى المؤتمر الدكلي األكؿ: تطكير األداء الجامعات العالمية

 األكاديمي لكميات التربية رؤية استشرافية، جامعة الجكؼ.
 : مدخؿ استراتيجي لتفعيؿ الشراكةتسكيؽ بحكث الجامعات السعكدية(.  ٕٗٔٓني، ريـ. )القحطا

 . جامعة الممؾ سعكد.]رسالة دكتكراه غير منشكرة  [المجتمعية
تفعيؿ ركح الشراكة بيف الجامعة كالقطاع (. ٕ٘ٓٓالقحطاني، منصكر بف عكض صالح. )

الجامعات كالقطاع . مؤتمر الشراكة بيف الخاص: الكاقع كسبؿ التطكير
 – ٘ٗٔالخاص في البحث كالتطكير، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، 

ٕٖٓ. 
 مجمة مستقبؿ التربية،(. استثمار كتسكيؽ البحث العممي في الجامعة.  ٖٕٓٓالقصبي، راشد.) 

ٜ(ٕٛ ،)ٜ-ٗٗ. 
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 البحث العممي بالجامعات السعكدية(. ٕٔٔٓقطب، سعكد عبد العزيز كالخكلي، عمكم عيسى. )
. كرقة مقدمة إلى مؤتمر الرؤية المستقبمية الكاقع كالمعكقات كالحمكؿ

 لمنيكض بالبحث العممي في الكطف العربي، األردف.
(. ما السبيؿ لمحد مف ىجرة العقكؿ ٕ٘ٔٓقكبع، خيرة كسميماف، عائشة كابف حجكبة، حميد. )

( ٘ٔ، )مجمة رماح لمبحكث كالدراساتالعربية: دراسة حالة الجزائر. 
،ٔ٘ٛ- ٖٔٛ. 

 مكتبة الفبلح. تعميقة أصكؿ التربية.ق(. ٜٕٗٔالكندرم، لطيؼ حسف كممؾ، بدر محمد. )
 (. تصنيؼ الجامعات: ٕٕٔٓمجمة التايمز.)

https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/ٕٕٓٔ/world- 
ranking#!/page/ٓ/length/ٕ٘/name/kingٕٝٓ/sort_by/rank/sort_order 
 /asc/cols/stats  

 (.تصنيؼ الجامعاتٕٕٔٓمجمة كبتركس. )
 https//www.webometrics.info/en/Asia/SaudiٕٝٓArabiaٕٝٓ 

(. سبؿ االستثمار التربكم لجماعة الرفاؽ لمكاجية العنؼ ٕٚٔٓمحمد، محمد النصر. )
 .ٖٙٙ -ٕٖٛ(، ٜٔٔ)ٛٔ، مجمة الثقافة كالتنمية مصرالمدرسي. 

(. معكقات تفعيؿ الشراكة المجتمعية في الجامعات ٕ٘ٔٓسمماف، كصبيح، لينا. ) المزيف،
مجمة جامعة النجاح الفمسطينية بمحافظات غزة كسبؿ الحد منيا. 

 .ٗٛٚٔ – ٗٙٚٔ(، ٜ)  ٜٕ، لؤلبحاث العمـك اإلنسانية
 .. دار المعتزاإلدارة التسكيقية الحديثة(. ٕ٘ٔٓمسمـ، عبداهلل حسف. )

لمنشر  (. دار المسيرةٜ. )مناىج البحث في التربية كعمـ النفس(.  ٕٚٔٓحمد. )ممحـ، سامي م
 كالتكزيع كالطباعة.
(. نمكذج مقترح الستثمار في برامج األكاديمية ٕٚٔٓالمنقاش، سارة كابف عتيؽ، عزيزة. )

مجمة كمية بالجامعات السعكدية مف خبلؿ الشراكة مع القطاع الخاص. 
 .ٚٔٗ -ٖٖٚ، ٗٚٔ، التربية

تسكيؽ الخدمات الجامعية مدخؿ لتحسيف التعميـ الجامعي: . ) ٜٕٓٓ(المكجي، مركة محمد.
 ]رسالة ماجستير غير منشكرة [دراسة حالة كمية التربية جامعة عيف شمس

  .، جامعة عيف شمس
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رأس الماؿ البشرم كأىـ (. ٕ٘-ٕٕ، ابريؿٖٕٔٓمكسى، عبد الناصر كعبد الصمد، سميرة. )
. كرقة مقدمة إلى المؤتمر العممي ظؿ اقتصاد المعرفة مداخؿ قياسو في

الدكلي السنكم الثاني عشر لؤلعماؿ حكؿ رأس البشرم في اقتصاد 
 المعرفة، جامعة الزيتكنة األردنية، األردف.

ق(. جامعة الممؾ سعكد، ككالة البحث العممي، األىداؼ ٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. )
 ٘ٛ/https://chairs.ksu.edu.sa/ar/node كاإلنجازات. 

ق(. جامعة الممؾ عبد اهلل عمادة البحث العممي، ٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. )
https://dsr.kau.edu.sa/Default-ٖٓ٘-AR  

ق(. جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف عمادة البحث العممي،   ٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. )
https://dsr.kfupm.edu.sa/about/introduction  

ق(. جامعة اـ القرل عمادة البحث العممي، ٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. )
https://uqu.edu.sa/dsr/App  

ق(. جامعة اـ القرل معيد البحكث كالدراسات االستشارية، ٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. )
https://uqu.edu.sa/icrs/App/About   

حكث كاالستشارات جامعة الممؾ عبد العزيز، ق(.معيد البٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. ) 
https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-about-us.aspx  

ق(. معيد الممؾ عبد اهلل لمبحكث كالدراسات االستشارية، ٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. )
https://kai.ksu.edu.sa/ar   

ي، ق(. كادم مكة، كزارة التعميـ العالٕٗٗٔكزارة التعميـ العالي. )
https://wadimakkah.sa/about-us/ 

. المجمد الثالث، الرياض: مركز السجؿ الكطني لمتعميـ العالي(. ٕٕٔٓكزارة التعميـ العالي. )
 البحكث كالدراسات في التعميـ العالي.
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