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  :تمھید

ات االجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة التي طرأت على نظرًا للتحوالت والتغیر
المستوى الدولي عامة، وعلى المستوى العربي خاصة، فإنھ یتوجب حصول تحول كبیر في رسالة 
الجامعات أدوارھا ووظائفھا؛ حیث أصبح مطلوبًا من الجامعات العربیة أن تقوم بمواكبة ھذه التحوالت 

بة لھا ومواكبتھا؛ لذلك أخذت األصوات تتعالى مطالبة الجامعات بضرورة قیامھا والتغیرات، واالستجا
بوظائف وأدوار جدیدة تحتمھا الثورة العلمیة والتكنولوجیة وثورة االتصاالت والمعلومات التي حولت 

العالم إلى قریة صغیرة، وبشكل واضح، فقد بات مطلوبًا من الجامعات المساعدة في حل المشكالت  
ومیة التي یواجھھا المجتمع في مجال اإلنتاج والخدمات وإعداد البحوث والدراسات واالستشارات الی

العلمیة وتقدیمھا إلى صناع القرار في جمیع مجاالت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة 
  . والصناعیة واإلداریة

وظائفھا الثالث وھي التدریس  ونتیجة لذلك فقد بدأت المطالبة بأن تقوم الجامعة باإلضافة إلى
أو ما یسمى البعد الرابع والمتمثل بضرورة  –بالوظیفة الرابعة  –والبحث العلمي وخدمة المجتمع 

الشراكة بین الجامعات فیما بینھا من جھة، وقطاعات اإلنتاج والخدمات من جھة أخرى، ویتم التعبیر 
معة المنتجة أو الجامعة االستثماریة، وإنَّ اعتماد ھذا عن ھذه الوظیفة الرابعة أو البعد الرابع باسم الجا

البعد أو الوظیفة الرابعة قد حَّول الجامعات في الدول المتقدمة والصناعیة من جامعات تعتمد على 
التمویل الحكومي إلى جامعات قادرة على تمویل نفسھا ذاتیًا، بل أصبحت الجامعت تدر أرباحًا كبیرة، 

  . كات والمصانع والبنوك أرباحًا للمساھمین فیھاتمامًا كما تدر الشر
ضآلة التمویل الوارد من ولكن الوضع في الدول النامیة لیس على ھذا الحال؛ حیث یلحظ 

القطاع الخاص أو اإلنتاجي للجامعات، باإلضافة إلى غیاب حسن التوظیف للموراد المحدودة والمتاحة 
  .للبحث العلمي والتنمیة التكنولوجیة

اإلضافة إلى المشكالت المرتبطة بالتجھیزات واألدوات، التي ال توجد نظم مستقرة ھذا ب
لصیانتھا وإصالحھا والتأمین علیھا، خاصًة األجھزة والمعدات المرتفعة الثمن، ومما یزید من تفاقم 
الوضع االنخفاض في معدالت تشغیلھا ومعدالت االستفادة الحقیقیة منھا، نتیجة تفشي بعض الظواھر 
السلبیة، مثل ظاھرة التبعیة شبة الشخصیة لألجھزة بالنسبة لألفراد الذین تدرج في عھدتھم ھذه 
األجھزة، ولیس في عھدة المؤسسات التي یعملون فیھا، والذي یؤثر في طریقة االستفادة منھا ، 

  .العلمي باإلضافة إلى قلة رءوس األموال الموجودة للزیادة أو تحدیث ھذه األجھزة المطلوبة للبحث
كذلك أصبح من الضروري تقییم الصناعة المصریة وتشكیل إنتاجھا لیس فقط على أساس 
المزایا النسبیة لعوامل اإلنتاج التقلیدیة ولكن على المزایا التنافسیة المبنیة على المعرفة والتكنولوجیا، 

في الستینیات والسبعینیات،  فلم یعد بإمكان المزایا النسبیة تحقیق قدرات تنافسیة بالمعدالت التي عرفت
  .حیث تتشكل أسس المنافسة تدریجیًا من عملیات خلق واستیعاب المعرفة

فالدینامیة التكنولوجیة تعتمد في المقام األول على الجھود التكنولوجیة، والواردات 
ي الدول التكنولوجیة؛ حیث یكمل كل منھما األخر إلى حد كبیر ولكن ھذا العامل یعتمد على االستیراد ف

تحتاج الدول النامیة إلى استیراد حد " النامیة ولیس على اإلبداع واالبتكار والتجدید في المنتجات؛ حیث 
كبیر من التكنولوجیا؛ لذا حاولت العدید من الدول التغلب على ھذه المشكلة من خالل تحقیق التوازن 

راءات اختراع أبناءھا وتحویلھا إلى بین استیراد التكنولوجیا وتولیدھا محلیا؛ لذا سعت إلي تبني ب
  . منتجات تساھم بھا في المنافسة العلمیة وتجعل لھا ثقلھا بین دول العالم

  : الدراسة مشكلة
في ضوء ما تم طرحھ یتضح أن البحث العلمي الجامعي یواجھ العدید من الصعوبات ، ومن  

لى ھذه الصعوبات التي تتمثل في أھمھا نقص التمویل ، كذلك ھناك اتجاھات حدیثة تسعى للتغلب ع
لذا تحرص العدید من الجامعات العالمیة على تشجیع إنتاجیة  ؛الربط بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج



من خالل استقطاب التمویل المالي ورفع مستواه سواء من خاصة والممول منھ  عامةالبحث العلمي 
وفي واقع  ،سات القطاع الخاص أو الحكوميداخل تلك المؤسسات أو من خارجھا عبر االستعانة بمؤس

األمر فإن نسبة كبیرة من التمویل المالي الذي یقدم لمؤسسات التعلیم العالي الغربیة یأتي من القطاع 
الخاص على شكل منح وھبات أو عقود بحثیة، فالمنافسة بین تلك المؤسسات تصبح ضروریة للحصول 

  .بالدول النامیة العلمیة والبحثیة تفتقده المؤسساتضع ما وھذا الو، على مستویات عالیة من التمویل
  :  اآلتي التساؤل الرئیسمشكلة الدراسة تتمثل في  فإنومن ثم  

تمویل البحث العلمي الجامعي في  لدعم كیف یمكن تفعیل الشراكة بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج
  ضوء االتجاھات العالمیة المعاصرة  ؟

  : ل مجموعة من األسئلة الفرعیة التي تتمثل في ویتفرع من ھذا التساؤ
  ما مفھوم الشراكة وماھیتھا ؟ ما أنماطھا؟ .1
ما فوائدھا ومخاطرھا  ما مبررات الشراكة بین الجامعات المصریة والمؤسسات اإلنتاجیة ؟ .2

 والعقبات التي تواجھھا؟
سات اإلنتاج في أھم اآللیات التي یمكن من خاللھا تفعیل الشراكة بین الجامعات ومؤسما  .3

 ؟ في ضوء ما جاء في األدبیات تمویل البحث العلمي ، والتغلب على ما قد یواجھ من عقبات
ما الوضع الراھن لتمویل البحث العلمي في مصر؟ ما دور الشراكة بین الجامعات ومؤسسات  .4

 اإلنتاج في تمویل البحث العلمي الجامعي؟ 
فعیل الشراكة بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج في ما أھم االتجاھات العالمیة المعاصرة في ت .5

 مجال تمویل البحث العلمي الجامعي ؟ 
 ما التصور المقترح لتفعیل دور الشراكة في تمویل البحث العلمي الجامعي ؟  .6

  :  الدراسة حدود
   :وسوف تقتصر الدراسة على 

  ساس للدراسةالذي یمثل المحور األنشاط واحد من أنشطة الجامعات وھو البحث العلمي . 
  عینة من الجامعات الحكومیة . 
  عینة من مؤسسات اإلنتاج.   
  :  الدراسة أھداف

  :  كما یليالدراسة  یمكن طرح أھدافمن خالل ما سبق 
 . التعرف على مفھوم الشراكة بین الجامعة ومؤسسات اإلنتاج ، وصورھا ، وجدواھا  )1
 . أھم االتجاھات العالمیة المعاصرة في تمویل البحث العلمي الجامعي إلقاء الضوء على  )2
تقویم واقع تمویل البحث العلمي في مصر ودور الشراكة بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج  )3

 . في تمویل البحث العلمي
التوصل إلى أھم اآللیات التي یمكن من خاللھا تفعیل الشراكة بین الجامعات ومؤسسات  )4

 . تمویل البحث العلمي ، والتغلب على ما قد یواجھ من عقبات اإلنتاج في
التوصل إلى تصور مقترح لتفعیل دور الشراكة بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج في تمویل  )5

 . البحث العلمي الجامعي  في مصر 

  :  الدراسة أھمیة
  : ترجع أھمیة الدراسة الحالیة إلى 

نتاج في دعم البحث العلمي في كافة الجوانب ، أھمیة الشراكة بین الجامعات ومؤسسات اإل )1
 .والتغلب على الكثیر من العقبات التي تواجھ البحث العلمي مصر 

 . مواكبة الدراسة لالتجاھات العالمیة في اتخاذ الشراكة وسیلة لتطویر وتمویل البحوث العلمیة  )2
لشراكة ، وبخاصة التي تناولت موضوع ا –في حدود علم الباحث  –قلة الدراسات العربیة  )3

 . دورھا في تمویل البحث العلمي الجامعي 



تمثل الدراسة محاولة علمیة لمواجھة العدید من الصعوبات التي تواجھ البحث العلمي في  )4
 . مصر التي تتمثل في التمویل ، وربط البحث العلمي بواقع المجتمع ومشكالتھ 

نیین بشئون البحث العلمي الجامعي من المعلومات لصانعي القرار المع ًاتوفرالدراسة قدر )5
 . والخبراء والمھتمین والباحثین في المجال 

تعد الدراسة إسھامًا نظریًا قد یحقق خطوة نحو استقاللیة الجامعة من خالل الكشف عن  )6
  .مصادر تمویل متنوعة تمكنھا من السیر نحو الحریة األكادیمیة 

  :  ة وأدواتھاالدراس منھج
؛ الذي من خاللھ یتم وصف الوضع  التحلیليلى منھج البحث الوصفي تعتمد ھذه الدراسة ع

الحالي لتمویل البحث العلمي في مصر ، وفي إطار ھذا النھج سیتم استخدام المنھج التحلیلي للوصول 
إلى تصور مقترح لتفعیل دور الشراكة بین البحث العلمي ومؤسسات اإلنتاج في تمویل البحث العلمي 

على  –وإجراء مقابالت  ةة إلى الدراسة المیدانیة التي من خاللھا یتم تطبیق استبانباإلضاف ؛الجامعي
للتعرف على العقبات التي تواجھ تفعیل الشراكة بین الجامعات  -الخبراء والمتخصصین في المجال 

  .   ومؤسسات اإلنتاج في مجال تمویل البحث العلمي ، وكیف یمكن التغلب على ھذه العقبات  

  : ت الدراسة إجراءا
  : تتلخص إجراءات الدراسة فیما یلي 

عینة من ومصطلحات الدراسة و ھاتحدید اإلطار العام للدراسة من خالل مشكلة الدراسة وأھداف )1
  . الدراسات السابقة وإجراءات الدراسة

تحدید االطار النظري للدراسة ، مفھوم الشراكة وماھیتھا ، أنماطھا ، مبررات الشراكة بین  )2
عات المصریة ومؤسسات اإلنتاج في مجال التعلیم الجامعي عامة ، القیم واألخالقیات الجام

التي ترتكز علیھا الشراكة بین الجامعات المصریة ومؤسسات اإلنتاج في مجال تمویل البحث 
 .  العلمي 

دراسة میدانیة  للتعرف على الوضع الراھن للبحث العلمي الجامعي وأھم الطرق التي یمكن   )3
تفعیل دور الشراكة بین البحث العلمي ومؤسسات اإلنتاج  في تمویل البحث العلمي بھا 

 .الجامعي والمعوقات التي تقف في سبیل تحقیقھا
 .  تحلیل نتائج  الدراسة المیدانیة  )4
مقترح لتفعیل دور الشراكة بین البحث العلمي ومؤسسات اإلنتاج في تمویل  وضع تصور )5

 .ات العالمیة العاصرة  ونتائج الدراسة المیدانیةالبحث العلمي في ضوء االتجاھ

  خالصة نتائج الدراسة
قام الباحث بتقدیم خالصة الدراسة في تصور مقترح یتضمن أھم المھام التي یجب أن تقوم بھا 
كل من الدولة والجامعات ومؤسسات اإلنتاج لتفعیل الشراكة البحثیة بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج، 

  : صًا لھا كما یليویمكن عرض ملخ
 :بالنسبة للمھام التي یجب أن تقوم بھا الدولة .1

 الدولة بالتنسیق بین الطرفین لوضع األھداف المراد تحقیقھا من الشراكة من وجھة أن تقوم 
 .نظرھم

 الدولة بالتنسیق بین الطرفین لتوضیح خطوط المسئولیة في الشراكة أن تقوم.  
 حوافز للشركاء وجود  
 لقائمة باستمرارالشراكة ا تقویم  
 ثقافة مجتمعیة داعمة للشراكة بتشجیع من القیادة، ومشاركة المواطنین في أنشطة توفیر 

  .الشراكة
 تصور مجتمعي مشترك وواقعي للشراكة، مبني على نقاط القوة والضعف للمجتمع وجود.  
 مرجعیات قانونیة مستقرة وذات شفافیة، وسن أنظمة وتعلیمات لحمایة المستثمر تأسیس 

  والجامعة
 في طرح القضایا البحثیة التي تھم الباحثین ورجال األعمال التوسع .  



 على إنشاء شبكات معلومات متكاملة لتبادل المعلومات ونتائج البحوث العلمیة بین العمل 
 .الجامعات والمؤسسات اإلنتاجیة

 :بالنسبة للمھام التي یجب أن تقوم بھا الجامعات .2
 الجامعة لخدمة مؤسسات اإلنتاج تكوین مراكز استشاریة داخل.  
 االستفادة من أعضاء ھیئة التدریس ممن لدیھم خبرة سابقة بطلب األبحاث الممولة.  
  أن تتوسع إدارات كل من الجامعات ومراكز البحوث في تقدیم خدماتھا لمنشآت القطاع

  .الخاص
 تبادل الزیارات بین األساتذة والعاملین في المؤسسات اإلنتاجیة.  
 م نظام اإلشراف المشترك على بحوث طالب الدراسات العلیا بین خبراء المؤسسات استخدا

  .وأساتذة الجامعات
  تخفیف جدول العبء التدریسي للباحثین من أعضاء ھیئة التدریس خاصًة من یعمل ضمن

  .فریق عمل إلنجاز الدراسات الموجھة لخدمة المجتمع
 البرامج الدراسیة لطالب الجامعات مشاركة خبراء من المؤسسات اإلنتاجیة في إعداد. 

 :بالنسبة للمھام التي یجب أن تقوم بھا مؤسسات اإلنتاج .3
 إشراك بعض أساتذة الجامعات في مجالس إدارات المؤسسات اإلنتاجیة.  
 إنشاء صندوق لتمویل البحث والتطویر تسھم فیھ المؤسسات اإلنتاجیة.  
 یة عند قیام المؤسسات بأبحاثإعطاء أولویة للتعاقد مع أساتذة الجامعات المصر.  
  تسھیل إجراء األساتذة وطالب البحث ألبحاثھم وتجاربھم في المختبرات التي تملكھا

  .المؤسسات اإلنتاجیة
 بناء القاعدة العلمیة في الشركات من خالل البحث والتطویر.  
 ممولةتوفیر قاعدة بیانات للعمالة الفنیة المؤھلة الراغبة في العمل بمجال األبحاث ال.  
  أن تقوم المنشآت الصناعیة المتشابھة في مجال صناعي واحد بأبحاث مشتركة باالشتراك

  .مع الجامعات، بحیث تتوزع التكلفة وتعم الفائدة من نتائج البحث العلمي على الجمیع
 أن تخصص شركات القطاع الصناعي جزءًا من أرباحھا لإلنفاق على نشاط البحث. 

تواجھ الشراكة  ح أیضًا مجموعة من الحلول لبعض المشكالت التيوقد تضمن التصور المقتر
بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج مثل حقوق الملكیة الفكریة، وقضیة النشر وغیرھا من العقبات التي قد 

  .  تواجھ الشراكة بین الجامعات ومؤسسات اإلنتاج
  
 
 


