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دور معهد البحوث والدراسات االستشارات بجامعة أم القرى في بناء 

 اقتصاد المعرفة

 محمد يوسف إسماعيل. د, حسن بن محسن خرمي . د ,علي بن محمد الشاعري . د

 والدراسات االستشارية  بجامعة أم القرىمعهد البحوث 

 

 
بحيههأ أحههبق اال ت ههاد  المههاو علهه  ,شهههدت مع ههل دوع العههالل فحههوالو  ههي ماهههوم اال ت ههاد      

ممها يعمهل ,المعر ة , و د حاحب هذا التحوع اهتماماو كبيهراو باسهتامار فهراكل المعر هة والتبهرات 

ستشههارات التههي يقههدمها التبههراة  ههي كا ههة علهه  الومههو اال ت ههادي واال تمههاعي  وفع ههيل دور اال

المجاالت ولكا ة القطاعات الحكومية والتاحهة , وسهتتواوع ههذل الور هة التعريهف ب هميهة العقهود 

والتدمات االستشارية مع التركيز عل  فجربة معههد البحهوث والدراسهات االستشهارية بجامعهة أم 

ستشهارات ,التعرياهات والماهاهيل وذلك من خهلع اسهتعرال لمحهة مهو ز  عهن فهاري  اال,القرى 

واهههل الطههرت التههي فقههدم مههن خللههها االستشههارات , والبويههة الهيكليههة لمعهههد البحههوث والدراسههات 

االستشههارية بجامعههة أم القههرى ,ووا ههع معاهههد البحههوث والدراسههات االستشههارية والوجاحههات التههي 

التطلعههات والههرلى المسههتقبلية حققتهها, والمعو ههات التههي فوا هو العقههود والدراسههات االستشهارية, و

ويعمههل علهه  إحههداث  قلههة ,بمهها يحقههد أهههداا الجهههات المسههتايد  ,للعقههود والدراسههات االستشههارية 

 وعية  ي القدرات التوا سية واال تا ية لل ت اد وفومية  شاط االبتكار ورياد  االعماع , والتحوع 

, مع المحا  ة عل  القهيل االسهلمية  ا ت اد متووع , ومزدهر , ومجتمع  الل عل  المعر ة" إل  

 . كما ورد  ي استرافيجية التومية بعيد  المدى للمملكة العربية السعودية," والتراث الاقا ي للمملكة
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دور معاهد البحوث والدراسات االستشارية في تسويق الخدمات 

 أفضل الممارسات وأهم التحديات: االستشارية

 محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الدغيشل. د

 كلية السياحة واآلثار بجامعة الملك سعود –أستاذ التسويد المشارك 

 عميد معهد التومية والتدمات االستشارية بجامعة األمير   ور  بوت عبد الرحمن

 
ث فسههع  هههذل الدراسههة إلهه  رسههل خارطههة طريههدر للعمههل االستشههاري الههذي فقدمههو معاهههد البحههو

وذلك من خلع فوضيق ماهية العمل االستشاري ,والدراسات االستشارية  ي الجامعات السعودية 

والمهوارد ,وإبراز الدور المه موع مهن المعاههد التابعهة للجامعهات  هي فسهويد اتمكا يهات ,وأهميتو

جتمع والكااةات المتوا ر  لدى الجامعات عن طريد فقديل التدمات االستشارية المو هة لائات الم

المتتلاة, وكذلك إلقاة بعض الضوة عله  أ ضهل الممارسهات التهي يمكهن فبويهها مهن  بهل القهالمين 

عل  هذل المعاههد االستشهارية رلتسهويد التهدمات االستشهارية مهع إبهراز أههل التحهديات والعقبهات 

 لهها وسعيهل لتحقيد األهداا التي أ شهئت مهن أ,التي  د فعترل سبيلهل عود  يامهل بمسؤوليافهل 

 . فلك المعاهد

بهدا فحليل وا ع العمل  ي معاههد ," موهج دراسة الحالة"و د فل فوظيف الموهج الوحاي الكياي 

البحوث والدراسات االستشارية أثواة سعيها لتسويد مها يتهوا ر  هي الجامعهات التهي فحتضهوها مهن 

إمكا يات ومقدرات مادية وموتجات معر ية وكااةات وخبرات وموارد متووعة, مع التركيهز عله  

وفمتضهت ههذل الدراسهة عهن ا تهراا  ليهات عمليهة  ابلهة ,  ااعلويد التدمات االستشارية بشكلفس

فمكهههن اتدارات المسهههؤولة عهههن فلهههك المعاههههد مهههن فحقيهههد أههههداا  امعافهههها المتعلقهههة ,للتطبيهههد 

اي فحقيد االكتاهاة الهذافي,  هي يسهم,وف مين مورد مالي ,بالمسؤولية اال تماعية وخدمة المجتمع 

ات  هي المملكهة ايو  ي ف حيل العمهل االستشهاري ودعهل حهواعة االستشهارفسهم ت الذي  اس الو

واختتمهت ههذل الدراسهة بتقهديل عهدد مهن التوحهيات العمليهة التهي سهيمك ن فبويهها ,العربية السهعودية

الو ت الهذي فحقهد  يهو م هلحة كهل  ستشارية من فحقيد أهدا ها,  يمعاهد البحوث والتدمات اال

أ ههراد المجتمههع ومؤسسههافو المتتلاههة : ا مو ومههة حههواعة االستشههارات وهههلطههرا مههن أطههرا

, وحههواعة التههدمات والمستشههارو ,وأعضههاة هيئههة التههدريس والتبههراة ,والجامعههات السههعودية ,

 .االستشارية بشكل عام

معاههههد البحهههوث والدراسهههات االستشهههارية, فسهههويد التهههدمات االستشهههارية, : الكلمهههات الماتاحيهههة

  تماعية للجامعاتالمسؤولية اال
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معاهد البحوث واالستشارات في جامعات المملكة العربية السعودية بين 

 دراسة تحليلية وصفية: الواقع والمأمول

  امعة طيبة –كلية العلوم و االداب - اتوكيلة معهد البحوث واالستشار -   دا بوت عبدهللا إلياس. د

 
 اة  ي اعتماد وزار  التعليل العالي ,إ  فوطين المعر ة بدور الجامعات السعودية  ي المجتمع 

بهدا فوظيف  درات الجامعة .عل  إ شاة معاهد البحوث واالستشارات والتدريب بالجامعات

 عات ات تا ية والتدميةلتدمة القطاوفوميتها وفعميقهاالبحاية والمهوية واالستشارية واتشرا ية 

وكذلك فعزيز التعاو  بين المجتمع والجامعة من خلع فقديل التبر  واالستشارات  ي ,للمجتمع

 .لتدمة المجتمع من خلع القطاعين الحكومي والتاص ,المجاالت العلمية والتوموية المتتلاة

 ,فهدا الدراسة الحالية ال  الكشف عن أهل ملمق وا ع معاهد البحوث واالستشارات

لكي يتمكن من الوهوضبالتدمات االستشارية والبحاية  هاروالو وا عل  ال عوبات التي فوا ه

 .المقدمة

 :مشكلة البحث

 :اآلفيفوح ر مشكلة الدراسة  ي السؤاع الرليس

ماهية وا ع معاهد البحوث واالستشارات  ي الجامعات السعودية  يما يتص خدمة المجتمع 

 والم موع موها؟

- :اآلفية األسئلة موالسؤاع الرليس ويتارع 

ماأدوار معاهد البحوث واالستشارات  ي خدمة المجتمع من و هة   ر عمدالها  .1

 ووكيلفها وموظايها؟

 ماايجابيات معاهد البحوث واالستشارات  ي خدمة المجتمع؟ .2

 ماالتحديات التي فوا و معاهد البحوث واالستشارات  ي خدمة المجتمع؟ .3

 :أهدف الدراسة

 :اآلفيكن فحديد أهداا الدراسة  ييم

 ستاماراألمال لهاسات التعليل العالي والتو يو باالمعر ة أدوار المعاهد  ي مؤس. 

 يجابيات معاهد البحوث واالستشارات لتقديل التدمات واالستشارات ن إاتستااد  م

 .وفحقيد التعاو  األمال بين المعهد والمجتمع,

 معاهد البحوث واالستشارات  ي متتلف  التعرا عل  التحديات التي فوا و

 .القطاعافبالمملكة ووضع حلوع مواسبة لها

 :اآلفيةاهميتها  ي الوقاط وتكتسب الدراسة
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  لها من أ  ش التي   هدا هرلتحقيد أفسهل  ي اترفقاة بمستوى أداة المعاهد  ي الجامعات 

 .لتقديل أ ضل التدمات للمجتمع

  يمكن التروج بتوحيات فساعد عل  فاعيل دور معاهد ,عل   تالج الدراسة الحالية  بواةو

 .البحوث واالسشارات ب ور  حقيقية وفطوير العمل بها

  لوضع ف ور مقترا لتطوير العمل  ي معاهد البحوث و ياس ربحايةللباحاين  افاتق   ا

  اعليتو

 :مجتمع الدراسة

يعتبر القالمو  عل  معاهد البحوث واالستشارات بالجامعات السعودية بشطريها الطلب 

وفستتدم ,داة المعاهد ووكيلفهل وموظايهلعمويمكن ح رهل ب,والطالبات مجتمع عيوة الدراسة 

 .االستبا ة أدا   مع البيا ات لتحديد وا ع معاهد البحوث واالستشارات  ي الجامعات السعودية
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 معاهد البحوث فى بناء إقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامةدور 

 مستشار مكتب كاتب الشمري للمحاماه -حممد نصر حممد.د

فمال المعر ة ال اة األساسية المميز  للمجتمع ات سا ي ,والشهك أ  دور معاههد البحهوث 

والدراسات ملموس    إيجاد عو ر الوحل بين الجامعة بمعار ها المتتلاة والمجتمهع,  المعر هة 

وبل ريب هي إحدى المكتسبات المهمة لل ت اد والمجتمع عل  حد سواة, حيأ أضحت  ي ههذا 

ل ههاعد الجديههد المحههرك األساسههي للموا سههة ات ت ههادية بهضهها تها  ههيل هاللههة للموتجههات اال ت ههاد ا

 .اال ت ادية من خلع زياد  ات تا ية والطلب عل  التقويات واأل كار الجديد 

 :أهمية البحأ

إ  امتلك وحياز  وسالل المعر ة بشكل مو هو وحهحيق, واسهتامارها بكاهاة  و عاليهة مهن خهلع 

وأدوات المعر ة الاويهة واالبتكاريهة والتقا هة المتطور ,وممها الشهك  يهو أ   ههل أى  دمج المهارات

 وع من المعر ة,وكياية فوظياها    إطار البيئة المحيطة,بحيأ يشكل إضا ة حقيقية لل ت ادات 

العربيههة و اعههد  لل طههلت مههن المحليههة إلهه  العالميههة,و حو التحههوع إلهه  اال ت ههاد اتسههتهلك  أو 

,ولكههن ذلههك يعتمههد علهه  الرليههة التاحههة بمعاهههد  وي إلهه  ات ت ههاد المبوههي علهه  المعر ههةالتومهه

 .الدراسات واتستشارات    فوظيف اتمكا ات المتاحة لتلبية األولويات الوطوية

 :وفسع  معاهد الدراسات واتستشارات إل  وضع المحددات التالية 

بتقديل  ماذج "لومات  ي المجاع اال ت ادي  ليات واحتيا ات المجتمع لتوظيف خدمات المع  – 1

 call center (.فومية التقا ة الزراعية,التوسع    بحوث م ادر  ديد  للطا ة:مااع" )الذكية 

العمل عل  فحقيد التوميهة اال ت هادية  هي المجتمهع مهن خهلع فوايهذ خطهة عمهل لربطتهدمات  –2

عمههل  واعههد بيا ههات للمههوارد :ماههاع")ذكيههةبهيجههاد  واعههد بيا ههات "المعلومههات و واعههد للههربا بيوههها

المتاحههة وعل تههها باألسههوات المحليههة والعالميههة لوضههعها كمؤشههرات للتجار,فحديههد  اعههد  بيا ههات 

 (.إل ...للموتجات الت  يمكن فحقيد  يمة مضا ة كالبرامج اتسلمية التعليمية

أ  "ال ت ادية ,واألولويات الوطويةفحسين خدمات المعلومات القالمةلتحديدطرت وحلوع  ديد للمشكلت ا–3

 ".فكو  معاهد الدراسات والبحوث مراكز متميز  للرلى المستقبلية,وللدراسات اتسترافيجية واتح الية

 ".فومية المسئولية ات تماعية"فع يل دور المجتمع المحلي والقطاع التاص  ي فحقيد التومية  –4

فد د "ة فتعلد بتدمات المعلومات  ي  ميع المجاالت تق أبعادا بحاية مقتر ة بتطبيقات وا عي–5

 " .موطق  للمعلومات من موطد الو ر  لموطد العالد

 مشكلة البحأ
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فوا هو مجتمعافوها فحهديات  سهام  هي سههبيل اترفقهاة بجهودهها التومويهة واال ت هادية موههها 

ا ههات البشههرية واال تماعيههة, ولعههل مههن أهههل هههذل التحههديات القههدر  علهه  اسههتامار اتمكا ههات والط

 . الهاللة المو ود   ي الجامعات  ي كا ة المستويات واألحعد 

ومن الهلزم أ  يكهو   ههود معاههد الدراسهات واتستشهارات مقاسهة,حت  يمكهن فحديهد أيهن  حهن 

,وإل  أى مدى  ريد الوحوع,وايضا أ  فكو  البيئة واألدوات الت  سوعمل بهها مقاسهة,وذلك عهن 

 اد المعر ة سهواة عله  المسهتوى الهدول  أو  هي دوع مجلهس التعهاو  طريد فحليل مؤشرات ا ت

  هام : لدوع التلهيج العربيهة المبويهة عله  أسهاس حزمهة مهن المحهددات, والتهي فهدخل  هي فشهكيلها

وفقويهة المعلومهات واالف هاالت  (EDU)والتعلهيل  (INN)واتبهداع  (EIR)الحوا ز اال ت ادية 

(ICT). 

- :ومن أهل المعو ات الت  فوا و معاهد الدراسات واتستشارات 

الق ههور  هه  الشههاا ية وات  ههاا  هه  القطههاع التههاص,و قص المؤشههرات التاحههة – 1

 .بتدمات المعلومات

خطها عله  المسهتوى العهام  ضعف الوع  بدور معاهد الدراسهات واتستشارافلوضهع - 2

الترويج لحلوع للمشكلت :مااع)والتاص من أ ل فومية مجتمع المعلومات  ي المجاع اال ت ادي

 ".سيجما 6"ال واعية أو زياد  ات تاج وموها 

وبتاحة مع "الحا ة ل ياغة أ  مة فتيق المشاركة    التطا التاحة بتومية الدولة – 3

العامة والتاحة ليكهو  التوميهة المسهتدامة  هزة مهن الميزا يهة مهن السع  لتعديل  وا ين الشركات 

 " .   المالة من األرباا وأ  فكو  عوالدها مكرسة لتدريب العاملين5-9

  ههور ات اههات األهلهه  طويههل األمههد  ههي مجههاع البحههأ والتطههوير والدراسههات العليهها  – 4

لز للقطاعههات األهليههة ويمكههن فوميتههها عههن طريههد رحههد  ههوا)بهههدا فطههوير خههدمات المعلومههات

 (.وشراكات  كرية حقيقية

 :موهج البحأ 

اعتمد الباحأ الموهج اتستقراليلتحديد ماهية إ ت اد المعر ة ودور معاهد البحوث والدراسات  

,ثل للموهج الوحاي التحليل  لتحديد التومية (المبحأ األوع)واتستشارات    فوميتها    

والدراسات واتستشارات لتحقيد التومية المستدامة     المستهد ة ومساهمات معاهد البحوث

 (.المبحأ الاا  )
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التوجهات المعاصرة في الشراكة والتعاون بين الجامعات  :محور

 والقطاعين العام والخاص وتحدياتها
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 اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة وفق منهج اإلسالم

 الرياض-اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  -الصديق طلحة محمد رحمة. د

 

فقدم الور ة رلية شاملة وكاملة للحيا  والكو  من خلع موهج اتسلم القالل عل  مااهيل  -1    

و   العباد  هلل فعال  فعال  بحسبا  أ  األحل والغرل من خلد ات سا  هو العباد  هلل وحدل

وما يتشكل من بعد ذلك و د بعد متجدد ومتواحل يوطلد ف ميل رلية الشاملة للحيا     الد يا 

ليعبر بوضوع أ  ات سا  هو أ ضل التلد    الكو  لذلك رشق موذ األزع لي بق خلياة هلل 

و يرفبا ماهوم العباد  هلل فعال  بماهوم إعمار فعال  وستر لو السموات واألرل واأل هار 

 يا     الد يا و د مرضا  هللا فعال  األرل وإحلحها بحسبا  أ  األمر للبشر هو فحقيد الح

 هو معو  أوسع من " العمار " و د م طلق,و برز ماهوم التومية ات ت ادية    اتسلم      

هو أ ش كل من األرل  «:ماهوم التومية  ي اال ت اد الوضعي, ا طل ا من  ولو فعال 

أي  علكل عمارها, وسكا ها .   »واستعمركل  يها  استغارول ثل فوبوا إليو إ  ربي  ريب مجيب

وأمركل بعمار  ما فحتا و و من مساكن وأشجار , وغيرل من الحرث والغرس ومن ثل وضق أ  

م طلق العمار ب  و أشمل من التومية  تجاوز الماهوم اتسلمي كا ة المااهيل الغربية الوضعية 

 .   الرأسمالية واالشتراكية عل  حد سواة

لم حدد موذ البد إسترافيجية شاملة للبواة واتعداد ووضع الزكا     مكا ة لذلك  جد أ  اتس     

أساسية بحسبا  أ ها أحد أركا  اتسلم  تعد الزكا  موهج مباشر لعلج معدالت الاقر و د ماهوم 

إ تماع  متجدد  ه  كعباد  هاد ة لتطهير الارل وكسلوك إ تماع  يحقد مااهيل التكا ل 

 األو اا لتكو  بواة فوموى متجدد  ات تماع  ثل  اةت

 األهداا فتركز عل  إمكا ية حياغة إسلمية شاملة و د المعر ة والعلل للحيا  الد يا  -2

فوبع أهمية البحأ ب  و ياير  ضية محورية وأساسية للحيا  والكو  فحتاج بهستمرار لإلحياة  -3

 والتاعيل

 للحيا  المعاحر فتركز مشكلة البحأ    كياية حياغة إسلمية  -4

 يتبع البحأ موهج االستقراة والتحليل -5

 (,العولمة,العباد ,التستير,اتعمار,المستدامة,التومية,المعر ة)
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 تحديات الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص ودورها فى تنمية المجتمع

 كلية التربية  امعة الجوا -د  ماع محمد عبد المول 

 : مقدمة

ف هر أهمية العل ة بين الجامعات ومو مات القطاع التاص عل  أساس التعاو  والشراكة بين 

 الجامعات فسع  من خلع فعاو ها مع , لتحقيد موا ع لكل الطر ين رالطر ين  ي عد  مجاالت 

يساعد ,مو مات القطاع التاص إل  الح وع عل  دعل مالي ومادي من هذل المو مات 

ير أدالها وضما   ود  متر افها من برامج وبحوث ودراسات وكوادر بشرية الجامعات  ي فطو

من مدخلت مو مات سوت  ياأساسفعتبر بدورها  زةا والتي, متت  ة  ي متتلف المجاالت

وفعزز من مركزها , وفساعدها  ي فطوير مستوى أدالها و ود  موتجافها وخدمافها ,العمل 

 .التوا سي  ي السوت 

 :مشكلة البحث

عملية الشراكة  ل  التحديات والعوالد الت  فوا وية للبحأ عل  الو وا عركزت المشكلة الرلس

ك  فساعد   ي رووضع حلوع مللمة ,ومحاولة الت دى لها ,بين الجامعة والقطاع التاص 

وفعزز  درفها عل  فحقيد معايير ,فطوير األداة األكاديمي وفومية الكوادر البشرية  ي الجامعات 

 .الجود  واالعتماد األكاديمي مما يساعد    فومية المجتمع وفطورل ضما 

 :تساؤالت البحث

 ؟ وأشكالها ما هي طبيعة العل ة بين الجامعات ومو مات القطاع التاص

 هي أهل المعو ات أو التحديات التي فعوت العل ة بين الجامعات والقطاع التاص ؟ ما

و  بين الجامعات والقطاع التاص لتحقيد الاالد  للطر ين كيف يمكن فومية عل ة الشراكة والتعا

 والمجتمع ؟

ما هي التطوات االيجابية الت  يجب مراعافها لتطوير عل ة الشراكة بين الجامعة والقطاع 

 التاص؟

 دور الشراكة بين الجامعة والقطاع التاصلتي فعود عل  المجتمع من فحديأ ما هي الاالد  ا

 ؟وفاعيلها 

 الدراسةأهداا 

 ,ابراز أهمية  التعاو  والشراكة بين الجامعات والقطاع التاص إل   فهدا هذل الدراسة 

ودورها    فومية المجتمع ,وفحديد المعو ات الرليسة  ي هذا المجاع, ومن ثل محاولة فقديل 

لمطاا بعض المقترحات التي  د فسهل  ي خلد بيئة مواسبة للشراكة بيوهما , بما يساعد  ي  هاية ا

عل  وفحديأ التو هات الحالية للشراكة بين الجامعات وسوت العمل  ي القطاع التاص 

وربطها بالمشكلت والحا ات المجتمعية, بما يسهل  ي االرفقاة ب دالها وموا هة وفحسيوها

 .التحديات التي فعترضها بااعلية

 .أهمية الدراسة

من خلع ,  فسهل بها  ي أدبيات اتدار  وفكتسب الدراسة  أهميتها من اتضا ة التي يؤمل أ

سعيها إل  استكشاا طبيعة الوضع القالل للشراكة بين الجامعات والقطاع التاص , إذ أ  
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فشتيص الوضع الحالي لهذل الشراكة يعد أمراو ضرورياو إذا كا ت هواك رغبة  ي فطوير هذل 

جتمع كا ة, ومن الم موع أ  فسهل الشراكة, بما يعود بالاالد  المشتركة عل  الطر ين وعل  الم

 هذل الدراسة  ي فقديل المقترحات التي فعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع التاص

 :منهجية البحث –5

الموهج الوحاي التحليلي الو ري  ي دراسة العل ة بين الجامعات والقطاع التاص البحايستتدم 

دراسة ما ورد  ي العديد من الدراسات  وذلك من خلع ,وفطويرلودورها  ي فومية المجتمع ,

باتضا ة إل  عرل بعض ,وفحليلها والبحوثالسابقة المتاحة ذات العل ة بموضوع البحأ 

 . التجارب والوماذج العالمية والعربية الوا حة للعل ات بين الجامعات والقطاع التاص 

وفعتمد الباحاة عل  األسلوب المكتبي  ي  مع البيا ات والمعلومات من م ادرها الاا وية 

باتضا ة إل  االستعا ة بشبكة ,والكتب الموشور   ,والتقارير,والدراسات ,المتمالة  ي البحوث 

 .اال تر ت  ي الح وع عل  المعلومات 

 . و هة استبا ة م -2.     استبا ة ماتوحة  -1:أدوات الدراسة  -6
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في خدمة المجتمع( الجامعات)دور مؤسسات التعليم العالي   

  سل الجغرا يا -اآلداب والتربية ب بها  ة كلي– امعة الملك خالد  -اة محمدأمل الماحي التلي. د

 

وذلك من خلع فزويد ,فعد مؤسسات التعليل العالي م درا أساسيا ومهما لتطوير المجتمع 

خريجيو بمهارات فؤهلهل للوجاا  يحيافهل العلمية والعملية واال تماعية,  العلل ركيز  فطور 

 . المجتمعات كلها

تحداث التغيرات المجتمعية حيأ رفكمن أهمية البحأ   ي فحديد الدور الذي فلعبو الجامعات 

البحأ العلمي وإعداد القوى البشرية  والتعليل, فوظف طا افها وإمكا افها لتحقيد أهدا ها المتعلقـة ب

 .التي فسع  لتدمة المجتمع

و يهدا البحأ لإل ابة عن األسئلة حوع دور مؤسسات التعليل العالي  ي خدمة المجتمع ,         

ثل التعرا عل  األسباب التي د عت الجامعة للهتمام بعملية فومية المجتمع, وذلك بالو وا عل  

وكياية فكامل األدوار بين .فلعبو الجامعة  ي عملية التومية اال ت ادية واال تماعية  الدور الذي

 .   حو المجتمعر لتحقيد األهداا المر واأل راد والبيئة اال تماعيةوالجامعات 

يلي,حيأ أظهرت الوتالج افبع البحأ الموهج الوحاي التحل ,ولتحقيد فلك األهداا           

من أعمد   هضة الدولة المرفكز  عل  الاكر المتطور, ومركز من  معات عمادالجا   المبدلية أ

  الجامعات ,إضا ة أمراكز اتشعاع التعليمي المت لة أبعادل اال تماعية,واال ت ادية والاقا ية 

 ي إي مجتمع ال يمكن أ  فؤدي دورها الكامل  ي التغير اال تماعي بدو  فحقيد فااعل متبادع 

بزما  ومكا  و يل  امرفبط,  للجامعات أثر كبير ومستمر ليسبيئة اال تماعيةبين الارد وال

ومن ثل يحدث التطور والوهضة عبر التومية اال ت ادية والبشرية واال تماعية, بدراسة .معين

 . اقا يةأم حية, أمالمشكلت أياو كا ت حواعية, 

األطر والكااةات البشرية التي  لذلك يوحي البحأ بهزالة المعو ات العملية بهعداد          

وفومية  درافها وفزويدها ب حدث المعارا والتبرات ,يحتا ها المجتمع  ي متتلف األ شطة 

 .حت  يتسو  لها فزويد المجتمع بهار
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واقع الشراكة والتعاون بين الجامعات والقطاعين العام والخاص في 

 تطوير البحث العلمي، والمأمول منها

 مدير  وازات الجوا -خالد بن محمد عبد العزيز الهويش -العميد الدكتور  

وير يتواوع هذا البحأ وا ع الشراكة والتعاو  بين الجامعات والقطاعين العام والتاص  ي فط

ويستمد البحأ أهميتو من االهتمام المتزايد بتلك الشراكة والتعاو  ,البحأ العلمي, والم موع موها

وفبلورت مشكلة البحأ  ي التسالع الرليس لو  اعلاي فحقيد  ود  البحأ العلمي,لإلسهام بشكل ر

ما وا ع الشراكة والتعاو  بين الجامعات والقطاعين العام والتاص  ي فطوير البحأ : "وهو

وهدا البحأ إل  التعرا عل  وا ع الشراكة والتعاو  بين ". العلمي؟, وما الم موع موها؟

فها, والسبل التي فحد والقطاعين العام والتاص  ي فطوير البحأ العلمي, ومعو ا الجامعات

, والتوحل إل   موذج مقترا لدعل الشراكة والتعاو  بين الجامعات والقطاعين العام موها

 .والتاص  ي فطوير البحأ العلمي

و ام حتوى,ع موهج فحليل المضمو  أو المواستتدم الباحأ الموهج الوحاي التحليلي من خل

باستقراة مجموعة من البحوث والدراسات واتح اةات ذات ال لة بالموضوع محل البحأ, 

 .وبالتالي التروج ببعض الوتالج المبوية عل  االستقراة الااحص والتحليل الد يد

و ود  ماذج متتلاة  ي مجاع دعل القطاعين العام : ومن أهل الوتالج التي فوحل إليها البحأ

من  هة العدد امعات  ي فطوير البحأ العلمي, وإ  كا  هذا الدعل ي ل محدوداو والتاص للج

وبعض الجامعات كجامعة " أرامكو"الشراكة بين شركة : ومن هذل الوماذجوحجل فمويل الشراكة,

بمبادرات لدعل البحأ العلمي بالعديد من " سابك"الملك  هد للبتروع والمعاد , وكذلك  يام شركة 

معة الملك سعود و امعة  ازا , باتضا ة إل   يام العديد من المؤسسات الجامعات كجا

وشركة  ادك بتمويل الكراسي العلمية بالجامعات الحكومية, ,اال ت ادية كشركة المراعي 

 . وفمويل برامج بحاية مشتركة لتطوير ات تاج

عام والتاص  ي فطوير ومن أبرز المعو ات العامة للشراكة والتعاو  بين الجامعات والقطاعين ال

هي عدم و ود  ووات اف اع ثابتة ومعرو ة يمكن من خللها التوسيد والتعاو  ,البحأ العلمي 

بين كل من موشآت القطاعين العام والتاص والمراكز البحاية بالجامعات, وارفااع فكلاة إعداد 

استيراد التقوية,  البحوث وما فتطلبو من مستلزمات متتلاة, واعتماد كاير من القطاعات عل 

ومحدودية الميزا يات التي فت  ها الموشآت لوشاط البحأ والتطوير, وضعف االهتمام من  بل 

 . الموشآت بوضع خطا وبرامج للبحأ والتطوير وممارسة هذا الوشاط بطريقة عشوالية

هي فحديد ماهوم الشراكة والتعاو  بين الجامعات ,ومن أهل سبل الحد من هذل المعو ات 

القطاعين العام والتاص  ي فطوير البحأ العلميبشكل د يد حت  ال يت ثر باال تهادات و

فلزم المؤسسات بالشراكة ,الشت ية أو يحور حسب م الق المؤسسات, ووضع فشريعات 

مال ,والتعاو  مع الجامعات  ي فطوير البحأ العلمي مع وضع   ام  زالي لمن ال يشارك  يها 

ات التي فو رها الدولة للمؤسسات المتتلاة, وعقد ورش عمل و دوات الحرما  من بعض المميز
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. حوع أهمية الشراكة والتعاو  بين الجامعات والقطاعين العام والتاص  ي فطوير البحأ العلمي

و دم الباحأ  موذ او مقترحاو لدعل الشراكة والتعاو  بين الجامعات والقطاعين العام والتاص  ي 

 .فطوير البحأ العلمي
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آليات دعم الشراكة المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص 

 بينالواقع والمأمول : في مجال البحث العلمي 

 وزار  الداخلية –سعد بن معتاد العتيبـي   العميد الدكتور  

لل  يعد العلل وفطبيقافو والبحأ العلمي و تالجو من أهل الم اهر المميز  للع ر الحالي,          

 ي  , أي بما لديها من علماة وباحاينفتااخر باروفها إال باروفها المعر ية والتقوية األمل فعد

متتلف المجاالت,  وفعد الجامعات مركز إشعاع ألي مجتمع من المجتمعات, ولها عد  وظالف 

 وعل ومن أهمها البحأ العلمي الذي يعد الجزة التلت والمبدع من العمل الجامعي,   ,فقوم بها

إال أ و بات من ,من  يام الجامعات  ي المملكة العربية السعودية بدور رالد  ي هذا المجاع الرغم

إل   ا ب الجامعات,  كو و أ  البحأ العلمي يعد  ومشاركتوالضروري دعل القطاع التاص 

 أالسترافيجيو للتغير اال تماعي واال ت ادي والاقا ي والاكري, إال أ  التعاو  بين الجامعات

موار  للطريد,  بموزلةفكو  حتاج إل  وضع  ليات معيوو ومحددل,ي ,ومؤسسات القطاع التاص

ومحاولة , للو وا عل  كل ما هو  ديد,  ي مجاع  دعل البحأ العلمي رفتجدد كل  تر  وحين 

للتعاو  مع الجامعات  ودعمورالو وا عل  أهل المعو ات التي فحوع دو  مشاركة القطاع التاح

 .   لمجاع ومحاولة إيجاد الحلوع المواسبة  ي هذا ا
لتوثيد رالتعرا عل  اآلليات  التي يمكن استتدامها واعتمادها والقيام بها إلىيهدا هذا البحأ و

- :العل ة بين الجامعات ومؤسسات القطاع التاص  ي مجاع البحأ العلمي من خلع

سسات القطاع التاص لدعل كراسي ما هي اآلليات التي يمكن استتدامها بين الجامعات ومؤ** 

 .؟وبرامجها البحأ العلمي 

وفوضيق أهمية  دور ,معر ة وا ع الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع التاص ** 

 .الشراكة المجتمعية  بين المؤسسات الحكومية وبين مؤسسات القطاع التاص

كومي ومؤسسات القطاع  حص المعو ات التي فؤدي إل  الحيلولة بين مؤسسات القطاع الح** 

 .لدعل برامج وكراسي البحأ العلمي  رالتاص

 

يتل من خللها التعرا عل  ,ل بيا ات ومعلومات ووضع  ليات يقد ي فواما أهمية البحث فتكمن 

 أهمية الشراكة المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات القطاع التاص والعمل عل  فبيين هذا الوشاط 

 

و ي هذا اس لر ي األمل والشعوب وفطورها,البحأ العلمي يعد كمقي أ وتظهر مشكلة البحث في

المجاع فؤدي الجامعات دوراو متميزاو وشاملو  ي ممارسة البحأ العلمي,  إال أ  ذلك ال يقت ر 

وأ و البد من فاعيل دور الشركة المجتمعية ,وحدل عل  مراكز البحأ العلمي  ي فلك الجامعات 

 .اي مجاع البحأ قطاع التاحن الجامعات ومؤسسات البي

 

باستعرال بعض الوماذج الوا حة للشراكة المجتمعية بين الجامعات يقوم الباحأ  سواو

 .وطرا بعض األساليب المقترحة , ومؤسسات القطاع التاص 
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 نموذج مقترح: توسيع نطاق وفاعلية كليات المجتمع في سوق العمل 
 

 التربية الملك سعودكلية  -  محمد عبد هللا المويع.د.أ

 
أهمية مشاركة التعليل  لقد أكدت التطا التمسية للتومية  ي المملكة العربية السعودية 

التوسع  ي   "  قد   ت سياسات خطة التومية التاسعة عل   ,الي  ي فحقيد التومية المستدامة الع

من أ  خدمة وعل  الرغم" التعليل العالي المتوسا, وذلك حسب احتيا ات التومية وسوت العمل

كلية  45 أ و باتضا ة إل  ذلك فل إ شاة إالالمجتمع هدا أساسي من أهداا  ميع الجامعات, 

لتلبية احتيا ات سوت العمل  ي المملكة رمجتمع  ي  ميع الجامعات, وبعضها مستقل عوها 

  .العربية السعودية

 ت  يو الجامعات السعودية فعا ي من وكا ت بدايات إ شاة مع ل فلك الكليات  ي الو ت الذي كا

غا عل  القبوع  ي الجامعات فتايف للضهذهبموزلةالطا ة االستيعابية,  حبحت كليات المجتمع 

 ,أحدهما لسوت العمل هل شروط القبوع , حيأ يو د مسارا ال فوطبد علي للطلبة الذين  وملذ

  :د ما يلي وفهدا الدراسة إل  فحقي.واآلخر لمواحلة الدراسة الجامعية

  فحليل برامج كليات المجتمع ومدى التشابو واالختلا  يما بيوها -

  كليات المجتمع فعا ي موهاالتعرا عل  أبرز المشكلت التي  -

  ب حد الوماذج العالمية مقار ة كليات المجتمع  -

 .ا تراا  موذج يسهل  ي الحد من المشكلت التي فوا و كليات المجتمع ويحقد  عاليتها -

وفحقيد المشاركة  ,وفوبع أهمية الدراسة من أهمية كليات المجتمع  ي فلبية احتيا ات سوت العمل

  . المجتمعية

برامج كليات المجتمع عل   شابو بعض وبرزت مشكلة الدراسة  ي و ود مشكلت من حيأ ف

وبات كليات المجتمع يل و  حع لرغل من فوا دها  ي بيئات محلية متتلاة , كما أ  خريجي ا

أف  مشابها  ,كما أ  التتطيا لهذل الكليات  مما ياقد ثقة المجتمع  ي هذل الكليات , ي التوظيف

. لبعض الوماذج العالمية دو  مراعا  لحا ة التومية المحلية  ي المملكة العربية السعودية 

تيا ات سوت ولتوسيع  طات كليات المجتمع من حيأ زياد  القبوع  يها وفحسين  عاليتها لتلبية اح

 د يساعد  ي إحداث  قلة  ي كليات المجتمع من ,العمل,  قد فوحلت الدراسة إل   موذج مقترا 

 .وفاعيل دورها  ي خدمة المجتمع المحلي,حيأ الكمية والووعية لتل ي المشكلت التي فوا هها 
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 (الواقع والمأمول ) معيار الشراكة المجتمعية في ظل مفهوم الجودة الشاملة 

 

  امعة الملك خالد  -أمل ريال شاهين. د -  ر  الوور علي . د

 

 :تنبع مشكلة البحث  من التساؤالت اآلتية 

يواسب معايير الجود  الشاملة واالعتماد ,ــ هل معيار الشراكة المجتمعية بماهومو الحالي 

 األكاديمي ودورها  ي فومية المجتمع ؟؟

 المجتمعية لتلبية االحتيا ات المتتلاة للمجتمع ؟؟ــ ما هو المطلوب فطويرل  ي الشراكة 

دراية بالماهوم ال حيق للشراكة المجتمعية وطرت التتطيا  ــ هل مسؤولو الجود  بالكليات عل 

 لها ؟؟

 ــ ما هو وا ع فوايذ خطا الشراكة المجتمعية  ي الكليات والجامعات المتتلاة ؟؟

 وعات الشراكة المجتمعية ؟؟لتوايذ مشر رــ هل هواك استرافيجيات واضحة

 : يأهمية البحثوتكمن

 ــ فحليل وا ع مشروعات الشراكة المجتمعية وطرت فوايذها 

 لتتواسب مع احتيا ات سوت العمل  من التر ين  رــ فومية معيار الشراكة المجتمعية

 ــ فسليا الضوة عل  الدراسات التي فواولت الشراكة المجتمعية وزياد  االهتمام بها 

 ــ الو وا عل  التحديات التي فوا و فطبيد معيار الشراكة المجتمعية

 ــ وحف وا ع التدمات المستااد موها داخل الكلية 

 : أهداف البحث وفيما يلي

 ــ فحليل الوا ع الحالي للشراكة المجتمعية عل  مستوى  عيوة الدراسة

ها عل  ضوة ماهوم الجود  لويؤّحل,ــ الوحوع لماهوم واضق يعبر عن الشراكة المجتمعية 

 الشاملة 

 (التحليلي االستقرالي ) الموهج : الموهج المستتدم  

 :باآلتيخطوات تنفيذ البحثوتتمثل 

 ـ فحديد عيوة البحأ و التحقد من فجا س العيوة 1

 (معيار المشاركة المجتمعية )  هل العاملين بالكلية للجود   ر للو وا علىمدىــ ف ميل استبيا 2

  ي ضوة ماهوم الجود  الشاملة وفحليلهاوحف البيا ات ــ  3

 ح الياالوتالج وفحليلها إ ــ استتراج4

 ــ  تالج الدراسة والمستااد موها 5
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رؤية -ستشراف الشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص ا

 مقترحة في ضوء التوجهات المعاصرة والتجارب العالمية الناجحة
 

  امعة الجوا-كلية العلوم اتدارية وات سا ية -السعيد ورل هادي . د

 
 بينوأهميتها ومبررافها وفحديافهايهدا البحأ إل  استعرال ماهية استشراا الشراكة 

, ويسلا البحأ الضوة عل  الارت (العام والتاص)مؤسسات التعليل العالي و طاعات المجتمع 

وبين ماهوم الشراكة , كما  ,الكبير بين ماهوم التواحل بين الجامعات والقطاعين العام والتاص 

بين مؤسسات التعليل العالي والقطاعين العام  اعلة ل شراكة ن أيعرل البحأ رلية  مقترحة م

بها الجامعات  ي فطوير القطاعين العام فسهممن خلع عرل األدوار التي  د  ,التاص و

وطرت استااد  القطاعين  من مؤسسات التعليل العالي من خلع استعرال   فجارب  ,والتاص 

ومدى  ,بعض الدوع المتقدمة  ي استشراا الشراكة بين الجامعات و طاعات المجتمع المتتلاة

التي , التطوير األكاديمية والمجتمعية لتلك الدوع واالستااد  من فلك التجاربأثرها  ي عمليات 

 .ربما فكو  ذات  يمة علمية  ي الجامعات السعودية

 ي عرل التحديات التي فوا و عملية الشراكة بين الجامعات والقطاعين  مشكلة البحثفبرز 

غلب عليها  ي ضوة التو هات ووضع مقترحات للت,العام والتاص التي  د فعوت فلك الشراكة 

فبرز مشكلة كماالمعاحر   ومن ثل وضع استرافيجيات ومعايير وطويو مللمة للرلية المقترحة , 

دبية ال  وا ع وخطا  ابلة للتطبيد  ي المجتمع حاولة  قل الو ريات والدراسات األالبحأ من م

 .السعودي  ي ضوة  لة فلك الدراسات 

 ي ضوة  لة البحوث والدراسات  ي مجاع  استشراا فلك , أهمية البحثومن هوا فكمن 

 ي عرل رلية مستقبلية مقترحة  ي ضوة االفجاهات المعاحر  والتجارب العالمية و,  الشراكة

علميا وعمليا  اوطويا ومدروس امما يجعل فلك الشراكة سبيل لتومية مستدامة , بشكل يكو  مو ه,

هذا ولن يهمل البحأ عرل العديد من التيارات   والمقترحات للتغلب عل  . عالميا ومتااعل

 .التحديات والعقبات المحلية التي  د فعيد المشاركة المجتمعية للجامعات

هل موهج الوحاي  , حيأ يتل استعرال أواعتمد البحأ  ي موهجيتو كليا عل  استتدام  ال

ويعرل البحأ التجارب العالمية المعاحر   ي  ,واأل وبية  األدبيات والدراسات السابقة العربية

 .هذا المجاع الستشراا شراكات وطوية  ي ظل العولمة
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 والخاص العام القطاع بين في الشراكة  الزراعية الوطنية مساهمة شركة

 الدكتور احمد بن ابراهيم العمود و  التنفيذي لشركة الوطنية الزراعيةالرئيس   -ة المهندس إبراهيم بن محمد أبو عبا
 .هندسة الري بكلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، ومستشار الشركةبستاذ األ

 

شركات الشي  سليما  بن عبدالعزيز الرا حي  ىاحدهي شركة الوطوية الزراعية 

 والشركة .(الدواسروادى  ,الق يل ,الجوا)علي مستوى المملكة  مشاريعالتيرية ولها ثلث 

موذ أ  ف سست الوطوية الزراعية باسل و .رالد   ي مجاع الزراعة وخاحة الزراعة العضوية

استتدام أحدث : التاليةهداا األ سارت و د 1992شركة الرا حي لألعماع الزراعية عام 

ابعة ما مت, واألساليب  ي است لا األراضي وزياد  الر عة الزراعية مع فقوين استتدام الميال

القيام , ثل يستتدم من فقويات زراعية داخل وخارج المملكة وفو يرها أو استيرادها وفوطيوها

, بالبحوث والدراسات والتجارب  ي مجاالت ات تاج الزراعي والحيوا ي وال واعات الغذالية

السعي الجاد , مع ف مين موتجات غذالية و د أعل  الشروط والمواحاات ال حيةوكذلك 

وللشركة دور  عاع  ي الشراكة  .وع عل  شهادات المعايير والمواحاات السعودية والدوليةللح 

و د ساهمت الشركة  ي فومية المجتمع  ي . والتدمة مع القطاع العام والتاص داخل المملكة

وشد الطرت  ومن التدمات الهامة المدارس. هاوغير البسيطامجاالت عد  كتدمات  ي موطقة 

و   البعد اال تماعي ساهمت الشركة بدور  عاع  ي . بوك الرا حيل رع  وإ شاةوبواة السا د 

وعل  مستوي المؤسسات ساهمت الوطوية (.  ساةور اع )باب السعودي من الجوسين شفشغيل ال

فعاو  مع وزار  الزراعة ودورات فدريبية متتلاة  ي مجاع اال تاج الزراعي القيام بالزراعية ب

كما . داخل الشركة و   مزارعها لباحاين والمهودسين الزراعيين والمزارعينوالمراكز البحاية ل

 ي  امت الوطوية الزراعية  بالتعاو  مع مؤسسة عبدالعزيز الرا حي التيرية بتقديل مساعدات 

كما كا  للوطوية الزراعية السبد  ي  شر المعلومات . مجاالت عد  لتدمة ابواة الوطن الحبيب

و   مجاع . طباعة و شر الوشرات والكتب  ي مجلت الزراعة المتتلاةالزراعية عن طريد 

البحأ العلمي احتضوت الوطوية الزراعية كاير من المشاريع البحاية وكذلك البحوث متعاو ين 

 و اوعلي مر السوين كا ت الوطوية مضي.  ي ذلك مع الجامعات والمراكز البحاية والباحاين

 .للطلع عل  التقويات الحدياة بالشركة للزوار من داخل وخارج المملكة
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 مستدامةالمجتمعية اللتنمية ودورها في ا، الكراسي العلمية 

  امعة الجوا -كلية العلوم اتدارية وات سا ية -د  حسن  الق بكور.أ

 

, وفع ف  يو التحديات , وفتوالد  يو األ كار واآلراة ,  ي ع ر فزدحل  يو المعارا والعلوم 

, وفتمّدد العولمة  يو بادعاة ف دير حضارفها  ي شت  مواحي الحيا  إل  كل المجتمعات الوامية 

ر وال سيّما الكراسي العلمية ر لتكو   وا  فب ّ , ف في أهمية المراكز العلمية والدراسات 

والكشف عن المعضلت التي فوا و فومية األوطا  , المجتمعات باألخطار المحد ة بها 

واسترافيجيات طموحة لتذليل المشكلت التي , والعمل عل  بواة خطا مستقبلية , وفطويرها 

وفقديل االستشارات ألححاب القرار ومو ّري السياسة , فعترل مسير  التومية المستدامة 

 . واال ت اد 

ا الضوة ي في هذا البحأ بهدا فسلي, كراسي العلميةواألهمية لل,  طل او من هذل اتشكالية  وا

والو وا عل  , وبيا  الوا ع الحقيقي للموجزات, عل  الدور الذي فضطلع بو الكراسي العلمية 

ا كم, والسبل الكايلة بتذليل هذل اتشكاالت , المعيقات التي فعترل رسالتها وفوا و مسيرفها 

, يسع  البحأ إل  رحد أو و التوا د واالختلا بين الرلية الغربية للكراسي العلمية وحالها 

 .وما هي عليو الكراسي العلمية  ي الوطن العربي 

يستود إل  البحأ عن , ولعّل السبيل األ جع  ي امتلك  احية هذل الموضوعات ودراستها    

ع ال اهر  ن خلع الموهج الوحاي التحليلي  ي فتب  م, الاكر  والمعلومة  ي م ا ها ومرا عها 

مباحأ عل  الوحو اآلفي وخمسة  اة البحأ بمقدمة رولتحقيد هذل الغاية  ,وموا شتها ومحاكمتها 

: 

 .المقدمة

ر التاريتي للكراسي العلمية   .التطو 

 .أهمية الكراسي العلمية  ي التومية المستدامة وأهدا ها 

 .وسبل فذليلها , الكراسي العلمية  التحّديات التي فوا و

 .الكراسي العلمية بين الشرت والغرب وباألر ام 



   

23 

 

 

 

: ولعّل من المستحسن فقديل أبرز التوحيات المهمة  ي هذا البحأ وهي . التافمة والتوحيات 

, الدعو  إل  ف سيس هيئة مستقلة للكراسي العلمية من األسافذ  المتت  ين ذوي الكااة  العالية 

, ومتابعتها , ومرا بتها , وفكو  مهمتها فوسيد  هود الكراسي العلمية , والتبر  المتميز  

وف سيس كراٍس علمية ,واألبحاث بما يحقد م لحة الوطن  وفو يو الدراسات, واتشراا عليها 

متت  ة  ي الشؤو  الديوية فتبع الرلاسة العامة للمسجدين الحرام والوبوي وبالتوسيد مع وزار  

 .التعليل العالي 

, وفرسي  العمل المؤسسي واالستقللية  ي البرامج البحاية التي فطرحها الكراسي العلمية , 

والوا عية  ي الطرا, والتعامل و د , والبعد عن فوايذ أ ودات خار ة عن مهويتها العلمية 

ز الجهد, وفرشيد اتمكا ات المتاحة, مع طموا كبير, كل ذلك يؤدي لعلو الهمة  ي العمل, وفركي

 .اتمكا ات العلمية والمادية
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آليات تطوير دور الجامعة في البحث العلمي في ضوء الخبرات العالمية  

دراسة حالة مطبقة على جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وفقاً )

 (لألسس العلمية لطريقة العمل مع الجماعات

 امعة األمير   ور  بوت -كلية التدمة اال تماعية   -لجهويهود عالد بتيت ا. د, سماا سالل عول سالل . د

 كلية التدمة اال تماعية -المملكة العربية السعودية -عبد الرحمن 

 
 مشكلة الدراسة

 عل  الرغل من أ  الجامعات سواة  ي ,يعد البحأ العلمي وظياة أساسية من وظالف الجامعات 

إال أ و  ي موت ف القر   وليس للبحأ العلمي, أ شئت  ي البداية للتدريس,الشرت أو الغرب 

من التركيز عل  وظياة  قد ا تقلت الوظياة, التاسع عشر حدث فحوع  ي وظالف الجامعة

 وفطويرها ة ت تاج المعر ةكو و يمال األدا  الرليس,التدريس إل  التركيز عل  وظياة البحأ 

((Cummings,1998, pp.69-70   

سيؤدي ,وفطويرل  أ  اي فق ير  ي وظياة الجامعة  ي البحأ العلمي و يؤكد البحأ الحالي عل

إل  حعوبة فحقيد أهداا الجامعة ورسالتها المووطة ك را علمي ي شارك  ي بواة المجتمع 

 .السعودي

وظالف الجامعة وهي وظياة البحأ العلمي  كلة الدراسة الحالية  ي دراسة إحدىلذلك فتحدد مش

لبيا  در ة ارفباطها بتحقيد أهداا المؤسسة  ي ضوة التبرات رلحالة باستتدام اسلوب دراسة ا

 .العالمية

 :فتضق أهمية الدراسة الحالية  يما يلي: أهمية الدراسة

وظالاها  ي الوا ع العملي  ىحدمعة باستتدام دراسة الحالة لرحد إفلقي الدراسة الضوة عل  الجا

 .وهي وظياة البحأ العلمي

ة دليل فوضيحيا تسهامات أعضاة هيئة التدريس بالجامعة  ي مجاالت فو ر الدراسة الحالي

, و بما ي مكن من مقار ة أ شطتهل و هودهل مع المطلوب فحقيقو موهل , وأ شطتها البحأ العلمي

 .اي فحقيد الااعلية للجامعةيسهموبما 

مما ,ليافها البحاية ف كسب الدراسة الحالية للجامعة  وعا من التوثيد العلمي لكا ة أ شطتها وعم 

  ليميا و عالمياو علمية داخليا, وخار يا, ومحليا وإيابت و ودها كمؤسسة 

وخطور  غيابو عل  فحقيد أهداا الجامعة ,فركز الدراسة عل  أهمية االهتمام بالبحأ العلمي 

 . ورسالتها

 .هويةفبرز الدراسة أهمية الشراكة البحاية للجامعة مع مؤسسات المجتمع العلمية والم

وكياية االستااد  موها  ي فطوير ,فلقي الدراسة الحالية الضوة عل  التبرات العالمية الحدياة 

 .وظياة الجامعة  ي البحأ العلمي

فحديد  ليات  امعة األمير   ور  بوت عبد الرحمن : يتحدد الهدا الرليسي  ي : أهداا الدراسة

 ات العالمية ي فطوير وظياتها  ي البحأ العلمي  ي ضوة التبر
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القاة الضوة عل  السياسة البحاية : اآلفيةاألهداا الارعية ويوباد عن هذا الهدا الرليس 

 .للجامعة

 .وأ شطتو فحديد إسهامات أعضاة هيئة التدريس بالجامعة  ي مجاالت البحأ العلمي

العلمية التعرا عل  التو هات المعاحر  للجامعة  حو الشراكة البحاية مع مؤسسات المجتمع 

 .والمهوية

 . القاة الضوة عل  المعدات والتسهيلت المرحود  من الجامعة لتطوير البحأ العلمي

 فحديد المعو ات التي فوا و البحأ العلمي بالجامعة

 االستااد  من التبرات العالمية الحدياة  ي فطوير وظياة الجامعة  ي البحأ العلمي

 :فسالالت الدراسة

ما  ليات  امعة األمير   ور  بوت عبد الرحمن  ي فطوير وظياتها :  ي  سيتحدد التسالع الرلي

  ي البحأ العلمي  ي ضوة التبرات العالمية؟

 معة األمير   ور  بوت عبد الرحمن؟ما السياسة البحاية لجا .1

 ما إسهامات أعضاة هيئة التدريس  ي مجاالت البحأ العلمي بالجامعة؟ .2

للجامعة  حو الشراكة البحاية مع مؤسسات المجتمع العلمية ما التو هات المعاحر   .3

 والمهوية؟

 ما المعدات والتسهيلت المرحود  من الجامعة لتطوير البحأ العلمي؟ .4

 ما المعو ات التي فوا و البحأ العلمي بالجامعة؟ .5

لبحأ كيف يمكن االستااد  من التبرات العالمية الحدياة  ي فطوير وظياة الجامعة  ي ا .6

 العلمي؟

و  ,و ماهوم البحأ العلمي, ماهوم  امعة األمير   ور  بوت عبد الرحمن: مااهيل الدراسة الحالية

 و ماهوم التبرات العالمية,وظياة الجامعة  ي البحأ العلمي ماهوم

 :ات راةات الموهجية للدراسة

موهج المسق : الموهج المستتدم -فوتمي هذل الدراسة إل   ما الدراسات الوحاية  :   وع الدراسة

دليل دراسة الحالة من . 1: أدوات الدراسة -اال تماعي بالعيوة باستتدام طريقة دراسة الحالة

 .المقابلت شبو المقووة. 2إعداد الباحاتين        

 .فحليل محتوى السجلت والتقارير. .4.اال تماعات.3

 : المجاع البشرى: مجاالت الدراسة

وبعض مديري المراكز البحاية والمسؤوالت بوكالة  ,من أعضاة هيئة التدريس  عيوة عشوالية 

 .وعماد  الجامعة للدراسات العليا والبحأ العلمي

دراسة حالة  امعة األمير   ور  بوت عبد :" فقت ر الدراسة الحالية عل : المجاع المكا ي

 .كمؤسسة علمية"  الرحمن

 :المجاع الزموي 

 .و مع البيا ات  تر  إ راة الدراسة 
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Analysis of Ethics 

Ghazala Shaheen, King Khalid University Abha Saudi Arabia 

 

Ethics  

 

 The moral principles governing or influencing conduct.  

 The branch of knowledge concerned with moral principles.  

 

Moral (adjective)  

 

 Concerned with the principles of right and wrong behavior and the 

goodness or badness of human character.  

 Conforming to accepted standards of behavior.  

 Psychological rather than physical or practical aspects &moral 

support.  

 A lesson about right or wrong that can be derived from a story or 

experience.  

 Moral standards of behavior, or principles of right and wrong.  

 Morality  

 Principles concerning the distinction between right and wrong or 

good and bad behavior.  

 Moral behavior.  

 The extent to which an action is right or wrong.  

 A system of values and moral principles. 

  



   

27 

 

 

  

حقوق المؤسسات التعليمية الناشئة عن المصنفات بالتعاقد في إطار 

 التعليم االلكتروني

  امعة الجوا -كلية الشريعة و القا و  -سعد احمد حمدي. د 

وخاحة الجامعات  ي الر ي , ل يتا  عل  أحد الدور الكبير الذي فقوم بو المؤسسات التعليمية 

وهو ما أو ب عليها متابعة كا ة الوسالل التي من ش  ها الر ي بالمجتمع ,بالمجتمعات وازدهارها 

ومن هذل الوسالل التعليل االلكترو ي الذي  يؤدى إل  فحقيد  تالج ,ال سيما من الواحية التعليمية 

بل وحت   ,طيبة  ي فطوير التعليل ب اة عامة, بكل  وا بو المتمالة  ي المضمو  والوسالل 

اللوالق والتشريعات  التي فو مو والتي ستعمل عل  التغلب عل  شت  عوالد هذا الو ام الجيد 

مما أضح  معو هذا الووع من التعلل ,س خيارا للمؤسسات التعليميةللتعلل الذي  أحبق  رضا ولي

ضرور  ملحة يجب أ  فحشد لها الدوع كا ة اتمكا يات المادية والمعووية والبشرية لتاعيلو 

 .و علو   ضية أساسية  ال مجاع للتهاو  بش  ها 

ت بهذا العبة احة الجامعا يام المؤسسات التعليمية وخ وتكمن مشكلة البحث وأهميته في 

ال سيما  يما يتعلد بحقوت الملكية الاكرية للمواد و,ياير العديد من التسالالت  الكبير الذي

 ,التعليمية المقدمة  للطلب  المعويين بالتعليل االلكترو ي وحدود العل ة مع أححاب هذل الحقوت 

 :وفتمال أهل هذل التسالالت  يما يلي 

وما مدى فمتعو بحقوت ,بوحف المؤلف (  الجامعات ) باري  هل يمكن االعتراا للشتص االعت

 الملكية الاكرية  المقرر  للمؤلف  ؟

من خلع التعليل   لكترو ياللم واات التي  فباها إ(   ة مالالجامع) هل يتملك الشتص االعتباري 

 لكترو ي ؟ ات

من خلع التعلل  هل فستطيع  المؤسسات التعليمية استغلع الم واات التي فقدم للطلب

 االلكترو ي  وما  طات هذا االستغلع ؟

 .ما مدى مسئولية المؤسسات التعليمية عن االستتدام السيئ لهذل الم واات ؟

عن طريد فحليل  الجوا ب التي فح   بت وحية   موهجاو علمياو فحليلياو ف حيلياوسيتبع البحأ 

التي فمال  وهر الموضوع ال تقاع حقوت , ي  إطار العل ة بين المؤسسات التعليمية والمؤلاين 

وف حيل هذل . لتتمكن بدورها من فقديل هذل الحقوت للطلب رالمؤلاين إل  المؤسسات التعليمية 

ة الاكرية  ي المملكة العربية السعودية وبعض الدوع العل ة من األ  مة المو مة لحقوت الملكي

 .األخرى 

 :اآلفيات ابة عل  التسالالت السابقة   ي  ثلثة مباحأ  عل  الوحو يخطة البحث وف في 

 . لكترو يا لك الجامعة  للم واات التي فقدم إمدى فم: المبحأ األوع 

 .إلكترو يا فقدم  طات استغلع الجامعة  للم واات التي: المبحأ الاا ي 

 .إلكترو يا مسئولية الجامعة  عن التعدي علي الم واات  التي فقدم: المبحأ الاالأ 
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 اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة:محور
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 رلية  امعة الباحة  :فع يل رأس الماع الاكري بالجامعات السعودية الواشئة

  امعة الباحة -د  محمد و يو .أ و عبدالواحد سعود الزهرا ي  . د

 

المعر ههة  وفتقههدم  يهههايشهههد العههالل حاليهها مرحلههة  ديههد  فتزايههد  يههها أهميههة البعههد الاكههري المعر ههي 

رأس المههاع " األمههر الههذي أدى إلهه  ظهههور ماهههوم . كمههورد أساسههي علهه  بقيههة المههوارد األخههرى

. وفحقيههد الوجههااالموا سههة  علهه   طههات واسههع باعتبههارل فعبيههرا لقههدر  المؤسسههات علهه " الاكههري

مههن  والمعلومههات ومتههزو  المؤسسههاترأس المههاع الاكههري األحههوع المعر يههة  ويتضههمن ماهههوم

أكاهر المو مهات امتلكها  والجامعهات ههي. والملكيهة الاكريهةوبهراةات االختهراع  .المهوظاينأ كار 

مهة لتبوهي ههذا ومهن أكاهر المو مهات ملة وظالاهها,فوظيف رأس الماع الاكري بحكهل  و در  عل 

و هد . فسهل بها  هي خدمهة المجتمهع و  ل معلومافيةوعقوع بشريةالمبدأ بما لديها من مراكز بحاية 

 امعيهههة  وفشهههكلت كيا هههاتالعهههالي  هههي المملكهههة العربيهههة السهههعودية  اهههزات هاللهههة  حقهههد التعلهههيل

الهدا األد   من و ود هذا الكل من الجامعات وهو إفاحة  رص التعليل العالي  عمل ة,و د فحقد

من المواطوين وبات من الموطقي االعتراا أ وا عل  أعتاب مرحلة  ديهد  لوظياهة ههذل  أكبرلعدد 

الدولهة  هي  ور هع مسهتوىالتومية ور ع المسهاهمة  هي زيهاد  الهدخل القهومي  وهي خدمةالجامعات 

الواشهئة  وفحمهل الجامعهات. مع الع ر الذي يعيشو العالل ب سهرل فواغما. العالميةمؤشرات اتبداع 

وفحقيهد التميهز  هي مجتمهع كالمملكهة  وههل الموا سهةمسؤولية كبرى  ي التو يد بهين ههل الت سهيس 

العربية السعودية يحتضن العديد من الجامعات العريقهة  هي المهد  الكبهرى  هي الو هت الهذي فحتهل 

ظل و ود عدد مهن الجامعهات األهليهة  وكذلك  ي.الموا سةشئة مواطقا أ ل  در  عل  الجامعات الوا

 وبالتهالي  هه . الذي يح   بو بر امج خادم الحرمين للبتعاث التار ي الطموحة,وات باع الكبير

 لهديها؟السؤاع الرليس لهذل الور ة هو كيف يمكن للجامعات الواشهئة فوظيهف رأس المهاع الاكهري 

معهو  والاهرت بيوهوالماهاهيل المتداخلهةالور ة الي فوضيق ماههوم رأس المهاع الاكهري  وفهدا هدل

اآلليهات لقيهاس رأس  وفحديهد بعهض( إدار  المعر ة المعلومافي,رأس الماع  .البشريالماع  رأس)

التي فعر هل فوظيهف رأس المهاع الاكهري  هي الجامعهات  وفحديد العقباتالماع الاكري بالجامعات 

 .لديهافوظيف رأس الماع الاكري  الواشئة مناآلليات التي فمكن الجامعات  ديد بعضوفحالواشئة 
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 دور اقتصاد المعرفة في دعم  التنمية المستدامة

 في الدول العربية

 
 أحمد ال اوي محمدين بابكر  امعة الجوا كلية المجتمع بالقريات .د, فماضر  ابر البشير الحسن .د

 

 
 : مقدمة

ويتطلب ذلك إدار   ادر  عل   ,فعتمد الدوع العربية  ي ا ت اديافها عل  الموارد الواضبة 

فواز  بين االستهلك الحالي إيجادالتومية المستدامة وفحاوع , ستتدام األمال الطالة استتدامهااال

لتوليد موتجات ارابداعي اوفاكير اوابتكار,و فتطلب  درات معر ة عالية. واالستهلك  ي المستقبل ,

 . لتعزيز عملية الومو و التوميةرمتووعة و ادر  عل  استتدام الموارد بطريقة مال  

 : مشكلة الدراسة

الطا ة, وفوا و الدوع العربية فحديات  ي سبيل فحقيد  التومية المستدامة موها  در  الميال, 

معارا واالبتكار استتدام الو. ا تاال مستوى المعيشةوالموارد الواضبة, والتلوث, و

بواةو عل  ماسبد و,وفووعو  دعل اال ت اديات للتحوع السريع وفعزيز اال تاجالتي فوالتكتولو ية 

هل هواك دور ال ت اد المعر ة  ي فحقيد : اآلفي فتمال مشكلة الدراسة  ي اال ابة عل  التسالع

 التومية المستدامة  ي الدوع العربية؟ 

 

 :فهدا الدراسة ال و

ومعر ة ما يواسب الدوع العربية  باعتبارل من مرفكزات ,ادبيات ا ت اد المعر ة  استكشاا

 .التومية المستدامة

 .معر ة دور ا ت اد المعر ة  ي موا هة متطلبات التومية المستدامة

 .فساعد الدوع الوامية  ي فطويع استرافيجيات المعر ة لتحقيد التومية المستدامة ,فقديل فوحيات

تركيزها  عل  موضوع ا ت اد المعر ة   ي موا هة فقلبات اال ت اد  ي  يف في أهمية الدراسةو

 .  دولة فاتقر ال   اعد  حواعية

 . لةالكتابافايا ت اد المعر ة والتومية المستدامة  ي الدوع العربية و

ة المستدامة لتحليل بعض مؤشرات ا ت اد المعر ة والتوميرسوا يتل استتدام الموهج التحليلي و

 . ي ا ت اديات الدوع العربية
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اقتصاد المعرفة و دوره في تحقيق التنمية المستدامة  من خالل دور 

 الجامعات في المملكة العربية السعودية

  امعة الجوا -د هيال محمد عبد القادر

 :مقدمة

ا ت ادية كبير  عماع و ما حاحبها من فحوالت طور التكوولجي المتسارع لبيئة األالت  ّ إ

 اعد  معلومافية خ وحاو  ي  ظهور االحتياج الي بواة أدىهل , ي شتي مجاالت الحيا 

بما يتدم فلك المجاالت  ,دار  المعر ة ي إ ساسياو و راو أدار  المعلومات عأحبحت  يو إ,ع ر

خ وحاو  ي ظل وا ع ا ت ادي  ديد مبوي علي عدد من المتغيرات اال ت ادية المتسارعة 

معر ة و ساس إ تاج اليقوم علي أ,من هوا  قد ظهر ا ت اد المعر ة ليكو  ا ت اداو  ديداو و,

الموا سة الحاد  بين الدوع و  ي شتي  بيئة فقوم عل محاولة التميز  ي و,استتدامها و استهلكها 

 .المجاالت

مال للموارد الجديد المبوي علي المعر ة عل  محاولة فحقيد االستغلع األ  ت اداالو يقوم 

فحقيد التومية المستدامة اعتماداو زياد  معدالت الومو اال ت ادي و بما يساعد علي,اال ت ادية 

بعدما ,ذلك  ي المملكة العربية السعودية إلىخ وحاو  ي ظل االحتياج ,علي اال كار الجديد  

حداث  ي إمما ساعد ,الكتشاا البتروع قد طار   ي مستويات الدخل  تيجة   فحاستطاعت أ

 تيجة لتبعية ,الرغل من ذلك ال فشهد  مواو ا ت ادياو مستداماو  ال ا ها عل إ,عملية فومية كبير  

سعار ا  تيجة لتذبذب األمما يجعل الومو اال ت ادي متذبذب,سعارلب أ تاج الواا و فذبذا ت ادها ت

عملية  فمكوها من استدامة ,وري البحأ عن موارد ا ت ادية أخرىلذلك  من الضر,الواطية 

 كار الجديد  من خلع االستامار  ي وذلك من خلع االعتماد علىاأل ,التومية اال ت ادية بها

حيأ اثبتت الوتالج العلمية ا  الدوع المتقدمة ,العو ر البشري من خلع التدريب و الت هيل 

و  , ر السيولة المادية  قابسبب فواكا تلتستطيع الوحوع اليو من فقدم و فطور ا ت ادياو ما 

ة المؤهلة و العامل لقيام الجامعات  يها بتو ير القوىبل كا   تيجة  ,التامات الطبيعية حسب

مال لوضع حلوع  الجامعة هي المكا  األ,ليها المؤسسات و الم ا ع المدربة التي فحتاج إ

ي زياد  معدالت الومو و بالتال,للمشاكل التي يمكن ا  فوا و المجتمع اال ت ادي و عل ها 

ا تاج المعر ة و استتدامها  ي زياد  اال تا ية علىاال ت ادي و فحقيد التومية المستدامة اعتماداو 

 . ي ا ت اد مبوي علي المعر ة

تو  در  الدراسات التي فواولت موضوع ا ت اد المعر ة و عل مية الدراسة نتيجة اهوتأتي 

االستااد  من دور الجامعات بالشكل  يةمحاولة التعرا علي كياو,بالتومية المستدامة  ي الدولة

ن المجتمع من فحقيد التومية اال ت ادية  ي ظل التطورات اال ت ادية الحدياة القالمة الذي يمكّ 

حداث  إلعليل الجامعي و حا ة المجتمع من أالربا بين متر ات التو ,اد المعر ةعلي ا ت 

 . عدالت الومو اال ت اديو زياد  م,التومية اال ت ادية 
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همية ر ة من خلع ماهومو ومكو افو وأالتعرا علي طبيعة ا ت اد المع:ومن أهداف الدراسة 

التوا سية المحرك لتحقيد الميز  و الدا ع وهو,ةباعتبارل أحد مكو افو الرليس,العو ر البشري  يو 

 جو  بين متر ات الجامعات و سباب التي فؤدي الي و ود ومعر ة األ,من خلع فوليد المعر ة

 .متطلبات سوت العمل السعودي

ضع بعض المقترحات التي من ش  ها المساعد   ي فتريج طالب  ادر علي فحقيد الومو و وو

 .التقدم اال ت ادي لبلدل

 -: فقد تمثلتفياآلتي البحث رضيات فوأما 

 .هل عواحر ا ت اد المعر ةأحد أ ة يؤثر و يت ثر بالعو ر البشري  الذي يمال ا  ا ت اد المعر

خراج عواحر  ادر  و مؤهلة علي مباشر  ي العو ر البشري من خلع إفؤثر الجامعات بشكل 

 .ا تحام سوت العمل و الت ثير  يو

  لية المستدامة  التي فتااعل و فتشابك من أمن التوم ا ت اد المعر ة هو  زة ال يتجزأ  إ

 . الر اهية  ادية للمجتمع و زياد  مستوىاال تفحقيد التومية  الوحوع إل 

 -:اسلوب البحث 

ثبات الارول و استتلص للبيا ات و االح اليات المتاحة تيعتمد البحأ علي الموهج التحليلي 

 .الوتالج

- :خطة البحث

 :فل فقسيل البحأ الي مبحاين رليسين

 .رأس الماع البشري  يوهمية اهوم و مكو ات ا ت اد المعر ة وأم عل  وعيحتوي المبحأ األ

ما المبحأ الاا ي  يتواوع دور الجامعة  ي فحقيد التومية اال ت ادية المستدامة  ي ظل ا ت اد أ

 . المعر ة

 .الوتالج والتوحياتوي تتتل البحأ ب هل 
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 نماذج مقترحة في الشراكة والتعاون: محور  
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 بالجامعات والقطاع الصحيالشراكة المجتمعية بين أقسام علم النفس 

  امعة الجوا -كلية التربية - أمين حبري  ور الدين. د

 
فهدا هذل الور ة المقدمة إل  فسليا الضوة عل   ليات فاعيل الشراكة المجتمعية بين 

أ سام علل الواس بالجامعات والقطاع ال حي,  لقد أحبحت األمرال العضوية اآل  بافساعها 

. ذي  بلمن مسا د   اسية للمريض مبوية عل  أسس علمية ححيحة أكار فحتاج إل  , وفشعبها 

 د ألقت ب للها  ي , كما أ  الضغوط الواسية والتوفرات الشت ية التي يتعرل لها الارد اآل  

باتضا ة إل  , لجا ب الواسي كمسبب لتلك اآلالم بما يحتل االلتاات إل  ا, حور   الم  سدية 

احتياج القطاع ال حي  ي هذل المرحلة إل  األدوات والمقاييس الواسية التشتي ية والمقووة فقويووا 

كل هذل المتطلبات فلق إل  بواة شراكة  وية بين  , ر لتحقيد فشتيص  اسي أكار د ة علميوا حدياوا 

رسة المتمال  ي اتعداد سواة عل  مستوى المما , لواس أكاديميا وبين القطاع ال حي علل ا

يكو وا مؤهلين لوحت  الما ستير , األكاديمي الجيد للتريجين من حملة بكالوريوس علل الواس 

أو عل  مستوى البحوث المتمال  ي فمويل مشاريع بحاية ,  ال حي بكااة  فامة للعمل بالقطاع

ا, وا تراا خريطة بح اية ت راة دراسات حوع فتعلد بتقوين االختبارات الواسية فقويووا ححيحو

, ين ال حي واألكاديمي معا مما يعود بالواع عل  القطاع, الجوا ب الواسية  ي القطاع ال حي 

 . يوبغي استامارها كما أ  هواك فحديات يجب فذليلها, وخل ت الور ة الحالية إل  و ود  رص 
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 نوافذ التوظيف في الجامعات
 "نموذج لخدمة المجتمع المحلي"

 
  امعة الجوا -سلطا ة بوت ملا الرويلي. د 

 
أسهمت سوت العمل  ي بلدا ها بالكااةات والعقوع التي ر د موذ  ش فها عل  عملت الجامعات 

بر عة المجتمع وفطورل و مالو, وفطورت  لساة الجامعات  ي  تق التت  ات وفووعها بشكل 

والمهوية والعملية عل  حد سواة, ومواكبة كل  ديد  ات تا يةلتدمة العديد من القطاعات  ركبير

 . ي متطلبات العمل  ي القطاعيين العام والتاص

التريجين بشكل مطرد, بحيأ  أعدادالجامعات  ي متتلف الدوع وزياد   أعدادومع فزايد         

ماهر   وأيدٍ فاوت حجل سوت العمل, وبدالو من فزويد المجتمع بعقوع , التريجين  أعداد أحبحت

 .فزيد من البطالة اعدادبعض الجامعات فترج أ أحبحت, ومدربة

الطالب عل  مقاعد الدراسة  ي سوت العمل بطريقة  تدماجوفهدا الدراسة لوضع ف ور        

فشاركية مع  طاعات متتلاة, لتحقيد مكاسب فوموية فبادلية, بين طلبة الجامعات من  هة, 

 .أخرىوالقطاعات المتتلاة من  هة 

الدراسة  ي فشجيع كل من الجامعات من  هة, والقطاعين العام والتاص من  أهميةوفكمن        

 .عل ة فشاركية وفشاورية, ف ب  ي مجملها بتدمة الطر ين إيجادعل   أخرى هة 

وفرفكز الدراسة عل  طرا  موذج لتقديل الطالب كموظف مستقبلي, وحقل شت يتو,       

وذلك من خلع عمل افاا يات للشراكة والتوسيد بين الجهات الحكومية  ,إمكا افووفطوير 

 :,  ويكو   حوى هذل االفاا ياتأخرىوشركات القطاع التاحة من  هة, والجامعة من  هة 

 .لدى كل  هة فكو  باسل الجامعة أكار أوفو ير  رحة عمل 

ي هذل الجهات, بما يتواسب وفوزيعهل للعمل  , فقوم الجامعة  ي كل   ل دراسي باختيار طلبة 

 .مع فت  افهل

فتحمل الجهات الموظاة مكا    فقدم للطلبة العاملين لديها, مقابل خدمافهل, وفقوم بتزويد الجامعة 

 ., وفقييل مستواهل بالعملب دالهل

فمكوهل من دراسة التت  ات  األمد  ير  وطويلة  إح الياتيمكن للجامعة وضع 

فمكن هذل و, وحا تو  م مع طلب سوت العمليتلةة, ومرا عتها بما المطروحة, والتطا الدراسي

للعمل المستقبلي, ووضع ف ور لو, وكسر الحا ز الواسي   أ اسهلالدراسة الطلبة من فحضير 

 .لذلك
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قت  ي بعض الجامعات بّ فجارب ط   إل واعتمدت الدراسة عل  فقديل هذا الوموذج باالستواد        

وبيا  مدى  جاعتها  ي فطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع, والحد من  العربية والدولية,

 . البطالة
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واقع المشاركة المجتمعية بين قسم التربية الخاصة و مراكز اإلعاقة 

 فيها بمنطقة الجوف كما يدركها العاملون

 بقسل التربية التاحة كلية التربية  امعة الجوا -هيام  تحي مرسي . د

 

الدراسة الحالية إل  فشتيص وا ع المشاركة المجتمعية بين  سل التربية التاحة  تهدف

الجوا من و هة   ر العاملين ومؤسسات ذوي االحتيا ات التاحة بموطقة , بكلية التربية 

هذل الدراسة مما لمستو الباحاة من االحتياج الشديد لتلك المؤسسات إل   مشكلةو د ا باقت  ,  يها

من فطلع العاملين  ي هذل المؤسسات إل  مد  سور عل  الرغل  خدمات التربية التاحة المقدمة, 

رها من أشكاع لتلقي االستشارات وبرامج التوعية وغير التعاو  مع أ سام التربية التاحة 

بتلك  وفطلعافهل  الدراسة  ي أ  التعرا عل  فو عات العاملين أهميةوفبرز , المشاركة المتتلاة 

 ويو ر الجهد, يعزز  رص فلك الشراكة  , المؤسسات حوع أ شطة الشراكة المتتلاة مع الجامعة

الوحاي المسحي للتعرا عل   المنهجو د افبعت الدراسة  , والو ت لمد  سور التعاو  بيوهما 

عامل  ي المجاع,  33التي بلغت أكار من اع ذوي االحتيا ات التاحة  ي مج  راة العاملين

مدى احتياج المؤسسات الشديد إل  مد يد العو  من  سل  النتائجبيوت , ومن خلع فحليل البيا ات 

 , التربية التاحة بالجامعة, وضرور  فاعيل  ليات للشراكة بين الجامعة والمؤسسات العاملة

 والتوصيات ري والتطبيقي معا, وا تهت الدراسة ببعض التضميوات وذلك عل  المستوى الو

 .ذات ال لة
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 جامعة الجوف أنموذجا:وخدمتها دور الجامعات تجاه  تنمية المجتمعات 

 كلية التربية  امعة الجوا - البديوي بوت عبد الم لق  سلطا و.د

 

المجتمع ر ليمتد لتومية والبحأ العلمي  األكاديميالشك أ  دور الجامعات فجاوز الماهوم 

عتبار ذلك الوظياة  الجامعة  زة ال يتجزأ من  كيا  المجتمع وفركيبتو البويوية وا , وخدمتو 

لموا هة أحبق ضرور  ملحة , إ  دور الجامعة  ي خدمة المجتمع وفوميتو و,  الاالاة لها  

را التي فلقي ب للها ف ثي,لعالل السياسية واال ت ادية  ي اتغيرات الاقا ية والاكرية ومالتحديات وال

أخذت , تغيرات مواستشعارا لمسؤوليتها اال تماعية  فجال هذل ال, وف ثرا عل  المجتمع ومكو افو 

الجامعات عل  عافقها دورا كبيرا لتلبية احتيا ات المجتمع وفوميتو وفاقياو ومشاركتو  وا ب 

والتدريبية و شر  اة المراكز البحايةوإ ش, الوهضة من خلع البرامج واأل شطة والمبادرات 

و امعة الجوا إحدى هذل الجامعات التي أدركت ماهوم , أسوار الجامعة المعر ة خارج 

واعتبرت المسؤولية اال تماعية  زةا من , المجتمعية والدور اال تماعي للجامعة  الشراكة

ومعاهد ومبادرات وذلك من خلع ما  امت بت سيسو من مراكز , أدوارها التي فقوم بها 

استق اة ويهدا البحأ الحالي إل  , ف ب  ي م لحة المجتمع , ومشاركات وفو يع افاا يات 

و د فل فسليا الضوة عل  دور  امعة الجوا  ي , وفوميتها دور الجامعات  ي خدمة المجتمعات 

 .حيا أ موذ ا واعتبارهاهذا المجاع 

 .خدمة المجتمع, احتيا ات المجتمع  , تماعية المسؤولية اال : الكلمات الماتاحية الجامعة

 

 


