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 جـامعة بنهــا   نائب رئيس و   أستاذ المحاسبة
 لشــئون التعليــم والطــالب 

 عبد العظيم حسين هأ.د/ سالم 
 أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 جامعة بنها  –كلية التربية 

 أ/ نسمة عبد الرسول عبد البر محمد 
 مـــــد بالقســـــاعـــــدرس مســـــم 

 مستخلص البحث باللغة العربية

 الصددعىع  والقطددى  الجىمعدد  بددي  الشدد ا   آليددى   علدد  التعدد   إلدد  الحددىل  البحدد   هدد  
 الجىمعددددى   بددددي  الفعىلدددد  الشدددد ا   لتحقيدددد  مقت حدددد  إجدددد ا ا   إلدددد  والتوصدددد  ،إف يقيددددى جعددددو   فدددد 

 وتوصد ، مشد ل ال ل  اسد  الوصدف  المدعج  الحدىل  البح   استخ م، و الصعىع  والقطى  المص ي 
 المصد ي  الجىمعى   بي  الفعىل  الش ا   لتحقي  المقت ح  اإلج ا ا   م  مجموع  إل  عتىئجه ف 

 علد  الجىمعدى   قد  ة وتحسدي ، مصد  فد  البحثيد  ال  اس  بف  ة األخذ  معجىو  الصعىع  والقطى 
 فدد  بدد ا اإل تحفيدد  أجدد  مدد  للتميدد  م ا دد  إعشددى  خدد   مدد  الج يدد ة المعددى   وتطبيدد  ا تشددى 
 عجىحجدددددى، متطلبدددددى   تدددددوفي  مددددد ، األعمدددددى  حىضدددددعى   لف ددددد ة الجىمعدددددى   وتبعددددد  البحددددد ، مجددددى 

 .ال خ  مصى   وتعمي  واإلب ا  الف  ي  المل ي  لحقو  التجى ى االستغ  و 
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Abstract 

"Partnership between the university and industry in South 

Africa and the possibility of benefit from them in Egypt" 

The current research aims to identify the mechanisms of 

partnership between the university and the industrial sector in South 

Africa and come up with a proposed procedure for achieving 

effective partnership between the Egyptian universities and the 

industrial sector. The current research adopted the descriptive 

approach due to study the problem.  

The current research reached a set of results to a set of 

proposed actions to achieve effective partnership between the 

Egyptian universities and the industrial sector, including the 

introduction of the idea of research chairs in Egypt, and improve the 

ability of universities to the discovery and application of new 

knowledge through the establishment of centers of excellence in 

order to stimulate creativity in the field of research, and the 

adoption of the universities to the idea of incubators business, while 

providing their success requirements, the commercial exploitation 

of intellectual property rights, innovation and the development of 

sources of income. 
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 ة:ـــــــمقدم

مدد  أهددم المتسسددى  التدد  تسددجم فدد  إحدد ا  التطددو  الحضددى ى للمجتمدد   تعدد  الجىمعددى   
خىص  ف  هذا العص  الذي تتع   فيه التغي ا  ف  مختل  جواع  الحيىة السيىسي  واالقتصى ي  

  ثي .ممى أ ى إل  تعو  وظىئ  الجىمع   متسس  تعليمي  وعلمي  وبح، واالجتمىعي 
التعلددديم الجدددىمع  فددد  وفددد  ظددد  تعدددىم  التحددد يى  االقتصدددى ي  حددد ث  تغيددد ا  جوه يددد  
يفدد    األمدد  الددذىبىعتبددى م مسددئوال  عدد  موا بدد  التحددوال  االقتصددى ي  والت يدد  مدد  متطلبىتجددى، 

عل  الجىمعى  ض و ة تحسي  إعتىججى لتبق  قى  ة عل  الصمو  أمىم المعىفسدى  ال وليد ، بحيد  
العظ  ف  وض  الجىمعى  الح ومي  لتصبح جىمعى  معتج  تلب  احتيىجدى  المجتمد   يتم إعى ة

مددد  ال دددوا   البشددد ي  بىلمواصدددفى  المطلوبددد ، وتجدددتم ب  اسددد  مشددد    المجتمددد  وتقددد م الحلدددو  
  (1).المعىسب  لجى

وبددذلت تتوطدد  الع قدد  بددي  العظ يدد  والتطبيدد  أو بددي  م ا دد  األبحددى  بىلجىمعددى  وحقدد  
إلعتىج  والصدعىع  والخد م  بحيد  تقدوم الجىمعد  بممى سد  بعد  العشدىطى  البحثيد  أو العم  ا

تعميددد  مصدددى   تمويددد  ج يددد ة  تم عجدددى مددد  ،الصدددعىع اإلعتىجيددد  مددد  خددد   التعدددىو  مددد  القطدددى  
فدددد  تمويدددد  البحدددد  العلمدددد   الصددددعىع تفعيدددد  أ ائجددددى األ ددددى يم  مدددد  خدددد   مسددددىهم  القطددددى  ل

جدد ا  البحددو  التطبيقيدد  والتدد  ي  العملدد  لطدد   الجىمعددى  والتججيدد ا  واإلعشددى ا  الجى معيدد  وار
 (2).ف  معظمى  األعمى 

،   يم   ألح  أ  يع   الت ابط الوثيد  بدي  البحد  العلمد  والتعلديم والخ مد  المجتمعيد ف
، وذلددت مددد  خددد   اال تبدددىط والمشدددى    الفعىلددد  فيمددى بدددي  الجىمعدددى  والقطدددى  اإلعتدددىج  والخددد م 

ئ  البحددو  التدد  تددم التوصدد  إليجددى فدد  إطددى  مدد  االسددتخ ام العملدد  والتطبيقدد  األمدد  ووضدد  عتددى
جعلجدى تالذي يوط  الصل  بي  الجىمعى  واحتيىجى  المجتم ،  مى أ  تلت الع ق  م  شأعجى أ  

 (3).أ ث  حسىسي  تجىم بىق  األعظم  المجتمعي 
بدي  الجىمعد  والصدعىع   الشد ا ى  وم  هذا المعطل  تأت  األهمي  ال بي ة لتع ي  وتعميد  

بحيدد  يقددوم القطددى  الصددعىع  بدد و  فعددى  فدد  تمويدد  و عددم البحدد  العلمدد  فدد  الجىمعددى  بمددى 
يم عجدددى مددد  إعتدددى  المعدددى   واال تشدددىفى  الح يثددد  التددد  تفيددد  قطدددى  الصدددعىع  فددد  إطدددى  عمليددد  

  التف يد    االست شدى ، التبى   والتعىو  الفعى  بيعجمى، فىلجىمعى  تصع  المع فد  والمع فد  تععد 
بيعمدى تجدتم ، وتطوي  المفىهيم األسىسدي  للتف يد  إلد  مدى بعد  الوضد  الحدىل ، التصميم ، التخطيط
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والتطبي  التجدى ى للمع فد  الج يد ة ، وال غب  ف  تحقي  ال بح الصعىع  بىلتطبي  التجى ى للمع ف 
ويددددد  الع قددددد  بدددددي  الجىمعددددد  يتطلددددد  اسدددددتثمى ا  معقولددددد  فددددد  البحدددددو  التطبيقيددددد  وتطوي هدددددى لتق

 (4). والصعىع .
أ  الشدد ا    ومعجددى، ىلشدد ا   بددي  القطددى  الخددىع والجىمعددى  تحقدد  الع يدد  مدد  الفوائدد  ف

ى عظيمد  ألعضدى   البحثي  بي  م ا د  البحد  العلمد  فد  الجىمعدى  والقطدى  الخدىع تتديح ف صد 
علددد  توظيددد  مجدددى اتجم هيئددد  التددد  يا مددد  عىحيددد  التطبيددد  الميددد اع  للبحدددو ،  مدددى تسدددىع هم 

،  مى ومعى فجم لمواجج  التح يى  والقضىيى الت  ت و  مح  اهتمىم الش  ى  خى   عطى  الجىمع 
، تسددددىع  علدددد  تبددددى   الخبدددد ا ، وتطددددوي  البدددد ام  والمشددددى ي  بمددددى يتوافدددد  وحىجددددى  المسددددتفي ي 

  قضددىيى المجتمدد ، تع يدد  المددوا   المىليدد  للجىمعددى  وتقويدد  سددمعتجى واعفتىحجددى علدد بىإلضددىف  إلدد  
وبعددى  الدد وابط العلميدد  واالقتصددى ي  معدده، وذلددت مدد  خدد   تددوفي  ال ثيدد  مدد  الفدد ع والمجددىال  

 (5). لت  ي  الط   وتطوي  المعىه  والمق  ا  الجىمعي  وفق ى لسو  العم  وحىجى  المجتم .
جددىم عملدد  جعددو  إف يقيددى علدد  إعددى ة  بددط الجىمعددى  بددىلمجتم  مدد  خدد   جعدد  المقدد  و 

، وتددم إطدد   شدد ا   بددي  الصددعىع األ ى يميدد  للجىمعددى  أ ثدد  تلبيدد  وذا  صددل  حقيقيدد  بمشددى   
الخ م  التعليمي  والخ م  المجتمعي  بىلتعليم العىل  م  خد   صدع و  التعلديم المشدت ت فد  عدىم 

تطدوي  الشد ا ى  بدي  المجتمد  ل، والغ   ال ئيس  م  هذم المبى  ة هو است شدى  طد   1999
 (6).الصعىعي الجىمعى  والمتسسى  و 

الشددد ا   لمواججددد  مشددد    عقدددع ومددد  ثدددم اتججددد  ال  اسددد  الحىليددد  إلددد  بحددد  مجدددى  
فدد  جعددو   أشدد ى  وآليددى  الشدد ا  مدد  خدد   البحدد  فدد   التمويدد  فدد  التعلدديم الجددىمع  المصدد ى

 . مص ي الجىمعى  اللتفعي  الش ا   بي  الصعىع  و مقت ح   إج ا ا  والتوص  إل  إف يقيى، 

  ث:ـــــــة البحـــــــمشكل

المصد ي  ت   عل  ضدع  الع قد  بدي  الجىمعدى  تهعىت ال ثي  م  الشواه  والمتش ا  
ف ثيددد  مددد  المشدددى ي  اإلعتىجيددد  والصدددعىعي  هددد  و دددىال  لشددد  ى   بددد ى حىولددد  أ  ومجتمعجدددى، 

  خبد ة الخدى   أ ثد  مد  عتمى  علد تشى ت ف  ابت ى  أسىلي  وأ وا  الت عولوجيى وتتح م فيجى بىال
اعتمى هددى علدد  المتسسددى  العلميدد  بىلدد اخ ، فددعمط التعميدد  المتبدد  ولسددعوا  طويلدد  لددم يددتح فدد ع 
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علدد  الدد غم مدد   ثدد ة المشدد وعى  القوميدد  التدد  تمدد  فدد  مصدد  فقدد  تولدد  ، و اإلبدد ا  فدد  اإلعتددى 
عدد ة مشدد    فىلجىمعدد  المصدد ي  تواجدده  (7) .ججددى  أخدد ى غيدد  الجىمعددى  تخطيطجددى وتعفيددذهى

 فيمى يتعل  بىلسيىسى  العلمي  والبحثي  والتخطيط لجى ومعجى :
عدد م وجددو  فلسددف  عىمدد  وغيددى  سيىسدد  علميدد  بحثيدد  حقيقيدد ، و ددذلت غيددى  ال تيدد  الشددىمل    ▪

 والعظ ة المستقبلي  ل و  التعليم الجىمع  ف  مستقب  التعمي  واستثمى  الموا   القومي . 
وقدد  أ ى ذلددت إلدد  تبىعدد  بدد ام  وخطددط ، تخطدديط للبحددو  عدد م الت ىمدد  وعدد م وضددو  ال ▪

البحدددو  العلميددد  ومتطلبىتجدددى عمدددى هدددو مطلدددو  فعددد  الحتيىجدددى  المتسسدددى  الصدددعىعي  
 واإلعتىجي  والخ مي .

حدد ا   ▪ ضدع  توظيد  البحدد  العلمد  وتعميد  القدد  ا  العلميد  لحد  مشدد    المجتمد  وار
 التعمي  القومي .

 . ة م  عتىئ  البحو  المتمي ةغيى  عظىم يح ع عل  االستفى   ▪
 مح و ي  مصى   التموي  الح ومي  م  مي اعي  ال ول  وقل  وجو  ب ائ  تموي  إضىفي . ▪
عمدى  قواعد  إ ا يد  ال تتعىسد   ▪ تقى م العظم المىلي  واإل ا ي  المطبق  ف  مجى  البحو  وار

 (8). وطبيع  عم  الجىمع   متسس  تعليمي  وبحثي 
 رت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:وفي ضوء ما سبق تبلو 

 ضنوء فن  فن  مننر  اليطنا  الننعا  بني  الاامعنة و الفعالنة الشنراكة  كيف يمكن  تحيينق
 ؟ خبرة اعوب إفريييا

 -ويتفر  م  هذا السؤال مامو ة م  التساؤالت الفر ية وه  :
 ؟ بي  الجىمعى  ف  جعو  إف يقيى وقطى  الصعىع  وأش ىلجىالش ا   هي  مى  -1
 ؟والقطى  الصعىع  ف  جعو  إف يقيىبي  الجىمعى  وعمىذججى الش ا    مبى  ا  هم أمى  -2
المصدددد ي  والقطددددى  لتحقيدددد  الشدددد ا   الفعىلدددد  بددددي  الجىمعددددى   اإلجدددد ا ا  المقت حدددد مددددى  -3

 ؟الصعىع 

 ـث:ـــــداف البحـــــأهـ
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، عىع اسددتج   البحدد  الحددىل  التعدد   علدد  مىهيدد  الشدد ا   بددي  الجىمعدد  والقطددى  الصدد 
والتوصد  ، والقطى  الصدعىع  فد  جعدو  إف يقيدىليى  الش ا   بي  الجىمعى  آهم أوالتع   عل  

 المص ي  والقطى  الصعىع .لتحقي  الش ا   الفعىل  بي  الجىمعى  إل  إج ا ا  مقت ح  
 ث:ــة البحــأهمي

 تتضح أهمية البحث فيما يلي:
م  والت  تتمث  ف  الش ا   بي  الجىمع  ت م  أهمي  البح  الحىل  ف  تعىوله لقضي  هى

والصدعىع  وذلددت مدد  معطلدد  أ  الجىمعدد  تمثدد  الد و  الدد ئيا إلحدد ا  التطددو  التعمددوى والعجضدد  
االقتصددى ي  ألى  ولدد  مدد  خدد   تفعيدد   و  الجىمعدد  فدد  خ مدد  المجتمدد ،  مددى تددأت  أهميدد  هددذا 

المىلي  ف  ظ  مح و ي  التمويد   البح  م  حىج  الجىمع  وخىص  الح ومي  إل  تعمي  موا  هى
الح ددوم  وعدد م  فىيتدده للقيددىم بدد و هى فدد  البحدد  العلمدد  وذلددت مدد  خدد   تطددوي  ع قدد  شدد ا   

 فعىل  بي  الجىمع  والقطى  الصعىع .

 :منهــــج البحــــث

اسدددتخ م البحددد  الحدددىل  المدددعج  الوصدددف  ل  اسددد  المشددد ل  حيددد  يجدددتم بوصددد  الظدددىه ة 
لحقدددىئ  والبيىعدددى  ومعىلجتجدددى وتحليلجدددى تحلدددي    ىفيدددى السدددتخ ع  اللتجدددى اعتمدددى ا  علددد  جمددد  ا

مىهيدددد  الشدددد ا   وعمىذججددددى وأشدددد ىلجى، وتفسددددي هى وتحليلجددددى ولعلدددده أعسدددد  المعددددىه  للتعدددد   علدددد  
المصدددد ي  والقطددددى  لتحقيدددد  الشدددد ا   الفعىلدددد  بددددي  الجىمعددددى  إجدددد ا ا  مقت حدددد   والتوصدددد  إلدددد 

 قيى.ف  ضو  خب ة جعو  إف ي الصعىع 

 ث:ـــــات البحـــــمصطلح

 وتتمثل ف  اآلت :
 :Partnershipة ـــــراكـــــالش

يشددددي  مصددددطلح الشدددد ا   إلدددد  عمليدددد  التعددددىو  والتعسددددي  التدددد  تددددتم بددددي  مجموعدددد  مدددد  
المعظمددى  لتحقيدد  مجموعدد  مدد  األهدد ا  المشددت    ممددى يددت ى إلدد  تعظدديم االسددتفى ة مدد  عقددىط 

لدد ى  دد  مدد  معظمددى  الشدد ا  ، وتتحقدد  ع قدد  الشدد ا   الفعىلدد  الت قدد  وععىصدد  القددوة الف  يدد  
ععدد مى ي ددو  هعددىت فجددم واضددح مدد   دد  شدد يت لدد و م وحجددم مسددىهمته فدد  العمدد  المشددت ت وذلددت 

 (9) لتحقي  العتىئ  المتف  عليجى.
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وتع  الش ا   عملي  موقوت  ومح  ة بم ى  مع  قصي ، وت    عل  قضدىيى آعيد  ملحد ، 
    معيعدد  مثدد  تلددت التدد  تحتىججددى المتسسددى  الخ ميدد  والتدد  تسددتغ   وتددتم بغدد   حدد  مشدد 

 فتدددددددددد ا   معيدددددددددد  محدددددددددد  ة لتلبيدددددددددد  حىجددددددددددى  معيعدددددددددد ، ويعبدددددددددد    دددددددددد  مدددددددددد  مفجددددددددددوم الشدددددددددد ا  
Partnership   والتحدددددىلAlliance   عددددد  مسدددددتويي  للع قددددد  بدددددي  التعلددددديم الجدددددىمع  والقطدددددى

شدي  مصدطلح الشد ا   إلد  ع قد  بدي  الخىع، و د  معجدى يعطد  مد لوال  وعمقد ى لجدذم الع قد ، وي
ش  ى ، بيعمى يشدي  مصدطلح التحدىل  إلد  اتحدى  أو اتفدى  علد  إقىمد  ع قد  تعدىو  يتدواف  فيجدى 
الع ي  بي  الط في  أصحى  الع قد ، ويم د  القدو  بدأ  تجدى   ع قدى  التحدىل  والشد ا   التد  

سددى  االجتمىعيدد  األخد ى تشددي  إلدد  أقىمتجدى  ثيدد  مدد  الجىمعدى  األو وبيدد  واألم ي يدد  مد  المتس
 (10)ال و  البحث  للجىمع .

وهدد  الع قدد  بددي  الجىمعددى  والقطددى  الصددعىع  فيمددى يتعلدد  بىلبحدد  العلمدد  مدد  خدد    
مبدددى  ة جمىعيددد  مشدددت    ي دددو  فيجدددى مصدددىلح مشدددت    ومعدددىف  متبى لددد  ل ددد  الطددد في  والمجتمددد  

تسدد  لتشددم  الثقدد  والتدد ابط بددي  األطدد ا  ذا  عمومددى وال تتوقدد  ععدد  حدد  التعسددي  والتعظدديم بدد  ت
الع قدد  بحيدد  يلتدد م القطددى  الخددىع بىلتمويدد  والمشددو ة فدد  الدد أى والجىمعددى  بىلبحدد  والتطددوي  

 (11)وم  ثم االستفى ة م  عتىئ  البحو  وتفعيلجى وتطبيقجى م  قب  الجج  المستفي ة معجى.
 في  أو أ ث    الجىمع  والقطى  ويتضح ممى سب  أ  مصطلح الش ا   هو اتفى  بي  ط  

الصددعىع    الغدد   معدده تلبيدد  احتيىجددى  أو البحدد  عدد  حلددو  لمشدد    وقضددىيى معيعدد  خدد   
فتد ة  معيد  محدد  ة، وأ   د  طد   عليدده أ  يقد م ليخدد  مدى ال يسدتطي  افخدد  إعجدى م معفدد  ا وأ  

 أسىا االتفى  وجو  عق  مب م بي  الط في . 

 بقـــة:الــدراســـات الســـا

بع  االط   عل  أ بيى  الف   الت بوي اتضح أ  هعىت مجموع  مد  ال  اسدى  العلميد  
 ذا  الصل  بموضو  البح  ومعجى:

الشـــراكة بـــين الجامعـــة ومجسســـات المجتمـــ  كاتجـــال لتطـــوير التعلـــيم الجـــامعى  -1
(2012):(12) 

 اتجددددددى هدددددد ف  ال  اسدددددد  إلدددددد  التعدددددد   علدددددد  مفجددددددوم الشدددددد ا   وأهدددددد افجى وأهميتجددددددى وممي
والتعددد   علددد  شددد وط ت دددوي  الشددد ا   بدددي  الععلددديم الجدددىمع  ةمتسسدددى  المجتمددد  ، وخصىئصدددجى

وخطواتجددى وعمىذججددى وآليىتجددى وأهددم المعوقددى  التدد  تحدد  مدد  تحقيدد  الشدد ا   بددي  التعلدديم الجددىمع  
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ومتسسى  المجتم .، واستخ م  ال  اس  المعج  الوصف  لتحقي  أهد افجى وتوصدل  ال  اسد  فد  
ججددى إلدد  وجددو  الع يدد  مدد  المعوقددى  المى يدد  والفعيدد  والبشدد ي  التدد  تحددو   و  تقدد م البحدد  عتىئ

العلم  وغيى  التتشد يعى  ال ىفيد  والمل مد  التد  تدت ى إلد  الشد ا   الحقيقيد  بدي  البحد  العمد  
 ومتسسى  المجتم  وغيى  التح ي  العلم  السليم لأله ا  التعليمي  وأه ا  البح  العلم  وفقى

وعدد  ة ال فددى ا  ذا  الخبدد ة التطبيقيدد  فيمددى يتعلدد  بددىل بط بددي  المتسسددى  ، للظدد و  المجتمعيدد 
 . البحثي  واإلعتىجي  واعخفى  مع ال  اإلعفى  عل  البح  العلم  بش   عىم

الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص فى تطوير البحث العلمى فى المملكة العربية  -2
 (13) ( :7200السعودية تصور مقترح )

ه ف  ال  اس  إل  التع   عل  واق  الش ا   بي  الجىمعى  والقطى  الخىع فد  مجدى  
البح  العلمد  فد  السدعو ي ، و دذلت التعد   علد  أهدم العمدىذ  العىلميد  فد  مجدى  الشد ا   بدي  
الجىمعددى  والقطددى  الخددىع والتدد  يم دد  اإلفددى ة معجددى فدد  تطددوي  البحدد  العلمدد  فدد  السددعو ي ، 

ص  إلد  تصدو  مقتد   للشد ا   بدي  الجىمعدى  والقطدى  الخدىع فد  تطدوي  البحد  العلمد  والتو 
 ف  السعو ي .

واتبع  ال  اس  المعج  الوصف  التحليل  بىإلضىف  إل  أسلو   لف  ف  الحصدو  علد  
المعلومى  ال  م  م  عيع  ال  اس  فد  القطدى  الخدىع والجىمعدى  وت دو  مجتمد  ال  اسد  مد  

  التدد  يا بىلجىمعددى  السددعو ي  والمتخصصددي  فدد  م يعدد  الملددت عبدد  الع يدد  للعلددوم أعضددى  هيئدد 
وبلغدد  عيعدد   والتقعيد  و جددى  األعمدى  فدد  الغد   التجى يدد  وم ا د  األبحددى  فد  القطددى  الخدىع 

 ( ف  ا. 82( ف  ا، أمى القطى  الخىع فبلغ  عحو ) 90ال  اس  م  الجىمعى  )
شد ا   بدي  القطدى  الخدىع والبحد  العلمد  بىلجىمعدى  وتوصل  ال  اس  إلد  أ  واقد  ال

ف  السعو ي  لم يحق  األه ا  المطلوب  مد   د  قطدى  األمد  الدذى يت د  إعدى ة العظد  فد  هدذم 
الع قدد  وتقويتجددى بعددى  علدد  المصددىلح المشددت    بيعجمددى، وأ   سددم السيىسدد  العىمدد  للبحدد  العلمدد  

يدددد  البحدددد  العلمدددد  بمي اعيدددد  مسددددتقل  وتددددوفي  يتطلدددد  التأ يدددد  علدددد  أهميدددد  إعشددددى  صددددع و  تمو 
 اإلم ىعى  المى ي  والبش ي  ال  م  للبح  العلم . 

ــرات بعــ   -3 ــى  ــو  خب ــ  ف ــة والمجتم ــين الجامع ــة للشــراكة ب دراســة تحليلي

(14): ( 2006)الدول
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ليدددى  آهدددم ، وأطبيعددد   و  الجىمعدددى  فددد  مجتمعىتجدددىهددد ف  ال  اسددد  إلددد  التعددد   علددد  
لجىمعددددى  ومتسسددددى  االعمددددى  واالعتددددى  فدددد   دددد  مدددد  الواليددددى  المتحدددد ة بددددي  بعدددد  االشدددد ا   

تصدددو  مقتددد   لتحقيددد  الشددد ا   الفعىلددد  بدددي   ، والتوصددد  إلددد االم ي يددد  والممل ددد  المتحددد ة و عددد ا
، واستخ م  ال  اس  المعج  المقى  ، وتوصل  عتى  ف  مص عمى  واإلالجىمعى  ومتسسى  األ

قىمدد  الشدد ا ى  بددي  الجىمعددى  ومتسسددى  األعمددى  واإلعتددى  إلدد  مجموعدد  مدد  العتددىئ  معجددى أ  إ
يتطل  تمت  الجىمعدى  بىالسدتق لي ، وأ  الشد ا   تعد  أحد  الوسدىئ  الجىمد  ل يدى ة المدوا   المىليد  

 للجىمعى   مى تعم  الش ا   عل  تعمي  مجى ا  وق  ا  الخ يجي .
مــدخل لتطــوير التعلــيم  التحالفات والشراكات بــين الجامعــات والمجسســات اإلنتاجيــة -4

(15) (:2004الجامعى )
 

وأهدم العمدىذ  حدو  تطدوي  التعلديم ، ه ف  ال  اس  التع   عل  مىهي  التحىل  والش ا  
والتعدد   علدد  الدد  وا المسددتفى ة مدد  هددذم العمددىذ  فدد  ، الجددىمع  مدد  خدد   التحددىل  والشدد ا  

 لوصف  لتحقي  أه افجى.تطوي  التعليم الجىمع  المص ى، واستخ م  ال  اس  المعج  ا
وتوصددل  فدد  عتىئججددى إلدد  أ  األخددذ بىتجددىم الشدد ا   لتطددوي  التعلدديم الجددىمع  المصدد ى يتطلدد  
التأ ي  عل  ض و ة تواف  الثق  بي  المجتم  بمتسسىته األعتىجي  والجىمعى  وقد  تجى علد  القيدىم 

خدد مى  البحدد  والتطددوي  بدد و هى فدد  التطددوي  االقتصددى ى واإلبدد ا  العلمدد  وقدد  تجى علدد  تقدد يم 
تىحددد  الف صددد  للجىمعدددى  للشددد ا   الفعليددد  فددد  التخطددديط والتعفيدددذ واإلشددد ا  علددد   واالستشدددى ا  وار

 المش وعى  اإلعتىجي .
العالقة بين البحث العلمى الجامعى والمجسسات اإلنتاجية فى مصر فى  و  خبرات  -5

(16)( :1997بع  الدول األجنبية) 
 

  م ىع  البح  العلمد  بدي  وظدىئ  التعلديم الجدىمع  وع قتده  ه ف  ال  اس  إل  التع   عل 
بىلمتسسددى  اإلعتىجيدد  فددد  اليىبددى  وسددعغىفو ة، واعجلتددد ا وسويسدد ا، الواليددى  المتحددد ة األم ي يدد  و عددد ا،  
وبيى  واق  الع ق  بي  البح  العلم  والمتسسى  اإلعتىجيد  فد  مصد ، واالسدتفى ة مد  خبد ا  الد و   

 بي  البح  العلم  والمتسسى  اإلعتىجي  ف  مص .  ف  تطوي  الع ق  
واسددتخ م  ال  اسدد  المدد خ  الوصددف  المقددى  ، وتوصددل  فدد  عتىئججددى إلدد  مجموعدد  مدد  
المقت حى  الت  يم   أ  تسجم ف  تطوي  الع ق  بي  الجىمع  والمتسسى  اإلعتىجي  فد  مصد  

التج يدد  فدد  عوعيدد  الجىمعددى  المصدد ي  ومعجددى االهتمددىم بىلح يدد  األ ى يميدد  واسددتق لي  الجىمعدد  و 
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وذلدددت بدددىلتطل  إلددد  الجىمعدددى  المتخصصددد ، وتطدددوي  بددد ام  الجىمعدددى  ومعىهججدددى بحيددد  تلبددد  
مجىال  اإلعتى ، وتوفي  المستل مى  المىلي  والمى ي  والبش ي  ال  مد  للعجدو  بىلبحد  العلمد ، 

عشددى  بعددت للمعلومددى  عدد  القضددىيى التدد  تجددم المجتمدد  والتعسدد  ي  بددي  أ ى يميدد  البحدد  العلمدد  وار
 والجىمعى  وم ا   البحو  والمتسسى  الصعىعي  واإلعتىجي .

 أوال ماهية الشراكة بين الجامعة والصناعة وأشكالها فى جنوب إفريقيا :

(،فد  عدىم  (Council on Higher Education CHEمجلدا التعلديم العدىل   تق ي   أشى   
لعدددىل  وسدددو  العمددد  أصدددبح  أمددد  ا ضددد و يى، وال يم ددد  تجعبددده  إلددد  أ  الشددد ا   بدددي  التعلددديم ا   2002

وأ  ذلدددت البددد  أ  ي دددو  فددد  إطدددى  مددد  الت ىمددد   ،  لتع يددد  الع قددد  بدددي  التعلددديم العدددىل  وسدددو  العمددد  
والتعىغم فيمى بيعجمى حتد  يم د  لجدذم الع قد  أ  تدتت  ثمى هدى، وأ  هعدىت حىجد  إلد  الحدوا  المسدتم   

العظ  بي  التعليم العىل  وممثل  القطدى  االقتصدى ي لتطدوي  ع قد     الست شى   يفي  تق ي  وججى  
قوي  مشت   ، والبد  أ  ت دو  هدذم الع قد  أ ثد  مد   وعجدى  سدمي  حتد  تصدبح وثيقد  وجوه يد  وتقدوم  
عل  أسىا االهتمىم المشدت ت والبد  أ  تعد   الت ىمد  الف د ي وتظجد م، وأ  تقدوم علد  أهد ا  مقبولد   

لدد  مثدد  تشددجي  العلددوم وال يىضدديى  والت عولوجيددى وتحسددي  القدد  ة علدد  االحتفددىظ  علدد  المسددتوي المح 
بىلمعلومدددى  ومعددد ال  اسدددت جىعجى والشددد ا ى  االسدددت اتيجي  طويلددد  المددد ي للتعميددد  المحليددد  والتطدددوي   

 ( 17) . االقتصى ي المحل  والت  ي  عل  الش  ى  الصغي ة 
المعىسددب  لتعددوي  االعخفددى  فدد    مددى يتحددتم علدد  الجىمعددى  أ  تجدد  الوسددىئ  وافليددى  

ى ج يدد ة فيمددى يتعلدد  بمسددىع ة الجىمعددى  علدد  الوفددى  آمددوا   الدد عم الح ددوم  مدد  خدد   فددتح  فىقدد 
بىلمجىم المعوط  بجى م  الحفىظ عل  ق  تجى التعىفسي  وتطوي  الجي  القى م م  العلمى  م  خ   

 (18).تشجي   يى ة األعمى  والتف ي  اإلب اع  وح  المش    
وعلددد  مددد ي العقدددو  المىضدددي  تع ضددد  الجىمعدددى  فددد  جعدددو  إف يقيدددى لضدددغوط مت ايددد ة  
لتتجدددىو  مددد  احتيىجدددى  التعميددد  االقتصدددى ي  واالجتمىعيددد ، وذلدددت فددد  سددديى  األولويدددى  العىلميددد  
الج يدددد ة عحددددو اقتصددددى  المع فدددد  واألشدددد ى  التعظيميدددد  الج يدددد ة التدددد  تجلدددد  فدددد  شددددب ى  البحدددد  

لعددددىل  والصددددعىع  وشدددد  ى  مجددددىلا العلددددوم، مدددد  خدددد   إجدددد ا  األبحددددى  االسددددت اتيج  للتعلدددديم ا
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التطبيقيدد  واالسددت اتيجي  بجدد   تع يدد  اسددتخ ام الت عولوجيددى وتطددوي  آليددى  عقلجددى إلدد  الصددعىع ، 
وذلت م  خ   إعشى  الش ا ى  البحثي  المتمي ة بي  التعلديم العدىل  وقطدى  الصدعىع  فد  جعدو  

 ضدددددديح ألشدددددد ى  الشدددددد ا   بددددددي  الجىمعددددددى  وقطددددددى  الصددددددعىع  فدددددد  وفيمددددددى يلدددددد  تو ، (19) إف يقيددددددى
 جعو  إف يقيى.

لل اللدد   (Partnership)وتتبعدد  جعددو  إف يقيددى تع يدد  عملدد  شددىم  لمصددطلح الشدد ا   
عل  أي م  أو جمي  أش ى  الش ا   البحثي  التعىوعي  ذا  االهتمىم المشت ت بي  التعليم العىل  

يوضدح مصدفوف  تحليليد  ألشدد ى  الشد ا   بدي  قطدى  الصددعىع  وقطدى  الصدعىع ، والشد   التددىل  
 (20)والتعليم العىل  ف  جعو  إف يقيى.

 
 صناعة والجامعات في جنوب إفريقيا ( مصفوفة تحليلية ألشكال الشراكة بين ال1شكل )

لصدددعىع  ويتضدددح مددد  الشددد   السدددىب  أ  هعدددىت عددد ة أشددد ى  للشددد ا   فيمدددى بدددي  قطدددى  ا
 :(21)والجىمعى  ف  جعو  إف يقيى ويتم توضيحجى فيمى يل 

 تمويل مبدئي

التـــــعــليــــــم  
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 أ( أشكال الشراكة التقليدية:

هعددىت أشدد ى  تقلي يدد  مدد  الشدد ا ى  بددي  قطددى  الصددعىع  والجىمعددى  والتدد  وجدد   معددذ  
 وق  طوي  وال ت ا  مستم ة ف  الوق  الحىض  ف  جعو  إف يقيى وتتمث  ف :

أقددددددد م أشددددددد ى  الشددددددد ا  ، وتوضددددددد  فددددددد  إطدددددددى   : وتعددددددد  أحددددددد  Donationالتبر نننننننات  ▪
العمدددددد  الخيدددددد ي مدددددد  جىعدددددد  قطددددددى  الصددددددعىع  وت ددددددو  علدددددد  شدددددد   معحدددددد  للمعصدددددد  

 األ ى يم  أو مبع  جىمع .

: وت تبط ال عىي  ا تبىطى وثيقى م  الت  ي  عل  تموي  أبحى  Sponsorshipsالر اية  ▪
ب  قطدددى  الصدددعىع  طددد   ال  اسدددى  العليدددى ويعددد  هدددذا أمددد  متوقددد  عظددد  ا لضددد و ة اسدددتجى

 الحتيىجى  التعمي  االجتمىعي  واالقتصى ي  ف   ول  جعو  إف يقيى الج ي ة.
وفدد  هددذي  الشدد لي  مدد  أشدد ى  الشدد ا   ت ددو  الع قدد  بددي  الجىمعددى  وقطددى  الصددعىع  
ع ق  مىلي  ف  المقىم األو ، وتت ت الح ي  لقطى  التعليم العىل  ف  است مى  مشدى يعه الف  يد ، 

 .   قلي  م  الش وط الت  يف ضجى ش  ىئهم  ع
 أصبحت مهيمنة حديثا: قديمةب( أشكال 

 :وتتمثل فيما يل 
بشد   فد  ي -: يعم  البىحد  فد  قطدى  التعلديم العدىل  Consultanciesاالستشارات  ▪

بصددف  استشددى ي  لمعىلجدد  مشددى   المعلومددى  والت عولوجيددى العىجلدد  لصددىلح قطددى   -عددى ة
 عى ة مقىب  فىئ ة مىلي  خىص . الصعىع ، وي و  ذلت

: قددد  يددد تبط عمدددط العقدددو  بحددد  المشدددى   العمليددد  المحتملددد  المثيددد ة Contractsالعينننو   ▪
معىلج  مشى   الصدعىع  العىجلد ، وقد  تدم تصدميم عمدط العقدو  ل هتمىم أو عل  األ جح 

ى  ف  المقىم األو   بسب  حىج  قطدى  التعلديم العدىل  إلد  جدذ  التمويد  لصدىلح األبحد 
العلمي ، وق  تأخذ العقو  أش ىال  مختلف ، ول عجى تمي  ف  العى ة إل  أ  ت و  ثعىئي  بي  

 ش يت واح  م  قطى  الصعىع  وش يت م  التعليم العىل .
وهددذم األشددد ى  مددد  الشدد ا   مددد  االستشدددى ا  والعقددو  موجدددو ة معدددذ  مدد  طويددد ، ول عجدددى  ▪

م العددىل  علدد  عطددى  أوسدد  مدد  ذي  ا   علدد  مدد ي العقدد  المىضدد  فدد  معظومدد  التعلددي
قب  وذلددت لتلبيدد  االحتيىجددى  المىليدد  لقطددى  التعلدديم العددىل ، وفدد  هددذا الددعمط ي ددو  لدد ي 

 ددى  ذلدت للحصددو  علد  التمويدد   الجىمعدى  حدىف  مددىل  قدوي لتسددتم  فد  الشدد ا   سدوا 



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 1ج)  
 

 487 

الدد  م لل  اسددى  العليددى أو معدد ا  البحدد  أو ت ددىلي  المختبدد ا ، أمددى الشدد يت الصددعىع  
فل يدده  ائمددى مشدد ل  محدد  ة متعلقدد  بمعددت  أو عمليدد  ي غدد  فدد  حلجددى فدد  فتدد ة قصددي ة مدد  
 ة الوقدد ، ول عدده ال يمددىع  فدد  أ  يتدد ت أمدد  البحدد  علدد  عددىت  الجىمعدد  طىلمددى أعجددى قددى  

عل  ذلت،  مى تض  حظد  علد  المعتجدى  األ ى يميد  التقلي يد  مد  مقدىال  وأط وحدى  
 ال  اسى  العليى لفت ا   معي  متفىوت  م  أج  حمىي  المصىلح المىلي  لقطى  الصعىع .

 جديدة للشراكة: أشكال ج(

 هعاك أ لة متزاي ة  ل  ظهور أشكال ا ي ة م  الشراكات ومعها:
ويعد  التسدوي  التجدى ى أحد  األمثلد  علد  هدذم األشد ى ، حيد   شناري شراكات تعظني  الم ▪

يتحمدد  بددىحثو التعلدديم العددىل  مسددئولي  الدد و  التعظيمدد  بقددوة، ويحددىولو  تسددوي  األعمددى  
الف  يددد  المسدددبق  فددد  شددد   شددد    معفصدددل  أو بىلتعدددىو  مددد  شددد    قىئمددد  علددد  اسدددتع ا  

  أو حقددددو  االمتيددددى  أو بدددد ا ا  السددددتغ   المل يدددد  الف  يدددد  علدددد  شدددد   حقددددو  التددددألي
 االخت ا  أو م  خ    أا المى  االستثمى ي.

 د( الشبكات الجديدة:

هعددىت أ لدد  علدد  وجددو  عدد   صددغي  مدد  أعمددىط الشددب ى  المعقدد ة مدد  الشدد ا   الموجددو ة لدد ي   
ع   قلي  م  الجىمعى ،  مى يوج  أعمىط م  الش ا   م ثفد  ف  يدى ويدتم تصدميمجى بشد   أسىسد  مد   
قبددد  المتطلبدددى  الف  يددد  ل ددد  مددد  قطدددى  الصدددعىع  والتعلددديم العدددىل ، وفددد  مثددد  هدددذم الشددد ا ى  تتوافددد   
االهتمىمى  البحثي  لقطى  التعلديم العدىل  مد  شد  ىئجى مد  الصدعىع  بشد   أ ثد  قدوة، وعدى ة مدى تأخدذ  

التمويدد ،    مثدد  هددذم الشدد ا ى  عمددط الشددب ى  المتعدد  ة مدد  التعلدديم العددىل ، ومجددىلا العلددوم ومعظمددى  
بىإلضدددىف  إلددد  مسدددىهمى  متميددد ة مددد  المسدددتفي ي  بشددد   متبدددى  ، ويدددتم تع يددد  هدددذم الشددد ا ى  بأعجدددى  
عمددىذ  مدد  أشدد ى  الشدد ا ى  الج يدد ة األ ثدد  مثىليدد  فدد  معطقدد  مجتمدد  الشددب ى  ومثدد  هددذم األشدد ى   
  مدددد  الشدددد ا   تسددددم   شددددب   التعددددىو  االجتمددددىع   حيدددد  يسددددج  الحصددددو  علدددد  تصددددميم المعتجددددى  
وت عولوجيددى اإلعتددى  وتتدديح اإلعتددى  المشددت ت  مددى يم دد  إضددىف  أ  هددذا التبددى   يحدد   بددي  عدد   مدد   
الشدد  ى  والبددىحثي  مدد  عدد ة جىمعددى  أو أعددوا  أخدد ي مدد  المتسسددى  البحثيدد  وتشددي  األ لدد  إلدد  أ   
مثددد  هددددذم الشددددب ى  البحثيدددد  فددد  جعددددو  إف يقيددددى يم دددد  أ  تسددددجم بشددد   أفضدددد  فدددد  عمليدددد  التعميدددد   

جتمىعي  واالقتصى ي  والقد  ة التعىفسدي  وذلدت ألعجدم األ ثد  قد  ة علد  تسدخي  المعدى   الج يد ة فد   اال 
 مجىال  متع  ة م  التطبي  إلعتى  معتجى  وحلو  ج ي ة. 
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ويتضح م  ذلت أ  الجىمعى  ف  جعدو  إف يقيدى اتججد  إلد  تد عيم ع قتجدى بىلصدعىع  مد    
لعقددددو  وتقدددد يم االستشددددى ا ، وشدددد ا ى  تعظدددديم المشددددى ي   خدددد   أعمددددىط متعدددد  ة مدددد  الشدددد ا ى  مثدددد  ا 

والتسوي  التجى ى واستغ   المل ي  الف  ي  وب ا ا  االخت ا ، األم  الذي يسىع هى ف  تدوفي  بعد   
 الموا   اإلضىفي  لتموي  أعشطتجى البحثي  وذلت ف  ظ  تضىت  ال عم الح وم  المق م لجى. 

 الجامعات في جنوب إفريقيا وقطاع الصناعة :نماذج ومبادرات للشراكة بين  انياث

 هعاك   ة عماذج ومبا رات للشراكة بي  الاامعات في اعوب إفريييا وقطا  النعا ة ومعها:  
 :(Research Chairs)الكراسي البحثية  -1

تأسسدد  مبددى  ة   اسدد  البحدد  فدد  جعددو  إف يقيددى مدد  قبدد  و ا ة العلددوم والت عولوجيددى فدد  عددىم   
مبى  ة است اتيجي  تج   إل  الح  م  هج ة العقو  م  جعو  إف يقيى، وجدذ  واسدتبقى   ، وتع   2006

التميدددد  فدددد  البحدددد  واالبت ددددى  فدددد  الجىمعددددى  الممولدددد  مدددد  القطددددى  العددددىم بتمويدددد  مدددد  و ا ة العلددددوم  
والت عولوجيدى، إلدد  جىعدد    اسد  بتمويدد  مشددت ت مدد  قبد  متسسددى  خىصدد ، وقد  تددم تصددميم الب عددىم   

عدد ة بحثيدد  علميدد  هىئلدد   وذلددت لدد عم تعفيددذ السيىسددى  وعتددىئ  البحددو  والتعميدد  الوطعيدد  فدد   إلعشددى  قى 
 ( 22)   . تحقي  التحو  عحو اقتصى  المع ف  والذى يت جم إل  فوائ  اجتمىعي  واقتصى ي   بي ة 

 وتج   مبى  ة ال  اس  البحثي  إل :
  يى ة ع   البىحثي  العىلميي  ف  جعو  إف يقيى. ▪

  أو جدددذ  علمدددى  البحددد  المدددتهلي  فددد  قطدددى  التعلددديم العدددىل  مددد  أجددد  ع دددا اإلبقدددى  علددد  ▪
 المتش  المعخف  لعتىئ  وت  ي  وق  ة البح .

 تحسي  ق  ة المتسسى  عل  ا تشى  وتطبي  المعى   الج ي ة. ▪

 (23)إيجى  مسى ا  بحثي  وظيفي  لتأهي  البىحثي  الج  . ▪
 :(Centers of Excellence)ميز ت مراكز ال -2

ح   االست اتيجي  الوطعي  للبح  والتطوي  الحىج  إل  إعشى  م ا   للتمي  ف  مجىال  ت 
العلددوم والت عولوجيددى، بمددى فدد  ذلددت مجددى  العلددوم االجتمىعيدد ، بىعتبى هددى ععصدد  ا أسىسدديى مدد  أبعددى  
 أا المى  البش ي والتحو  لسيىس  الح وم ، وتعم  هذم الم ا   عل  تحفي  اإلبد ا  فد  مجدى  

بحددد  وتأهيددد  المدددوا   البشددد ي  ذا  القددد  ة العىليددد  مددد  أجددد  التدددأثي  بشددد   قدددوي علددد  مجدددىال  ال
المع ف  ال ئيسي  العىلميد  والوطعيد ، وهعدىت سدبع  م ا د  للتميد  فد  جعدو  إف يقيدى اسدتطىع  أ  

 تجتى  اختبى ا   قيق  وه :
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 م    التمي  ف  أبحى  الط  الحيوي. ▪

  .م    التمي  ف  اجتيى  األحيى ▪

 م    التمي  ف  الموا  القوي . ▪

 م    التمي  ف  الطيو  بىعتبى هى م خ  إل  حفظ التعو  البيولوج . ▪

 م    التمي  ف  الحف  ال يميىئ . ▪

 م    التمي  البحث  ف  صح  األشجى  ف  التقعي  البحثي . ▪

 م    التعمي  ف  ع   العموذ  الوبىئ  وعموذ  التحلي . ▪

ت عولوجيى إل  تأسيا م ا   تمي  إضدىفي  مد  حدي  فخد  بجد   وتسع  و ا ة العلوم وال
تحقيدد  أهدد افجى االسددت اتيجي ، وتددم ت ليدد  الم  دد  الددوطع  لألبحددى  بتعفيددذ هددذم المبددى  ا ، وهددذم 
الم ا دد  يدددتم عددد  ط يقجدددى إجددد ا  أبحدددى  متعوعددد  ولجددى قيمددد  تجى يددد   بيددد ة لصدددىلح جعدددو  إف يقيدددى 

   ل و  قطى  الصعىعى  المسىهم األ ب  ف  إجمىل  العدىت  خىص  م    التمي  للحف  ال يميىئ
المحلدد  فدد  جعددو  إف يقيددى ول ددو  التصددعي  ال يميددىئ  أ بدد  مسددىهم مسددتق  فدد  قطددى  التصددعي ، 
و ددذلت م  دد  التميدد  البحثدد  فدد  صددح  األشددجى  ل ددو  هددذا المجددى  ذو أهميدد   بيدد ة فدد  جعددو  

 (24). ا عل  ال  اع  والغىبى  إف يقيى تلت ال ول  الت  تعتم  اعتمى  ا  بي

 التكنولوجيا والموارد البشرية لدعم الصناعة: THRIPنموذج  -3
The Technology and Human Resources for Industry Programme 

 وهدددددددددددددو عبدددددددددددددى ة عددددددددددددد  ب عدددددددددددددىم  تمويدددددددددددددد  خىضددددددددددددد  لمتسسددددددددددددد  البحددددددددددددد  القددددددددددددددوم 
 (NRF)(National Research Foundation)   ة والصدعىع  بجعدو  بىلعيىب  ع  و ا ة التجى

إف يقيى، وي عم البح  العلم ، والتعمي  الت عولوجي  المتعوع  و ذلت تحسدي  مسدتوي المعىفسد  فد  
قطددى  الصددعىع ، ولقدد  ظجدد  عجددى  هددذا العمددوذ  خدد   الث ثدد  عشدد  عىمددى المىضددي  حيدد  يمثدد  

سسدد  قطددى  الصددعىع  مدد  خدد   الع يدد  مدد  الشدد  ى  الخىصدد ، وتمثدد  الح ومدد  مدد  خدد   مت 
البحدد  القددوم  حيدد  تشددى ت الع يدد  مدد  الجىمعددى  فدد  هددذا المشدد و ، وقدد  صددمم هددذا العمددوذ  
لمسددىع ة قطددى  األعمددى  فدد  جعددو  إف يقيددى فدد  ا تسددى  اسددتجىبى  ابت ى يدد  وقدد  ا  ت عولوجيدد  
حيددد  يبعددد  ت سدددىع  مددد  البدددىحثي  ذوى اإلعددد ا  الفدددىئ  والمددد ي ي  التقعيدددي  علددد  أعلددد  مسدددتوي، 

 و  ا  ائ ا ف  تع ي  الق  ا  العلمي  والت عولوجي  الضد و ي  مد  أجد   (THRIP)  ويت ى عموذ 
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 فدد  وتعميدد  األ ا  المددىل  لل ولدد ، فجددو يمثدد  جدد   ا مدد  سيىسدد  الح ومدد  للتدد خ  فدد  فددتح أبددوا  
تىحد  الفد ع االقتصدى ي ، وقد  عدت  هدذا العمدوذ  إثد   االقتصى ، و ف  القد  ة التعىفسدي  وتحسدي  وار

جىمعددى  فدد  جعددو  إف يقيددى لضددغوطى مت ايدد ة خدد   العقدد  المىضدد  حتدد  تصددبح أ ثدد  تعدد   ال
اسدددتجىب  لضددد و يى  التطدددو  والعمدددو االقتصدددى ي واالجتمدددىع  مددد  خددد   المشدددى    فددد  أعمدددى  
البح  الت  تع  است اتيجي  ف  المشى    مد  المجدىلا الصدعىعي  أو العلميد  والتد  يم عجدى أيضدى 

 (25).ل بت ى  المسىهم  ف  عظىم قوم 

 تمثل األه اف الرئيسية لهذا البرعامج فيما يلي:تو 
  يى ة ع   و ف   فى ة األف ا  ذوى المجى ا  ال  م  لتطوي  وار ا ة ت عولوجيى الصعىع . ▪

تشدددجي  التفىعددد  المت ايددد  بدددي  البدددىحثي  والمددد  ا  الت عولدددوجيي  فددد  الصدددعىع  والتعلددديم العدددىل   ▪
والجع س  والت عولوجيى بج   تطوي  المجى ا  م  أج  استغ   والمتسسى  الح ومي  للعلوم 

 العلوم والت عولوجيى تجى يى ممى يشج  اعتقى  األشخىع الم  بي  بي  هذم القطىعى .

تحفيدد  الح ومدد  وقطددى  الصددعىع  علدد   يددى ة اسددتثمى اتجى فدد  البحدد  والتطددوي  الت عولددوج   ▪
سدد  البحدد  الوطعيدد  هدد  المسددئول  عدد  إ ا ة وتعدد  متس وعشدد  الت عولوجيددى وتشددجي  االبت ددى .

هذا الب عىم ، ويسع  الب عىم  لتحقي   سىلته م  خ   توفي  المعح التد  تطدىب  مسدىهمى  
الصدعىع  فدد  األعشددط  التدد  تتهلدده للحصددو  علدد   عددم الت عولوجيددى والمددوا   البشدد ي  ال  مدد  

 (26)لمعح .للب ام  الصعىعي ، وتوف  و ا ة التجى ة والصعىع  أموا  ا

ويتطلدد  ب عددىم  الت عولوجيددى والمددوا   البشدد ي  ال  مدد  للبدد ام  الصددعىعي  أ  تلبدد  المشددى ي   
 ث ث  معىيي   ئيسي ، وت تبط هذم المعىيي  ببيى  مجم  الب عىم  وه :

 يج  أ  تع   هذم المشى ي  البح  العلم  والتطو  الت عولوج . ▪

 لجى الب عىم  عل  ععص  تعمي  الموا   البش ي .يج  أ  تشتم  جمي  المش وعى  الت  يمو  ▪

 أ  يت ت اختيى  الت  ي  الت عولوج  لألعشط  للمسىهمي  م  القطى  الصعىع  وش  ىئجم. ▪

وهعاك ثالثنة للينات أساسنية يسنتخ مها برعنامج التكعولواينا والمنوار  البشنرية الالزمنة 
 للنعا ة لتمويل المشاري  وهي:
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ىحثو  فد  الجىمعدى : وفد  هدذم الحىلد  يشدت ت قطدى  الصدعىع  فد  المشى ي  الت  يج يجى الب ▪
االسددتثمى  مدد  ب عددىم  الت عولوجيددى والمددوا   البشدد ي  ال  مدد  للبدد ام  الصددعىعي  فدد  المشددى ي  

 البحثي  حي  ي و  القىئمو  عل  األبحى  م  البىحثي  األ ى يميي  ف  الجىمعى .

  والت عولوجيددددى فدددد  مشدددد وعى  الت عولوجيددددى مسددددىهم  المتسسددددى  الح وميدددد  للعلددددوم والجع سدددد  ▪
والمدددوا   البشددد ي  للبددد ام  الصدددعىعي : وتجددد   األليددد  الثىعيددد  إلددد  تعبئددد  قىعددد ة المجدددى ا  فددد  
مجددددددىال  العلددددددوم والجع سدددددد  والت عولوجيددددددى  اخدددددد  المتسسددددددى  الح وميدددددد  للعلددددددوم والجع سدددددد  

وجو ة بدي  متسسدى  التعلديم والت عولوجيى ف  جعو  إف يقيى وذلت للمسىهم  ف  س  الفجوة الم
العدددىل  والمتسسدددى  الح وميددد  للعلدددوم والجع سددد  والت عولوجيدددى ويدددتم ذلدددت مددد  خددد   األبحدددى  
التعىوعي  الت  تشم  متسسى  العلوم والجع س  والت عولوجيى والجىمعى  وقطى  الصعىع  فيمى 

 يتعل  بأولويى  البح  الصعىعي .

خدد   عقدد  األفدد ا : ويعدد  هددذا الخيددى  مجموعدد  مدد   خيددى ا  تع يدد  االبت ددى  الت عولددوج  مدد  ▪
آليدى  االعتسدى  التدد  تجد   إلد  تشددجي  األفد ا  المشدى  ي  فدد  مشدى ي  الت عولوجيدى والمددوا   

متسسدى  العلدوم  -البش ي  للب ام  الصعىعي  عل  التعقد  بدي  المعظمدى  المععيد  )الجىمعدى  
 (27)والجع س  والت عولوجيى وقطى  الصعىع (.

( مشدد وع ى مدد  خدد   423تددم تحفيدد  مجموعدد  مدد  مشدد وعى  الشدد ا   بلدد  عدد  هى )وقدد  
، ويشدددم  هدددذا العددد   شددد ا ى  قطدددى  الصدددعىع  والجىمعدددى  ومتسسدددى  العلدددوم THIRPب عدددىم  

والجع سدد  والت عولوجيددى، وفدد   ثيدد  مدد  األحيددى  ت ددو  مشددى ي  الشدد ا   عبددى ة عدد  شددب ى  معقدد ة 
للعلدوم والجع سد  والت عولوجيدى وأ ثد  مد  شد يت صدعىع ، حي  تشدم  أ ثد  مد  جىمعد  ومتسسد  

( 57مدد  المشددى ي  أى عحددو)  %13( مشدد و  قدد م صددع و  االبت ددى   عددم لددد  423ومدد  مجمددو  )
( مشدددد و ، 366( مدددد  إجمددددىل  المشددددى ي  عدددد   )THIRP 87%(مشدددد و ، بيعمددددى  عددددم ب عددددىم  

لت عولوجيددددى الحيويدددد ، وتتضددددم  هددددذم الشدددد ا ى  مشددددى ي  فدددد  ثدددد   مجددددىال  ت عولوجيدددد  وهدددد  ا
وت عولوجيى المعلومى ، واالتصىال  فض   عد  مشد وعى  فد  مجدى  الغىبدى  وال  اعد  والتعد ي  

 (28).والطىق  والتصعي  وت بي  الحيواعى  ومع  الج ائم
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 :(Business in Cubation)األعمال حا نات  -4

وتقدددوم بجدددى، عولوجيدددى يعتمددد  المسدددتوي المعيشددد  لل ولددد  علددد  مسدددتوي تطدددوي  العلدددوم والت  
ج ا  البحو  وت عيم التفىع  القىئم بي   الجىمعى  ب و  حىسم ف  عش  المع ف  العلمي  والتقعي  وار
الجىمعدددى  وقطىعدددى  األعمدددى ، وتعددد  حىضدددعى  األعمدددى  ظدددىه ة ح يثددد  ومدددى  الددد  تتطدددو  فددد  

قطدى  الخدىع جعو  إف يقيدى، وقد  تدم تأسديا الحىضدعى  فد  جعدو  إف يقيدى مد  قبد  الح ومد  وال
والجىمعدددى  ومددد  أهدددم العوامددد  التددد  تسدددىع  علددد  عجدددى  حىضدددعى  األعمدددى  وجدددو  بيئددد  مواتيددد ، 
ووجو  خط  عم  معىسب  ومعىيي  اختيى   قيق ، ومجلا استشى ي م  ذوى الخب ة، إضدىف  إلد  
و  السيىسددى  والتشدد يعى  ال اعمدد  لتلددت الججددو  وار ا ة تعىفسددي  لدد يجى  افدد  قددوي ل عجددى ، والجدد  

 :(29)التىل  يوضح أمثل  لحىضعى  األعمى  ف  جىمعى  جعو  إف يقيى
 (: أمثلة لحا نات األعمال في جامعات جنوب إفريقيا 1جدول ) 

 اإلقليــــــــم مجال تركيز الحا نة  الجامعات التكنولوجية 

  وا ولو عىتى  الخ مى  الغذائي  وار ا ة المستشفيى  Durbanجىمع   ي بى   -
 وسيت    ي  الم با وصعىع  المعسوجى  Cape Peninsula ي  بع وي  جىمع  -

 اسيت    ي  قط  السيى ا  عيلسو  مىع ي  -
 جوتيع  الموا  الم  ب  والمعى   Vaalفى   -

  وا ولو عىتى  ال يميى  والجع س  ال يميىئي  Mangosuthuمىعجسو  -
 جوتيع  السيى ا  Twshaneتشوا 

   ليدية الجامعات التق

 الوالي  الح ة متعدددددددو   Free ststeف ي ستي 
 جوتيع  متعدددددددو   Pretoriaب يتو يى 
 ويست    ي  متعدددددددو   Stellenboschستلبعوش

 ويست    ي  متعدددددددو   cape town ي  تىو  
 جوتيع  متعدددددددو   Johannesburgجوعسب  

 عو   ويس    متعدددددددو  North westعو   ويس 
  وا ولو عىتى  متعدددددددو   Kwazulu Natal وا ولو عىتى 
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وعخلددع ممددى سددب  أ  الجىمعددى  فدد  جعددو  إف يقيددى عملدد  علدد  إيجددى  قعددوا  اتصددى  
فعىلدد  بيعجددى وبددي  القطددى  الصددعىع ، وذلددت بجدد   تع يدد  موا  هددى المىليدد  ال  مدد  لدد عم البحدد  

خذ  ف  سبي  ذلت الع ي  م  افليى  الت  تم عجى م  إقىم  العلم ، وت عيم ق  تجى التعىفسي  وات
شدد ا ى  فعىلدد  مثدد  التب عددى  والعقددو  البحثيدد  واالستشددى ا  والتسددوي  واسددتغ   المل يدد  الف  يدد  
تجى يى وغي  ذلت،  مى اتجج  إلد  إعشدى  م ا د  للتميد ، وال  اسد  البحثيد  وحىضدعى  األعمدى ، 

  ا  العىجحد  لتد عيم ع قتجدى بىلصدعىع  وبىلججدى  المسدتفي ة مد  بىإلضىف  إل  الع ي  مد  المبدى
 البح  العلم  والحصو  عل   عم مىل  معىس  م  الججى  المىعح .

ا: 
ً
 املقترحة لتحقيق الشراكة الفعالة بين الجامعات املصرية والقطاع الصناعى : تاإلجراءاثالث

عدو  الخد مى  التد  يم د  أ    اس  احتيىجدى  السدو  والعمد  علد  إشدبىعجى مد  خد   ت ▪
 تق مجى الجىمعى  المص ي .

والمتسسددى  الصددعىعي  مدد  خدد   األخددذ بعظددىم  الجىمعددى  تدد عيم الع قددى  القىئمدد  بددي   ▪
العقو  البحثي  لح  المشى   العملي  المحتمل  ف  المصىع  والش  ى  أو معىلج  مشى   

 بحى  العلمي .الصعىع  العىجل  وذلت يعم  عل  جذ  التموي  لصىلح األ
ت ت د  علد  إحد ا  عدو  وحدة جامعية باعتبارها األخذ بف  ة ال  اس  البحثي  ف  مص   ▪

مد  الشد ا   بدي  الجىمعدد  وبدي  شد    أو شددخع خدى ج  تقد م فيجددى هدذم الججد  التمويدد  
ال  م ل عم مجى  بحث  معدي  وفد  المقىبد  تتدول  الجىمعد  تجيئد  البيئد  البحثيد  لتسدىهم 

وبددددذلت تحدددد  مدددد  هجدددد ة  وتلبدددد  حىجددددى  الججددددى  الممولدددد ، البحثدددد لتميدددد  فدددد  تحقيدددد  ا
 .ال فى ا  

االسددتغ   التجددى ى لحقددو  المل يدد  الف  يدد  واإلبدد ا  وتعميدد  مصددى   الدد خ  مدد  خدد    ▪
 حىضعى  األعمى  وعق  الش ا ى  ال ولي  وتع ي  الش ا   م  القطى  الصعىع .

إعشدى  م ا د  مد  خد   معدى   الج يد ة تحسي  ق  ة الجىمعى  عل  ا تشدى  وتطبيد  ال ▪
وتأهيدد  المددوا   البشدد ي  ذا  القدد  ة ، للتميدد  مدد  أجدد  تحفيدد  اإلبدد ا  فدد  مجددى  البحدد  

الفىئقدد  علددد  أ  يددتم عددد  ط يقجدددى إجدد ا  أبحدددى  متعوعدد  وي دددو  لجدددى قيمدد  تجى يددد   بيددد ة 
 لصىلح مص .
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مدد  حيدد  وجددو   مدد  تددوفي  مقومددى  عجىحجددى، حىضددعى  األعمددى لف دد ة  الجىمعددى   تبعدد  ▪
بيئ  مواتي  للتمي  البحث ، ووجو  خط  عم  معىسب  للحىضعى ، إضىف  إل  السيىسدى  

 .والتش يعى  ال اعم  لتلت الججو  
عشى  ع   م  الش  ى  الت  تتب   ▪ التوس  ف  االستثمى ا  م  خ   األعشط  التجى ي  وار

ألقمشددددد ، والبددددد  الجىمعددددد  فددددد  مجدددددىال  متعوعددددد  مثددددد  تقددددد يم االستشدددددى ا ، وصدددددعىع  ا
اإلذاع ، وتسوي  االل ت وعيى  ال قيق ، و دذلت إعشدى  م ا د  متميد ة فد  مجدى  ال يىضد  

عشى  الع ي  م  العوا ى ال يىضي .   وار
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