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الشراكة بین قطاع المال واألعمال واإلنتاج ومؤسسات عالقة بإقامة ھتمت دول العالم المتقدم ا

وذلك في إطار اھتمامھا وحرصھا على إحراز النھوض والتقدم في مختلف  ،البحث العلمي في الجامعات

تي حصدت الكثیر وبلغت ھذه الشراكة ذروتھا عندما شھد العالم ظھور العدید من الشركات ال ،جوانب الحیاة

والتي انعكست بدورھا على التنمیة ومستوى القدرات التنافسیة والمعرفیة  ،من المردودیة االقتصادیة

واإلنتاجیة واالقتصادیة والتجاریة فیما بینھا من جھة وبین البیئات األخرى على مستوى األسواق العالمیة 

تجت أكثر من نموذج وارتبطت بأكثر من نأھذه الشراكة تشكلت عبر عقود من الزمن  ،من جھة أخرى

والتي صارت بفعل تجارب الدول األخرى ثقافة شراكیة تمیزت بھا  ،مجال تم اعتماده لتعزیز مبدأ الشراكة

والتي فرضت نفسھا في میادین الخبرات المختلفة  ،المجتمعات المتقدمة عن غیرھا من المجتمعات األخرى

ان ھذا التعدد في نماذج الشراكة والتنوع في مجاالتھا بحسب طبیعة فك. ةیللتعاون بین المؤسسات الشراك

  .المؤسسات وتوجھاتھا ومجاالت الشراكة وأھدافھا

مع القطاع الخاص بضرورة تفعیل  بالشراكھوعلى ھذا األساس انعكست توجھات وأھداف الجامعة و

شامل والمنظم في الجامعة بما یحقق استراتیجیات األبحاث العلمیة في مجال التكنولوجیة وتطویر مفھومھا ال

یلبي احتیاجات القطاع الخاص في تحقیق أھدافھ التجاریة بما و ،الوصول إلى أھداف التنمیة التكنولوجیة

  .والصناعیة على المستویین الوطني والدولي

ستجدات بما یواكب الم ،وفي ھذا السیاق یستلزم على الجامعة تشخیص القضایا اإلستراتیجیة للقطاع الخاص

وبما یتطلب ذلك في إقامة ورش العمل المستمر لمواكبة نظام ومعاییر  ،والتطورات على المستوى العالمي

ذلك وفقًا لمنھجیة علمیة تحدد مسبقًا  ،الجودة للبحث العلمي في مختلف الكلیات والمراكز في الجامعة

كة بین مؤسسات البحث العلمي وبما یحقق أھداف الشرا ،مسارات ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

باإلضافة إلى ضرورة تعزیز دور  ،وشركات القطاع الخاص في مختلف مجاالت التنمیة التكنولوجیة

الباحثین من أعضاء ھیئة التدریس في نظام ومعاییر الجودة وغیرھا من القضایا ذات العالقة برفع مستوى 

  .المؤھلة ونوعیة الكوادر البشریة 

في سیاق التجارب الدولیة ومن لتسلط الضوء علیھا ذه التوجھات جاءت ھذه الورقة ونظرًا ألھمیة ھ

  .المحاور التالیةأبرز ما ستتناولھ الورقة 

  .العالقة بین المؤسسات البحثیة والقطاع الخاصسیاق المقصود بالتوجھات المعاصرة للشراكة في : أوًال

  .اع الخاص ومؤسسات البحث العلميأبرز التوجھات المعاصرة للشراكة بین القط: ثانیًا

  .أشكال التعاون بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي: ثالثًا

  .اآلثار المترتبة من الشراكة بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي: رابعًا
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  :أھداف ورقة العمل
العلمي في الجامعة  والدولیة على مؤسسات البحث اإلقلیمیةتحدید التحدیات التي فرضتھا المتغیرات -١

  .واألعمالواإلنتاجوقطاع المال 
العلمیة من خالل نظام ومعاییر الجودة للبحث العلمي ،  األبحاثاقتراح مدخل التطویر لضبط -٢

  .ولتحقیق عالقة شراكة فعالة بین الجامعة والقطاع الخاص 
ة الشراكة بین القطاع دراسة وتقییم السیاسات العلمیة للجامعة من منطلق تأثیرھا على تقییم عالق-٣

  .الخاص ومؤسسات البحث العلمي 
.الخــــالصــــــة-٤

  
  :وسماتھا –التوجھات المعاصرة للشراكة ما لمقصود منھا : المحور االول

یقصد بھا العالقة التكاملیة القائمة على مبدأ الشراكة بین االطراف المعنیة سواء كانت المؤسسات 
واالنتاجیة ،والتي تقوم على اساس النھج الدیمقراطي والمسؤولیة -والعلمیة-والرسمیة–المجتمعیة 

االجتماعیة لمؤسسات البحث العلمي في تقدیم النصح والرأي والمشورة ألطراف الشراكة ، 
ولالستفادة منھا بأفضل الطرق للبحوث العلمیة لتحقیق التنمیة التكنلوجیة ، وبما یؤدي الى تعظیم 

تمع بالرخاء االقتصادي والحفاظ على مرتبة متقدمة في االسواق المردودیة من ذلك على المج
  .العالمیة 

وما یتضح من ھذا المفھوم للتوجھات المعاصرة للشراكة انھا تقوم على مجموعھ من السمات اھمھا 
  :ما یلي

ت تعزیز مبدأ العالقة التكاملیة القائمة على مبدأ الشراكة لمواجھ التحدیات التي تفرضھا المتغیرا-١
،وذلك االقلیمیة والدولیة على مؤسسات البحث العلمي في الجامعة وقطاع المال واالعمال واالنتاج 

  .لتحقیق التنمیة التكنلوجیة في مختلف جوانب الحیاة
توسیع قنوات االتصال والتنسیق والتعاون بین مؤسسات البحث العلمي في الجامعة والقطاع -٢

  الجة المعوقات التي اعاقت العالقة التكاملیة بین اطراف الشراكةالخاص لتقدیم الحلول المالئمة لمع
تحدید المجاالت واالمكانیات للمراكز البحثیة وربطھا باحتیاجات القطاع الخاص من الكوادر -٣

  .البشریة المتخصصة أو ما تحتاجھ من البحوث التطبیقیة العلمیة 
ة في الجامعة على ضوء االھداف المثلى تعزیز المساھمة في تمویل البحوث التطبیقیة العلمی-٤

ألطراف الشراكة، وعلى اساس الرؤیة الواضحة ألولویات قوائم البحوث العلمیة التي تخدم قضایا 
  .القطاع الخاص وایجاد الحلول المالئمة لھا بطریقة علمیة منظمة

معرفة التكنلوجیة في بناء قاعدة معلومات متصلة بنتائج البحوث التطبیقیة العلمیة القائمة على ال-٥
تحقیق التنمیة وغیرھا، من االكتشافات واالبتكارات وما یتطلبھ ذلك من جمع المعلومات المتأتیة من 

  .مصادرھا االولیة والثانویة 
ونظرًا ألھمیة تفعیل االستراتیجیات للبحوث التطبیقیة العلمیة في مجال التكنلوجیا وما تحققھ من 

ض في المحور الثاني أبرز التوجھات المعاصرة للتعاون بین القطاع اھداف في التنمیة ، سأستعر
  .الخاص والجامعة 

  
  
  

  :ابرز التوجھات المعاصرة للتعاون بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي: المحور الثاني
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تشیر معظم الدراسات الى وجود العدید من الصعوبات في مجال التعاون بین مؤسسات البحث العلمي في 
الجامعة والقطاع الخاص تنصب اھمھا في ضعف ثقة شركات القطاع الخاص بالبحوث التطبیقیة العلمیة 
التي تجریھا الجامعة ، نظرًا لعدم قناعتھا بفائدتھا العلمیة في معالجة مشكلة االنتاج الحدیث في شركات 

. یةالقطاع الخاص ، فضًال عن ضآلة التمویل للقطاع الخاص في دعم البحوث العلم
لذلكجاءاالھتمامبالبحوثالعلمیةالقائمةعلىالمعرفةالتكنولوجیةمعالتقلیلمنإجراءالبحوثالمعرفیةاإلنسانیةالتیتستطلع
مختلفآفاقالمعرفة،حیثأنھفیالسابقكانتالجامعةتھتمبالبحوثالمعرفیةاإلنسانیة،باعتبارھاالمنبرالفكریالتیتندمجفیھااألف

بیةواإلحصائیة،والتیعلىضوئھاتقومالشركاتوالمصانعبنقلھاإلىتقنیاتعلمیةكارلتنتجالنظریاتالعلمیةوالنتائجالتجری
  .تستخدمفیإنتاجالسلعالتجاریةوالمعداتالصناعیة

وفي ھذا السیاق سأتطرق إلى ابرز التوجھات المعاصرة للتعاون بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث 
  .العلمي بالجامعة

التي تتعاون فیھا مؤسسات البحث العلمي مع  كنولوجیةالتوالمعرفة  لعلمیةتنوع مجاالت البحوث ا-١

في  البحوث العلمیةطبیعة  أنحیثخر،فیھا من مجال آل شراكةتختلف طرق ال التي قدالقطاع الخاص،

ن معظم األبحاث قد فإومع ذلك ،الھندسیةالطبیعیةو مجال العلوم الطبیة تختلف كثیرًا عن أبحاث العلوم

في استخدامھا  مادي وكحقوق للملكیة الفكریة مردودنجم عنھا اكتساب یعنھا اكتشافات جدیدة تنتج 

  )١(في مجال البحوث العلمیة األخرىوھكذا  ،للترخیص في مجال العلوم الطبیة

 للبحث الجودةومعاییر ضبطاألبحاثالعلمیةمنخاللنظامتحدید المنھجیة العلمیةل-٢

زیادة ھوویواجھھا البحث العلمي بالجامعةلةفیھاالعلمیفیظلتعددأنماطاألبحاثفیالجامعة،والتیترجعالمشك

الخاصةبجانبالجامعاتالحكومیةواللتانتقومانبأداءالوظیفةالتعلیمیةوبغرضتخرجخریجینمتخصصینالجامعات

ضئیلة ومعذلكالتزالنسبةاألبحاثالعلمیةوجودتھا،ومؤھلینللعملفیالقطاعالخاص

  )٢(.بالمقارنةباألبحاثالعلمیةفیالدواللمتقدمةصناعیًا

أنھ كلما ارتفعت أعداد وكثافة األبحاث العلمیة وتعقیدھا، كلما ارتفع معدل التمویل لتلك األبحاث "-٣

 التمویل لتلك األبحاث ونسبةالكمیة  أساسذلك على وشركات القطاع الخاص، العلمیة من قبل 

  ."العلمیة

مؤسسات لتي تضعھا وجود العدید من السیاسات والتشریعات القانونیة ونماذج العقود اضرورة "-٤

 فعلى سبیل المثال.لشراكة بین الجامعة والقطاع الخاصلتنظیم الوتحكم بما یكفالل، لبحث العلميا

التي تحاول  المرتكزاتسریة األبحاث وحقوق الملكیة الفكریة البتكارات الجامعة یعد من أھم 

د تلجأ إلى استشارة ق، بل إن بعض الجامعات الجامعة تحقیقھا بما تصدره من تشریعات قانونیة

  )٣(."الخاصة، بما یؤمن حفاظھا على ھذه الحقوق للملكیة الفكریة مراكز الخبرة
                                                          

  
  
٣  
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ضرورة التكیف مع المتغیرات اإلقلیمیة والدولیة الناجمة عن توسع األسواق العالمیة وذلك من خالل -٥

یة لضمان الجودة نظم التعلیم والبحوث العلمیة، بما یواكب المعاییر الدولاإلصالحات في إدخال 

  .وبغرض رفع مستوى ونوعیة الكوادر البشریة المؤھلة،واالعتماد األكادیمي في جامعة تعز

المستقرئ لواقع العالقة بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي بجامعة تعز، یتضح لھ مدى ولكن

لخاص لألبحاث العلمیة، الفجوة بین األبحاث العلمیة بالجامعة ومستوى التمویل الممنوح من القطاع ا

فضًال عن  ،العلمیة للجامعة محددة األھداف واآللیات والوسائل السیاساتوالسبب في ذلك یرجع إلى أن 

 إقصاءفھمھا كانت األسباب والصعوبات فال یمكن  .العدید من المعوقات التي تعرقل العالقة التكاملیة بینھما

مرغوب في ظل التنمیة غیر أمر ُیعدطاق التطور العلمیأحد منھما عن ن إقصاءأحدھما عن اآلخر، ألن 

  .التكنولوجیة

تكمن في أن  الجامعاتأن من أسباب تدھور العالقة التكاملیة بین القطاع الخاص و :والجدیر باإلشارة

یلیة صللقطاع الخاص وال تتبع المخططات التف األبحاث العلمیة كانت ال تخضع لحاضنة وجداول األعمال

العقود األخیرة من القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرون وفي ظل في ع الخاص، ولكن لھذا القطا

رًا حتمیًا تتحول على أم الجامعةوالتعاون بین القطاع الخاص وعالقة الشراكة التقدم التكنولوجي، أصبحت 

أنھ أصبحت  كما، تتعارض أحیانًا، وقدضوئھا الشراكة إلى عالقة تتداخل فیھا المصالح بین الطرفین

االستراتیجیات والمخططات التي یفرضھا القطاع الخاص للقیام  بإتباعضرورة ملحة على الجامعة االلتزام 

والجداول الزمنیة واألھداف التجاریة والصناعیة للقطاع  باألبحاث العلمیة وفي إطار حاضنة األعمال

  )٤(.الخاص

  

من عالقات تكاملیة بین القطاع الخاص والجامعة، تقوم  كما إن تطویر عالقة الشراكة وما یترتب علیھا

في األساس على ما تحققھ من تقدم علمي وتكنولوجي وصناعي، وأن المنافسة في ظل األسواق العالمیة ھو 

لمن لھ القدرة على امتالك اإلمكانیات العلمیة والتكنولوجیة المتطورة، وبالتالي فإن تكییفھا مع متطلبات 

میة، یكون من خالل اإلبداع واالبتكار والتطویر، وتحویل البحوث التطبیقیة إلى منتجات األسواق العال

  .منافسة ومرنة التسویق في األسواق العالمیة

الخاص ومؤسسات البحث العلمي  بین القطاع بتوسع عالقة التعاون اھتمام معظم الدولوعلى غرار 

مركز البحوث ودراسات مع جامعة تعز ممثلة بق سعت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وبالتنسی

بین القطاع الخاص  ورشة الشراكة المجتمعیة التي تھدف إلى إبراز آلیات الشراكة والتعاون بإقامةالجدوى 
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وتطبیقھا في القطاعات اإلنتاجیة الصناعیة ومؤسسات البحث العلمي في مجال التنمیة التكنولوجیة، 

عمل الأوراق مجموعة من وتناولت ھذه الورشة مناقشة ،وغیرھا ،الصحةوالزراعیة والمیاه والطاقة و

على أھمیة مشاركة ودور  تالمحاور المقررة في الورشة، حیث ركز كافة متخصصة شملتالعلمیة ال

 جدید وعلى أساس القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الصناعیة والتكنولوجیة من منظور اقتصادي واجتماعي

مؤسسات البحث العلمي  معالجة المعوقات التي تعرقل مشاركة القطاع الخاص للقیام بشراكة فاعلة مع

  .بجامعة تعز 

  
  أشكال التعاون بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي بالجامعة: المحور الثالث 

كن واضحة المعالم ، ان اشكال وصور التعاون بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي بالجامعة  لم ت
حیث ظلت جامعة تعز مقیدة بسیاسات علمیة محددة االھداف واآللیات ، والتي یرجع السبب فیھا إلى 

اھتمامھا بالبحوث المعرفیة االنسانیة ولم یكن التوسع بالبحوث التطبیقیة العلمیة التي تعزز من مبدأ الشراكة 
  .بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي 

الرغم من تدھور العالقة بین اطراف الشراكة ، اال ان واقع ھذه العالقة التكاملیة في سیاق اھتمام وعلى 
دول العالم بإقامة عالقة الشراكة دفعت مؤسسات البحث العلمي بالجامعة إلقامة الورش العلمیة ، والتي 

مرًا حتمیًا لتتحول إلى تكشف عن وجود بوادر خیر وأمل في محاولة توسیع عالقة التعاون الذي اصبح أ
شراكة تتداخل فیھا المصالح بین اطراف الشراكة لتأسیس صندوق دعم البحث العلمي ، والذي سینصب 

مھامھ ودورة في تطویر عالقة الشراكة لدعم البحوث العلمیة، وبما یكفل خدمة المجتمع في التنمیة 
  .والتطویر التكنلوجي 

  .بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي  وفي ھذا السیاق سأوجز اشكال التعاون

  )٥(:اآلتيدوره في تعزیز عالقتھ مع الجامعة وذلك على النحو ضرورة قیام القطاع الخاص ب-١
تزوید الجامعة بالمعلومات المطلوبة عن احتیاجات القطاع الخاص من الكوادر البشریة المؤھلة .أ 

.من االستشارات والبحوث العلمیة  ماتحتاجھ إلىوالمھارات المطلوبة منھا ، باإلضافة 
نسبة  أساسالمساھمة في تمویل البحوث العلمیة للجامعة من قبل شركات القطاع الخاص وذلك على .ب 

  . األبحاثالتمویل لتلك 
 واإلمكاناتالمساھمة في تجھیز المعامل والورش والمراكز البحثیة باألجھزة والمعدات والبرامج .ج 

  .حثیة الالزمة لتقدیم الخدمات الب
  .دعم وتمویل مشاریع التخرج لطالب الدراسة الجامعیة والدراسات العلیا.د 
  .الطالبیة للمبدعین والمبتكرین في الجامعة  األنشطةدعم ورعایة بعض .ه 
المشاركة والرعایة الفعالة  للمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقام في الجامعة لتطویر .و 

  .الخدمات البحثیة مع القطاع الخاص 
  .المساھمة في إنشاء وتجھیز بعض الكلیات والمراكز العلمیة في الجامعة -ز
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توفیر وتسھیل برامج التدریب العلمي لطالب الجامعة في شركات القطاع الخاص وفق النظام -ح
  .وضوابط اتفاقیة الشراكة

إنشاء تقدیم الدعم الفعال من قبل القطاع الخاص ألنشطة البحث العلمي والتطویر بالجامعة ك"-٢
المعملیة ذات  األجھزةتوفیر -ز للمشاریع البحثیةئتخصیص جوا –وتطویر مراكز البحوث العلمیة 

  .الجودة التقنیة 
قاعدة معلومات عن الكلیات والمراكز البحثیة ، خاصة في الجھات المحلیة التي یتوفر بھا  إنشاء-٣

  )٦.( "كات القطاع الخاص، وربطھا بشر وإمكاناتھاومجاالتھا  أعمالھامراكز بحوث وتحدید 
صندوق لدعم البحث العلمي على غرار صنادیق التنمیة المتخصصة ، لدعم مشاریع البحوث  إنشاء-٤

  .التطبیقیة القائمة على المعرفة التكنولوجیة ، لصالح شركات القطاع الخاص

ص اشكاًال متعدده ، انھ قد تأخذ عالقة الشراكھ بین مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخا: ومن نافلة القول

تكون بشكل اتفاقیة عقود شراكة یقدمھا طرف  تكون بشكل مشاریع مشتركھ مادیة وبشریا ، ومنھا ما منھا ما

لآلخر ، ومنھا ماتكون بشكل تحالفات استراتیجیة بحیث یتقاسم الطرفان المكاسب الناجمة عن التعاون 

  .وتبادل الخبراء بین القطاع الخاص والجامعة 

إن توسیع قنوات االتصال والتنسیق والتعاون یبسط للمؤسسات البحث العلمي استخدام اتفاقیة عقود  لذلك ف

الشراكة مع االطراف المتعددة عن طریق مراكز البحوث العلمیة في الجامعة ، والتي تعمل على تطویر 

للحصول على الدعم خطط المشاریع البحثیة بالتنسیق مع ممثلي القطاع الخاص في مجلس ادارتھا ، وذلك 

المالي المطلوب ، واما ان تكون عن طریق مراكز البحوث المشتركھ والتي تعمل على وضع نماذج العمل 

المشترك مابین القطاع العام والقطاع الخاص ، بحیث یتم انشاء ھذه المراكز مناصفة بین الجامعة والقطاع 

ثلین من القطاع الخاص ، وذلك في إطار الخاص ، وتضم في مجلس إدارتھا اساتذة في الجامعات ومم

الھیكل االداري للمركز الذي یحدد متطلبات واحتیاجات القطاع االنتاجي ، وعلى اساس االھتمام بالبحوث 

  .التطبیقیة العلمیة القائمة على المعرفھ التكنلوجیة التي تعالج مشكالت قطاع االنتاج الحدیث

  

  :بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي بالجامعة تعاونالمن  المتوقعةاآلثار : المحور الرابع

نظرًا الرتباط البحوث التطبیقیة العلمیة الى حد كبیر بقطاع المال واالعمال واالنتاج ، فإن العدید من 

المفاھیم العلمیة للشراكة في مجال البحث العلمي اثبتت ان االستثمار الطویل في البحوث العلمیة ، وخاصة 

التكنلوجیة یعد حافزًا ونفعًا مھمًا على جمیع اطراف الشراكة ، وكأداة لتحسین جودة البحث العلمي  في مجال

متى ما توفر لھ التمویل المادي ، وھذا ما أكدت أھمیتھ المفاوضات في اوساط الشركات العالمیة ، والتي 

التطبیقیة العلمیة ، لالستفادة  تعلل بدورھا اھمیة ودعم مؤسسات التمویل في الدول المتقدمة لھذه البحوث

  .منھا في االستثمار في مجال الصناعات التصدیریة الى االسواق العالمیة 
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ومن ھذا المنطلق تبرز اھمیة االثار المتوقعة للتعاون بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي ، 

ھا بین اطراف الشراكة ، وبما یكفل وكشریك في دفع عجلة البحوث التطبیقیة العلمیة لنقل التكنلوجیة وتوطین

االستفادة من نتائج ھذه البحوث العلیمة التي تتوالھا مؤسسات البحث العلمي بالجامعة لتطویر االھداف 

  .التجاریة والصناعیة وتنافسھا في االسواق العالمیة 

  .لعلمي بالجامعة وعلى ھذا االساس سأوضح االثار المتوقعة للتعاون بین القطاع الخاص ومؤسسات البحث ا

خالل وضع سیاسات وتشریعات قانونیة ومن  ،في مجال التكنولوجیالالستثمار تھیئة المناخ المالئم ".١

.واإلبداع واالبتكار والتطویرلالستثمار في مجال األبحاث العلمیة  تحفز القطاع الخاص

احثین والطالب في عملیة بما یكفل تشجیع الب ،العلمي اإلجراءات إلصالح نظم التعلیم والبحث اتخاذ.٢

.البحث واإلبداع واالبتكار سواء في المرحلة الجامعیة أو مرحلة الدراسات العلیا

ھا مع أطراف نیطوتوتحسین القدرات التفاوضیة مع الشركات العالمیة لنقل وتنمیة التكنولوجیة .٣

)٧(. "الشراكة المجتمعیة

ولوجیة وتطویر مفھومھا الشامل والمنظم في تفعیل استراتیجیة األبحاث العلمیة في مجال التكن".٤

.جامعة تعز، للوصول إلى تحقیق أھداف التنمیة التكنولوجیة

مشاركة القطاع الخاص لتدعم مشاریع األبحاث العلمیة التطبیقیة، بما یلبي احتیاجاتھ في تحقیق -٥

.األھداف التجاریة والصناعیة على المستویین الوطني والدولي

خاصة في  ،اكبة المعاییر الدولیة لضمان الجودة وإجراءات االعتماد األكادیميالعمل على مو-٦

.بشكل عام األبحاث العلمیةتطویر مناھج العلوم التكنولوجیة أو في مجال 

وزارة التعلیم العالي لتمویلصندوقدعمالبحثالعلمیوبالمشاركةمعتشجیع رجال المال واألعمال  -٧

)٨(."ذات العالقة بذلك لجھات المختصةوالبحث العلمي وا

  

القول ان جامعة تعز تعاني من ازمات مالیة وماترصدة بعض المنظمات الحكومیة والخاصھ  نافلةومن 

ي یجب ان یتم االنفاق علیة الیكاد یتجاوز میزانیات التشغیل ، وال مكان فیھا لشيء اسمة البحث العلمي الذ

شاف الطرق الفعالة لتطویر البحوث التطبیقیة العلمیة ضخمة ، حتى یتمكن الباحثون فیھا من اكت بمبالغ

القائمة على المعرفة التكنلوجیة ، وعلى اساس المنھجیة العلمیة في وضع الخطط والبرامج ولیس على 

فالحقیقة الموضوعیة تؤكد انھ مامن سبب في عرقلة البحوث التطبیقیة العلمیة . اساس االجتھادات العشوائیة 

في جامعة تعز ترجع الى غیاب االستراتیجیات والخطط الفعالة ، فضًال عن ضئالة  وتراجعھا المستمر

                                                          
٧
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االمكانیات المادیة ، وال یغفل على احد ان ادخال نظم االصالحات في التعلیم والبحث العلمي یتطلب وقتًا 

ر المستقبلي وما طویًال العداد الكوادر البشریة المؤھلة اكادیمیًا ، والذین سیوكل الیھم امر اعداد التصو

تحتاج الیة الجامعة من خطط وبرامج قابلة للتنفیذ ، وقادرة على نقل وعبور الجامعة الى بر االمان في 

  .المستقبل في ظل النھضة والتقدم العلمي والتكنلوجي المنشود 

  

  :التوصیــــــــــات

في عملیة االنتاج الحدیث ، االستفادة من البحوث التطبیقیة العلمیة التي اصبحت تلعب دورًا مھمًا -١

بحوث علمیة تقوم على التنمیة التكنلوجیة ، التي اصبح فیھا االنسان مفتاح لإلبداع وباعتبارھا 

.واالبتكار والتطویر ، وبالتالي حققت ھذه التنمیة التكنلوجیة القیمة المضافة لإلنتاج الحدیث 

في مجال التطبیق التكنلوجي ، الذي یندمج مع  التعاون مع البحوث التطبیقیة العلمیة بمفھومھا الجدید-٢

مخرجات كافة العلوم االساسیة ، ویجعل الفارق ضئیًال بین البحوث التطبیقیة العلمیة المتولدة عنھا 

.وتطبیقھا 

االھتمام بالمتغیرات االقتصادیة والدولیة التي اصبحت تشكل تحدیًا لكافة دول العالم نظرًا للتنمیة -٣

تمرة ، التي اسھمت في تطویر المجتمعات وتنامت اھمیتھا ودورھا مع تحول العالم التكنلوجیة المس

الى عصر التقدم التكنلوجي ، والتي انتھت فیھا األیدیولوجیات وظھرت فیھ المعرفة التكنلوجیة 

.وتقاربت المسافة بینھا وبین التطبیق الفعلي لھا في مجال التنمیة التكنلوجیة على ارض الواقع

وتقنیاتھ العلمیة  آلیاتھادة من عملیة التنمیة والتطویر التكنلوجي الذي اخذ یتحول في تطبیق االستف-٤

.والمعلوماتیة في كثیر من المشاریع الصناعیة والبرامج التنمویة المختلفة

تشخیص القضایا االستراتیجیة للقطاع الخاص بما یواكب المستجدات والتطورات على المستوى -٥

لب من دراسة المخططات التفصیلیة لحاضنة االعمال والجداول الزمنیة للقطاع العالمي وبما یتط

الخاص ، وبغرض تحقیق التنمیة التكنلوجیة باعتبارھا الفاصل بین المجتمعات المختلفة في العالم ، 

والشغل الشاغل للمسؤولین والفاعلین في مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص ، اللذان یھمھما 

.كیل مجتمع التكنلوجیة في مسیرتھ نحو التطور والنماء والرخاء اعادة تش
  :الھوامش والمصادر 

أسامة بن صادق طیب وآخرون نحو مجتمع المعرفة سلسلة دراسات لمعھد البحوث / د.أ-١
واالستشارات جامعة الملك عبد العزیز اإلصدار الخامس الشراكة بین القطاع الخاص 

  ١١ھـ ص ١٤٢٦والجامعات في األبحاث طبعة 
أحمد فاضلي وآخرون آلیات تطبیق معاییر الجودة في مجال البحث العلمي على ضوء نظام / د-٢

  ٧ص. م٢٠١٣سجما جامعة الزیتونة األردنیة لعام  ٦
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أسامة بن صادق الطیب الشراكة بین القطاع /د.ا-٣
  .١٢الخاص والجامعات في األبحاث مرجع سابق ص 

  ٩ص.ثیة في الجزائر آلیات والعوائق جامعة ورقلةغنیة سلیقم وآخرون السیاسة البح/ د- ٤
أبو ُعرابي أنباء مؤتمر اتحاد الجامعات العربیة لدور القطاع الخاص في التنمیة التكنولوجیة /د-٥

  ١ص.م٢٠١٢/مایو/١٣المغرب 
  ٢ص.أنباء مؤتمر اتحاد الجامعات العربیة لدور القطاع الخاص في التنمیة  مرجع سابق -٦
ریري المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن جودة التعلیم العالي نحو تحقیق خالد حسن على الح/ د-٧

م الكتاب الثاني دار جامعة عدن للطباعة والنشر ٢٠١٠اكتوبر ١٣-١١التنمیة المستدامة 
  ١١ص.

الكتاب المستدامة  التنمیة تحقیق نحو العالي التعلیم جودة عدن لجامعة الرابع العلمي المؤتمر-٨

١٣صجع سابق مر ،م٢٠١٠الثاني 


