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 سبل تفعيل الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص

 العربية السعوديةباململكة  ودورها يف التنمية اإلدارية

 :ملخص البحث

يتناول هذا البحث موضوع الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص كنموذج لرشاكة 
القطاع العام مع القطاع الخاص، وركزت املشكلة الرئيسة للبحث عىل كيفية تنمية 
 وتعزيز هذه الرشاكة واالستفادة منها يف تحقيق التنمية اإلدارية يف القطاع الحكومي،
وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العرص وتلبي احتياجات املجتمع 
ومتطلبات سوق العمل ، وض�ن تحمل القطاع الخاص ملسؤوليته تجاه مخرجات التعلم، 
ك� تضمنت الدراسة طبيعة وأشكال الرشاكة، ومعوقات وتحديات تعزيز الرشاكة ب� 

اكة الناجحة للدول ذات السبق يف الجامعات والقطاع الخاص، وبعض �اذج الرش 
الرشاكات ب� القطاع� العام والخاص، مع عرض �وذج للرشكة السعودية للصناعات 

 التعدينية (سابك).

إن األنظمة والقوان� االقتصادية واالستث�رية تقادمت ومل تعد مالمئة للتطورات 
ىض عليها نحو أربعة عقود والتغ�ات املصاحبة ملناخ االقتصاد الداخيل والخارجي، إذ م

من الزمن، ويف ظل التنظيم الحكومي الجديد وسياسية التحول والتنوع االقتصادي فمن 
األهمية مبكان تطوير وتحديث كافة األنظمة والقوان� مبا يتوافق مع تحرض وتطور 
املجتمع ومتطلبات املنافسة االقتصادية، ويف مقدمتها قوان� التجارة واالقتصاد 

تث�ر، وترشيعات الرشاكة والتكامل والتعاون ب� القطاع� العام والخاص يف إطار واالس
تطوير األنظمة والقوان� وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة باملساءلة والشفافية ومكافحة 
الفساد وح�ية النزاهة، وتوضيح مصفوفة تقييم املخاطر واألحداث التي قد تؤثر تأث�اً 

 .املسار األساس لعملية الرشاكة والتكاملمادياً ملموساً عىل 

 لرجال الجامعات يف العلمية الكرايس فكرة يف وأهم ما توصلت إليه الدراسة التوسع
 محددة، مع رضورة اقرتاح أساليب متنوعة للرشاكة رشوط وفق األع�ل واملؤسسات

 األساليب من البحثية الفائدة، ك� أن فكرة العقود تبادل مبدأ إىل تستند التي الفعلية
 لدعم معاً  الرشكات من عدد تجمع نحو التوجه عىل الرشاكة، والرتكيز تحقيق يف الناجحة

، والتسويق الفعال لربامج وخدمات الجامعات، وقيام الجامعات يف أبحاث علمية
 ، وإقامةمنظ�ت األع�ل بدعم ورعاية بعض األنشطة الطالبية واملبدع� يف الجامعات

 ب� مالئم للرشاكة والتميز لخلق مناخ االبتكار ومراكز  التقنيةو  البحوث حدائق
والقطاع الخاص، ومن ثم املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية اإلدارية مع  الجامعات

 والجامعات القطاع الخاص ب� العالقة لضبط الالزمة املنظمة والقواعد الترشيعات تطوير
، ويحدد دور كل رشيك يف التنمية، ك� اقرتح بينه� املشرتكة البحث سياسة وضع يف
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الباحث إطار لسبل تعزيز الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص ودورها يف التنمية 
 اإلدارية.

واعتمد الباحث املنهج الوصفي التحلييل يف تناول موضوع البحث من خالل جمع أكرب 
البحث وتحليلها واستخالص قدر ممكن من البيانات املنشورة املتعلقة مبشكلة وأهداف 

نتائج وتوصيات تسهم يف معالجة مشكلة البحث واإلجابة عىل تساؤالته وتحقيق أهدافه، 
باإلضافة إىل استعراض �اذج تطبيقية ناجحة لبعض الدول التي لها السبق يف الرشاكة مع 
القطاع الخاص لالستفادة من هذه التجارب يف تعزيز سبل الرشاكة ب� الجامعات 

لحكومية السعودية ومنظ�ت القطاع الخاص، وتوصل البحث إىل العديد من النتائج ا
التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظ�ت األع�ل إىل إقامة عالقة رشاكة فعالة تسهم يف 
تطوير أداء منظ�ت األع�ل وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات وتحقيق الجودة 

خلص البحث إىل مجموعة من التوصيات التي �كن  املطلوبة يف برامجها ومخرجاتها، ك�
 من خاللها تعزيز سبل الرشاكة  ب� الجامعات والقطاع الخاص. 

(الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص، سبل تفعيل  key wordsالكل�ت املفتاحية: 
الرشاكة، ارتباط برامج الجامعات مبتطلبات سوق العمل، مخرجات التعلم، الرشاكة 

 تمعية يف مجال البحث العلمي، التنمية اإلدارية).املج
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 املبحث األول: منهجية البحث

  :املقـــــدمة

حظي موضوع الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص باهت�م كب� من قبل الحكومات 
بعد أن اتضح أن عملية   واملجتمعات واملراكز البحثية بالجامعات يف مختلف أنحاء العامل

التنمية االقتصادية واالجت�عية تعتمد عىل حشد وجمع كافة إمكانات املجتمع مبا فيها 
ت سواء يف القطاع العام أو الخاص لتشارك يف تنظي�ت من طاقات وموارد وخربا

مؤسسية تتوىل إنشاء وتشغيل املشاريع مبختلف أنواعها، وتعد الرشاكة ب� القطاع العام 
والخاص آلية عمل تهدف لحل املشكالت املعقدة أو تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة 

وإ�ا االستفادة القصوى من  بكفاءة وفاعلية والتي ال �كن تنفيذها من قبل طرف واحد
ميزات كل قطاع للعمل معاً، باإلضافة إىل أن الرشاكة يجب أن تنطلق من قناعة الرشكاء 
للعمل معاً برؤية مشرتكة من خالل عالقة قانونية منظمة وواضحة أساسها املصداقية 

لك من والثقة ب� الرشكاء والتفاوض املستمر يف عملية اتخاذ القرار وما يرتتب عىل ذ
اتفاقيات تتكامل مبوجبها األدوار وتتضح من خاللها املسؤوليات ويلتزم كل رشيك تجاه 

 )٣، ص٢٠٠٩اآلخر نحو تحقيق هدف عام ومنفعة متبادلة.( دكروري ، محمد متويل ،

إن موضوع الرشاكة مع القطاع الخاص مازال يف املراحل األوىل لوضع مبادئ وقواعد 
ونظم تحكم وتنظم أشكال الرشاكات املتنوعة ب� القطاع� العام والخاص بحيث تشمل 
كافة القطاعات االقتصادية واالجت�عية، فالبد من ضبط املفاهيم  واملبادئ واملعاي� 

يف قواعد وأطر محددة ، ك� أن مسألة الرشاكة  ب� وتصنيفها وبلورتها لوضعها 
الجامعات والقطاع الخاص برزت بشكل تدريجي يف إطار توجهات الدول والحكومات 
نحو إصالح نظم التعليم العايل كإسرتاتيجية لتحس� عملية التدريس واألنشطة البحثية 

املوارد العامة للتعليم  وربط الجامعات بعمليات التنمية والتطوير يف املجتمع، وذلك أن
العايل قد انخفضت خالل السنوات األخ�ة بسبب حركة التوسع يف التعليم العايل، 
وحدوث بعض األزمات االقتصادية، وتغي� األولويات االجت�عية ب� القطاعات وداخل 

 )Vigdor. Et) ، al. ،2000 ،Hughes ، 2006قطاع التعليم ذاته. 

 مشكلة البحث:-١

عديد من الدول املتقدمة بخطى متسارعة نحو تعزيز الرشاكة ب� القطاع سارت ال
الخاص والجامعات، تبلورت هذه الخطى يف إنشاء مراكز تقنية متطورة تعرف مبراكز 

للتقنية؛ وذلك من أجل إيجاد قنوات لربط  التميز، فضال ًعن تأسيس حاضنات األع�ل
مل تبد العديد من الدول النامية  القطاع الخاص بالجامعات، عىل العكس من ذلك،

اهت�ماً كب�اً تجاه خلق رشاكة فاعلة ب� الجامعات والقطاع الخاص، رغم الحاجة املاسة 
 )٢، ص٢٠١٠لهذه الرشاكة ملا توفره من فوائد لكال الطرف�. (الحريري، خالد حسن، 
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زيز هذه ومن هذا املنطلق فإن مشكلة البحث الرئيسية تركز عىل كيفية تنمية وتع
الرشاكة واالستفادة منها يف تطوير األداء األكاد�ي والبحث العلمي يف الجامعات وبهدف 
تحقيق التنمية اإلدارية يف الدولة، وتحمل القطاع الخاص ملسؤوليته تجاه مخرجات 
التعلم، وتأسيساً عىل ما سبق فإنه وفقاً ملشكلة البحث الرئيسية يحاول البحث اإلجابة 

الرئييس للبحث وهو: كيف �كن تفعيل سبل الرشاكة ب� الجامعات  لعىل التساؤ 
ومنظ�ت القطاع الخاص لتحقيق التنمية اإلدارية باململكة ويتفرع من هذا التساؤل 

 الرئييس التساؤالت الفرعية التالية:

 ما طبيعة وأشكال الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص؟ -
 زيز هذه الرشاكة لكال الطرف�؟ما هي أبرز جوانب االستفادة من تع -
 ما هي أبرز معوقات أو تحديات تعزيز الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص؟ -
كيف �كن تفعيل وتعزيز عالقة الرشاكة والتعاون ب� الجامعات السعودية  -

 والقطاع الخاص لتحقيق الفائدة للطرف�؟
دوره يف مخرجات كيف �كن أن تسهم هذه الرشاكة يف تحمل القطاع الخاص ل -

 التعلم؟
 هل هناك �اذج رشاكة ناجحة ب� الجامعات والقطاع الخاص؟ -

 أهداف البحث:-٢

إن الهدف األسايس لهذه الدراسة هو بحث السبل والوسائل املناسبة إلقامة وتأسيس 
عالقة رشاكة حقيقية مع القطاع الخاص مع التطبيق عىل قطاع التعليم العايل بالسعودية، 

الدور الذي �كن أن تسهم به هذه الرشاكة يف دعم وتوف� متطلبات النهوض وتحديد 
 بقطاع التعليم العايل يف الجامعات السعودية، وذلك من خالل:

 تحديد طبيعة وأهمية ومجاالت الرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع الخاص.-أ

والقطاع الخاص لكال تحديد جوانب االستفادة من تعزيز الرشاكة ب� الجامعات -ب
 الطرف�، ودورها يف التنمية اإلدارية.

التعرف عىل أبرز التحديات أو املشاكل واملعوقات التي تعوق إقامة رشاكة فعالة -ج
 ب� القطاع الخاص والجامعات الحكومية يف اململكة العربية السعودية.

يف بعض عرض تجارب ناجحة لرشاكات ناجحة ب� الجامعات والقطاع الخاص -د
 الدول التي لها السبق يف ذلك لالستفادة منها.

اقرتاح وسائل وخطوات فعالة لتحقيق عالقة رشاكة فعالة ب� الجامعات -هـ
ومنظ�ت القطاع الخاص يف اململكة العربية السعودية للمساهمة يف تحقيق 

 أهداف التنمية اإلدارية.
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 أهمية البحث:-٣

ة الكب�ة للرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع تنبع أهمية هذا البحث من األهمي
الخاص ودورها يف تحقيق التنمية اإلدارية باململكة العربية السعودية، خاصة يف ظل 

 سياسة التحول والتنوع االقتصادي، �كن حرص أهمية البحث بالنقاط التالية : 

بية إىل الكتابة تبقى الحاجة رضورية وقامئة يف بلد الحرم� الرشيف� وأمتنا العر  )أ
يف هذا املوضوع من جهة، ومن جهة أخرى فإنه �كن أن يكون االختالف يف 

 عرض املادة العلمية أساس الفائدة املرجوة.

ج) يعد موضوع الرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع الخاص مطلباً وطنياً بسبب 
طرة التي تجذب أهميته ودوره يف تحقيق عملية التنمية اإلدارية وباعتباره القا

 باقي أوجه التطور والتنمية يف املجاالت األخرى.

د) أثبتت تجـارب األمم املتقدمة اقتصادياً وصناعياً أهمية توظيف نتائـج البحث 
العلمي يف التنمية االقتصادية واالجت�عية، لذا فإن أهمية هذه الدراسة تأيت من 

عات والقطاع الخاص تؤيت مثارها أهمية بناء وتعزيز عالقة رشاكة فعالة ب� الجام
 لكال الطرف�، وتحقق التقدم والنهوض االقتصادي للمجتمع.

هـ) حاجة الجامعات اليوم إىل تنمية مصادر متويل أخرى وذلك يف ظل محدودية 
التمويل الحكومي لهذه الجامعات وعدم كفايته لتعزيز أدائها األكاد�ي وتطوير 

بحث العلمي، و�كن أن يلعب القطاع الخاص بنيتها التحتية وتفعيل نشاط ال
دوراً مه�ً يف هذا االتجاه إذا ما تم تعزيز وتطوير عالقة رشاكة فعالة بينه وب� 

 الجامعات.

و) تحديد املعوقات أو التحديات التي تحول دون نسج روابط مثمرة وهادفة ب� 
رشاكة فعالة  الجامعات والقطاع الخاص واقرتاح أساليب للتغلب عليها، وتحقيق

 بينه�.

ز) الوقوف عىل مزايا الرشاكة مع القطاع الخاص ومحاولة االستفادة منها ومعرفة 
 متطلبات نجاح هذه الرشاكة وتحولها من مجرد تعاون إىل رشاكة حقيقية.

ح) تجهيز البيئة القانونية وإجراء اإلصالحات املالية واملحاسبية يف ظل التحول 
الرشاكة مع القطاع الخاص، وتواكب الورقة البحثية برنامج االقتصادي والتوسع يف 

التحول الوطني الذي يتبناه مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ويبحث أفضل 
السبل الكفيلة بتحقيق الرشاكات الناجحة ب� القطاع� العام والخاص لتنويع 

 االقتصاد الوطني.

 )٢، ص٢٠١٠لد حسن، )، (الحريري، خا٤-٣، ص٢٠٠٩(عزمي، إ�ان أحمد، 
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 منهجية البحث:-٤

 Analytical Descriptiveتعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل 
Approach   ملوضوع الدراسة، وهذا املنهج معمول به يف كث� من البحوث والدراسات

خاصة تلك التي تتناول ظواهر اجت�عية تتعلق بامل�رسات اليومية، حيث تم إجراء 
مسح مكتبي لكل ماله عالقة مبوضوع الدراسة يف الدوريات واملجالت العلمية املتخصصة، 

عتمد الباحث عىل أبحاث ودراسات ومنشورات باإلضافة إىل املنهج االستقرايئ حيث ا
حكومية، إضافة إىل الدراسات لدى الجهات ذات الرشاكة باالقتصاد والتنمية، ك� استخدم 
الباحث املنهج اإلحصايئ وذلك يف ذكر بعض اإلحصائيات الرضورية حول واقع البحث 

معلومات واالطالع  العلمي وحجم اإلنفاق، مع االستعانة بشبكة اإلنرتنت يف الحصول عىل
عىل �اذج وتجارب عاملية وعربية ناجحة للعالقات ب� الجامعات والقطاع الخاص تتصل 
مبوضوع البحث، هذه الن�ذج والتجارب تم تحليلها ومناقشتها وعرضها بطريقة علمية 

 مرتابطة ومبا يخدم أهداف الدراسة .

 خطة البحث:-٥

 البحث عىل النحو التايل:وفقاً ألهداف وتساؤالت البحث تم تقسيم 

: منهجية البحث ويتضمن عرضاً ملشكلة وتساؤالت البحث وأهدافه املبحث األول
 وأهميته ومنهجية وحدود وخطة البحث.

: اإلطار العام للرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع الخاص ويتناول املبحث الثا�
القطاع العام والقطاع مفهوم وطبيعة، ومربرات، وأنواع، وأهمية الرشاكة ب� 

 الخاص عموماً وب� الجامعات والقطاع الخاص بصفة خاصة وجوانب اإلفادة.

: ويتناول اإلطار املقرتح لسبل تعزيز الرشاكة ب� الجامعات والقطاع املبحث الثالث
من الوقوف عىل واقع وإمكانيات الرشاكة  الخاص ودورها يف التنمية اإلدارية

والقطاع الخاص، والوقوف عىل واقع متويل البحث العلمي  الحالية ب� الجامعات
يف العامل العريب واألجنبي، ودراسة الفرص والتحديات يف ظل بيئة الرشاكة الجديدة، 
وتحديات ومعوقات تعزيز الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص، ومتطلبات 

امعات والقطاع الرشاكة الناجحة مع القطاع الخاص، وسبل تفعيل الرشاكة ب� الج
 الخاص ودورها يف التنمية اإلدارية.

 : بعض التجارب الناجحة يف الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص.املبحث الرابع
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 املبحث الثا�

 اإلطار العام للرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع الخاص

 (املفهوم، األهمية، الطبيعة، املربرات، األنواع)

  املقـــــدمة:

تحقيقاً ألهداف التعليم الجامعي وتحسيناً للواقع االقتصادي ألفراد املجتمع ال بد من 
ارتباط التعليم الجامعي مع سوق العمل وواقع اإلنتاج والدورة االقتصادية، بحيث يكون 
الخريج مواكباً الحتياجات التنمية والنهوض االقتصادي ، ويتجىل هذا االرتباط مبشاركة 

 وضع السياسات واإلسرتاتيجيات للتعليم الجامعي ووضع املناهج قطاع األع�ل يف
التعليمية الجامعية ورضورة تقييم خريجي التعليم الجامعي ومنحهم الوثائق 
والشهادات، وهذا يؤدي إىل تأم� احتياجات سوق العمل من اليد املاهرة املزودة 

ص عمل لخريجي الجامعات بالكفايات الجامعية املهنية والعلمية املناسبة وإيجاد فر 
العربية م� يؤدي إىل الحد من مشكلة البطالة، �كن بلورة األهمية املستخلصة من 
تعزيز الرشاكة ب� القطاع العام والخاص ومنها الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص 
 من خالل مجموعة من املنافع أو الفوائد التي تتحقق للطرف� واملجتمع وذلك عىل النحو

 التايل : 

  تنمية مصادر متويل جديدة للجامعات متكنها من تفعيل أدائها األكاد�ي من خالل
مساهمة القطاع الخاص يف متويل البحث العلمي والتجهيزات واإلنشاءات 
بالجامعات، حيث إن عملية البحث العلمي تتطلب أمواالً باهظة لرشاء التجهيزات 

اإلمكانيات الفنية واملخربية والبرشية، ولتوظيف الباحث� واملواد الالزمة، ولتطوير 
 الرضوري�.

  إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العميل لطالب الجامعات يف منظ�ت األع�ل
م� ينمي مهاراتهم التطبيقية وبالتايل يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل، ومن 

 دارية.ثم تحمل الجامعات لدورها يف تحقيق التنمية اإل 

  ،تعزيز املركز التنافيس للجامعات ومواكبتها للتطورات الحديثة يف مختلف املجاالت
يف ظل ازدحام سوق التعليم العايل بالعديد من الجامعات والكليات املحلية 

 والعربية والدولية.

  تغذية البحث العلمي مبوضوعات مستمدة من الواقع العميل القائم، إذ ال �كن
طور أن يبحث يف مشكالت بعيدة عن واقعه، كأن يبحث مثالً يف لبحث علمي مت

مواضيع مأخوذة من مشكالت تعا� منها دول أو صناعات أخرى، وال متت إىل 
 احتياجات وطنه بصلة. 
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  تطوير الخطط التعليمية والتأهيلية والدراسات العليا يف الجامعات، حيث إن
خاص يف مراحل التنمية كافة، توظيف البحث الجامعي لخدمة منظ�ت القطاع ال

يساعد عىل تطوير الخطط التعليمية واملناهج وفق االحتياجات العملية والعلمية 
القامئة، وذلك من حيث النوعية أو التخصص أو العدد املطلوب، ك� يعمل عىل 

 تأهيل جيل من الخريج� عىل اطالع بواقع العمل املستقبيل ومشكالته.

 ية البرشية واملخربية التوظيف الصحيح، فبدالً من توظيف اإلمكانيات العلم
توظيفها يف الجامعات لدراسة مشكالت نظرية مطروحة يف الكتب أو األبحاث 
املنشورة، أو م� كان قد تعرض لها الباحث أثناء دراسته العليا يف الخارج، فإن 

دي التعاون مع املؤسسات والرشكات الخاصة، لحل مشاكلها وتحس� أدائها، سيؤ 
إىل استغالل هذه اإلمكانيات االستغالل الصحيح يف خدمة التنمية االقتصادية يف 

 البلد.

  تنمية الخربات الفنية الوطنية يف الجامعات ومنظ�ت القطاع الخاص، حيث إن
التعاون ب� الجامعات واملنظ�ت الخاصة لحل املشكالت القامئة لدى تلك 

د�ية الجامعية، عىل احتكاك بالخربات املنظ�ت، يجعل الخربات الفنية األكا
العملية يف هذه املنظ�ت، ك� يحقق للمهندس العامل يف الصناعة الذي انغمس 
يف واقع االستث�ر العميل وسيلة لالتصال بالواقع األكاد�ي، والتطور العلمي، 
واكتساب أحدث املعلومات، فتتكامل هذه الخربات لتعطي النتائج املثىل، 

فائدة مزدوجة عىل الطرف� لتنمية الخربة الوطنية يف الجامعة ويف وتنعكس ال
 الصناعة عىل أسس سليمة وصحيحة.

  االستفادة من نتائج األبحاث التطبيقية املنجزة يف الجامعات واملتعلقة باملجاالت
اإلنتاجية ملنظ�ت القطاع الخاص، واالستفادة منها يف ابتكار منتجات جديدة أو 

 مل جديدة أو تطوير منتجات قامئة.أساليب وطرق ع

  يؤدي التعاون عىل املدى البعيد إىل التقليل من االعت�د عىل التقنية األجنبية
 املستوردة وتقليل النفقات وزيادة املردود االقتصادي للقطاع الخاص.

 .توزيع املخاطر الناجمة عن إقامة املشاريع ب� أكرث من طرف هم أطراف الرشاكة 

 الخدمة أو املحافظة عىل املستوى املوجود وذلك لتحقيق عائد  تحس� مستوى
 إضايف مل يتحقق بالطرق التقليدية.

  الرسعة يف التنفيذ حسب املواصفات وبأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق املنفعة
 االقتصادية املطلوبة.
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  االستفادة م� �تلكه القطاع الخاص مـن املعرفة والخربة يف إدارة املشاريع التي
يعد عنرص الوقت حاس�ً فيها وتقليل املدد الزمنية الالزمة لتنفيذها وبالتايل 

 تحس� موقف اإلدارة العامة.

  خلق بيئة عمل ديناميكية للتغي� داخل الب�وقراطيات الحكومية املحصنة وتسمح
الرشاكة للحكومات بتنفيذ التغي� دون التأث� يف أع�لها الحقيقية املتعلقة بتطوير 

 سياسة االجت�عية والتوجه املستقبيل وإدارة تقييم الخدمات.ال

  تحول دور الدولة ليكون للمحافظة عىل استقرار االقتصاد الوطني، وتبني سياسة
التخصيص، إعادة هيكلة األجهزة الحكومية، جذب االستث�رات املحلية واألجنبية، 

ارصة، إصدار األنظمة تشجيع مشاركة القطاع الخاص، االستفادة من التقنيات املع
 واللوائح، توف� فرص العمل ومحاربة البطالة.

 إىل أسواق كانت  الرشاكة ال تفتح حيزاً اقتصادياً لدخول الرشكات الكب�ة فقط
مستبعدة منها أو غ� مستقرة، بل تتيح أيضاً ذلك للرشكات الصغ�ة واملتوسطة 

من  %٤الخاص تبلغ حوايل  فمنذ حوايل أربع� عاماً كانت نسبة الرشاكة للقطاع
 Hughes. (%٥٨الناتج املحىل اإلج�يل، زادت هذه النسبة لتصل حالياً حوايل 

 ) ٢٠٠٧)، (الرتيك وأبو العالء،٢٠٠٦)، (الريس ،2006

وم� سبق نجد أهمية الرشاكة ب� القطاع العام والخاص، لذا سنهتم يف هذا املبحث 
 تطلبات نجاحها، وأنواعها ومزاياها وذلك ك� ييل:  بإلقاء الضوء عىل تعريفها وطبيعتها وم

 أوالً: تعريف الرشاكة ب� القطاع العام والخاص. 

تعنى "انخراط كافة أطراف التنمية  PPPأو  Public -Private Partnershipالرشاكة 
يف عمليات تفاوضية لالتفاق عىل توزيع كفء للموارد، ك� تعد مبثابة عالقة طويلة 

الجهات اإلدارية بالدولة والقطاع الخاص تهدف إىل قيام القطاع الخاص بتقديم  األجل ب�
خدمات أو تنفيذ مرشوعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها وذلك دون اإلخالل 
بدور الحكومة يف التنظيم ووضع املعاي� ونظم الرقابة واإلرشاف وذلك من خالل نظام 

 ) ٤، ص٢٠٠٩روري، محمد متويل، جديد للتعاقد وتقديم الخدمة". (دك

يتب� من التعريف أن مفهوم الرشاكة مفهوم متطور، متعدد األوجه، ذو أهمية 
متزايدة، وهو مرتبط بأبعاد عديدة يربز منها البعد اإلداري والتنظيمي والتعاو� 
 واالقتصادي واالجت�عي والقانو� واملحاسبي، واملفهوم اإلجرايئ للرشاكة ب� الجامعات

والقطاع الخاص هو: "العالقة ب� الجامعات والقطاع الخاص في� يتعلق بالبحث العلمي 
وتطبيقاته، وتنمية مخرجات التعلم .... إلخ من خالل مبادرة ج�عية ومنفعة لكال 
الطرف� وللمجتمع عموماً، وال تتوقف عند حد التنسيق والتنظيم بل تتسع لتشمل الثقة 

 )١٤، ص٢٠٠٨ات العالقة ". (الثنيان، والرتابط ب� األطراف ذ
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 ثانياً: طبيعة الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص يف ظل اختالف األهداف واملعاي�.

تقوم الرشاكة  ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع الخاص عىل أساس التعاون والرشاكة 
فالجامعات  ب� الطرف� يف عدة مجاالت لتحقيق منافع وفوائد متعددة لكال الطرف�،

تسعى للحصول عىل دعم مايل ومادي من هذه املنظ�ت يساعدها يف تطوير أدائها 
وض�ن جودة مخرجاتها من برامج وبحوث ودراسات وكوادر برشية متخصصة يف 
مختلف املجاالت، والتي تعد بدورها جزءاً أساسياً من مدخالت منظ�ت األع�ل مبا 

ها وجودة منتجاتها وخدماتها، وتعزز من مركزها يساهم يف تطوير وتحس� مستوى أدائ
التنافيس يف السوق، وهو ما دفع العديد من منظ�ت األع�ل إىل الدخول واالستث�ر يف 
قطاع التعليم العايل أو فتح مراكز ومعاهد خاصة تابعة لها للتأهيل والتدريب والحصول 

ة املتخصصة، بعد أن وجدت هذه عىل ما يالئم احتياجاتها ومتطلباتها من الكوادر البرشي
املؤسسات أن مخرجات العديد من مؤسسات التعليم العايل ال ترقى إىل مستوى تطلعاتها 

  Hughesومتطلباتها الحالية واملستقبلية من البحوث واالستشارات والكوادر البرشية.(
2006 ( 

الخاص،  بالرغم من وجود اختالف ب� أهداف وتوجهات كالً من الجامعات والقطاع
إال أن هناك رضورة حتمية للرشاكة بينه�، حيث ترتكز أهداف الجامعات يف العمل عىل 
تحقيق اكتشافات ومعرفة جديدة وتنمية طرق مالية لتمويل البحوث العلمية يف األجل 
الطويل ونرش هذه األبحاث واالستفادة من نتائجها يف املجتمع بين� ترتكز أهداف القطاع 

يام بتطبيقات جديدة يف األجل القص� لخلق قيمة مضافة ملنتجاته وخدماته الخاص يف الق
 املقدمة للعمالء.

وم� الشك فيه أن تنمية الرشاكة ب� الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص سوف 
حيث إن غياب هذه الرشاكة  يؤدي إىل توف� املناخ الصحي للتطور االقتصادي والتقني،

معزولة عن متطلبات املجتمع وغ� محققة لدورها الفعال  قد يؤدي إىل جعل الجامعات
يف التنمية اإلدارية، باإلضافة إىل استمرار توجه القطاعات اإلنتاجية لالعت�د عىل التقنية 
األجنبية وما يرتتب عىل ذلك من غياب االنسجام بينها وب� الظروف االقتصادية 

 ) Fission،1991) ،(Shenhar ,A.J ,1993واالجت�عية السائدة يف املجتمع. (

 ثالثاً: أنواع و�اذج الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص.

هناك أنواع للرشاكة مع القطاع الخاص منها عقود الخدمة، اإلدارة، التأج�، االمتياز، 
يندرج عىل أساس رشاكات تعاونية، ورشاكات تعاقدية، وتعنى   وأكرث التصنيفات قبوالً 

الخدمات مبوجب عقد ب� طرف� وتكون الرشاكة ب� أطراف الرشاكة  برتتيبات توصيل
عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة متارس الرقابة والسيطرة عىل النشاط وعىل 
األطراف األخرى املساهمة يف الرشاكة وهذه الجهة ال متارس أداء املهام بل تعتمد عىل 

الرشاكة أحياناً أحادياً استناداً إىل معيار األطراف األخرى يف ذلك وتكون قادرة عىل إنهاء 
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العقد الذي يحكم الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص، م� يفرض تحديات كب�ة تقع 
عىل الجامعات من التفك� يف ماهية األطر القانونية والتنظيمية واملحاسبية ملعالجة 

ستنتج عن ذلك .  التعامالت الناتجة عن هذه الرشاكات، وكيفية حل املشاكل التي
 )٦، ص٢٠٠٩(دكروري، محمد متويل، 

تتنوع وسائل أو أشكال الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص ومن أهم هذه 
 األشكال ما ييل: 

االستشارات: تعد االستشارات من أكرث أشكال الرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع 
ي مثل قيام الرشكات الصناعية الخاص وتأخذ هذه الرشاكة طابع� ه� الطابع الرسم

بعمل عقود استشارات مع الجامعات يف مجاالت بحثية محددة مقابل أجور متفق عليها، 
والطابع غ� الرسمي لالستشارات يتم بصورة فردية ب� الباحث� يف الجامعات والرشكات 

 الصناعية.

تمر، وذلك التطبيق العميل وتطوير الربامج واملقررات الدراسية والتعليم املس .١
بالس�ح لطالب الجامعات بالتطبيق العميل يف الرشكات، الزيارات العلمية 
للرشكات، ومشاركة منظ�ت القطاع الخاص يف ورش عمل أو مؤمترات لتطوير 
الربامج واملقررات الدراسية يف الجامعات، إقامة الدورات املشرتكة، نقل وتبادل 

ويشمل عدة آليات مثل تدريب  Human Resource Transferاملوارد البرشية 
 الخريج�، والعامل� يف القطاع الصناعي، وتبادل الخرباء واملوظف�... الخ.

الرشاكة البحثية ومراكز األبحاث: يتم من خاللها إجراء عقود رشاكة يف مشاريع  .٢
وأبحاث تطبيقية مشرتكة ب� الطرف� بهدف نقل املعرفة من أقسام ومعامل 

الجامعات إىل التطبيق العميل يف قطاع األع�ل ليواكب أحدث ومختربات 
 التقنيات.

منح الرتاخيص باستغالل حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع، متنح الجامعات  .٣
تراخيص للرشكات الصناعية بحق استغالل براءات االخرتاع وامللكية الفكرية 

 نتجات جديدة.املتولدة يف الجامعات مبا يحقق اإلبداع وإنتاج م

الحاضنات التكنولوجية: وهي املكان الذي يقوم  بتقديم خدمات وخربات   .٤
وتجهيزات وتسهيالت للراغب� بتأسيس منشآت صغ�ة تحت إرشاف فني وإداري، 
ويستفيد من هذه الحاضنات: حاملو أفكار مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت 

)ICTملناسبة، أصحاب املشاريع واألفكار )، وخريجو الجامعات ذات االختصاصات ا
التي تصب يف هذا املجال، وتهدف الحاضنة إىل تبني املبدع� واملبتكرين وتحويل 
أفكارهم ومشاريعهم من مجرد �وذج مخربي إىل اإلنتاج واالستث�ر، من خالل 
توف� الخدمات والدعم واملساعدة العملية للمبتكرين يف سبيل الحصول عىل املنتج 

 ) ٢٠٠٦يخلق قيمة مضافة يف اقتصاد السوق .( ترك�� ، الذي
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أشكال أخرى لن�ذج الرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت القطاع الخاص منها  .٥
:الزيارات املتبادلة العادية، االشرتاك يف رعاية وتنظيم االجت�عات واملؤمترات 

املعارض  والندوات وورش العمل، املنشورات واملطبوعات املشرتكة، االشرتاك يف
واألسواق التجارية والصناعية، دعم الطالب والباحث� فرادى أو اتحادات، متثيل 
منظ�ت األع�ل يف مجالس إدارة مؤسسات التعليم العايل، متويل منظ�ت 
األع�ل لبعض األنشطة والفعاليات العلمية والطالبية يف الجامعات، �وذج الرشاكة 

�وذج الرشاكة ب� مجموعة رشكات وجامعة ب� رشكة واحدة وعدة جامعات أو 
واحدة، �وذج الرشاكة ب� مجموعة رشكات ومجموعة جامعات. 

Hughes)،٢٠٠٦(Perkmann & Walsh) ، 2007( )Richard B. Dasher ، 
) ، ٢٠٠٨(مركز الدراسات والبحوث، الغرفة التجارية والصناعية، الرياض، 2003)
 )٢٠٠٩امللك عبدالعزيز، واالستشارات بجامعة  البحوث (معهد
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 املبحث الثالث

 اإلطار املقرتح لسبل تعزيز الرشاكة ب� الجامعات

 والقطاع الخاص ودورها يف التنمية اإلدارية

 مقدمـــــة:

توصل الباحث في� سبق إىل أن هناك رضورة ملحة للرشاكة ب� الجامعات والقطاع 
الدارسات واملؤمترات املهتمة بذلك سواء  الخاص يف ظل التحول االقتصادي باململكة إال أن

يف اململكة العربية السعودية أو الدول األخرى مل تقدم إطاراً متكامالً لسبل تفعيل هذه 
الرشاكة ملواجهة تحديات تحقيق التنمية اإلدارية، ومن خالل الدراسة النظرية والتقارير 

كوناته املختلفة وذلك حتى التي حصل عليها الباحث فإنه يحاول تحديد هذا اإلطار مب
تستطيع الدولة من خالله اتخاذ القرار املناسب لتنظيم االستفادة من إمكانيات ومزايا 

 هذه الرشاكة يف تحقيق التنمية اإلدارية .

وقبل أن يبدأ الباحث يف وضع إطار لسبل تفعيل الرشاكة ب� الجامعات السعودية 
تنمية اإلدارية نش� هنا إىل بعض النقاط ومنظ�ت القطاع الخاص مبا يحقق أهداف ال

الهامة التي يتع� عىل الجامعات ومنظ�ت األع�ل أخذها يف االعتبار قبل البدء يف 
 عملية إعادة هندسة عملية الرشاكة.

 أوالً: فهم طبيعة دور الرشاكة مع القطاع الخاص يف تحقيق التنمية اإلدارية. 

ة والرشكات املتعددة الجنسيات واملبادرات متيز القرن العرشون بأنه عرص العومل
الخاصة واقتصاد السوق، ومع أن منهج "الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص" ليس 
منهجاً حديثاً، إال أنه برز وتبلور بشكل جيل يف أواخر هذا القرن عىل وجه الخصوص، ك� 

مر الجديد أيضاً، حيث ليس باأل  -وهو موضوع هذا البحث-أن ارتباطه بالتنمية اإلدارية 
تم التطرق إليه يف العديد من األدبيات االقتصادية واإلدارية، إال أن هذا الحقل ما زال غ� 

 مشبع ويحتاج إىل املزيد من األبحاث والدراسات .

وتنبع فكرة الربط ب� الرشاكة والتنمية من كون كل من القطاع� العام والخاص 
بينها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، خاصة يف ظل  �تلك مزايا خاصة �كن التوليف

صعوبة تحقيق تلك األهداف عىل أساس األداء الفردي ألي من القطاع�، وميزة منهج 
الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص يف التنمية أنه يجمع بصورة تكاملية عنارص القوة 

تقدم املوارد املالية والخربات  املوجودة لدى الفرقاء املشارك�؛ فرشكات القطاع الخاص
اإلدارية عالوة عىل ضبط الجودة، ويقدم القطاع املد� املعرفة املحلية، وااللتزام نحو 
املجتمع، أما القطاع العام فهو مسؤول عن القوة التنظيمية والتنسيق اإلسرتاتيجي، وقد 

نينات يف القرن أخذت الرشاكات ب� القطاع� العام والخاص يف الظهور منذ عقد الث�
املايض، إذ أصبح الكث� من املشاريع واألنشطة التي كانت حكراً عىل الحكومة مثل البنية 
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التحتية والخدمات االجت�عية �ول ورمبا يدار أيضاً من املنشآت الخاصة مبوجب 
اتفاقيات وعقود ب� الطرف�، وال تقترص هذه الرشكات عىل الدول املتقدمة بل تبعتها 

 )٢٠١١يد من الدول النامية.( املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، العد

يرتبط تحقيق الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص يف دولة ما بكفاءتها وفعاليتها يف 
تنمية وتطوير أداء الجهاز اإلداري الحكومي نفسه وقدرته عىل اتخاذ وتنفيذ القرارات 

التنمية اإلدارية للقطاع الحكومي معنية بتطوير الالزمة إلحداث التغي�، وعليه فإن 
 )٢٠١٠الجهاز اإلداري الحكومي عن طريق ما ييل: (تيشورى، عبد الرحمن، 

وضع الهياكل التنظيمية املالمئة أو تبنى مفهوم إعادة الهيكلة الذي يتبلور من خالل -١
 :عدة أبعاد، أبرزها ما ييل

 يود اإلدارية التي تعيق انطالق قوى إحداث التغي�ات الهيكلية للتخلص من الق
اإلنتاج الوطنية، وتبني األساليب املتطورة التي تكفل ترشيد اتخاذ القرارات، 

 .وتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة أخذاً يف االعتبار النفقة والعائد

  إعادة النظر يف مفهوم الوظيفة العامة وتغليب منطق الخدمة والعائد منها عىل
 .سلطة والسيادةمنطق ال

 تكريس مبدأ املحاسبة عىل أساس النتائج املحققة. 

  ابتكار النمط التنظيمي الذي يحقق مشاركة الج�ه� املنتفعة بالخدمات
بطريقة فاعلة ومستمرة، ومبعنى آخر التحرر من القوالب الجامدة لألشكال 

لنشاط والهياكل التنظيمية، وقبول صور من التنظيم تختلف باختالف طبيعة ا
 ومجال العمل.

  التوجه نحو املسار االستقاليل ألجهزة الخدمات بحيث تُدار وفقاً لألساليب
االقتصادية، وتعتمد وفق قواعد محددة وواضحة عىل قدراتها الذاتية ومواردها 
 الخاصة يف متويل نشاطاتها، بعيداً عن االتكالية املطلقة عىل سلطة ورعاية الدولة.

 التخطيط واملتابعة والتقييم، وااللتزام بأسس ومعاي�  تكريس املوضوعية يف
محددة للحكم عىل األداء وتحديد النجاح والفشل، وتدعيم مبدأ املساءلة 

 .واملحاسبة ثواباً وعقاباً ملوظف القطاع العام عىل كل املستويات

 تبسيط نظم العمل وإجراءاته.-٢

 اإلدارية.تنمية سلوك إيجايب لدى املوظف� تجاه أجهزتهم -٣ 

تأهيل وتدريب العامل� لتحقيق أهداف التنمية بأعىل جودة وبأقل تكلفة، ولعل -٤ 
من أهم السبل املستخدمة يف تطوير كفاءة وفعالية الجهاز اإلداري الحكومي هو 
تحقيق الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص، وبقدر ما يتحقق من توافق 
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القطاع الخاص أو األدوار املنوطة بكل منه� وانسجام يف العالقة ب� الجامعات و 
يف مختلف املجاالت، بقدر ما تتحقق التنمية اإلدارية يف الدولة مبعدالت أرسع 
وأكرب وأكرث فاعلية، ذلك ألن حجم وطبيعة وأهمية الدور الذى يلعبه كل قطاع يف 

يكل العملية التنموية يتوقف عىل طبيعة النظام االقتصادي السائد بالدولة وه
اقتصادها الوطني ومراحل تطوره وما قد يعانيه أيضاً من مشكالت تعاظم دور 

 ).٢، ٢٠٠٩الجهاز اإلداري الحكومي فيه (عزمي، إ�ان ، 

آليات تطوير كفاءة وفعالية الجهاز اإلداري الحكومي يف ظل الرشاكة مع القطاع 
 الخاص:

الية الجهاز اإلداري يظهر دور الرشاكة مع القطاع الخاص يف تطوير كفاءة وفع
من خالل اتخاذ العديد من الخطوات واإلجراءات يف مجال التطوير املؤسيس  الحكومي

واإلداري، تلبية ملا تفرضه الحاجة العملية ملواكبة التطورات املستهدفة لالقتصاد الوطني 
وتفاعالً مع التغ�ات املتالحقة يف البيئة العاملية من هذه الخطوات واإلجراءات :(خطة 

 )٢٠١٠/٢٠١٤ة العربية السعودية ، التنمية التاسعة باململك

إدخال أ�اط تنظيمية جديدة تالئم أنواع النشاط الجديد الذي يتصدى له الجهاز  -١
اإلداري وإدخال نظم وقواعد وإجراءات جديدة للعمل وتحقيق العالقات اإلرشافية 
واإلدارية واالستشارية، وتوف� القيادة النشطة املؤمنة بالسياسات الجديدة 

ة لها عىل أساس علمي والرتكيز عىل أهمية املوارد البرشية والرتكيز عىل والواعي
 املخرجات التي تتسم بالنوعية والجودة لتحقيق الرفاهية االقتصادية.

رضورة إعداد خطة طويلة األمد تحدد فيها االحتياجات وتوضح االتجاهات  -٢
ج التدريبية واملنطلقات الفكرية للتطوير اإلداري التي تحدد مبوجبها الربام

حتى تحقق الرشاكة مع القطاع  ومحتويات الربامج وأهدافها وتفاصيل كل برنامج
 الخاص أهدافها.

مراجعة الهياكل اإلدارية لألجهزة واملؤسسات الحكومية لتحس� كفاءة األداء،  -٣
ولتتواءم مع امله�ت الجديدة املوكلة إليها، مع االهت�م بوضع األسس ملنظومة 

داء اإلدارة الحكومية، باإلضافة إىل صدور القرارات الرامية لتعزيز قياس كفاءة أ 
الشفافية ومكافحة الفساد اإلداري، وهو ما سيؤدى إىل توف� بيئة العمل املواتية 

 وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية، وتعزيزه داخل املؤسسات واألجهزة الحكومية.
ملؤسسات الحكومية، من أجل استخدام تطبيقات التقنيات العلمية الحديثة يف ا -٤

االرتقاء مبستوى األداء وتعميق البعد املعريف، ومن ثم حفز النشاط االقتصادي من 
خالل ض�ن رسعة التعامالت ودقتها، سواء في� ب� الجهات الحكومية، أو في� 

 بينها وب� املواطن� وقطاع األع�ل.
ة عىل اعتبار أن كفاءة أداء االهت�م بقياس مستوى كفاءة أداء األجهزة الحكومي -٥

 هذه األجهزة تشكل رشطاً رضورياً لكفاءة االقتصاد وجودته بصفة عامة.
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االرتقاء املستمر مبهارات املوارد البرشية وتنمية قدراتها، من خالل التوسع الكمي  -٦
 والنوعي يف برامج التعليم، والتدريب التقني والتأهيل املهني.

جهاز الحكومي ليت�ىش مع املعاي� الدولية ومع مبادئ تنمية املوارد البرشية يف ال -٧
الحوكمة (اإلدارة الرشيدة)، م� يساهم يف تحس� جودة الخدمة وتقليل التكاليف 
واملدة الزمنية ألدائها م� ينعكس عىل زيادة الناتج املحيل، وتدعيم وتعزيز الثقة 

واملساءلة وزيادة ب� املواطن والحكومة من خالل األسس املوضوعة للمحاسبة 
 وعيه. 

إنشاء شبكة تطوير األداء الحكومي بهدف إيجاد قنوات من التواصل الفعال ب�  -٨
أجهزة الدولة املختلفة تتيح تبادل ونرش التحديات واألفكار املتعلقة بالتطوير 

 .اإلداري، فضالً عن مقرتحات التطوير
زة جديدة، وتحديد تنفيذ عدد من األع�ل التنظيمية واإلدارية، وإنشاء أجه -٩

األجهزة واملؤسسات الحكومية التي ستحتاج إىل إعادة هيكلة، من أجل تطوير 
الخدمات العامة وتحس� نوعيتها، منها عىل سبيل املثال إنشاء هيئة متخصصة 

 لتطوير املشاريع يف القطاع� العام والخاص تكون اختصاصات هذه الهيئة ما ييل:

والقوان� واللوائح الحالية كشأن أي مرشوع عام، يجب أن مراجعة السياسات -أ
تتوافق مشاريع الرشاكة مع السياسات والقوان� واللوائح الرسمية، تقييم 
السياسات والقوان� واللوائح عملية مستمرة وجزء من أنشطة إدارة املشاريع 

 خالل دورة حياة الرشاكة.

رئيسياً يف اختيار أسلوب الرشاكة  توزيع وتحويل مخاطر املرشوع يعد اعتباراً -ب
للمرشوع، فاملخاطر ال يتم تحويلها دامئاً إىل القطاع الخاص، فاملعيار األسايس 
هو أن تُحول املخاطرة إىل الطرف الذي يديرها أو يسيطر عليها بصورة فعالة؛ 

يجب دراستها بعناية لض�ن أفضل -مع التكاليف والفوائد-فمخاطر املشاريع 
 ل املال. قيمة مقاب

املراقبة والسيطرة الفعالة، نظراً ألن الرشاكات عالقات عمل طويلة األجل فإن -ج
التعاقد الفعال والضوابط التشغيلية واملالية أمور أساسية لنجاح املرشوع 
وجودة خدماته، ك� أن االلتزام بالقوان� واللوائح الحكومية جانب آخر من 

د من العنارص املهمة يف ذلك وتكاليفه يجب الرقابة عىل الرشاكة والتدقيق واح
 أن تؤخذ يف الحسبان.

تحديد املخاطر املالية، واملسؤوليات وأثر تلك املخاطر، تقييم مستندات العروض -د
املقدمة ودقة الن�ذج املالية والتنبؤات بالتكلفة بناء عىل تلك الن�ذج وتركيبة 

 املرشوع.
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ات املناقصات، تحديد أثر رشوط العقد وضع وإعداد مسودات العقود ومستند-هـ
 والجوانب املحتملة إللغاء الصفقة قبل وأثناء التفاوض.

تحديد معاي� أداء الخدمة املطلوب تأمينها مبوجب عقد الرشاكة ووضع أنظمة -و
 املراقبة لتتبع األداء وإدارة املخاطر.

ح يؤمن مع إجراء التقييم الفني للعروض املقدمة لض�ن أن تصميمها املقرت -ز
 أنظمتها ما تطلبه الجهة الراعية.

التحليل املايل املحدث بالنسبة للمرصوفات والتكلفة املتوقعة للمرشوع لض�ن -ح
أن الرشاكة ستوفر القيمة مقابل املال وأن املرشوع أكرث قابلية للتطبيق من 

 نظام الرشاء العادي.

ظيم وإعادة التنظيم اإلداري تنمية وتطوير الجهاز اإلداري الحكومي عن طريق التن
عملية مستمرة ومتكررة وتهدف إىل إبراز األولويات يف السياسة العامة للحكومة وتحقيق 
االنسجام والتوافق ب� قطاعات األجهزة الحكومية املختلفة، إىل جانب تصميم هيكل 
تنظيمي مناسب ووصف الوظائف ورسم خطوط السلطة وتفويض الصالحيات بها وأن 

الهيكل التنظيمي مرن التخاذ القرارات اإلدارية املعقدة وبالرسعة املطلوبة والوقت يكون 
املناسب خصوصاً وأن منظ�ت اليوم تعمل يف بيئة عمل متغ�ة باستمرار وشديدة 

 )٢٠٠٥التقلبات. (امللحم، إبراهيم عيل، 

 اع الخاص.ثانياً: الوقوف عىل واقع وإمكانيات الرشاكة الحالية ب� الجامعات والقط

يرى الباحث أنه يتع� عىل الجامعات ومنظ�ت األع�ل يف بادئ األمر أن تفهم 
وتقبل املكان الذي تقف فيه عند تنفيذ أي �وذج مقرتح لتطوير وتعزيز الرشاكة ب� 

مع طبيعة التنمية اإلدارية املنشودة، من األهمية  الجامعات والقطاع الخاص، ليتواءم
 مبكان أن يكون لدى الجامعات ومنظ�ت األع�ل إحصائيات ومعلومات عن:

مدى عمق معرفتنا بإمكانيات اململكة العربية السعودية ومواردها املالية واملعرفية  -
 والفنية والبرشية.

 اف الخطة اإلسرتاتيجية للدولة.مدى تأث� املرحلة الجديدة من الرشاكة يف أهد -

مدى توافر الخربات الالزمة يف جامعات اململكة إلدارة عملية الرشاكة املحدثة  -
 واملنشودة.

الوفورات املتوقعة يف التكلفة أو العوائد املتوقعة عند االنتقال إىل نظام الرشاكة  -
 املحدث واملنشود.

ل التنظيمي يف الجامعات ومنظ�ت مدى تأث� نظام الرشاكة املنشود عىل الهيك -
 األع�ل.
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جرد مخزون موارد الجامعات ومنظ�ت األع�ل من خالل تحديد األصول املعرفية  -
وتحديد نقاط الضعف والقوة وتحديد مدى قوة رأس املال البرشي واملوارد املادية 

 والبرشية، والفرص املتوافرة لقيادة عملية الرشاكة بنجاح. 

التنافيس يف الدول املتقدمة وذلك لتحفيز عملية التطوير باستمرار  جرد املخزون -
فالجامعات ومنظ�ت األع�ل إما أن تتطور أو تتقادم حيث من الصعوبة مبكان 
دخول معركة بدون املعرفة الجيدة للمنافس� املبارشين وغ� املبارشين ومعرفة 

 النجاح قامئة أم ال؟  حجم مواردهم وإمكانياتهم، وهل ما زالت الفرصة وعوامل

يف ضوء ما سبق �كن وضع إطار مقرتح لسبل تفعيل الرشاكة ب� الجامعات 
السعودية والقطاع الخاص يساهم يف تحقيق التنمية اإلدارية، يقوم هذا اإلطار عىل أربع 

 -مراحل هي: 

دراسة وفهم مالمح البيئة السعودية الجديدة لعملية التحول للرشاكة مبا يحقق  -١
 أهداف التنمية اإلدارية. 

 التعرف عىل تحديات تحقيق رشاكة ناجحة حقيقية ب� الجامعات والقطاع الخاص. -٢

 كيفية نجاح عملية التحول إىل نظام الرشاكة الجديد املحدث. -٣
يد ومحدث ب� الجامعات والقطاع الخاص، كيفية صناعة وح�ية نظام رشاكة جد -٤

يحقق أهداف التنمية اإلدارية، ك� يعكس اإلطار املقرتح أيضاً األساليب والكيفية 
التي متكن الدولة من إمتام عملية إعادة الهندسة إىل النظام الجديد املحدث يف كل 

 ) التايل: ١مراحله وذلك ك� بالشكل رقم (
 

 احث.) من إعداد الب١شكل رقم (

 إطار مقرتح لسبل تفعيل الرشاكة مع القطاع الخاص مبا يساهم يف تحقيق التنمية اإلدارية

 

 

 

  

نظام الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص يف 

 ظل عملية التحول االقتصادي

 

 دراسة وفهم:

مالمح البيئة الجديدة  - -
 للنظام

معرفة الفرص والتحـديات   - -
اط  امل

نجاح عملية التحول متطلبات 

 إىل النظام الجديد

تصميم نظام رشاكة يساهم يف تحقيق 

أهداف التنمية اإلدارية ويتواءم  مع 

 تكنولوجيا العرص وعوملة االقتصاد
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رشعت اململكة مع بدايات األلفية الثالثة يف اتخاذ سلسلة من الخطوات لتفعيل    
الرشاكة مع القطاع الخاص، شملت تحديث أنظمتها االستث�رية االقتصادية، وإطالق برامج 
ومرشوعات متعددة لتأهيل الكوادر البرشية الوطنية والسعي املستمر إىل االرتقاء بنوعية 

كذلك إعادة هيكلة العديد من مؤسسات الدولة ذات العالقة بالشأن التعليم والتدريب، 
االقتصادي واالستث�ري، والبدء يف وضع منظومة متكاملة لتطوير اإلجراءات الحكومية 
والعمل عىل أمتتتها، لتنعكس عىل مستوى الخدمات وأداء القطاع الحكومي بشكل عام، إىل 

التحتية والتجهيزات األساسية لتشمل  جانب تبني خطط طموحة تتعلق بتطوير البنى
مناطق اململكة املختلفة، ومع هذه الجهود املتواصلة واإلنفاق التنموي السخي الذي تبذله 
الدولة، واالقتصاد السعودي اليوم يقف عىل أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تكامل الجهود 

ذات العالقة ب� القطاع� الحكومي والخاص وتعميق مستوى الرشاكات ب� الجهات 
إلحداث نقلة نوعيه يف خصائص االقتصاد السعودي، مبا يحقق أهداف اململكة التنموية 
ورسعة التحول الكامل إىل اقتصاد يرتكز عىل الكفاءة واإلنتاجية، والتوسع يف سلسلة القيمة 

 ) .٢٠١٦املضافة يف القطاعات الواعدة اقتصادياً (وكالة األنباء السعودية ،

ثالثاً: الوقوف عىل واقع متويل البحث العلمي يف الدول األجنبية والعربية وأثره عىل 
 التنمية. 

مليار دوالر عىل أمور البحث العلمي ال �ثل نصيب الدول  ٥٣٦ينفق العامل سنويا 
النامية منها إال أربعة يف املئة فقط، فالواليات املتحدة األمريكية واليابان وأوروبا تنفق 

مليار دوالر سنوياً مبا �ثل خمسة وسبع� يف املئة م� ينفقه العامل  ٤١٧عة نحو مجتم
أجمع عىل ذات املجال، يخص الواليات املتحدة وحدها ثلث ما ينفقه العامل أجمع عىل 
البحث العلمي، تليها اليابان التي تنفق ربع ما ينفقه العامل أجمع عىل البحوث العلمية 

إن واقع العل�ء والعلم وتطبيقاته االقتصادية يف العامل العريب أمر وتطويرها اقتصادياً، 
مركز  ٦٠٠يدعو للدهشة والقلق، فإج�يل مراكز البحث العلمي العربية ال يزيد عن 

من  فقط )%٠٫٣(ال ينتجون إال  يةالعرب الدول ،مركز يف فرنسا وحدها ١٥٠٠مقابل 
 )%٠٫١(إج�يل البحوث العاملية يقدمها خمسة وخمسون ألف باحث وال يساهمون إال 

 )%٥٥(مثال يخصص  األمرييكفقط من إج�يل براءات االخرتاع العاملية، القطاع الخاص 
القطاع الخاص فقط يخصصها  )%٣(عىل البحوث العلمية مقابل لإلنفاق  أرباحهمن 

لدراسات الجامعية (املاجست� والدكتوراه) يف الدول ، حيث تأخذ االعريب لذات الشأن
النامية  طريقها التقليدي املعتاد إىل أرفف املخازن بدالً من تحويلها إىل خطط عمل 
ومتويل وتطبيق ومرشوعات عىل أرض الواقع، فهناك آالف مؤلفة من البحوث والدراسات 

واالجت�عية التي متأل املخازن،  ةالجامعية القيمة يف املجاالت العلمية والصناعية والطبي
ولو تم تطبيقها لغ�ت الكث� من األشياء وعالجت الكث� من املشكالت، بين� يف الغرب 

 هناك آليات وقنوات لتحويل عصارات العقول إىل تطبيق وعمل.
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سنوياً بعدم وجود فرص عمل  من الدول العربية يواجه ارتفاع أعداد الباحث� العلمي�
عدم وجود مراكز بحثية تستوعب أعدادهم املتزايدة سنوياً م� يضطرهم إىل لهم، أو 

الهجرة، أضف لذلك فإن خمسة وثالث� يف املئة من العل�ء العرب هم من النساء الاليت 
يجدّن صعوبة أكرب يف سوق البحث العلمي العريب، لذا البد من توافر بيئة بحث علمي يف 

 النقدي، الحرية الفكرية، وتشجيع وتقدير العلم والعل�ء، العامل العريب، من طرق التفك�
التشجيع االقتصادي هذه كلها أمور ال تتوفر بعاملنا العريب، بعكس ما يحدث يف الغرب 
من تقدير حقيقي للعلم كاستث�ر يف الشخص ويف املؤسسة ويف املجتمع، استث�ر عىل 

استهالكاً، فهذا أهم يشء يتعلمه  املدى القص� والبعيد، ألن العلم هو إنتاج وليس
الباحث يف الغرب، أن العلم ليس شيئاً تدرسه يف الجامعات وإ�ا يشء تتعلم أن تنتجه، 

 وتقوم به، ويجب أن يكون جديداً.

تضع الدول املتقدمة صناعياً يف مقدمة أولوياتها نقل التقنية من مراكز البحوث يف 
إنشاء وسائل وسبل فعالة لحفز التعاون ب� الجامـعات إىل القطاع الصناعي، وذلك ب

قطاع الصناعة والجامعات، وبالرغم من أن الجامعات أدركت يف الدول العربية حالياً 
أهمية تسخ� نتائج البحث العلمي يف الدراسات العليا يف التنمية االقتصادية 

بالتعاون واالجت�عية، إال أن النجاحات التي تحققت يف هذا املجال ضئيلة مقارنة 
امللحوظ ب� الجامعة ومؤسسات التنمية االقتصادية واالجت�عية يف دول الغرب، ال يقاس 
حجم التقدم التكنولوجي بأن تشرتي أحدث أجهزة املوبايل أو أحدث السيارات، وإ�ا 
نستطيع أن ننتج التكنولوجيا التي  تؤدي إىل تطوير هذه األجهزة، فالعرب يستوردون 

م التكنولوجية من الخارج بسبب غياب التطبيقات العلمية يف الصناعة من حاجاته %٩٠
 )٢٠١٢والزراعة والطاقة والصحة وغ�ها( بشتو، أحمد، وأخرون، 

، ٢٠٢٠مليون وظيفة عربية بحلول عام  ١٠٠يقدر البنك الدويل أنه يجب توف� 
�م الكايف، فاملالحظ تحتاجها األجيال املقبلة، فال بد إذن من إيالء العلم ومخرجاته االهت

من خالل تطور النمو االستث�ري والتجاري  يف الدول العربية أن هذه الدول ال تزال 
تستورد نظم املحاسبة والنظم الرضيبية ومعاي� املحاسبة من الدول املتقدمة، إضافة إىل 

يد أن البحوث العلمية يف مجال تطوير علم املحاسبة واملراجعة والرضائب تتسم بالتقل
واملحاكاة دون اللجوء إىل اإلبداع واالبتكار، م� أدى إىل عزل نشاطات الجامعات البحثية 
عن النشاطات االقتصادية للمجتمع، م� يجعل البحث العلمي ال يواكب احتياجات  
القطاعات واألنشطة، م� يكون مدعاًة ومربراً ألن يزهد القطاع الخاص ورجال األع�ل 

) ، ( قنوع، ٢٠١٣)، ( الندوي، محسن، ٢٠٠٠علمي.( القاسم، صبحى، عن متويل البحث ال
 )٢٠٠٣) (الصويف، محمد عبد الله، ٨٢، ص٢٠٠٥نزار، وآخرون،

أحد أهم نقاط الضعف يف االهت�م بالبحث العلمي عند العرب إ�ا تتمثل يف أن  
وات مسؤوليته ظلت مقصورة عىل الحكومات، فهي املصدر الرئيس للتمويل طيلة السن

الخمس� املاضية، وتذكر بعض اإلحصاءات أن القطاع الخاص يف الدول العربية ال يساهم 
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الباقية  %٩٠فقــط مـــن نفقات البحث العلمي والتطوير التقنـي، أما  %١٠بأكرث مــن 
فتقع عىل عاتق القطاع الحكومي وهي يف الوقت ذاته، عرضة للهدر بسبب ما عرف عن 

لرتهل اإلداري، وسيطرة اإلجراءات الب�وقراطية، ووفق إحصاءات إدارة الحكومات من ا
من مجموع التمويل املخصص  %٨٠أخرى يبلغ التمويل الحكومي للبحث العلمي حوايل 

من مصادر مختلفة يضاف إىل تلك  %٨للقطاع الخاص،   %٣للبحوث والتطوير مقارنة بــ 
واألع�ل من جهة، ومؤسسات البحوث العالقة الهزيلة أو املعدومة ب� قطاعات الصناعة 

الجامعية وغ� الجامعية من جهة أخرى، ومن املعلوم أن تلك القطاعات ال تتمتع حتى 
اآلن بالقدرة عىل إدراك دور البحث العلمي يف دعم الكفاءة االقتصادية، وتطوير اإلنتاج، 

 )٢٠١٤هد العرايب، وتحسينه، وبالتايل النمو املستمر يف االستث�ر والدخل.( الحاريث، ف

 رابعاً: دراسة الفرص والتحديات يف ظل بيئة الرشاكة الجديدة. 

 يرى الباحث أنه قبل تصميم هذا اإلطار البد من فهم ومعرفة اآليت: ـ
التأكد من أن فهم نظام الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص يقي كالً منه� من -أ

 تكبد الخسائر املادية واملعنوية.
الدخول يف نظام الرشاكة الجديد البد من تقييم تجارب الرشاكة السابقة، قبل -ب

 وبالتايل اتخاذ القرار باالستمرار يف النظام الجديد أو اإلحجام عنه.
ليك تنجح عملية التطوير والتحول إىل نظام الرشاكة املتطور واملنشود يتطلب ذلك -ج

عامل يف ظل بيئة تكنولوجيا فه�ً كب�اً لطبيعة الرشاكة الجديدة ومالمح الت
املعلومات وعوملة االقتصاد ومعرفة ماهيتها ومتطلباتها ومعرفة إيجابياتها 
وسلبياتها حتى �كن تفاديها أي معرفة الفرص والتحديات التي تث�ها وتأث� ذلك 
عىل نظم الرشاكة محل التطوير، حيث إنه البد من الوقوف بدقه عىل تأث� عملية 

 ىل موارد الدولة.التحول هذه ع
 خامساً: الوقوف عىل تحديات ومعوقات تعزيز الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص.

عند تناول سبل تعزيز الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص ودورها يف التنمية 
اإلدارية، علينا أوالً دراسة املعوقات التي تحد من تفعيل الرشاكة مع القطاع الخاص 
ملحاولة إزالتها، فهناك مجموعة من املعوقات االقتصادية العامة يف الدولة مثل املشكالت 

رتاجع معدالت الناتج اإلج�يل وتراجع مستوى دخل الفرد، االقتصادية املتعلقة ب
ومعوقات التحرير واملنافسة، وتراجع مساهمة القطاع الخاص، ومعوقات االستفادة من 
التقنيات املعارصة، واملعوقات النظامية مثل تقادم األنظمة، وعدم مواكبة النظم 

اكة، ومعوقات جذب االستث�رات القانونية واملالية واملحاسبية للوضع املستهدف من الرش 
وإعادة رؤوس األموال املهاجرة، وزيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات العامة، واملخاطر 
السياسية، وضعف مستوى املراقبة واملساءلة، ضعف مستوى التنافس ب� الرشكاء، 

عض والتحيز يف اختيار الرشكاء، ورفض املجتمع للمرشوع ، وم� الشك فيه أن هناك ب
العقبات والصعوبات التي تقف حائالً أمام تحقيق الرشاكة املأمولة ب� الجامعات 
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والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية اإلدارية، وتتلخص أهم املعوقات أو التحديات 
من وجهة نظر رجال التعليم العايل واألكاد�ي� يف عدم وجود قنوات اتصال فعالة ب� 

، وتعدي القطاع العام عىل صالحيات القطاع الخاص م� يعوق الجامعات والقطاع الخاص
مس�ة العمل االقتصادي بشكل كب�، ومن ثم رضورة االلتزام من كال الطرف� باألع�ل 

 والصالحيات املوكلة إليه.

 Publicعدم اهت�م الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية املجتمعية  .١
Awareness  وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى بأنشطة ومخرجات الجامعات

 قدرتها عىل حل مشكالت منظ�ت األع�ل عن طريق البحث والتطوير.

ضعف ثقة منظ�ت القطاع الخاص مبخرجات الجامعات من املهارات البرشية  .٢
 والربامج واألبحاث والدراسات العلمية، وعدم اقتناعها بفائدتها ملنظ�تهم.

ربات الوطنية، حيث تلجأ بعض املنظ�ت الخاصة ضعف الثقة يف اإلمكانات والخ .٣
إىل التعاقد مع مؤسسات بحثية أجنبية، للحصول عىل االستشارات وإجراء البحوث، 

 م� أضعف الحافز عىل اإلمكانات البحثية املحلية.

وجود انطباعات سلبية لدى العديد من منشآت القطاع الخاص بأن الجامعات  .٤
لبحث العلمي الذي تتطلبه، ومن ثم اكتفاء بعض بعيدة نسبياً عن االهت�م با

 املؤسسات اإلنتاجية مبا لديها من خرباء وفني� لحل مشكالتها.

صعوبة الحصول عىل املعلومات املطلوبة ألغراض البحث باعتبارها أرسار املنشآت  .٥
 الخاصة.

ضعف االهت�م من قبل املنشآت الخاصة بوضع خطط وبرامج للبحث والتطوير،  .٦
 وم�رسة هذا النشاط بطريقة عشوائية.

ك� يرى رجال األع�ل أن أبرز املعوقات والصعوبات التي تواجه التعاون بينهم وب�  
 الجامعات، تتمثل يف:

  انشغال الجامعات بالتدريس والجانب األكاد�ي عىل حساب الجانب التطبيقي
 الذي يعالج مشكالت منظ�ت األع�ل.

  سرتاتيجية للجامعات بربط الربامج والتخصصات يف عدم اهت�م الخطط اإل
 الجامعات باحتياجات منظ�ت األع�ل من املهارات واملعارف والقدرات.

  ارتباط تنفيذ البحث العلمي بالجامعات بربامج غ� مخططة، وتهدف باألساس إىل
مساعدة الباحث� يف الرتقي بالدرجات األكاد�ية، وال يعكس تصميم األبحاث 

 رية احتياجات املجتمع، وحل مشاكله.الجا

 .انتظار الجامعات ملبادرات القطاع الخاص بطلب الرشاكة وليس العكس 
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  وجود تطور رسيع يف بعض القطاعات اإلنتاجية، واملشكالت الناجمة تفوق
 مستوى املساهمة من الجامعـات.

  افتقار الجامعات إىل وجود مراكز التحويلCenters of Transferعامل ، وهي م
قابل  Prototypeمتخصصة لتحويل نتائج األبحاث العلمية إىل منتج أويل 

 للتسويق قبل مرحلة اإلنتاج التجاري.

  مبالغة بعض باحثي الجامعات يف تقدير تكلفة برامج الرشاكة، وعدم مخاطرة
املؤسسات االقتصادية بتمويل برامج بحث وتطوير غ� رسيعة العائد وغ� 

)، (آل إبراهيم؛ ٢٠٠٧العالء،  ) (الرتيك و أبو٢٠٠١كسناوي ،مضمونة النتائج. (
) ٢٠٠٧ناهد،  باسم أحمد، والشيخ؛ سعيد عبد الله، وطاهر؛ محمد حسن،

 ,National Academy Press) (٢٠٠٧(حبيب، مجدى عبد الكريم، 
Washington D.C,2000( 

 .سادساً: متطلبات الرشاكة الناجحة مع القطاع الخاص

مراجعة بعض الدراسات التي تعرضت ملتطلبات نجاح الرشاكة مع القطاع من خالل 
 الخاص، �كن تحديد الخطوط العريضة التالية:

رضورة توافر دعم سيايس قوى عىل املستوى القومي وإرصار من قبل الدولة عىل  .١
التنوع االقتصادي، مع وجود تصور واقعي مشرتك للرشاكة مبني عىل نقاط القوة 

 توفرة لدى أطراف الرشاكة.والضعف امل

تحليل صارم لجدوى املرشوع قبل التعاقد، بعمل إطار عمل جيد للمرشوع مبنى  .٢
عىل مخرجات واضحة، أو إنجازات محددة للتأكد من قدرة كل طرف عىل تحمل 

 توف� وحدات الدفع املطلوبة مقابل إتاحة الخدمة.

ل للمخاطر التي قد يتعرض لها املرشوع  .٣ لكال الجانب� الفني والتجاري تحليل مَفصَّ
 فضالً عن املخاطر السياسية.

رغبة عميل القطاع العام يف قبول حلول ابتكارية من جانب املتقدم� من القطاع  .٤
 الخاص.

 عقد تفصييل يتسع لتغي�ات معينة يف متطلبات املرشوع عىل مدى الزمن. .٥

ن تكرارها مع رغبة اختيار املرشوعات املناسبة بحيث ال تكون صغ�ه جداً، و�ك .٦
 القطاع الخاص يف املشاركة.

دعم استشاري مناسب قانو� وفني ومايل من أخصائي� ذوي خربة، وفريق مخلص  .٧
 للعمل لديه القدرات والخربات.
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عملية تعاقدية شفافة، وجيدة البناء والهيكلة وتنافسية، طريقة سليمة لتقدير  .٨
 ة، وأمثلة، وطرق تشغيل قياسية.مبنية عىل �اذج واضح“ القيمة مقابل النقود”

توف� رأس مال برشي يقود عمليات التنمية، ذلك أن التقدم االقتصادي ال �كن أن  .٩
يتحقق بدون توفر القوى العاملة املؤهلة واملتخصصة، والتي تستطيع القيام 

 بعمليات التخطيط والتنفيذ لربامج التنمية االقتصادية.

 .Duke University) ٢٠٠٨(الثنيان، سلطان،  )،٢٠٠٧(وزارة املالية املرصية ،
National Academy of) Science, 1997( 

 سابعاً: سبل تفعيل الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص ودورها يف التنمية اإلدارية. 

هناك خطوات إصالحية مطلوبة إلعادة بناء الرشاكة الحقيقية مع القطاع الخاص عن 
  التنمية بحيث يكون دور الحكومة في� ييل: طريق تحديد دور كل طرف يف

  اإلصالح االقتصادي، وإصالح األسعار والسوق، والخصخصة وإعادة الهيكلة، واتخاذ
سياسات فعالة ملعالجة البطالة وتفعيل السعودة، واإلصالح التقني، باإلضافة إىل 

 .دور املنظم واملراقب واملحفز

  بتوسيع حجم وفرص النشاط التجاري العمل عىل زيادة نشاط القطاع الخاص
 .الداخيل أمام املستثمرين املحلي�

  زيادة حجم املدخرات املحلية ليتالءم مع حجم االستث�رات الكلية الفعلية
 واستقطاب رؤوس األموال املهاجرة.

  إعادة التوازن للموازنة العامة للدولة بالرتكيز عىل برمجة زيادة املرصوفات ضمن
 نسب محددة.

  زيادة حجم املوارد غ� النفطية برفع كفاءة ونطاق تحصيل الزكاة والرضائب
 والرسوم املحلية.

  اإلرساع بإصدار األنظمة والترشيعات الخاصة بالخدمات املالية واملرصفية الدولية
 بهدف تطويرها.

  تحس� النظام القضايئ املتعلق باملبادالت والعقود التجارية واملالية واملرصفية
 سة إنشاء جهاز قضايئ مستقل.ودرا

  توسعة السوق املحيل بدخول منافس� جدد من خالل فتح املنافسة يف قطاعات
 .النفط والبنوك واالتصاالت

  اإلصالح املايل واملحاسبي متطلب أسايس لتفعيل الرشاكة، مع توافر البيئة
الستث�رات، التنظيمية واإلطار القانو� إليجاد بيئة أع�ل محفزة للرشاكة وتشجع ا
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فمن خالل الرشاكة يتشارك الرشكاء يف اإلنتاج والتكاليف والعوائد والربح والخسارة 
 وتحمل املخاطر.

  رضورة إعداد دراسات جدوى للقطاعات املالمئة للرشاكة قبل تطبيقها لتحديد نوع
الرشاكة املناسب للقطاع املستهدف، وذلك لض�ن تحقيق منافع جراء هذه 

 األطراف بأعىل مستوى ممكن من الجودة والكفاءة. الرشاكة لجميع

  ،الحاجة إىل تهيئة املوارد البرشية يف كال القطاع� لعملية الرشاكة وأساليب عملها
وتهيئة القانوني� يف هذا املجال لصياغة العقود بكفاءة ووعي تام تفادياً ألي 

لومات دقيقة مشاكل مستقبلية ألن العقود هي أساس الرشاكة ورضورة توف� مع
 ووافية لكال القطاع�.

  هناك أهمية إلعداد دليل اسرتشادي للرشاكة مع تحديثه دورياً يتضمن اإلجراءات
والقوان� واملرشوعات والقطاعات حسب األولوية وذلك لرفع مستوى الوعي العام 

 بنموذج الرشاكة ومكاسبها وتوف� ثقافة مجتمعية داعمة.

 دريجية (مرحلة التهيئة واإلعداد، مرحلة التنظيم تطبيق الرشاكة عىل مراحل ت
 والتنفيذ، مرحلة املتابعة والتقييم).

  توف� املعلومات واإلعالن عن الخطط املستقبلية واملرشوعات اإلسرتاتيجية مبا يتيح
الفرصة أمام الجانب� التخاذ القرار املناسب ويساعد عىل التوسع يف مشاركة 

 تصادية املختلفة بالدولة والتواصل.القطاع الخاص باللجان االق

  دراسة التحديات القانونية للرشاكات ب� القطاع� العام والخاص واملتعلقة
بالعقود واألمور التمويلية والقوان� املحلية داخل اململكة، من أجل تحقيق برامج 
الرشاكة ب� القطاع� بشكل ناجح، فعدم الوضوح يف اإلطار القانو� يؤدي إىل 

شل، فالبد من دراسة أمثلة للنزاعات التي من املمكن أن تنتج عن مثل هذه الف
 الرشاكات، وكيفية فضها.

  البد من رؤية مستقبل الرشاكة ب� القطاع� يف اململكة يف سياق البيئة االقتصادية
الكلية، مبعنى أن الطلب املتزايد عىل مشاريع البنية التحتية اإلضافية سوف 

م وإنشاء قاعدة ٢٠٣٠تريليون دوالر أمرييك بحلول عام  ٥٧لغ يتطلب استث�ر مب
 بيانات واسعة مبشاريع البنية التحتية املطلوب تنفيذها.

  ينبغي املواءمة ب� مصالح أصحاب املصلحة ألن عدم التوافق يف املصالح سوف
يتسبب يف فشل املرشوع، ك� أن الحاجة تقتيض أن تصغي الحكومة لصوت 

 اطرهم دراسة املخاطر.املستثمرين وتش
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)، (آل إبراهيم؛ باسم أحمد، والشيخ؛ سعيد ١١-٨، ص٢٠٠٩(زيك، إ�ان عبداملحسن،  
، ٢٠٠٩)، (دكروري، محمد متويل، ٨٠-٧٢، ص٢٠٠٧عبد الله، وطاهر؛ محمد حسن، ناهد،

 Cosh (A. Hughes and R. Lester ,2005)، ٢٠١٥) (جامعة امللك سعود، ٤٦-٤٤ص
A, ( ( Mathews, M. and Perera, M. ,1996) 
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 املبحث الرابع

 

 بعض التجارب الناجحة يف الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص

عىل الدول التي لها  اعتمد الباحث يف معاي� اختيار تجارب الرشاكة مع القطاع الخاص
واملتنوعة السبق يف الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص بهدف نقل التجارب الناجحة 

والتي تتناسب مع البيئة العربية السعودية، وللتوصل إىل تنبؤات تتعلق مبوضوع البحث، 
ونتائج وتوصيات تسهم يف معالجة مشكلة هذه الدراسة واإلجابة عىل تساؤالتها وتحقيق 
أهدافها، ومحاولة تفهم عالقة التشبيك بينها وب� املساهمة يف تحقيق التنمية اإلدارية، 

ييل نستعرض بعض التجارب الناجحة يف الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص،  وفي�
 وكيفية التواصل أو التفاعل ب� الطرف�:

  تجربة اليابان يف الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص:-١

من أبرز تجارب الرشاكة الناجحة ب� الجامعات والقطاع الخاص تجربة اليابان التي 
حها بشكل واضح عىل مدى العرشين عاماً األخ�ة، لقد أحرزت الرشاكة بزغت نتائج نجا

ب� الجامعات والقطاع الخاص نجاحات باهرة يف اليابان، البعض يعتربها فاقت التوقعات؛ 
حيث زادت قيمة البحوث التي طلبتها منشآت القطاع الخاص من الجامعات اليابانية من 

م، ٢٠٠١مليار دوالر حتى نهاية عام  ٣٫٥إىل حوايل مليون دوالر يف بداية التسعينات  ٥٠٢
مركزاً  ٢٣أيضاً �ا عدد املراكز البحثية التعاونية ب� القطاع الخاص والجامعات من نحو 

م، ونتناول في� ييل بعض أبرز ٢٠٠١مركزاً حتى نهاية  ٦٢يف بداية التسعينات إىل نحو 
ها منذ بداية الث�نينات، وتبلورت هذه مالمحها، لقد بدأت التجربة اليابانية تتضح معامل

 املالمح يف عدة صور متتالية ومتدرجة، وذلك ك� يتضح عىل النحو التايل :

البحوث املشرتكة: بإرسال الباحث� من القطاع الخاص إىل الجامعات، وأيضا إرسال  -١
أساتذة الجامعات إىل القطاع الخاص، وذلك يف إطار متواٍز ومتعادل لخدمة مصالح 

 الطرف�.
البحوث حسب الطلب أو التكليف: آلية البحوث حسب الطلب أو التكليف تش�  -٢

إىل االتفاقيات الخاصة التي تتم ب� الجامعات والقطاع الخاص حسب طلب أو 
 رغبات األخ�.

املنح والهبات (كرايس البحث العلمي): تش� آلية املنح أو الهبات إىل تلك التربعات  -٣
ا رشكات القطاع الخاص إىل الجامعات بغرض تعزيز ودعم املالية التي تقدمه

أو تحس� األنشطة التعليمية، وتُعرف هذه  Scientific Researchالبحث العلمي 
؛ حيث مُتول أقساماً أو Endowed Chairsالتربعات بكرايس البحث العلمي 

 أنشطة بحثية خاصة. (مركز الدراسات والبحوث، الغرفة التجارية والصناعية،
 )٢٠٠٨الرياض، 
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 التجربة املاليزية يف الرشاكة مع القطاع الخاص:-٢

تشهد ماليزيا نقلة نوعية يف التقدم االقتصادي والرفاه االجت�عي، وذلك بفضل 
من املوارد املتاحة، والتحول من  القيمة املضافةتوظيف البحث العلمي يف تعظيم 

التخطيط التقليدي إىل التخطيط السلويك، أدركت الحكومة املاليزية دور مراكز البحث 
والتطوير يف تحفيز عنارص اإلنتاج، وتهيئة األيدي العاملة ذات املستوى الرفيع، وعملت 

وم والتقنية عىل دعم ذلك التوجه من خالل عدد من اإلجراءات منها إنشاء وزارة العل
م لتكثيف الجهود الحكومية لتطوير العلوم والتقنية كوسيلة لتوليد ١٩٧٣واالبتكار يف عام 

املعرفة وتحس� نوعية الحياة من خالل التنمية املستدامة، وتقديم خدمات إدارية وفنية 
يف مجاالت العلوم والتقنية، وإعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية ورسم السياسات، 

تعزيز الرشاكة ب� القطاع� الحكومي والخاص يف مجال متويل البحث والتطوير، وتقوم و 
مجموعة الصناعات املاليزية عالية التقنية (إم آي جي إتش يت) بتشجيع مشاركة القطاع 
الخاص يف أنشطة البحث والتطوير، و�كن إج�ل التجربة املاليزية للبحث والتطوير مع 

  :القطاع الخاص يف اآليت

تم إطالق مجموعة الصناعات املاليزية مجموعة الصناعات املاليزية عالية التقنية: -أ
م بصفتها رشكة غ� ربحية وتديرها مجموعة رفيعة ١٩٩٣عالية التقنية عام 

املستوى تحت الرئاسة املشرتكة ما ب� شخصية ماليزية اقتصادية بارزة واملستشار 
، أما بقية األعضاء فهم مدراء الرشكات املاليزية العلمي التابع ملكتب رئيس الوزراء

 .الصناعية، واملديرون التنفيذيون ملنظ�ت تكنولوجية ذات عالقة من القطاع العام

تهدف الرشكة املاليزية لتطوير التقنية إلجراء  الرشكة املاليزية لتطوير التقنية:-ب
ت قابلة للتسويق األبحاث عىل أسس تجارية من خالل تحويل األفكار إىل منتجا

 .من خالل توف� رأس املال املغامر

: يهدف املركز الوطني لالبتكار إيصال الربامج التي تعزز املركز الوطني لالبتكار -ج
االستث�ر املاليزي يف البحث والتطوير عىل أسس تجارية، ك� يعمل املركز الوطني 

نتائج األبحاث إىل لالبتكار من خالل أنشطته املشرتكة الرئيسية عىل ترجمة 
منتجات وعمليات تجارية بشكل رئييس عن طريق تسهيل نقل العمليات التقنية 
األصيلة إىل املشاريع املاليزية، وإحداث منرب تجاري للربط ب� املجتمع األكاد�ي، 
ومجتمع األع�ل، وصناع السياسات، وتوف� املتطلبات التكميلية ونقل املهارات 

احث�، تدعي�ً لهذا االتجاه فإنه قد تم توجيه أهداف مجموعة لرجال األع�ل والب
الربامج األوىل نحو بناء شبكات وطنية تربط ب� األنشطة التجارية املتفرقة، أما 
املجموعة الثانية من الربامج فتهدف إىل تحديث مجموعة املهارات التجارية 

ث إىل توف� �وذج رائد يف لألفراد املشارك� يف هذه العملية، يهدف الربنامج الثال
 .االبتكار واألسس التجارية عن طريق جمع املعلومات، والنرش، والبحث الدقيق
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غاية هذا املرشوع هو دعم �و االبتكارات من  :مرشوع منح التطبيقات العملية -د
القاعدة إىل القمة والتي تتسم بتصميم محيل وتتضمن محتوى محيل وتربية 

بي متطلبات املجتمع املاليزي، والرشكات املسجلة محلياً والتي ثقافية محلية ليك تل
) أو مملوكة بالكامل من قبل مواطن� هي %٥١يبلغ نسبة الجانب املاليزي فيها (

املؤهلة للحصول عىل املنح، إضافة إىل ذلك يتم أيضاً توف� املحفزات وذلك عن 
ية الصناعة، التي توفر طريق مجلس اإليرادات املحلية، والهيئة املاليزية لتنم

االعت�دات املالية للقطاع الخاص مبا يف ذلك مؤسسات رأس املال املغامر والبنوك، 
ويعد متويل رأس املال املغامر مصدر متويل بديل ابتكاري يف ماليزيا ذا أهمية 
متزايدة، و�يل إىل الرتكيز عىل الرشكات يف مراحلها األوىل ومرحلة التوسع واملرحلة 

 ).٢٠١١( بيومي، نوال عبد املنعم، .وسطةاملت

 تجربة الص� يف الرشاكة مع القطاع الخاص:-٣

أجرت الجامعات الصينية عملية تحول وإعادة هيكلة كب�ة للسياسات الخاصة  
وذلك بهدف تحويل اتجاهات البحوث العلمية إىل  م،١٩٨٥بالبحث العلمي، منذ العام 

م رشعت ١٩٨٨التطبيقات يف الصناعة واالقتصاد بإرشاك القطاع الخاص معها، ويف العام 
، وقد بنت عنارصه الرئيسة عىل أساس Torch الص� يف إعداد برنامج قومي يعرف بـ

 ثالثة مقومات محورية من أجل النهوض بالبحث العلمي، وهي:

 .تقوية وتنشيط عمليات اإلبداع التكنولوجي 

 .تنمية وتطوير التكنولوجيا العالية وتطبيقاتها 

  إمتام تحديث وتطوير عمليات التصنيع ورفع املحتوى التكنولوجي للمنتجات
 الصينية.

عىل املستوى املركزي، وعىل مستوى أقاليم  Torch وقد تم العمل عىل تنفيذ برنامج
الص� األخرى، وذلك عن طريق التوسع يف إقامة الحدائق والحاضنات، واملراكز 

 عىل: Torch التكنولوجية، والقواعد الصناعية، وبرامج التمويل الخاصة، ويرتكز برنامج
 .Commercialization of Scientific researchesالرتكيز عىل تسويق األبحاث  .١
 .Industrialization تطوير التصنيع .٢
 . Globalization االتجاه نحو العوملة .٣

حديقة تكنولوجية خالل التسعينيات، ونجح يف إقامة  ٥٤وقد أدى الربنامج إىل خلق 
د م ، م� حقق للص� املركز الثا� يف العامل يف عد٢٠٠٢حاضنة حتى أكتوبر  ٤٦٥

الحاضنات، بعد الواليات املتحدة، وقبل أملانيا التي كانت ترتبع عىل املركز الثا� بحوايل 
حاضنة، ووصل عدد الرشكات التي أٌقيمت يف هذه الحدائق التكنولوجية إىل  ٣٠٠

رشكة تقدم للسوق منتجات عالية التكنولوجيا، ويعمل بهذه الرشكات حوايل  ٢٠٫٧٩٦
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الغالبية من ذوي املؤهالت العالية، وقد بلغ مجموع دخل مليون شخص، وهم يف  ٢٫٥١
مليار دوالر أمرييك من  ١٣مليار دوالر أمرييك، نتج عنها  ١١٥هذه الرشكات حوايل 

 ١٨٫٦الرضائب، وبلغت مكاسب هذه الرشكات من تصدير املنتجات التكنولوجية حوايل 
ائد الرشكات يف هذه الحدائق م بلغ مجموع عو ٢٠٠١مليار دوالر أمرييك، ويف نهاية العام 

مليار دوالر أمرييك) ،  ١٥٠مليار يوان ( ١١٩٣التكنولوجية رق�ً قياسياً جديداً، وهو 
والعديد من الجامعات يف الص� متتلك رشكات خاصة بها، تقوم بتقديم الخدمات، وعمل 

خاصة، جامعة يف بك� لديها رشكات  ٥٧املرشوعات خارج إطار الجامعات، فمثًال هناك 
 )٢٠٠٦رشكة.( الشرباوي ، عاطف ، ٣٠متتلك الدولة منها 

 تجربة جامعة امللك سعود يف الرشاكة مع القطاع الخاص:-٤

استطاعت جامعة امللك سعود بفضل الرشاكة مع القطاع الخاص واملؤسسات األهلية 
وذلك  عاملاً حاصل عىل جائزة نوبل ١٧التي تقوم بالتمويل توقيع اتفاقيات مع أكرث من 

م، ك� وقعت اتفاقيات مع جامعات عاملية مرموقة يف بعض التخصصات، ٢٠١٠حتى عام 
ك� أطلقت الجامعة برنامج كرايس البحث العلمي، ومن املتوقع أن يبلغ عدد الكرايس 
أكرث من خمس� كرسياً يف العديد من املجاالت، التي تقوم يف أغلبها عىل التمويل الخاص 

كات ومؤسسات أهلية، ويهدف الربنامج لدعم االقتصاد الوطني، من قبل أفراد أو رش 
ودعم األبحاث والدراسات التي تخدم الغرض الذي أنشئ من أجله الكريس، وكذلك تعزيز 
رشاكة املجتمع مع الجامعة، واالستث�ر األمثل للموارد البرشية يف الجامعة من 

خدام األمثل للمنشآت والتجهيزات املتخصص� يف مجاالت املعرفة جميعها، وأيضاً االست
واملوارد البحثية األخرى، هذا باإلضافة إىل استقطاب أفضل الباحث� من ذوي التميز يف 
تخصصات متنوعة وتحقيق االستفادة القصوى من خرباتهم، وتعمل الجامعة عىل تأهيل 

ر وتدريب مختلف الكفاءات الوطنية عرب البحث العلمي وتشجيع الطلبة عىل استث�
  معارفهم املتميزة.(موقع جامعة امللك سعود.

http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic ، ٢٠٠٧)، ( صحيفة الرياض.( 

 تجربة رشكة سابك يف التفاعل والتعاون مع الجامعات السعودية ومعاهد األبحاث:-٥

تعد الرشكة السعودية للصناعات األساسية (سابك) واحدة من الرشكات الرائدة يف عامل 
صناعات األسمدة، والكي�ويات، والبوليمرات واملعادن، وتقوم بتوريد هذه املواد لرشكات 
أخرى تستخدم هذه املنتجات التي يعتمد عليها العامل، وسابك من أكرب الرشكات 

ة الرشق األوسط، وقد تحقق هذا النجاح نتيجة الرتكيز عيل املساهمة الرابحة يف منطق
ثالثة أمور: املساهمة يف مشاركات محلية، تطبيق أفضل التقنيات والربامج، تطبيق 
إسرتاتيجية طموحة للنمو العاملي، ونتيجة لذلك، أصبحت العالمة التجارية لرشكة (سابك) 

اء، وقد تم إنشاء مجمع سابك عالمة ض�ن الجودة لزبائنها ومساهميها عيل حد سو 
ولعب دوراً كب�اً وفعاًال يف تفعيل أُطر هذا التعاون وذلك  ١٩٩١لألبحاث والتقنية عام 

http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic
http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic
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من خالل تفهم متطلبات البحث والتطوير بشكل أعمق والتفاعل املثمر مع الباحث� 
 والجهات البحثية يف الجامعات.

ج عدة منها: منح دعم البحوث، منح سابك " تدعم الجامعات من خالل برام“ وحالياً 
حضور املؤمترات ، الكرايس العلمية، جائزة سابك ألحسن مرشوع تخرج يف الهندسة 
الكيميائية، بناء وتجهيز مختربات بالجامعات ومراكز األبحاث، اتفاقيات شاملة، الخدمات 

سنوياً، ) مائة مرشوع قائم ومدعم ١٠٠االستشارية، العقود املحددة، وجود أكرث من (
تعمل سابك عىل دعم الجامعات السعودية كجامعة امللك سعود وجامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن وجامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة امللك عبدالعزيز وغ�ها 
من الجامعات وذلك من خالل اتفاقيات تأسيس مراكز أبحاث أو رعاية كرايس ومشاريع 

ويأيت مركز سابك ألبحاث البوليمرات مثاالً عىل العالقة املتنامية ب�  بحثية أو منح سنوية
جامعة امللك سعود ورشكة سابك وبالتايل يسهم دعم سابك للجامعات السعودية بكل 
أشكاله يف إثراء الجوانب البحثية والتقنية لديها مبا يلبي أهداف التنمية الصناعية ويعزز 

 تنمية اإلدارية.لقيق االحركة االقتصادية ويساهم يف تح

هناك �اذج دولية أخرى ناجحة لرشاكات ب� الجامعات والقطاع الخاص منها: �وذج 
رشكة اإللكرتونيات املتقدمة، �وذج جامعة كورنيل بالواليات املتحدة األمريكية، تجربة 

فورنيا يف الهند، �وذج املعهد الكوري املتقدم للتقنية، �وذج جامعة كالي Lucideusرشكة 
ب�كيل، ك� أن هناك أمثلة لرشاكات علمية ناجحة عىل مستوى الخليج العريب، للرشاكة 
ب� الجامعات وقطاع الصناعة، منها يف السعودية، الرشاكة ب� مدينة امللك 

ورشكات األدوية، والرشاكة ب� أرامكو واملؤسسات األكاد�ية  KACST عبدالعزيز
م)،  ومنها التعاون ب� جامعة السلطان ٢٠٠٢وعاً يف عام مرش  ١٢٠والجامعات السعودية (

  KISR ، ومنها التعاون ب�Knowledge Oasis Muscatقابوس وواحة مسقط للمعرفة
ومركز اإلبداع اإللكرتو�  IBM ورشكة البرتول الكويتية، والتعاون ب� جامعة زايد ورشكة

، وتعاون جامعة اإلمارات وبعض رشكات البرتول Smart Square يف مدينة ديب لإلنرتنت
(الحريري، خالد حسن، ومصانع األملنيوم، ولكن هذه الرشكات ليست كافية ك�ً ونوعاً. 

٢٠١٠( 

هناك بلدان محسوبة عىل العامل الثالث متكنت خالل األعوام العرشين املاضية من 
البحث العلمي، ومستندة إىل بناء نهضة علمية وتكنولوجية قامئة عىل قواعد صلبة من 

من  %٤٠منظومة وطنية من املؤسسات العلمية التي تساهم الصناعة بأكرث من 
ميزانياتها، ومن هذه البلدان: كوريا الجنوبية، واسبانيا ونعتقد أن تجارب تلك الدول 
جديرة باملالحظة والتأمل، فقد واصلت صعودها إىل مدارج متقدمة يف الرقي، مستندة 

عدة ذهبية ومنطقية ملفهوم البحث العلمي وأهدافه، "إنه ذلك املفهوم الذي إىل قا
يعتمد عىل تحقيق الرشاكة الفعالة ب� العلم واإلنتاج، أو ب� البحث والصناعة، وإنتاج 

 )٢٠٠٠السلع." (القاسم، صبحي، 
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  النتائج والتوصيات. 
 �كن عرض أهم نتائج الدراسة في� ييل:

مثل يف سعى الجامعات إىل إزالة العوائق الب�وقراطية هناك رضورة ملحة تت )١
 واإلدارية أمام تفعيل الرشاكة الحقيقة مع القطاع الخاص.

هناك العديد من الفوائد التي تعود عىل الجامعات من جراء الرشاكة مع القطاع  )٢
الخاص أبرزها تنمية مصادر متويل جديدة للجامعات متكنها من تفعيل أدائها 

من خالل مساهمة القطاع الخاص يف متويل البحث العلمي والتجهيزات األكاد�ي 
واإلنشاءات بالجامعات، وتحقيق ارتباط فعال ب� الجانب األكاد�ي والتطبيقي 
م� ينمي املهارات التطبيقية وبالتايل يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل بعد 

 دارية.تخرجهم ومن ثم املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية اإل 

هناك عدة فوائد تعود عىل منظ�ت األع�ل من جراء الرشاكة مع الجامعات   )٣
أبرزها حصولها عىل احتياجاتها من الكوادر البرشية املتخصصة من مخرجات 
الجامعة واالستفادة من نتائج األبحاث التطبيقية املنجزة يف الجامعات واملتعلقة 

القطاع الخاص، ونقل املعرفة الحديثة يف  باملجاالت اإلنتاجية والتطبيقية ملنظ�ت
الجامعات إىل الواقع التطبيقي واالستفادة منها يف ابتكار منتجات جديدة أو 

 أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قامئة.

هناك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائالً أمام تحقيق التعاون املأمول ب�  )٤
ها عدم اهت�م الجامعات بالجانب التسويقي الجامعات والقطاع الخاص أبرز 

والتوعية املجتمعية بأنشطة ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها 
ومدى قدرتها عىل حل مشكالت املجتمع ومنظ�ت األع�ل عن طريق البحث 
والتطوير، وضعف ثقة منظ�ت القطاع الخاص مبخرجات الجامعات من املهارات 

 امج واألبحاث والدراسات العلمية.البرشية والرب 

هناك العديد من التجارب العاملية واملحلية الناجحة للتعاون ب� الجامعات  )٥
والقطاع الخاص �كن دراستها واالستفادة منها محلياً يف إقامة وتعزيز عالقة رشاكة 
فعالة ب� الجامعات ومنظ�ت األع�ل يف السعودية، ومن ثم املساهمة يف تحقيق 

 نمية اإلدارية.الت

أوضحت الدراسة أن أبرز العنارص املطلوبة لنجاح الرشاكة ب� القطاع الخاص  )٦
والجامعات هو إتاحة التمويل، وقد اتضح أن هناك ثالثة أشكال لتمويل هذه 

 الرشاكة، هي التربعات واملنح والعقود.
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تش� نتائج التحليل حول التجربة اليابانية إىل أن هناك آليات معينة قد أحرزت   )٧
نتائج إيجابية يف إنجاح الرشاكة ب� القطاع الخاص والجامعات، متثلت يف البحوث 

 املشرتكة والبحوث التعاقدية، وكرايس البحث العلمي.

وهو املطبق - يقوم النموذج الجديد يف الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص )٨
عىل انتقال هذه الرشاكة من مجرد التعاون -حالياً يف مختلف دول العامل املتقدمة

إىل تحقيق الرشاكة الفعالة يف إجراء البحوث واملشاريع املشرتكة ب� الطرف�، حيث 
أنشأت بعض الجامعات رشكات مملوكة لها وذات استقاللية تقوم بتعزيز وتنظيم 

ص وتنمية وجذب موارد مالية إضافية لتمويل األبحاث عالقتها بالقطاع الخا
 والتجارب العلمية يف الجامعات.

تسهيل إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطالب الجامعات يف منظ�ت   )٩
األع�ل يؤدى إىل تنمية مهاراتهم التطبيقية وبالتايل زيادة فرص التحاقهم بسوق 

 اسية لتحقيق التنمية اإلدارية. العمل بعد تخرجهم، وكلها جوانب أس

يؤدى التعاون البحثي ب� الجامعات والقطاع الخاص إىل رفد البحث العلمي   )١٠
مبوضوعات مستمدة من الواقع العميل القائم، وتنمية خربات ومهارات أعضاء 
هيئة التدريس يف الجامعات وتحس� وضعهم املادي واألكاد�ي، وبالتايل تحس� 

ثي والتدرييس ومن ثم تحمل دورهم يف توجيه ووضع أطر جودة أدائهم البح
 التنمية اإلدارية.

 التوصيـــات:

بناء عىل نتائج البحث وبهدف تعزيز وتفعيل الرشاكة ب� الجامعات ومنظ�ت 
القطاع الخاص يف السعودية مبا يحقق جوانب االستفادة من هذه الرشاكة لكال الطرف� 

 مية اإلدارية يوىص الباحث باآليت:ومن ثم املساهمة يف تحقيق التن

رضورة أن يدرك القامئون عىل قطاع التعليم العايل والقيادات واملختصون يف -١
الجامعات الحكومية ومنظ�ت القطاع الخاص أهمية وفوائد بناء وتعزيز عالقة 
رشاكة فعالة بينه� وانعكاساتها عىل أداء ومخرجات كال الطرف�، وأن يقوم كل 

 ء دوره بفاعلية يف تفعيل هذه الرشاكة.طرف بأدا

رضورة قيام الجامعات بدورها يف تفعيل وتطوير عالقتها مبنظ�ت القطاع الخاص -٢
 من خالل:

  قيام الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من
 مخرجات الجامعات.

  باستخدام وسائل التسويق الفعال لربامج وخدمات الجامعات عىل نطاق واسع
 متعددة.
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  تصميم الجامعات رؤيتها وأهدافها وبرامجها األكاد�ية وفق احتياجات
 ومتطلبات سوق العمل.

  االهت�م بالتطبيق العميل والربط ب� الجانب النظري والتطبيق العميل
 للطالب الجامعي يف كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها منظ�ت األع�ل.

  ليس الشكيل ملمثيل القطاع الخاص (منظ�ت األع�ل) يف اإلرشاك الفعال و
 مجالس الجامعة ومجالس الكليات األقسام العلمية بالجامعات.

  تفعيل دور مراكز االستشارات والبحوث يف الجامعات وتوجيهها تسويقياً وفق
متطلبات منظ�ت األع�ل من البحوث والربامج التدريبية واالستشارات 

 والخربات.

  البحث العلمي يف الجامعات يف مختلف املستويات األكاد�ية نحو توجيه
تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية اإلدارية ونجاح منظ�ت األع�ل يف أداء 

 دورها يف هذا االتجاه.

 .إقامة املؤمترات والندوات وورش العمل املتخصصة يف تطوير منظ�ت األع�ل 

 لخاص) بدورها يف تعزيز الرشاكة رضورة قيام منظ�ت األع�ل (القطاع ا-٣
 بالجامعات من خالل:

  تزويد الجامعات باملعلومات املطلوبة عن احتياجات هذه املنظ�ت من
الكوادر البرشية املتخصصة واملعارف واملهارات املطلوبة فيها باإلضافة إىل ما 

 تحتاجه من االستشارات وقواعد البيانات.

 الجامعات.املساهمة يف متويل البحث العلمي يف  

  املساهمة يف تجهيز املعامل والورش واملراكز البحثية باألجهزة واملعدات
 والربامج واإلمكانات الالزمة لتفعيل أدائها.

 .دعم ومتويل مشاريع التخرج لطالب الجامعات 

 .دعم ورعاية بعض األنشطة الطالبية واملبدع� يف الجامعات 

 ت وورش العمل التي تقام يف الجامعات املشاركة الفعالة يف املؤمترات والندوا
 ورعايتها.

 .املساهمة يف إنشاء وتجهيز بعض الكليات واألقسام العلمية يف الجامعات 
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  توف� وتسهيل إمكانيات التدريب العميل لطالب الجامعة يف منظ�ت األع�ل
 خالل فرتة الصيف وفق نظام وضوابط يتم االتفاق عليها ب� الطرف�.

  الخاص بتقديم أوجه دعم فعالة ألنشطة البحث والتطوير قيام القطاع
بالجامعات منها: متويل بعض املشاريع البحثية، إنشاء وتطوير مراكز بحوث 
متخصصة، الفعاليات العلمية، تخصيص جوائز ملشاريع بحثية، اإلسهام يف توف� 

 األجهزة املعملية عالية التقنية.

 وير عىل غرار صناديق التنمية إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتط
 املتخصصة لدعم مشاريع البحوث التطبيقية لصالح منشآت القطاع الخاص.

إنشاء قاعدة معلومات عن املراكز والوحدات البحثية بالجامعات وغ�ها من -٤
الجهات املحلية التي يتوفر بها مراكز بحوث، وتحديد مجاالتها وإمكاناتها وأع�لها، 

 األع�ل.وربطها مبنظ�ت 

وضع األطر العامة التي تحدد دور كل رشيك يف التنمية مبا يضمن كفاءة التنسيق -٥
 والتكامل ب� كافة األطراف.

حرص التجارب التي خاضتها الدول األخرى عند الرشاكة مع القطاع الخاص، -٦
 وتقييمها واالستفادة من إيجابياتها وتالىف السلبيات الناجمة عنها.

االنتقال من القطاع العام إىل القطاع الخاص إال بعد إعداد األطر ال ينبغي -٧
الترشيعية واملؤسسية الالزمة إلنجاح هذه الرشاكة، وكذلك إنشاء األجهزة الالزمة 
لتنفيذ هذه القواعد وااللتزامات الواردة بتلك األطر بقدر عال من الكفاءة 

 والنزاهة.

ب الرشاكة بها ووضع برامج زمنية لها توف� قاعدة بيانات عن الخدمات املطلو -٨
 تتوافق مع الخطط التنموية االقتصادية والحرضية للدولة.

التنظيم الزمني واملكا� لعملية الرشاكة بحيث تتوافق مع تطور معدالت الطلب عىل -٩
 الخدمة املقدمة باملعدل الذي يفي بالزيادة املتوقعة للسكان وبتوزيعهم املكا�.

االهت�م بتدريب الجهات الحكومية املعنية بالرشاكة مع القطاع الخاص يجب -١٠
عىل نحو يضمن إعداد الدراسات الالزمة بشكل فعال وىف أرسع وقت ممكن بقدر 

 يضمن نجاح املفاوضات ب� الدولة والقطاع الخاص.

يجب فهم طبيعة الرشاكة وتحليلها من خالل التحديد والتحليل الدقيق ملصالح -١١
جهات كافة األطراف املعنية وطريقة تعب�ها عن هذه املصالح وخاصة في� وتو 

يتعلق بالدولة والتي غالباً ما متلك دون غ�ها زمام املبادرة ومن ثم تتحكم إىل حد 
 كب� يف شكل وطبيعة ونتائج تلك الرشاكة.
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 قامئة املراجع:

)، ٢٠٠٧د حسن (آل إبراهيم؛ باسم أحمد، والشيخ؛ سعيد عبد الله، وطاهر؛ ناه )١
"تطوير العالقة ب� القطاع الحكومي والقطاع الخاص يف اململكة العربية 

 السعودية"، منتدى الرياض االقتصادي، الرياض، اململكة العربية السعودية.
" واقع البحوث العلمية يف العامل العريب وأوضاع ) ٢٠١٢بشتو، أحمد، وآخرون ( )٢

 ه.٢١/١٢/١٤٣٣جريدة الوطن،  العل�ء العرب"
، مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة التجربة املاليزية)، ٢٠١١بيومي، نوال عبد املنعم ( )٣

 األوىل.
ورقة ) "دور املؤسسات الوسيطة والداعمة يف البحث العلمي" ٢٠٠٦ترك��، أم� ( )٤

 ٢٦-٢٤دمشق  عمل مقدمة إىل املؤمتر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقني
 مايو.

إعادة الهيكلة اإلدارية ودورها يف تحس� أداء )، ٢٠١٠، عبد الرحمن (تيشورى )٥
  املؤسسات والجهات العامة والرشكات

http://www.slideshare.net/abdalrahmantayshoori/ss 
) " آلية مقرتحة لدعم ٢٠٠٧أبو العال ( الرتيك، يوسف بن عبد العزيز، سعيد محمد )٦

الرشاكة ب� املؤسسات االقتصادية واملؤسسات البحثية من خالل مخرجات البحث 
 ع�دة البحث العلمي . –والتطوير" جامعة امللك عبد العزيز 

) "الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص يف تطوير البحث ٢٠٠٨الثنيان، سلطان ( )٧
، رسالة دكتوراه غ� منشورةلعربية السعودية: تصور مقرتح" العلمي يف اململكة ا
 جامعة امللك سعود.

الرشاكة ب� الجامعات والقطاع الخاص ندوة بعنوان ) ٢٠١٥جامعة امللك سعود ( )٨
 أكتوبر. ٢٩-٢٨يف البحث العلمي، 

) "آفاق جديدة للتعليم الجامعي العريب يف ضوء ٢٠٠٧حبيب، مجدي عبد الكريم ( )٩
ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العريب العاملية املعارصة يف سوق العمل " املستجدات 

 نوفمرب. ٢٦-٢٥: مرص السادس للتعليم العايل
) التطوير ٢٠١٠/٢٠١٤خطة التنمية التاسعة باململكة العربية السعودية، ( )١٠

 املؤسيس واإلداري، الفصل السابع.
 والتنمية أزمة البحث العلمي ... )٢٠١٤الحاريث، فهد العرايب ( )١١

http://www.siironline.org. 
"العالقة ب� الجامعات  ورقة عمل بعنوان)، ٢٠١٠الحريري، خالد حسن ( )١٢

والقطاع الخاص ودورها يف تحقيق جودة التعليم العايل يف الجمهورية اليمنية" 
جودة التعليم العايل نحو تحقيق –مقدمة للمؤمتر العلمي الرابع لجامعة عدن 

 أكتوبر. ١٣-١١عدن، –دامة التنمية املست

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/155028
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/155028
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/155028
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)، حاضنات األع�ل، مفاهيم مبدئية وتجارب عاملية، ٢٠٠٦الشرباوي، عاطف (  )١٣
 .-إيسيسكو–املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

)، الرشاكة مع القطاع الخاص مع الرتكيز عىل التجربة ٢٠٠٩، محمد (دكروري  )١٤
 . ١٠املرصية، اإلدارة العامة للبحوث املالية، ملف رقم 

) "دور البحث العلمي الجامعي يف التطوير ٢٠٠٦الريس، محمد نضال ( )١٥
اىل املؤمتر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقني  ورقة عمل مقدمةالصناعي" 

 مايو. ٢٦-٢٤دمشق 
)، تجارب التنمية اإلدارية يف دول مجلس التعاون لدول ٢٠١٦زكريا، أحمد( )١٦

 ، معهد اإلدارة العامة.مجلة التنمية اإلداريةالخليج العربية، 
للرشاكة  " نظرة مستقبلية ورقة بحثية بعنوان)، ٢٠٠٩زىك، إ�ان عبد املحسن ( )١٧

ب� القطاع الحكومي والقطاع الخاص ما بعد األزمة املالية العاملية، مقدمة للمؤمتر 
نحو أداء متميز يف القطاع الحكومي، معهد اإلدارة العامة، –الدويل للتنمية اإلدارية 

 نوفمرب. ٤-١اململكة العربية السعودية، 
يل للتعليم العايل ) "بعض مالمح الوضع الحا٢٠٠٣الصويف، محمد عبد الله ( )١٨

والبحث العلمي يف الوطن العريب كوسيط� هام� من وسائط نرش وإنتاج املعرفة" 
"نحو إقامة مجتمع  ورقة عمل منشورة ضمن تقرير التنمية اإلنسانية العربية

 املعرفة".
) س�ة البحث العلمي والتطوير يف الوطن العريب، (معامل ٢٠٠٠القاسم، صبحي (  )١٩

 .١٠٤املستقبل)، شئون عربية، عدد الواقع وتحديات
" الرشاكة ب� القطاع�  ورقة بحثية بعنوان) ٢٠٠٩عزمي، إ�ان أحمد، ( )٢٠

الحكومي والخاص يف اململكة العربية السعودية (املعوقات املدانة واملأمول يف 
نحو أداء متميز يف  –، مقدمة للمؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية ”التنمية املستدامة)

 معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية.-الحكومي  القطاع
) "سـبل بنـاء رشاكـة فاعلـة ب� ٢٠٠٧الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ( )٢١

القطـاع الخـاص والجامعات يف اململكة العربية السعودية " مركز البحوث 
 والدراسات، اإلدارة العامة للبحوث واملعلومات.

 م.٢٠٠٧كتوبر، أ ٣٠صحيفة الرياض  )٢٢
)، البحث العلمي يف الوطن العريب واقعه ودوره يف ٢٠٠٥قنوع، نزار، وآخرون ( )٢٣

نقل وتوط� التكنولوجيا، مجلة جامعة ترشين للدراسات والبحوث العلمية_ 
 ).٤) العدد (٢٧سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية املجلد (

لمي يف الدراسات العليا يف ) "توجيه البحث الع٢٠٠١كسناوي، محمود عبد الله ( )٢٤
-الجامعات السعودية لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجت�عية (الواقع 

بحث مقدم إىل ندوة الدراسات العليا بالجامعات توجهات مستقبلية)" 
 ... توجهات مستقبلية، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، أبريل.السعودية
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)، األزمة ٢٠٠٨التجارية الصناعية بالرياض(مركز الدراسات والبحوث بالغرفة  )٢٥
املالية العاملية وتداعياتها عىل االقتصاد السعودي؛ تنفيذ إدارة النرش والتسويق، 

 الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
)، الرشاكة ب� ٢٠٠٩معهد البحوث واالستشارات بجامعة امللك عبد العزيز ( )٢٦

سلسلة دراسات -حو مجتمع املعرفة القطاع الخاص والجامعات يف األبحاث، ن
 .-يصدرها معهد البحوث واالستشارات

 http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic موقع جامعة امللك سعود. )٢٧
 )، الرشاكة والتنمية ... دور الرشاكة ب�٢٠١١املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ( )٢٨

القطاع� العام والخاص يف تحقيق التنمية املستدامة، جامعة الدول العربية، 
 القاهرة.

)، أزمة البحث العلمي يف العامل العريب: الواقع والتحديات، ٢٠١٣الندوي، محسن ( )٢٩
 مركز الرشق العريب للدراسات الحضارية واإلسرتاتيجية، لندن.

لجهاز اإلداري والحكومي يف عهد )، تطوير وتنمية ا٢٠٠٥امللحم، إبراهيم عىل، ( )٣٠
 معهد اإلدارة العامة.-دراسة تحليلية-خادم الحرم� الرشيف�

)، الوحدة املركزية للرشاكة مع القطاع الخاص، ٢٠٠٧وزارة املالية املرصية ( )٣١
 الربنامج القومي لرشاكة القطاع� العام والخاص.

االستث�ر: منتدى )، اقتصادي / محافظ هيئة ٢٠١٦وكالة األنباء السعودية ( )٣٢
التنافسية القادم س�كز عىل الرشاكات بينه وب� القطاع الحكومي، الرياض، 
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سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص

ودورها في التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية

ملخص البحث:

يتناول هذا البحث موضوع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص كنموذج لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص، وركزت المشكلة الرئيسة للبحث على كيفية تنمية وتعزيز هذه الشراكة والاستفادة منها في تحقيق التنمية الإدارية في القطاع الحكومي، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل ، وضمان تحمل القطاع الخاص لمسؤوليته تجاه مخرجات التعلم، كما تضمنت الدراسة طبيعة وأشكال الشراكة، ومعوقات وتحديات تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وبعض نماذج الشراكة الناجحة للدول ذات السبق في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع عرض نموذج للشركة السعودية للصناعات التعدينية (سابك).

إن الأنظمة والقوانين الاقتصادية والاستثمارية تقادمت ولم تعد ملائمة للتطورات والتغيرات المصاحبة لمناخ الاقتصاد الداخلي والخارجي، إذ مضى عليها نحو أربعة عقود من الزمن، وفي ظل التنظيم الحكومي الجديد وسياسية التحول والتنوع الاقتصادي فمن الأهمية بمكان تطوير وتحديث كافة الأنظمة والقوانين بما يتوافق مع تحضر وتطور المجتمع ومتطلبات المنافسة الاقتصادية، وفي مقدمتها قوانين التجارة والاقتصاد والاستثمار، وتشريعات الشراكة والتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار تطوير الأنظمة والقوانين وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بالمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية النزاهة، وتوضيح مصفوفة تقييم المخاطر والأحداث التي قد تؤثر تأثيراً مادياً ملموساً على المسار الأساس لعملية الشراكة والتكامل.

وأهم ما توصلت إليه الدراسة التوسع في فكرة الكراسي العلمية في الجامعات لرجال الأعمال والمؤسسات وفق شروط محددة، مع ضرورة اقتراح أساليب متنوعة للشراكة الفعلية التي تستند إلى مبدأ تبادل الفائدة، كما أن فكرة العقود البحثية من الأساليب الناجحة في تحقيق الشراكة، والتركيز على التوجه نحو تجمع عدد من الشركات معاً لدعم أبحاث علمية في الجامعات، والتسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات، وقيام منظمات الأعمال بدعم ورعاية بعض الأنشطة الطلابية والمبدعين في الجامعات، وإقامة حدائق البحوث والتقنية  ومراكز الابتكار والتميز لخلق مناخ ملائم للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الإدارية مع تطوير التشريعات والقواعد المنظمة اللازمة لضبط العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات في وضع سياسة البحث المشتركة بينهما، ويحدد دور كل شريك في التنمية، كما اقترح الباحث إطار لسبل تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية.

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تناول موضوع البحث من خلال جمع أكبر قدر ممكن من البيانات المنشورة المتعلقة بمشكلة وأهداف البحث وتحليلها واستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في معالجة مشكلة البحث والإجابة على تساؤلاته وتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية ناجحة لبعض الدول التي لها السبق في الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من هذه التجارب في تعزيز سبل الشراكة بين الجامعات الحكومية السعودية ومنظمات القطاع الخاص، وتوصل البحث إلى العديد من النتائج التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات الأعمال إلى إقامة علاقة شراكة فعالة تسهم في تطوير أداء منظمات الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات وتحقيق الجودة المطلوبة في برامجها ومخرجاتها، كما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز سبل الشراكة  بين الجامعات والقطاع الخاص. 

الكلمات المفتاحية: key words (الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، سبل تفعيل الشراكة، ارتباط برامج الجامعات بمتطلبات سوق العمل، مخرجات التعلم، الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي، التنمية الإدارية).

  






المبحث الأول: منهجية البحث

المقـــــدمة: 

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية بالجامعات في مختلف أنحاء العالم  بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات سواء في القطاع العام أو الخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، وتعد الشراكة بين القطاع العام والخاص آلية عمل تهدف لحل المشكلات المعقدة أو تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة وفاعلية والتي لا يمكن تنفيذها من قبل طرف واحد وإنما الاستفادة القصوى من ميزات كل قطاع للعمل معاً، بالإضافة إلى أن الشراكة يجب أن تنطلق من قناعة الشركاء للعمل معاً برؤية مشتركة من خلال علاقة قانونية منظمة وواضحة أساسها المصداقية والثقة بين الشركاء والتفاوض المستمر في عملية اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من اتفاقيات تتكامل بموجبها الأدوار وتتضح من خلالها المسؤوليات ويلتزم كل شريك تجاه الآخر نحو تحقيق هدف عام ومنفعة متبادلة.( دكروري ، محمد متولي ،2009، ص3)

إن موضوع الشراكة مع القطاع الخاص مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فلابد من ضبط المفاهيم  والمبادئ والمعايير وتصنيفها وبلورتها لوضعها في قواعد وأطر محددة ، كما أن مسألة الشراكة  بين الجامعات والقطاع الخاص برزت بشكل تدريجي في إطار توجهات الدول والحكومات نحو إصلاح نظم التعليم العالي كإستراتيجية لتحسين عملية التدريس والأنشطة البحثية وربط الجامعات بعمليات التنمية والتطوير في المجتمع، وذلك أن الموارد العامة للتعليم العالي قد انخفضت خلال السنوات الأخيرة بسبب حركة التوسع في التعليم العالي، وحدوث بعض الأزمات الاقتصادية، وتغيير الأولويات الاجتماعية بين القطاعات وداخل قطاع التعليم ذاته. Vigdor. Et) ، al. ،2000، Hughes ، 2006)

1-مشكلة البحث:

سارت العديد من الدول المتقدمة بخطى متسارعة نحو تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات، تبلورت هذه الخطى في إنشاء مراكز تقنية متطورة تعرف بمراكز التميز، فضلا ًعن تأسيس حاضنات الأعمال للتقنية؛ وذلك من أجل إيجاد قنوات لربط القطاع الخاص بالجامعات، على العكس من ذلك، لم تبد العديد من الدول النامية اهتماماً كبيراً تجاه خلق شراكة فاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص، رغم الحاجة الماسة لهذه الشراكة لما توفره من فوائد لكلا الطرفين. (الحريري، خالد حسن، 2010، ص2)

ومن هذا المنطلق فإن مشكلة البحث الرئيسية تركز على كيفية تنمية وتعزيز هذه الشراكة والاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات وبهدف تحقيق التنمية الإدارية في الدولة، وتحمل القطاع الخاص لمسؤوليته تجاه مخرجات التعلم، وتأسيساً على ما سبق فإنه وفقاً لمشكلة البحث الرئيسية يحاول البحث الإجابة على التساؤل الرئيسي للبحث وهو: كيف يمكن تفعيل سبل الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص لتحقيق التنمية الإدارية بالمملكة ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:

· ما طبيعة وأشكال الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص؟

· ما هي أبرز جوانب الاستفادة من تعزيز هذه الشراكة لكلا الطرفين؟

· ما هي أبرز معوقات أو تحديات تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص؟

· كيف يمكن تفعيل وتعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص لتحقيق الفائدة للطرفين؟

· كيف يمكن أن تسهم هذه الشراكة في تحمل القطاع الخاص لدوره في مخرجات التعلم؟

· هل هناك نماذج شراكة ناجحة بين الجامعات والقطاع الخاص؟

2-أهداف البحث:

إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو بحث السبل والوسائل المناسبة لإقامة وتأسيس علاقة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص مع التطبيق على قطاع التعليم العالي بالسعودية، وتحديد الدور الذي يمكن أن تسهم به هذه الشراكة في دعم وتوفير متطلبات النهوض بقطاع التعليم العالي في الجامعات السعودية، وذلك من خلال:

أ-تحديد طبيعة وأهمية ومجالات الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص.

ب-تحديد جوانب الاستفادة من تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لكلا الطرفين، ودورها في التنمية الإدارية.

ج-التعرف على أبرز التحديات أو المشاكل والمعوقات التي تعوق إقامة شراكة فعالة بين القطاع الخاص والجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

د-عرض تجارب ناجحة لشراكات ناجحة بين الجامعات والقطاع الخاص في بعض الدول التي لها السبق في ذلك للاستفادة منها.

هـ-اقتراح وسائل وخطوات فعالة لتحقيق علاقة شراكة فعالة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الإدارية.




3-أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من الأهمية الكبيرة للشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل سياسة التحول والتنوع الاقتصادي، يمكن حصر أهمية البحث بالنقاط التالية : 

1) تبقى الحاجة ضرورية وقائمة في بلد الحرمين الشريفين وأمتنا العربية إلى الكتابة في هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يمكن أن يكون الاختلاف في عرض المادة العلمية أساس الفائدة المرجوة.

ج) يعد موضوع الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص مطلباً وطنياً بسبب أهميته ودوره في تحقيق عملية التنمية الإدارية وباعتباره القاطرة التي تجذب باقي أوجه التطور والتنمية في المجالات الأخرى.

د) أثبتت تجـارب الأمم المتقدمة اقتصادياً وصناعياً أهمية توظيف نتائـج البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فإن أهمية هذه الدراسة تأتي من أهمية بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بين الجامعات والقطاع الخاص تؤتي ثمارها لكلا الطرفين، وتحقق التقدم والنهوض الاقتصادي للمجتمع.

هـ) حاجة الجامعات اليوم إلى تنمية مصادر تمويل أخرى وذلك في ظل محدودية التمويل الحكومي لهذه الجامعات وعدم كفايته لتعزيز أدائها الأكاديمي وتطوير بنيتها التحتية وتفعيل نشاط البحث العلمي، ويمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في هذا الاتجاه إذا ما تم تعزيز وتطوير علاقة شراكة فعالة بينه وبين الجامعات.

و) تحديد المعوقات أو التحديات التي تحول دون نسج روابط مثمرة وهادفة بين الجامعات والقطاع الخاص واقتراح أساليب للتغلب عليها، وتحقيق شراكة فعالة بينهما.

ز) الوقوف على مزايا الشراكة مع القطاع الخاص ومحاولة الاستفادة منها ومعرفة متطلبات نجاح هذه الشراكة وتحولها من مجرد تعاون إلى شراكة حقيقية.

ح) تجهيز البيئة القانونية وإجراء الإصلاحات المالية والمحاسبية في ظل التحول الاقتصادي والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب الورقة البحثية برنامج التحول الوطني الذي يتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويبحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص لتنويع الاقتصاد الوطني.

(عزمي، إيمان أحمد، 2009، ص3-4)، (الحريري، خالد حسن، 2010، ص2)




4-منهجية البحث:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي Analytical Descriptive Approach  لموضوع الدراسة، وهذا المنهج معمول به في كثير من البحوث والدراسات خاصة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية تتعلق بالممارسات اليومية، حيث تم إجراء مسح مكتبي لكل ماله علاقة بموضوع الدراسة في الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي حيث اعتمد الباحث على أبحاث ودراسات ومنشورات حكومية، إضافة إلى الدراسات لدى الجهات ذات الشراكة بالاقتصاد والتنمية، كما استخدم الباحث المنهج الإحصائي وذلك في ذكر بعض الإحصائيات الضرورية حول واقع البحث العلمي وحجم الإنفاق، مع الاستعانة بشبكة الإنترنت في الحصول على معلومات والاطلاع على نماذج وتجارب عالمية وعربية ناجحة للعلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص تتصل بموضوع البحث، هذه النماذج والتجارب تم تحليلها ومناقشتها وعرضها بطريقة علمية مترابطة وبما يخدم أهداف الدراسة .

5-خطة البحث:

وفقاً لأهداف وتساؤلات البحث تم تقسيم البحث على النحو التالي:

المبحث الأول: منهجية البحث ويتضمن عرضاً لمشكلة وتساؤلات البحث وأهدافه وأهميته ومنهجية وحدود وخطة البحث.

المبحث الثاني: الإطار العام للشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص ويتناول مفهوم وطبيعة، ومبررات، وأنواع، وأهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عموماً وبين الجامعات والقطاع الخاص بصفة خاصة وجوانب الإفادة.

المبحث الثالث: ويتناول الإطار المقترح لسبل تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية من الوقوف على واقع وإمكانيات الشراكة الحالية بين الجامعات والقطاع الخاص، والوقوف على واقع تمويل البحث العلمي في العالم العربي والأجنبي، ودراسة الفرص والتحديات في ظل بيئة الشراكة الجديدة، وتحديات ومعوقات تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ومتطلبات الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، وسبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية.

المبحث الرابع: بعض التجارب الناجحة في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.




المبحث الثاني

الإطار العام للشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص

(المفهوم، الأهمية، الطبيعة، المبررات، الأنواع)

المقـــــدمة: 

تحقيقاً لأهداف التعليم الجامعي وتحسيناً للواقع الاقتصادي لأفراد المجتمع لا بد من ارتباط التعليم الجامعي مع سوق العمل وواقع الإنتاج والدورة الاقتصادية، بحيث يكون الخريج مواكباً لاحتياجات التنمية والنهوض الاقتصادي ، ويتجلى هذا الارتباط بمشاركة قطاع الأعمال في وضع السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي ووضع المناهج التعليمية الجامعية وضرورة تقييم خريجي التعليم الجامعي ومنحهم الوثائق والشهادات، وهذا يؤدي إلى تأمين احتياجات سوق العمل من اليد الماهرة المزودة بالكفايات الجامعية المهنية والعلمية المناسبة وإيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات العربية مما يؤدي إلى الحد من مشكلة البطالة، يمكن بلورة الأهمية المستخلصة من تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنها الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال مجموعة من المنافع أو الفوائد التي تتحقق للطرفين والمجتمع وذلك على النحو التالي : 

· تنمية مصادر تمويل جديدة للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات، حيث إن عملية البحث العلمي تتطلب أموالاً باهظة لشراء التجهيزات والمواد اللازمة، ولتطوير الإمكانيات الفنية والمخبرية والبشرية، ولتوظيف الباحثين الضروريين.

· إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العملي لطلاب الجامعات في منظمات الأعمال مما ينمي مهاراتهم التطبيقية وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل، ومن ثم تحمل الجامعات لدورها في تحقيق التنمية الإدارية.

· تعزيز المركز التنافسي للجامعات ومواكبتها للتطورات الحديثة في مختلف المجالات، في ظل ازدحام سوق التعليم العالي بالعديد من الجامعات والكليات المحلية والعربية والدولية.

· تغذية البحث العلمي بموضوعات مستمدة من الواقع العملي القائم، إذ لا يمكن لبحث علمي متطور أن يبحث في مشكلات بعيدة عن واقعه، كأن يبحث مثلاً في مواضيع مأخوذة من مشكلات تعاني منها دول أو صناعات أخرى، ولا تمت إلى احتياجات وطنه بصلة. 

· تطوير الخطط التعليمية والتأهيلية والدراسات العليا في الجامعات، حيث إن توظيف البحث الجامعي لخدمة منظمات القطاع الخاص في مراحل التنمية كافة، يساعد على تطوير الخطط التعليمية والمناهج وفق الاحتياجات العملية والعلمية القائمة، وذلك من حيث النوعية أو التخصص أو العدد المطلوب، كما يعمل على تأهيل جيل من الخريجين على اطلاع بواقع العمل المستقبلي ومشكلاته.

· توظيف الإمكانيات العلمية البشرية والمخبرية التوظيف الصحيح، فبدلاً من توظيفها في الجامعات لدراسة مشكلات نظرية مطروحة في الكتب أو الأبحاث المنشورة، أو مما كان قد تعرض لها الباحث أثناء دراسته العليا في الخارج، فإن التعاون مع المؤسسات والشركات الخاصة، لحل مشاكلها وتحسين أدائها، سيؤدي إلى استغلال هذه الإمكانيات الاستغلال الصحيح في خدمة التنمية الاقتصادية في البلد.

· تنمية الخبرات الفنية الوطنية في الجامعات ومنظمات القطاع الخاص، حيث إن التعاون بين الجامعات والمنظمات الخاصة لحل المشكلات القائمة لدى تلك المنظمات، يجعل الخبرات الفنية الأكاديمية الجامعية، على احتكاك بالخبرات العملية في هذه المنظمات، كما يحقق للمهندس العامل في الصناعة الذي انغمس في واقع الاستثمار العملي وسيلة للاتصال بالواقع الأكاديمي، والتطور العلمي، واكتساب أحدث المعلومات، فتتكامل هذه الخبرات لتعطي النتائج المثلى، وتنعكس الفائدة مزدوجة على الطرفين لتنمية الخبرة الوطنية في الجامعة وفي الصناعة على أسس سليمة وصحيحة.

· الاستفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات والمتعلقة بالمجالات الإنتاجية لمنظمات القطاع الخاص، والاستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة.

· يؤدي التعاون على المدى البعيد إلى التقليل من الاعتماد على التقنية الأجنبية المستوردة وتقليل النفقات وزيادة المردود الاقتصادي للقطاع الخاص.

· توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين أكثر من طرف هم أطراف الشراكة.

· تحسين مستوى الخدمة أو المحافظة على المستوى الموجود وذلك لتحقيق عائد إضافي لم يتحقق بالطرق التقليدية.

· السرعة في التنفيذ حسب المواصفات وبأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق المنفعة الاقتصادية المطلوبة.

· الاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص مـن المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت حاسماً فيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف الإدارة العامة.

· خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيير داخل البيروقراطيات الحكومية المحصنة وتسمح الشراكة للحكومات بتنفيذ التغيير دون التأثير في أعمالها الحقيقية المتعلقة بتطوير السياسة الاجتماعية والتوجه المستقبلي وإدارة تقييم الخدمات.

· تحول دور الدولة ليكون للمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، وتبني سياسة التخصيص، إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تشجيع مشاركة القطاع الخاص، الاستفادة من التقنيات المعاصرة، إصدار الأنظمة واللوائح، توفير فرص العمل ومحاربة البطالة.

· الشراكة لا تفتح حيزاً اقتصادياً لدخول الشركات الكبيرة فقط إلى أسواق كانت مستبعدة منها أو غير مستقرة، بل تتيح أيضاً ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة فمنذ حوالي أربعين عاماً كانت نسبة الشراكة للقطاع الخاص تبلغ حوالي 4% من الناتج المحلى الإجمالي، زادت هذه النسبة لتصل حالياً حوالي 58%. (Hughes 2006)، (الريس ،2006)، (التركي وأبو العلاء،2007) 

ومما سبق نجد أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، لذا سنهتم في هذا المبحث بإلقاء الضوء على تعريفها وطبيعتها ومتطلبات نجاحها، وأنواعها ومزاياها وذلك كما يلي:  

أولاً: تعريف الشراكة بين القطاع العام والخاص. 

الشراكة Public -Private Partnership أو PPP تعنى "انخراط كافة أطراف التنمية في عمليات تفاوضية للاتفاق على توزيع كفء للموارد، كما تعد بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها وذلك دون الإخلال بدور الحكومة في التنظيم ووضع المعايير ونظم الرقابة والإشراف وذلك من خلال نظام جديد للتعاقد وتقديم الخدمة". (دكروري، محمد متولي، 2009، ص4) 

يتبين من التعريف أن مفهوم الشراكة مفهوم متطور، متعدد الأوجه، ذو أهمية متزايدة، وهو مرتبط بأبعاد عديدة يبرز منها البعد الإداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والمحاسبي، والمفهوم الإجرائي للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص هو: "العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص فيما يتعلق بالبحث العلمي وتطبيقاته، وتنمية مخرجات التعلم .... إلخ من خلال مبادرة جماعية ومنفعة لكلا الطرفين وللمجتمع عموماً، ولا تتوقف عند حد التنسيق والتنظيم بل تتسع لتشمل الثقة والترابط بين الأطراف ذات العلاقة ". (الثنيان، 2008، ص14)

ثانياً: طبيعة الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في ظل اختلاف الأهداف والمعايير.

تقوم الشراكة  بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص على أساس التعاون والشراكة بين الطرفين في عدة مجالات لتحقيق منافع وفوائد متعددة لكلا الطرفين، فالجامعات تسعى للحصول على دعم مالي ومادي من هذه المنظمات يساعدها في تطوير أدائها وضمان جودة مخرجاتها من برامج وبحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة في مختلف المجالات، والتي تعد بدورها جزءاً أساسياً من مدخلات منظمات الأعمال بما يساهم في تطوير وتحسين مستوى أدائها وجودة منتجاتها وخدماتها، وتعزز من مركزها التنافسي في السوق، وهو ما دفع العديد من منظمات الأعمال إلى الدخول والاستثمار في قطاع التعليم العالي أو فتح مراكز ومعاهد خاصة تابعة لها للتأهيل والتدريب والحصول على ما يلائم احتياجاتها ومتطلباتها من الكوادر البشرية المتخصصة، بعد أن وجدت هذه المؤسسات أن مخرجات العديد من مؤسسات التعليم العالي لا ترقى إلى مستوى تطلعاتها ومتطلباتها الحالية والمستقبلية من البحوث والاستشارات والكوادر البشرية.(Hughes  2006) 

بالرغم من وجود اختلاف بين أهداف وتوجهات كلاً من الجامعات والقطاع الخاص، إلا أن هناك ضرورة حتمية للشراكة بينهما، حيث تتركز أهداف الجامعات في العمل على تحقيق اكتشافات ومعرفة جديدة وتنمية طرق مالية لتمويل البحوث العلمية في الأجل الطويل ونشر هذه الأبحاث والاستفادة من نتائجها في المجتمع بينما تتركز أهداف القطاع الخاص في القيام بتطبيقات جديدة في الأجل القصير لخلق قيمة مضافة لمنتجاته وخدماته المقدمة للعملاء.

ومما لاشك فيه أن تنمية الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص سوف يؤدي إلى توفير المناخ الصحي للتطور الاقتصادي والتقني، حيث إن غياب هذه الشراكة قد يؤدي إلى جعل الجامعات معزولة عن متطلبات المجتمع وغير محققة لدورها الفعال في التنمية الإدارية، بالإضافة إلى استمرار توجه القطاعات الإنتاجية للاعتماد على التقنية الأجنبية وما يترتب على ذلك من غياب الانسجام بينها وبين الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع. (Fission،1991)، (Shenhar ,A.J ,1993 (

ثالثاً: أنواع ونماذج الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.

هناك أنواع للشراكة مع القطاع الخاص منها عقود الخدمة، الإدارة، التأجير، الامتياز، وأكثر التصنيفات قبولاً  يندرج على أساس شراكات تعاونية، وشراكات تعاقدية، وتعنى بترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين وتكون الشراكة بين أطراف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة على النشاط وعلى الأطراف الأخرى المساهمة في الشراكة وهذه الجهة لا تمارس أداء المهام بل تعتمد على الأطراف الأخرى في ذلك وتكون قادرة على إنهاء الشراكة أحياناً أحادياً استناداً إلى معيار العقد الذي يحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يفرض تحديات كبيرة تقع على الجامعات من التفكير في ماهية الأطر القانونية والتنظيمية والمحاسبية لمعالجة التعاملات الناتجة عن هذه الشراكات، وكيفية حل المشاكل التي ستنتج عن ذلك . (دكروري، محمد متولي، 2009، ص6)

تتنوع وسائل أو أشكال الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومن أهم هذه الأشكال ما يلي: 

الاستشارات: تعد الاستشارات من أكثر أشكال الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص وتأخذ هذه الشراكة طابعين هما الطابع الرسمي مثل قيام الشركات الصناعية بعمل عقود استشارات مع الجامعات في مجالات بحثية محددة مقابل أجور متفق عليها، والطابع غير الرسمي للاستشارات يتم بصورة فردية بين الباحثين في الجامعات والشركات الصناعية.

1. التطبيق العملي وتطوير البرامج والمقررات الدراسية والتعليم المستمر، وذلك بالسماح لطلاب الجامعات بالتطبيق العملي في الشركات، الزيارات العلمية للشركات، ومشاركة منظمات القطاع الخاص في ورش عمل أو مؤتمرات لتطوير البرامج والمقررات الدراسية في الجامعات، إقامة الدورات المشتركة، نقل وتبادل الموارد البشرية Human Resource Transfer ويشمل عدة آليات مثل تدريب الخريجين، والعاملين في القطاع الصناعي، وتبادل الخبراء والموظفين... الخ.

2. الشراكة البحثية ومراكز الأبحاث: يتم من خلالها إجراء عقود شراكة في مشاريع وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين بهدف نقل المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع الأعمال ليواكب أحدث التقنيات.

3. منح التراخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، تمنح الجامعات تراخيص للشركات الصناعية بحق استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية المتولدة في الجامعات بما يحقق الإبداع وإنتاج منتجات جديدة.

4.  الحاضنات التكنولوجية: وهي المكان الذي يقوم  بتقديم خدمات وخبرات وتجهيزات وتسهيلات للراغبين بتأسيس منشآت صغيرة تحت إشراف فني وإداري، ويستفيد من هذه الحاضنات: حاملو أفكار مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات (ICT)، وخريجو الجامعات ذات الاختصاصات المناسبة، أصحاب المشاريع والأفكار التي تصب في هذا المجال، وتهدف الحاضنة إلى تبني المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم ومشاريعهم من مجرد نموذج مخبري إلى الإنتاج والاستثمار، من خلال توفير الخدمات والدعم والمساعدة العملية للمبتكرين في سبيل الحصول على المنتج الذي يخلق قيمة مضافة في اقتصاد السوق .( تركماني ،2006 )

5. أشكال أخرى لنماذج الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص منها :الزيارات المتبادلة العادية، الاشتراك في رعاية وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، المنشورات والمطبوعات المشتركة، الاشتراك في المعارض والأسواق التجارية والصناعية، دعم الطلاب والباحثين فرادى أو اتحادات، تمثيل منظمات الأعمال في مجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي، تمويل منظمات الأعمال لبعض الأنشطة والفعاليات العلمية والطلابية في الجامعات، نموذج الشراكة بين شركة واحدة وعدة جامعات أو نموذج الشراكة بين مجموعة شركات وجامعة واحدة، نموذج الشراكة بين مجموعة شركات ومجموعة جامعات. Hughes)،2006)Perkmann & Walsh) ، 2007) (Richard B. Dasher ، (2003 (مركز الدراسات والبحوث، الغرفة التجارية والصناعية، الرياض،2008) ، (معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز، 2009)




المبحث الثالث

الإطار المقترح لسبل تعزيز الشراكة بين الجامعات

والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية

مقدمـــــة:

توصل الباحث فيما سبق إلى أن هناك ضرورة ملحة للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في ظل التحول الاقتصادي بالمملكة إلا أن الدارسات والمؤتمرات المهتمة بذلك سواء في المملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى لم تقدم إطاراً متكاملاً لسبل تفعيل هذه الشراكة لمواجهة تحديات تحقيق التنمية الإدارية، ومن خلال الدراسة النظرية والتقارير التي حصل عليها الباحث فإنه يحاول تحديد هذا الإطار بمكوناته المختلفة وذلك حتى تستطيع الدولة من خلاله اتخاذ القرار المناسب لتنظيم الاستفادة من إمكانيات ومزايا هذه الشراكة في تحقيق التنمية الإدارية .

وقبل أن يبدأ الباحث في وضع إطار لسبل تفعيل الشراكة بين الجامعات السعودية ومنظمات القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية الإدارية نشير هنا إلى بعض النقاط الهامة التي يتعين على الجامعات ومنظمات الأعمال أخذها في الاعتبار قبل البدء في عملية إعادة هندسة عملية الشراكة.

أولاً: فهم طبيعة دور الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإدارية. 

تميز القرن العشرون بأنه عصر العولمة والشركات المتعددة الجنسيات والمبادرات الخاصة واقتصاد السوق، ومع أن منهج "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ليس منهجاً حديثاً، إلا أنه برز وتبلور بشكل جلي في أواخر هذا القرن على وجه الخصوص، كما أن ارتباطه بالتنمية الإدارية -وهو موضوع هذا البحث- ليس بالأمر الجديد أيضاً، حيث تم التطرق إليه في العديد من الأدبيات الاقتصادية والإدارية، إلا أن هذا الحقل ما زال غير مشبع ويحتاج إلى المزيد من الأبحاث والدراسات .

وتنبع فكرة الربط بين الشراكة والتنمية من كون كل من القطاعين العام والخاص يمتلك مزايا خاصة يمكن التوليف بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل صعوبة تحقيق تلك الأهداف على أساس الأداء الفردي لأي من القطاعين، وميزة منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية أنه يجمع بصورة تكاملية عناصر القوة الموجودة لدى الفرقاء المشاركين؛ فشركات القطاع الخاص تقدم الموارد المالية والخبرات الإدارية علاوة على ضبط الجودة، ويقدم القطاع المدني المعرفة المحلية، والالتزام نحو المجتمع، أما القطاع العام فهو مسؤول عن القوة التنظيمية والتنسيق الإستراتيجي، وقد أخذت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الظهور منذ عقد الثمانينات في القرن الماضي، إذ أصبح الكثير من المشاريع والأنشطة التي كانت حكراً على الحكومة مثل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية يمول وربما يدار أيضاً من المنشآت الخاصة بموجب اتفاقيات وعقود بين الطرفين، ولا تقتصر هذه الشركات على الدول المتقدمة بل تبعتها العديد من الدول النامية.( المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، 2011)

يرتبط تحقيق الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في دولة ما بكفاءتها وفعاليتها في تنمية وتطوير أداء الجهاز الإداري الحكومي نفسه وقدرته على اتخاذ وتنفيذ القرارات اللازمة لإحداث التغيير، وعليه فإن التنمية الإدارية للقطاع الحكومي معنية بتطوير الجهاز الإداري الحكومي عن طريق ما يلي: (تيشورى، عبد الرحمن، 2010)

1-وضع الهياكل التنظيمية الملائمة أو تبنى مفهوم إعادة الهيكلة الذي يتبلور من خلال عدة أبعاد، أبرزها ما يلي:

· إحداث التغييرات الهيكلية للتخلص من القيود الإدارية التي تعيق انطلاق قوى الإنتاج الوطنية، وتبني الأساليب المتطورة التي تكفل ترشيد اتخاذ القرارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة أخذاً في الاعتبار النفقة والعائد.

· إعادة النظر في مفهوم الوظيفة العامة وتغليب منطق الخدمة والعائد منها على منطق السلطة والسيادة.

· تكريس مبدأ المحاسبة على أساس النتائج المحققة.

· ابتكار النمط التنظيمي الذي يحقق مشاركة الجماهير المنتفعة بالخدمات بطريقة فاعلة ومستمرة، وبمعنى آخر التحرر من القوالب الجامدة للأشكال والهياكل التنظيمية، وقبول صور من التنظيم تختلف باختلاف طبيعة النشاط ومجال العمل.

· التوجه نحو المسار الاستقلالي لأجهزة الخدمات بحيث تُدار وفقاً للأساليب الاقتصادية، وتعتمد وفق قواعد محددة وواضحة على قدراتها الذاتية ومواردها الخاصة في تمويل نشاطاتها، بعيداً عن الاتكالية المطلقة على سلطة ورعاية الدولة.

· تكريس الموضوعية في التخطيط والمتابعة والتقييم، والالتزام بأسس ومعايير محددة للحكم على الأداء وتحديد النجاح والفشل، وتدعيم مبدأ المساءلة والمحاسبة ثواباً وعقاباً لموظف القطاع العام على كل المستويات.

2-تبسيط نظم العمل وإجراءاته.

 3-تنمية سلوك إيجابي لدى الموظفين تجاه أجهزتهم الإدارية.

 4-تأهيل وتدريب العاملين لتحقيق أهداف التنمية بأعلى جودة وبأقل تكلفة، ولعل من أهم السبل المستخدمة في تطوير كفاءة وفعالية الجهاز الإداري الحكومي هو تحقيق الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وبقدر ما يتحقق من توافق وانسجام في العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص أو الأدوار المنوطة بكل منهما في مختلف المجالات، بقدر ما تتحقق التنمية الإدارية في الدولة بمعدلات أسرع وأكبر وأكثر فاعلية، ذلك لأن حجم وطبيعة وأهمية الدور الذى يلعبه كل قطاع في العملية التنموية يتوقف على طبيعة النظام الاقتصادي السائد بالدولة وهيكل اقتصادها الوطني ومراحل تطوره وما قد يعانيه أيضاً من مشكلات تعاظم دور الجهاز الإداري الحكومي فيه (عزمي، إيمان ، 2009، 2).

آليات تطوير كفاءة وفعالية الجهاز الإداري الحكومي في ظل الشراكة مع القطاع الخاص:

يظهر دور الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير كفاءة وفعالية الجهاز الإداري الحكومي من خلال اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات في مجال التطوير المؤسسي والإداري، تلبية لما تفرضه الحاجة العملية لمواكبة التطورات المستهدفة للاقتصاد الوطني وتفاعلاً مع التغيرات المتلاحقة في البيئة العالمية من هذه الخطوات والإجراءات :(خطة التنمية التاسعة بالمملكة العربية السعودية ، 2010/2014)

1- إدخال أنماط تنظيمية جديدة تلائم أنواع النشاط الجديد الذي يتصدى له الجهاز الإداري وإدخال نظم وقواعد وإجراءات جديدة للعمل وتحقيق العلاقات الإشرافية والإدارية والاستشارية، وتوفير القيادة النشطة المؤمنة بالسياسات الجديدة والواعية لها على أساس علمي والتركيز على أهمية الموارد البشرية والتركيز على المخرجات التي تتسم بالنوعية والجودة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

2- ضرورة إعداد خطة طويلة الأمد تحدد فيها الاحتياجات وتوضح الاتجاهات والمنطلقات الفكرية للتطوير الإداري التي تحدد بموجبها البرامج التدريبية ومحتويات البرامج وأهدافها وتفاصيل كل برنامج حتى تحقق الشراكة مع القطاع الخاص أهدافها.

3- مراجعة الهياكل الإدارية للأجهزة والمؤسسات الحكومية لتحسين كفاءة الأداء، ولتتواءم مع المهمات الجديدة الموكلة إليها، مع الاهتمام بوضع الأسس لمنظومة قياس كفاءة أداء الإدارة الحكومية، بالإضافة إلى صدور القرارات الرامية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، وهو ما سيؤدى إلى توفير بيئة العمل المواتية وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية، وتعزيزه داخل المؤسسات والأجهزة الحكومية.

4- استخدام تطبيقات التقنيات العلمية الحديثة في المؤسسات الحكومية، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتعميق البعد المعرفي، ومن ثم حفز النشاط الاقتصادي من خلال ضمان سرعة التعاملات ودقتها، سواء فيما بين الجهات الحكومية، أو فيما بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال.

5- الاهتمام بقياس مستوى كفاءة أداء الأجهزة الحكومية على اعتبار أن كفاءة أداء هذه الأجهزة تشكل شرطاً ضرورياً لكفاءة الاقتصاد وجودته بصفة عامة.

6- الارتقاء المستمر بمهارات الموارد البشرية وتنمية قدراتها، من خلال التوسع الكمي والنوعي في برامج التعليم، والتدريب التقني والتأهيل المهني.

7- تنمية الموارد البشرية في الجهاز الحكومي ليتماشى مع المعايير الدولية ومع مبادئ الحوكمة (الإدارة الرشيدة)، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل التكاليف والمدة الزمنية لأدائها مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي، وتدعيم وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة من خلال الأسس الموضوعة للمحاسبة والمساءلة وزيادة وعيه. 

8- إنشاء شبكة تطوير الأداء الحكومي بهدف إيجاد قنوات من التواصل الفعال بين أجهزة الدولة المختلفة تتيح تبادل ونشر التحديات والأفكار المتعلقة بالتطوير الإداري، فضلاً عن مقترحات التطوير.

9- تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية والإدارية، وإنشاء أجهزة جديدة، وتحديد الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي ستحتاج إلى إعادة هيكلة، من أجل تطوير الخدمات العامة وتحسين نوعيتها، منها على سبيل المثال إنشاء هيئة متخصصة لتطوير المشاريع في القطاعين العام والخاص تكون اختصاصات هذه الهيئة ما يلي:

أ-مراجعة السياسات والقوانين واللوائح الحالية كشأن أي مشروع عام، يجب أن تتوافق مشاريع الشراكة مع السياسات والقوانين واللوائح الرسمية، تقييم السياسات والقوانين واللوائح عملية مستمرة وجزء من أنشطة إدارة المشاريع خلال دورة حياة الشراكة.

ب-توزيع وتحويل مخاطر المشروع يعد اعتباراً رئيسياً في اختيار أسلوب الشراكة للمشروع، فالمخاطر لا يتم تحويلها دائماً إلى القطاع الخاص، فالمعيار الأساسي هو أن تُحول المخاطرة إلى الطرف الذي يديرها أو يسيطر عليها بصورة فعالة؛ فمخاطر المشاريع -مع التكاليف والفوائد-يجب دراستها بعناية لضمان أفضل قيمة مقابل المال. 

ج-المراقبة والسيطرة الفعالة، نظراً لأن الشراكات علاقات عمل طويلة الأجل فإن التعاقد الفعال والضوابط التشغيلية والمالية أمور أساسية لنجاح المشروع وجودة خدماته، كما أن الالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية جانب آخر من الرقابة على الشراكة والتدقيق واحد من العناصر المهمة في ذلك وتكاليفه يجب أن تؤخذ في الحسبان.

د-تحديد المخاطر المالية، والمسؤوليات وأثر تلك المخاطر، تقييم مستندات العروض المقدمة ودقة النماذج المالية والتنبؤات بالتكلفة بناء على تلك النماذج وتركيبة المشروع.

هـ-وضع وإعداد مسودات العقود ومستندات المناقصات، تحديد أثر شروط العقد والجوانب المحتملة لإلغاء الصفقة قبل وأثناء التفاوض.

و-تحديد معايير أداء الخدمة المطلوب تأمينها بموجب عقد الشراكة ووضع أنظمة المراقبة لتتبع الأداء وإدارة المخاطر.

ز-إجراء التقييم الفني للعروض المقدمة لضمان أن تصميمها المقترح يؤمن مع أنظمتها ما تطلبه الجهة الراعية.

ح-التحليل المالي المحدث بالنسبة للمصروفات والتكلفة المتوقعة للمشروع لضمان أن الشراكة ستوفر القيمة مقابل المال وأن المشروع أكثر قابلية للتطبيق من نظام الشراء العادي.

تنمية وتطوير الجهاز الإداري الحكومي عن طريق التنظيم وإعادة التنظيم الإداري عملية مستمرة ومتكررة وتهدف إلى إبراز الأولويات في السياسة العامة للحكومة وتحقيق الانسجام والتوافق بين قطاعات الأجهزة الحكومية المختلفة، إلى جانب تصميم هيكل تنظيمي مناسب ووصف الوظائف ورسم خطوط السلطة وتفويض الصلاحيات بها وأن يكون الهيكل التنظيمي مرن لاتخاذ القرارات الإدارية المعقدة وبالسرعة المطلوبة والوقت المناسب خصوصاً وأن منظمات اليوم تعمل في بيئة عمل متغيرة باستمرار وشديدة التقلبات. (الملحم، إبراهيم علي، 2005)

ثانياً: الوقوف على واقع وإمكانيات الشراكة الحالية بين الجامعات والقطاع الخاص.

يرى الباحث أنه يتعين على الجامعات ومنظمات الأعمال في بادئ الأمر أن تفهم وتقبل المكان الذي تقف فيه عند تنفيذ أي نموذج مقترح لتطوير وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ليتواءم مع طبيعة التنمية الإدارية المنشودة، من الأهمية بمكان أن يكون لدى الجامعات ومنظمات الأعمال إحصائيات ومعلومات عن:

- مدى عمق معرفتنا بإمكانيات المملكة العربية السعودية ومواردها المالية والمعرفية والفنية والبشرية.

- مدى تأثير المرحلة الجديدة من الشراكة في أهداف الخطة الإستراتيجية للدولة.

- مدى توافر الخبرات اللازمة في جامعات المملكة لإدارة عملية الشراكة المحدثة والمنشودة.

- الوفورات المتوقعة في التكلفة أو العوائد المتوقعة عند الانتقال إلى نظام الشراكة المحدث والمنشود.

- مدى تأثير نظام الشراكة المنشود على الهيكل التنظيمي في الجامعات ومنظمات الأعمال.

- جرد مخزون موارد الجامعات ومنظمات الأعمال من خلال تحديد الأصول المعرفية وتحديد نقاط الضعف والقوة وتحديد مدى قوة رأس المال البشري والموارد المادية والبشرية، والفرص المتوافرة لقيادة عملية الشراكة بنجاح. 

- جرد المخزون التنافسي في الدول المتقدمة وذلك لتحفيز عملية التطوير باستمرار فالجامعات ومنظمات الأعمال إما أن تتطور أو تتقادم حيث من الصعوبة بمكان دخول معركة بدون المعرفة الجيدة للمنافسين المباشرين وغير المباشرين ومعرفة حجم مواردهم وإمكانياتهم، وهل ما زالت الفرصة وعوامل النجاح قائمة أم لا؟ 

في ضوء ما سبق يمكن وضع إطار مقترح لسبل تفعيل الشراكة بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص يساهم في تحقيق التنمية الإدارية، يقوم هذا الإطار على أربع مراحل هي: -

1- دراسة وفهم ملامح البيئة السعودية الجديدة لعملية التحول للشراكة بما يحقق أهداف التنمية الإدارية. 

2- التعرف على تحديات تحقيق شراكة ناجحة حقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص.

3- كيفية نجاح عملية التحول إلى نظام الشراكة الجديد المحدث.

4- كيفية صناعة وحماية نظام شراكة جديد ومحدث بين الجامعات والقطاع الخاص، يحقق أهداف التنمية الإدارية، كما يعكس الإطار المقترح أيضاً الأساليب والكيفية التي تمكن الدولة من إتمام عملية إعادة الهندسة إلى النظام الجديد المحدث في كل مراحله وذلك كما بالشكل رقم (1) التالي: 



شكل رقم (1) من إعداد الباحث.

إطار مقترح لسبل تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق التنمية الإدارية

 (
نظام الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في ظل عملية التحول الاقتصادي
دراسة وفهم:
- ملامح البيئة الجديدة للنظام
-  معرفة الفرص والتحديات والمخاطر
متطلبات نجاح عملية التحول إلى النظام الجديد
تصميم نظام شراكة يساهم في تحقيق أهداف التنمية الإدارية ويتواءم  مع تكنولوجيا العصر وعولمة الاقتصاد
)








   شرعت المملكة مع بدايات الألفية الثالثة في اتخاذ سلسلة من الخطوات لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، شملت تحديث أنظمتها الاستثمارية الاقتصادية، وإطلاق برامج ومشروعات متعددة لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية والسعي المستمر إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب، كذلك إعادة هيكلة العديد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، والبدء في وضع منظومة متكاملة لتطوير الإجراءات الحكومية والعمل على أتمتتها، لتنعكس على مستوى الخدمات وأداء القطاع الحكومي بشكل عام، إلى جانب تبني خطط طموحة تتعلق بتطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية لتشمل مناطق المملكة المختلفة، ومع هذه الجهود المتواصلة والإنفاق التنموي السخي الذي تبذله الدولة، والاقتصاد السعودي اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتعميق مستوى الشراكات بين الجهات ذات العلاقة لإحداث نقلة نوعيه في خصائص الاقتصاد السعودي، بما يحقق أهداف المملكة التنموية وسرعة التحول الكامل إلى اقتصاد يرتكز على الكفاءة والإنتاجية، والتوسع في سلسلة القيمة المضافة في القطاعات الواعدة اقتصادياً (وكالة الأنباء السعودية ،2016) .

ثالثاً: الوقوف على واقع تمويل البحث العلمي في الدول الأجنبية والعربية وأثره على التنمية. 

ينفق العالم سنويا 536 مليار دولار على أمور البحث العلمي لا يمثل نصيب الدول النامية منها إلا أربعة في المئة فقط، فالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا تنفق مجتمعة نحو 417 مليار دولار سنوياً بما يمثل خمسة وسبعين في المئة مما ينفقه العالم أجمع على ذات المجال، يخص الولايات المتحدة وحدها ثلث ما ينفقه العالم أجمع على البحث العلمي، تليها اليابان التي تنفق ربع ما ينفقه العالم أجمع على البحوث العلمية وتطويرها اقتصادياً، إن واقع العلماء والعلم وتطبيقاته الاقتصادية في العالم العربي أمر يدعو للدهشة والقلق، فإجمالي مراكز البحث العلمي العربية لا يزيد عن 600 مركز مقابل 1500 مركز في فرنسا وحدها، الدول العربية لا ينتجون إلا (0.3%) فقط من إجمالي البحوث العالمية يقدمها خمسة وخمسون ألف باحث ولا يساهمون إلا (0.1%) فقط من إجمالي براءات الاختراع العالمية، القطاع الخاص الأمريكي مثلا يخصص (55%) من أرباحه للإنفاق على البحوث العلمية مقابل (3%) فقط يخصصها القطاع الخاص العربي لذات الشأن، حيث تأخذ الدراسات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) في الدول النامية  طريقها التقليدي المعتاد إلى أرفف المخازن بدلاً من تحويلها إلى خطط عمل وتمويل وتطبيق ومشروعات على أرض الواقع، فهناك آلاف مؤلفة من البحوث والدراسات الجامعية القيمة في المجالات العلمية والصناعية والطبية والاجتماعية التي تملأ المخازن، ولو تم تطبيقها لغيرت الكثير من الأشياء وعالجت الكثير من المشكلات، بينما في الغرب هناك آليات وقنوات لتحويل عصارات العقول إلى تطبيق وعمل.

يواجه ارتفاع أعداد الباحثين العلميين من الدول العربية سنوياً بعدم وجود فرص عمل لهم، أو عدم وجود مراكز بحثية تستوعب أعدادهم المتزايدة سنوياً مما يضطرهم إلى الهجرة، أضف لذلك فإن خمسة وثلاثين في المئة من العلماء العرب هم من النساء اللاتي يجدنّ صعوبة أكبر في سوق البحث العلمي العربي، لذا لابد من توافر بيئة بحث علمي في العالم العربي، من طرق التفكير النقدي، الحرية الفكرية، وتشجيع وتقدير العلم والعلماء، التشجيع الاقتصادي هذه كلها أمور لا تتوفر بعالمنا العربي، بعكس ما يحدث في الغرب من تقدير حقيقي للعلم كاستثمار في الشخص وفي المؤسسة وفي المجتمع، استثمار على المدى القصير والبعيد، لأن العلم هو إنتاج وليس استهلاكاً، فهذا أهم شيء يتعلمه الباحث في الغرب، أن العلم ليس شيئاً تدرسه في الجامعات وإنما شيء تتعلم أن تنتجه، وتقوم به، ويجب أن يكون جديداً.

تضع الدول المتقدمة صناعياً في مقدمة أولوياتها نقل التقنية من مراكز البحوث في الجامـعات إلى القطاع الصناعي، وذلك بإنشاء وسائل وسبل فعالة لحفز التعاون بين قطاع الصناعة والجامعات، وبالرغم من أن الجامعات أدركت في الدول العربية حالياً أهمية تسخير نتائج البحث العلمي في الدراسات العليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النجاحات التي تحققت في هذا المجال ضئيلة مقارنة بالتعاون الملحوظ بين الجامعة ومؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول الغرب، لا يقاس حجم التقدم التكنولوجي بأن تشتري أحدث أجهزة الموبايل أو أحدث السيارات، وإنما نستطيع أن ننتج التكنولوجيا التي  تؤدي إلى تطوير هذه الأجهزة، فالعرب يستوردون 90% من حاجاتهم التكنولوجية من الخارج بسبب غياب التطبيقات العلمية في الصناعة والزراعة والطاقة والصحة وغيرها( بشتو، أحمد، وأخرون، 2012)

يقدر البنك الدولي أنه يجب توفير 100 مليون وظيفة عربية بحلول عام 2020، تحتاجها الأجيال المقبلة، فلا بد إذن من إيلاء العلم ومخرجاته الاهتمام الكافي، فالملاحظ من خلال تطور النمو الاستثماري والتجاري  في الدول العربية أن هذه الدول لا تزال تستورد نظم المحاسبة والنظم الضريبية ومعايير المحاسبة من الدول المتقدمة، إضافة إلى أن البحوث العلمية في مجال تطوير علم المحاسبة والمراجعة والضرائب تتسم بالتقليد والمحاكاة دون اللجوء إلى الإبداع والابتكار، مما أدى إلى عزل نشاطات الجامعات البحثية عن النشاطات الاقتصادية للمجتمع، مما يجعل البحث العلمي لا يواكب احتياجات  القطاعات والأنشطة، مما يكون مدعاةً ومبرراً لأن يزهد القطاع الخاص ورجال الأعمال عن تمويل البحث العلمي.( القاسم، صبحى، 2000)، ( الندوي، محسن، 2013) ، ( قنوع، نزار، وآخرون،2005، ص82) (الصوفي، محمد عبد الله، 2003)

 أحد أهم نقاط الضعف في الاهتمام بالبحث العلمي عند العرب إنما تتمثل في أن مسؤوليته ظلت مقصورة على الحكومات، فهي المصدر الرئيس للتمويل طيلة السنوات الخمسين الماضية، وتذكر بعض الإحصاءات أن القطاع الخاص في الدول العربية لا يساهم بأكثر مــن 10% فقــط مـــن نفقات البحث العلمي والتطوير التقنـي، أما 90% الباقية فتقع على عاتق القطاع الحكومي وهي في الوقت ذاته، عرضة للهدر بسبب ما عرف عن إدارة الحكومات من الترهل الإداري، وسيطرة الإجراءات البيروقراطية، ووفق إحصاءات أخرى يبلغ التمويل الحكومي للبحث العلمي حوالي 80% من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بــ 3% للقطاع الخاص،  8% من مصادر مختلفة يضاف إلى تلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاعات الصناعة والأعمال من جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخرى، ومن المعلوم أن تلك القطاعات لا تتمتع حتى الآن بالقدرة على إدراك دور البحث العلمي في دعم الكفاءة الاقتصادية، وتطوير الإنتاج، وتحسينه، وبالتالي النمو المستمر في الاستثمار والدخل.( الحارثي، فهد العرابي، 2014)

رابعاً: دراسة الفرص والتحديات في ظل بيئة الشراكة الجديدة. 

يرى الباحث أنه قبل تصميم هذا الإطار لابد من فهم ومعرفة الآتي: ـ

أ-التأكد من أن فهم نظام الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص يقي كلاً منهما من تكبد الخسائر المادية والمعنوية.

ب-قبل الدخول في نظام الشراكة الجديد لابد من تقييم تجارب الشراكة السابقة، وبالتالي اتخاذ القرار بالاستمرار في النظام الجديد أو الإحجام عنه.

ج-لكي تنجح عملية التطوير والتحول إلى نظام الشراكة المتطور والمنشود يتطلب ذلك فهماً كبيراً لطبيعة الشراكة الجديدة وملامح التعامل في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة الاقتصاد ومعرفة ماهيتها ومتطلباتها ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها حتى يمكن تفاديها أي معرفة الفرص والتحديات التي تثيرها وتأثير ذلك على نظم الشراكة محل التطوير، حيث إنه لابد من الوقوف بدقه على تأثير عملية التحول هذه على موارد الدولة.

خامساً: الوقوف على تحديات ومعوقات تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.

عند تناول سبل تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية، علينا أولاً دراسة المعوقات التي تحد من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لمحاولة إزالتها، فهناك مجموعة من المعوقات الاقتصادية العامة في الدولة مثل المشكلات الاقتصادية المتعلقة بتراجع معدلات الناتج الإجمالي وتراجع مستوى دخل الفرد، ومعوقات التحرير والمنافسة، وتراجع مساهمة القطاع الخاص، ومعوقات الاستفادة من التقنيات المعاصرة، والمعوقات النظامية مثل تقادم الأنظمة، وعدم مواكبة النظم القانونية والمالية والمحاسبية للوضع المستهدف من الشراكة، ومعوقات جذب الاستثمارات وإعادة رؤوس الأموال المهاجرة، وزيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات العامة، والمخاطر السياسية، وضعف مستوى المراقبة والمساءلة، ضعف مستوى التنافس بين الشركاء، والتحيز في اختيار الشركاء، ورفض المجتمع للمشروع ، ومما لاشك فيه أن هناك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام تحقيق الشراكة المأمولة بين الجامعات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الإدارية، وتتلخص أهم المعوقات أو التحديات من وجهة نظر رجال التعليم العالي والأكاديميين في عدم وجود قنوات اتصال فعالة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتعدي القطاع العام على صلاحيات القطاع الخاص مما يعوق مسيرة العمل الاقتصادي بشكل كبير، ومن ثم ضرورة الالتزام من كلا الطرفين بالأعمال والصلاحيات الموكلة إليه.

1. عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية Public Awareness بأنشطة ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل مشكلات منظمات الأعمال عن طريق البحث والتطوير.

2. ضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات من المهارات البشرية والبرامج والأبحاث والدراسات العلمية، وعدم اقتناعها بفائدتها لمنظماتهم.

3. ضعف الثقة في الإمكانات والخبرات الوطنية، حيث تلجأ بعض المنظمات الخاصة إلى التعاقد مع مؤسسات بحثية أجنبية، للحصول على الاستشارات وإجراء البحوث، مما أضعف الحافز على الإمكانات البحثية المحلية.

4. وجود انطباعات سلبية لدى العديد من منشآت القطاع الخاص بأن الجامعات بعيدة نسبياً عن الاهتمام بالبحث العلمي الذي تتطلبه، ومن ثم اكتفاء بعض المؤسسات الإنتاجية بما لديها من خبراء وفنيين لحل مشكلاتها.

5. صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة لأغراض البحث باعتبارها أسرار المنشآت الخاصة.

6. ضعف الاهتمام من قبل المنشآت الخاصة بوضع خطط وبرامج للبحث والتطوير، وممارسة هذا النشاط بطريقة عشوائية.

 كما يرى رجال الأعمال أن أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه التعاون بينهم وبين الجامعات، تتمثل في:

· انشغال الجامعات بالتدريس والجانب الأكاديمي على حساب الجانب التطبيقي الذي يعالج مشكلات منظمات الأعمال.

· عدم اهتمام الخطط الإستراتيجية للجامعات بربط البرامج والتخصصات في الجامعات باحتياجات منظمات الأعمال من المهارات والمعارف والقدرات.

· ارتباط تنفيذ البحث العلمي بالجامعات ببرامج غير مخططة، وتهدف بالأساس إلى مساعدة الباحثين في الترقي بالدرجات الأكاديمية، ولا يعكس تصميم الأبحاث الجارية احتياجات المجتمع، وحل مشاكله.

· انتظار الجامعات لمبادرات القطاع الخاص بطلب الشراكة وليس العكس.

· وجود تطور سريع في بعض القطاعات الإنتاجية، والمشكلات الناجمة تفوق مستوى المساهمة من الجامعـات.

· افتقار الجامعات إلى وجود مراكز التحويل Centers of Transfer، وهي معامل متخصصة لتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتج أولي Prototype قابل للتسويق قبل مرحلة الإنتاج التجاري.

· مبالغة بعض باحثي الجامعات في تقدير تكلفة برامج الشراكة، وعدم مخاطرة المؤسسات الاقتصادية بتمويل برامج بحث وتطوير غير سريعة العائد وغير مضمونة النتائج. (كسناوي ،2001) (التركي و أبو العلاء، 2007)، (آل إبراهيم؛ باسم أحمد، والشيخ؛ سعيد عبد الله، وطاهر؛ محمد حسن، ناهد، 2007) (حبيب، مجدى عبد الكريم، 2007) (National Academy Press, Washington D.C,2000)

سادساً: متطلبات الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص.

من خلال مراجعة بعض الدراسات التي تعرضت لمتطلبات نجاح الشراكة مع القطاع الخاص، يمكن تحديد الخطوط العريضة التالية:

1. ضرورة توافر دعم سياسي قوى على المستوى القومي وإصرار من قبل الدولة على التنوع الاقتصادي، مع وجود تصور واقعي مشترك للشراكة مبني على نقاط القوة والضعف المتوفرة لدى أطراف الشراكة.

2. تحليل صارم لجدوى المشروع قبل التعاقد، بعمل إطار عمل جيد للمشروع مبنى على مخرجات واضحة، أو إنجازات محددة للتأكد من قدرة كل طرف على تحمل توفير وحدات الدفع المطلوبة مقابل إتاحة الخدمة.

3. تحليل مفَصَّل للمخاطر التي قد يتعرض لها المشروع لكلا الجانبين الفني والتجاري فضلاً عن المخاطر السياسية.

4. رغبة عميل القطاع العام في قبول حلول ابتكارية من جانب المتقدمين من القطاع الخاص.

5. عقد تفصيلي يتسع لتغييرات معينة في متطلبات المشروع على مدى الزمن.

6. اختيار المشروعات المناسبة بحيث لا تكون صغيره جداً، ويمكن تكرارها مع رغبة القطاع الخاص في المشاركة.

7. دعم استشاري مناسب قانوني وفني ومالي من أخصائيين ذوي خبرة، وفريق مخلص للعمل لديه القدرات والخبرات.

8. عملية تعاقدية شفافة، وجيدة البناء والهيكلة وتنافسية، طريقة سليمة لتقدير ”القيمة مقابل النقود“ مبنية على نماذج واضحة، وأمثلة، وطرق تشغيل قياسية.

9. توفير رأس مال بشري يقود عمليات التنمية، ذلك أن التقدم الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون توفر القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة، والتي تستطيع القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية.

(وزارة المالية المصرية ،2007)، (الثنيان، سلطان، 2008) Duke University. National Academy of) Science, 1997)

سابعاً: سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية. 

هناك خطوات إصلاحية مطلوبة لإعادة بناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص عن طريق تحديد دور كل طرف في التنمية بحيث يكون دور الحكومة فيما يلي: 

· الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح الأسعار والسوق، والخصخصة وإعادة الهيكلة، واتخاذ سياسات فعالة لمعالجة البطالة وتفعيل السعودة، والإصلاح التقني، بالإضافة إلى دور المنظم والمراقب والمحفز.

· العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص بتوسيع حجم وفرص النشاط التجاري الداخلي أمام المستثمرين المحليين.

· زيادة حجم المدخرات المحلية ليتلاءم مع حجم الاستثمارات الكلية الفعلية واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة.

· إعادة التوازن للموازنة العامة للدولة بالتركيز على برمجة زيادة المصروفات ضمن نسب محددة.

· زيادة حجم الموارد غير النفطية برفع كفاءة ونطاق تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم المحلية.

· الإسراع بإصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالخدمات المالية والمصرفية الدولية بهدف تطويرها.

· تحسين النظام القضائي المتعلق بالمبادلات والعقود التجارية والمالية والمصرفية ودراسة إنشاء جهاز قضائي مستقل.

· توسعة السوق المحلي بدخول منافسين جدد من خلال فتح المنافسة في قطاعات النفط والبنوك والاتصالات.

· الإصلاح المالي والمحاسبي متطلب أساسي لتفعيل الشراكة، مع توافر البيئة التنظيمية والإطار القانوني لإيجاد بيئة أعمال محفزة للشراكة وتشجع الاستثمارات، فمن خلال الشراكة يتشارك الشركاء في الإنتاج والتكاليف والعوائد والربح والخسارة وتحمل المخاطر.

· ضرورة إعداد دراسات جدوى للقطاعات الملائمة للشراكة قبل تطبيقها لتحديد نوع الشراكة المناسب للقطاع المستهدف، وذلك لضمان تحقيق منافع جراء هذه الشراكة لجميع الأطراف بأعلى مستوى ممكن من الجودة والكفاءة.

· الحاجة إلى تهيئة الموارد البشرية في كلا القطاعين لعملية الشراكة وأساليب عملها، وتهيئة القانونيين في هذا المجال لصياغة العقود بكفاءة ووعي تام تفادياً لأي مشاكل مستقبلية لأن العقود هي أساس الشراكة وضرورة توفير معلومات دقيقة ووافية لكلا القطاعين.

· هناك أهمية لإعداد دليل استرشادي للشراكة مع تحديثه دورياً يتضمن الإجراءات والقوانين والمشروعات والقطاعات حسب الأولوية وذلك لرفع مستوى الوعي العام بنموذج الشراكة ومكاسبها وتوفير ثقافة مجتمعية داعمة.

· تطبيق الشراكة على مراحل تدريجية (مرحلة التهيئة والإعداد، مرحلة التنظيم والتنفيذ، مرحلة المتابعة والتقييم).

· توفير المعلومات والإعلان عن الخطط المستقبلية والمشروعات الإستراتيجية بما يتيح الفرصة أمام الجانبين لاتخاذ القرار المناسب ويساعد على التوسع في مشاركة القطاع الخاص باللجان الاقتصادية المختلفة بالدولة والتواصل.

· دراسة التحديات القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص والمتعلقة بالعقود والأمور التمويلية والقوانين المحلية داخل المملكة، من أجل تحقيق برامج الشراكة بين القطاعين بشكل ناجح، فعدم الوضوح في الإطار القانوني يؤدي إلى الفشل، فلابد من دراسة أمثلة للنزاعات التي من الممكن أن تنتج عن مثل هذه الشراكات، وكيفية فضها.

· لابد من رؤية مستقبل الشراكة بين القطاعين في المملكة في سياق البيئة الاقتصادية الكلية، بمعنى أن الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية الإضافية سوف يتطلب استثمار مبلغ 57 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م وإنشاء قاعدة بيانات واسعة بمشاريع البنية التحتية المطلوب تنفيذها.

· ينبغي المواءمة بين مصالح أصحاب المصلحة لأن عدم التوافق في المصالح سوف يتسبب في فشل المشروع، كما أن الحاجة تقتضي أن تصغي الحكومة لصوت المستثمرين وتشاطرهم دراسة المخاطر.

 (زكي، إيمان عبدالمحسن، 2009، ص8-11)، (آل إبراهيم؛ باسم أحمد، والشيخ؛ سعيد عبد الله، وطاهر؛ محمد حسن، ناهد،2007، ص72-80)، (دكروري، محمد متولي، 2009، ص44-46) (جامعة الملك سعود، 2015)، A. Hughes and R. Lester ,2005) Cosh A, ( ( Mathews, M. and Perera, M. ,1996)




المبحث الرابع



بعض التجارب الناجحة في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص

اعتمد الباحث في معايير اختيار تجارب الشراكة مع القطاع الخاص على الدول التي لها السبق في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص بهدف نقل التجارب الناجحة والمتنوعة والتي تتناسب مع البيئة العربية السعودية، وللتوصل إلى تنبؤات تتعلق بموضوع البحث، ونتائج وتوصيات تسهم في معالجة مشكلة هذه الدراسة والإجابة على تساؤلاتها وتحقيق أهدافها، ومحاولة تفهم علاقة التشبيك بينها وبين المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية، وفيما يلي نستعرض بعض التجارب الناجحة في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وكيفية التواصل أو التفاعل بين الطرفين:

1-تجربة اليابان في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص: 

من أبرز تجارب الشراكة الناجحة بين الجامعات والقطاع الخاص تجربة اليابان التي بزغت نتائج نجاحها بشكل واضح على مدى العشرين عاماً الأخيرة، لقد أحرزت الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص نجاحات باهرة في اليابان، البعض يعتبرها فاقت التوقعات؛ حيث زادت قيمة البحوث التي طلبتها منشآت القطاع الخاص من الجامعات اليابانية من 502 مليون دولار في بداية التسعينات إلى حوالي 3.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2001م، أيضاً نما عدد المراكز البحثية التعاونية بين القطاع الخاص والجامعات من نحو 23 مركزاً في بداية التسعينات إلى نحو 62 مركزاً حتى نهاية 2001م، ونتناول فيما يلي بعض أبرز ملامحها، لقد بدأت التجربة اليابانية تتضح معالمها منذ بداية الثمانينات، وتبلورت هذه الملامح في عدة صور متتالية ومتدرجة، وذلك كما يتضح على النحو التالي :

1- البحوث المشتركة: بإرسال الباحثين من القطاع الخاص إلى الجامعات، وأيضا إرسال أساتذة الجامعات إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار متوازٍ ومتعادل لخدمة مصالح الطرفين.

2- البحوث حسب الطلب أو التكليف: آلية البحوث حسب الطلب أو التكليف تشير إلى الاتفاقيات الخاصة التي تتم بين الجامعات والقطاع الخاص حسب طلب أو رغبات الأخير.

3- المنح والهبات (كراسي البحث العلمي): تشير آلية المنح أو الهبات إلى تلك التبرعات المالية التي تقدمها شركات القطاع الخاص إلى الجامعات بغرض تعزيز ودعم البحث العلمي Scientific Research أو تحسين الأنشطة التعليمية، وتُعرف هذه التبرعات بكراسي البحث العلمي Endowed Chairs؛ حيث تُمول أقساماً أو أنشطة بحثية خاصة. (مركز الدراسات والبحوث، الغرفة التجارية والصناعية، الرياض، 2008)

2-التجربة الماليزية في الشراكة مع القطاع الخاص:

تشهد ماليزيا نقلة نوعية في التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وذلك بفضل توظيف البحث العلمي في تعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، والتحول من التخطيط التقليدي إلى التخطيط السلوكي، أدركت الحكومة الماليزية دور مراكز البحث والتطوير في تحفيز عناصر الإنتاج، وتهيئة الأيدي العاملة ذات المستوى الرفيع، وعملت على دعم ذلك التوجه من خلال عدد من الإجراءات منها إنشاء وزارة العلوم والتقنية والابتكار في عام 1973م لتكثيف الجهود الحكومية لتطوير العلوم والتقنية كوسيلة لتوليد المعرفة وتحسين نوعية الحياة من خلال التنمية المستدامة، وتقديم خدمات إدارية وفنية في مجالات العلوم والتقنية، وإعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية ورسم السياسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تمويل البحث والتطوير، وتقوم مجموعة الصناعات الماليزية عالية التقنية (إم آي جي إتش تي) بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البحث والتطوير، ويمكن إجمال التجربة الماليزية للبحث والتطوير مع القطاع الخاص في الآتي :

أ-مجموعة الصناعات الماليزية عالية التقنية: تم إطلاق مجموعة الصناعات الماليزية عالية التقنية عام 1993م بصفتها شركة غير ربحية وتديرها مجموعة رفيعة المستوى تحت الرئاسة المشتركة ما بين شخصية ماليزية اقتصادية بارزة والمستشار العلمي التابع لمكتب رئيس الوزراء، أما بقية الأعضاء فهم مدراء الشركات الماليزية الصناعية، والمديرون التنفيذيون لمنظمات تكنولوجية ذات علاقة من القطاع العام.

ب-الشركة الماليزية لتطوير التقنية: تهدف الشركة الماليزية لتطوير التقنية لإجراء الأبحاث على أسس تجارية من خلال تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق من خلال توفير رأس المال المغامر.

ج- المركز الوطني للابتكار: يهدف المركز الوطني للابتكار إيصال البرامج التي تعزز الاستثمار الماليزي في البحث والتطوير على أسس تجارية، كما يعمل المركز الوطني للابتكار من خلال أنشطته المشتركة الرئيسية على ترجمة نتائج الأبحاث إلى منتجات وعمليات تجارية بشكل رئيسي عن طريق تسهيل نقل العمليات التقنية الأصيلة إلى المشاريع الماليزية، وإحداث منبر تجاري للربط بين المجتمع الأكاديمي، ومجتمع الأعمال، وصناع السياسات، وتوفير المتطلبات التكميلية ونقل المهارات لرجال الأعمال والباحثين، تدعيماً لهذا الاتجاه فإنه قد تم توجيه أهداف مجموعة البرامج الأولى نحو بناء شبكات وطنية تربط بين الأنشطة التجارية المتفرقة، أما المجموعة الثانية من البرامج فتهدف إلى تحديث مجموعة المهارات التجارية للأفراد المشاركين في هذه العملية، يهدف البرنامج الثالث إلى توفير نموذج رائد في الابتكار والأسس التجارية عن طريق جمع المعلومات، والنشر، والبحث الدقيق.

د- مشروع منح التطبيقات العملية: غاية هذا المشروع هو دعم نمو الابتكارات من القاعدة إلى القمة والتي تتسم بتصميم محلي وتتضمن محتوى محلي وتربية ثقافية محلية لكي تلبي متطلبات المجتمع الماليزي، والشركات المسجلة محلياً والتي يبلغ نسبة الجانب الماليزي فيها (51%) أو مملوكة بالكامل من قبل مواطنين هي المؤهلة للحصول على المنح، إضافة إلى ذلك يتم أيضاً توفير المحفزات وذلك عن طريق مجلس الإيرادات المحلية، والهيئة الماليزية لتنمية الصناعة، التي توفر الاعتمادات المالية للقطاع الخاص بما في ذلك مؤسسات رأس المال المغامر والبنوك، ويعد تمويل رأس المال المغامر مصدر تمويل بديل ابتكاري في ماليزيا ذا أهمية متزايدة، ويميل إلى التركيز على الشركات في مراحلها الأولى ومرحلة التوسع والمرحلة المتوسطة.( بيومي، نوال عبد المنعم، 2011).

3-تجربة الصين في الشراكة مع القطاع الخاص:

 أجرت الجامعات الصينية عملية تحول وإعادة هيكلة كبيرة للسياسات الخاصة بالبحث العلمي، منذ العام 1985م، وذلك بهدف تحويل اتجاهات البحوث العلمية إلى التطبيقات في الصناعة والاقتصاد بإشراك القطاع الخاص معها، وفي العام 1988م شرعت الصين في إعداد برنامج قومي يعرف بـ Torch، وقد بنت عناصره الرئيسة على أساس ثلاثة مقومات محورية من أجل النهوض بالبحث العلمي، وهي:

· تقوية وتنشيط عمليات الإبداع التكنولوجي.

· تنمية وتطوير التكنولوجيا العالية وتطبيقاتها.

· إتمام تحديث وتطوير عمليات التصنيع ورفع المحتوى التكنولوجي للمنتجات الصينية.

وقد تم العمل على تنفيذ برنامج Torch على المستوى المركزي، وعلى مستوى أقاليم الصين الأخرى، وذلك عن طريق التوسع في إقامة الحدائق والحاضنات، والمراكز التكنولوجية، والقواعد الصناعية، وبرامج التمويل الخاصة، ويتركز برنامج Torch على:

1. التركيز على تسويق الأبحاث Commercialization of Scientific researches.

2. تطوير التصنيع Industrialization.

3. الاتجاه نحو العولمة Globalization .

وقد أدى البرنامج إلى خلق 54 حديقة تكنولوجية خلال التسعينيات، ونجح في إقامة 465 حاضنة حتى أكتوبر 2002م ، مما حقق للصين المركز الثاني في العالم في عدد الحاضنات، بعد الولايات المتحدة، وقبل ألمانيا التي كانت تتربع على المركز الثاني بحوالي 300 حاضنة، ووصل عدد الشركات التي أٌقيمت في هذه الحدائق التكنولوجية إلى 20.796 شركة تقدم للسوق منتجات عالية التكنولوجيا، ويعمل بهذه الشركات حوالي 2.51 مليون شخص، وهم في الغالبية من ذوي المؤهلات العالية، وقد بلغ مجموع دخل هذه الشركات حوالي 115 مليار دولار أمريكي، نتج عنها 13 مليار دولار أمريكي من الضرائب، وبلغت مكاسب هذه الشركات من تصدير المنتجات التكنولوجية حوالي 18.6 مليار دولار أمريكي، وفي نهاية العام 2001م بلغ مجموع عوائد الشركات في هذه الحدائق التكنولوجية رقماً قياسياً جديداً، وهو 1193 مليار يوان (150 مليار دولار أمريكي) ، والعديد من الجامعات في الصين تمتلك شركات خاصة بها، تقوم بتقديم الخدمات، وعمل المشروعات خارج إطار الجامعات، فمثلاً هناك 57 جامعة في بكين لديها شركات خاصة، تمتلك الدولة منها 30 شركة.( الشبراوي ، عاطف ،2006)

4-تجربة جامعة الملك سعود في الشراكة مع القطاع الخاص:

استطاعت جامعة الملك سعود بفضل الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية التي تقوم بالتمويل توقيع اتفاقيات مع أكثر من 17 عالماً حاصل على جائزة نوبل وذلك حتى عام 2010م، كما وقعت اتفاقيات مع جامعات عالمية مرموقة في بعض التخصصات، كما أطلقت الجامعة برنامج كراسي البحث العلمي، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الكراسي أكثر من خمسين كرسياً في العديد من المجالات، التي تقوم في أغلبها على التمويل الخاص من قبل أفراد أو شركات ومؤسسات أهلية، ويهدف البرنامج لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم الأبحاث والدراسات التي تخدم الغرض الذي أنشئ من أجله الكرسي، وكذلك تعزيز شراكة المجتمع مع الجامعة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الجامعة من المتخصصين في مجالات المعرفة جميعها، وأيضاً الاستخدام الأمثل للمنشآت والتجهيزات والموارد البحثية الأخرى، هذا بالإضافة إلى استقطاب أفضل الباحثين من ذوي التميز في تخصصات متنوعة وتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم، وتعمل الجامعة على تأهيل وتدريب مختلف الكفاءات الوطنية عبر البحث العلمي وتشجيع الطلبة على استثمار معارفهم المتميزة.(موقع جامعة الملك سعود. 

http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic)، ( صحيفة الرياض ، 2007).

5-تجربة شركة سابك في التفاعل والتعاون مع الجامعات السعودية ومعاهد الأبحاث:

تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدة من الشركات الرائدة في عالم صناعات الأسمدة، والكيماويات، والبوليمرات والمعادن، وتقوم بتوريد هذه المواد لشركات أخرى تستخدم هذه المنتجات التي يعتمد عليها العالم، وسابك من أكبر الشركات المساهمة الرابحة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تحقق هذا النجاح نتيجة التركيز علي ثلاثة أمور: المساهمة في مشاركات محلية، تطبيق أفضل التقنيات والبرامج، تطبيق إستراتيجية طموحة للنمو العالمي، ونتيجة لذلك، أصبحت العلامة التجارية لشركة (سابك) علامة ضمان الجودة لزبائنها ومساهميها علي حد سواء، وقد تم إنشاء مجمع سابك للأبحاث والتقنية عام 1991 ولعب دوراً كبيراً وفعالاً في تفعيل أُطر هذا التعاون وذلك من خلال تفهم متطلبات البحث والتطوير بشكل أعمق والتفاعل المثمر مع الباحثين والجهات البحثية في الجامعات.

وحالياً “ سابك " تدعم الجامعات من خلال برامج عدة منها: منح دعم البحوث، منح حضور المؤتمرات ، الكراسي العلمية، جائزة سابك لأحسن مشروع تخرج في الهندسة الكيميائية، بناء وتجهيز مختبرات بالجامعات ومراكز الأبحاث، اتفاقيات شاملة، الخدمات الاستشارية، العقود المحددة، وجود أكثر من (100) مائة مشروع قائم ومدعم سنوياً، تعمل سابك على دعم الجامعات السعودية كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وغيرها من الجامعات وذلك من خلال اتفاقيات تأسيس مراكز أبحاث أو رعاية كراسي ومشاريع بحثية أو منح سنوية ويأتي مركز سابك لأبحاث البوليمرات مثالاً على العلاقة المتنامية بين جامعة الملك سعود وشركة سابك وبالتالي يسهم دعم سابك للجامعات السعودية بكل أشكاله في إثراء الجوانب البحثية والتقنية لديها بما يلبي أهداف التنمية الصناعية ويعزز الحركة الاقتصادية ويساهم في تحقيق التنمية الإدارية.

هناك نماذج دولية أخرى ناجحة لشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص منها: نموذج شركة الإلكترونيات المتقدمة، نموذج جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية، تجربة شركة Lucideus في الهند، نموذج المعهد الكوري المتقدم للتقنية، نموذج جامعة كاليفورنيا بيركلي، كما أن هناك أمثلة لشراكات علمية ناجحة على مستوى الخليج العربي، للشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة، منها في السعودية، الشراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز KACST وشركات الأدوية، والشراكة بين أرامكو والمؤسسات الأكاديمية والجامعات السعودية (120 مشروعاً في عام 2002م)،  ومنها التعاون بين جامعة السلطان قابوس وواحة مسقط للمعرفةKnowledge Oasis Muscat، ومنها التعاون بين KISR  وشركة البترول الكويتية، والتعاون بين جامعة زايد وشركة IBM ومركز الإبداع الإلكتروني في مدينة دبي للإنترنت Smart Square، وتعاون جامعة الإمارات وبعض شركات البترول ومصانع الألمنيوم، ولكن هذه الشركات ليست كافية كماً ونوعاً. (الحريري، خالد حسن، 2010)

هناك بلدان محسوبة على العالم الثالث تمكنت خلال الأعوام العشرين الماضية من بناء نهضة علمية وتكنولوجية قائمة على قواعد صلبة من البحث العلمي، ومستندة إلى منظومة وطنية من المؤسسات العلمية التي تساهم الصناعة بأكثر من 40% من ميزانياتها، ومن هذه البلدان: كوريا الجنوبية، واسبانيا ونعتقد أن تجارب تلك الدول جديرة بالملاحظة والتأمل، فقد واصلت صعودها إلى مدارج متقدمة في الرقي، مستندة إلى قاعدة ذهبية ومنطقية لمفهوم البحث العلمي وأهدافه، "إنه ذلك المفهوم الذي يعتمد على تحقيق الشراكة الفعالة بين العلم والإنتاج، أو بين البحث والصناعة، وإنتاج السلع." (القاسم، صبحي، 2000)

النتائج والتوصيات. 

يمكن عرض أهم نتائج الدراسة فيما يلي:

1) هناك ضرورة ملحة تتمثل في سعى الجامعات إلى إزالة العوائق البيروقراطية والإدارية أمام تفعيل الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.

2) هناك العديد من الفوائد التي تعود على الجامعات من جراء الشراكة مع القطاع الخاص أبرزها تنمية مصادر تمويل جديدة للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات، وتحقيق ارتباط فعال بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي مما ينمي المهارات التطبيقية وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الإدارية.

3)  هناك عدة فوائد تعود على منظمات الأعمال من جراء الشراكة مع الجامعات أبرزها حصولها على احتياجاتها من الكوادر البشرية المتخصصة من مخرجات الجامعة والاستفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية المنجزة في الجامعات والمتعلقة بالمجالات الإنتاجية والتطبيقية لمنظمات القطاع الخاص، ونقل المعرفة الحديثة في الجامعات إلى الواقع التطبيقي والاستفادة منها في ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة.

4) هناك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام تحقيق التعاون المأمول بين الجامعات والقطاع الخاص أبرزها عدم اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية بأنشطة ومخرجات الجامعات وبرامجها وخدماتها وتخصصاتها ومدى قدرتها على حل مشكلات المجتمع ومنظمات الأعمال عن طريق البحث والتطوير، وضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات من المهارات البشرية والبرامج والأبحاث والدراسات العلمية.

5) هناك العديد من التجارب العالمية والمحلية الناجحة للتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص يمكن دراستها والاستفادة منها محلياً في إقامة وتعزيز علاقة شراكة فعالة بين الجامعات ومنظمات الأعمال في السعودية، ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية.

6) أوضحت الدراسة أن أبرز العناصر المطلوبة لنجاح الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات هو إتاحة التمويل، وقد اتضح أن هناك ثلاثة أشكال لتمويل هذه الشراكة، هي التبرعات والمنح والعقود.

7)  تشير نتائج التحليل حول التجربة اليابانية إلى أن هناك آليات معينة قد أحرزت نتائج إيجابية في إنجاح الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات، تمثلت في البحوث المشتركة والبحوث التعاقدية، وكراسي البحث العلمي.

8) يقوم النموذج الجديد في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص -وهو المطبق حالياً في مختلف دول العالم المتقدمة-على انتقال هذه الشراكة من مجرد التعاون إلى تحقيق الشراكة الفعالة في إجراء البحوث والمشاريع المشتركة بين الطرفين، حيث أنشأت بعض الجامعات شركات مملوكة لها وذات استقلالية تقوم بتعزيز وتنظيم علاقتها بالقطاع الخاص وتنمية وجذب موارد مالية إضافية لتمويل الأبحاث والتجارب العلمية في الجامعات.

9)  تسهيل إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العلمي لطلاب الجامعات في منظمات الأعمال يؤدى إلى تنمية مهاراتهم التطبيقية وبالتالي زيادة فرص التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم، وكلها جوانب أساسية لتحقيق التنمية الإدارية. 

10)  يؤدى التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الخاص إلى رفد البحث العلمي بموضوعات مستمدة من الواقع العملي القائم، وتنمية خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتحسين وضعهم المادي والأكاديمي، وبالتالي تحسين جودة أدائهم البحثي والتدريسي ومن ثم تحمل دورهم في توجيه ووضع أطر التنمية الإدارية.

التوصيـــات:

بناء على نتائج البحث وبهدف تعزيز وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص في السعودية بما يحقق جوانب الاستفادة من هذه الشراكة لكلا الطرفين ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية يوصى الباحث بالآتي:

1-ضرورة أن يدرك القائمون على قطاع التعليم العالي والقيادات والمختصون في الجامعات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص أهمية وفوائد بناء وتعزيز علاقة شراكة فعالة بينهما وانعكاساتها على أداء ومخرجات كلا الطرفين، وأن يقوم كل طرف بأداء دوره بفاعلية في تفعيل هذه الشراكة.

2-ضرورة قيام الجامعات بدورها في تفعيل وتطوير علاقتها بمنظمات القطاع الخاص من خلال:

· قيام الجامعات بدراسة وتحديد متطلبات واحتياجات ورغبات سوق العمل من مخرجات الجامعات.

· التسويق الفعال لبرامج وخدمات الجامعات على نطاق واسع باستخدام وسائل متعددة.

· تصميم الجامعات رؤيتها وأهدافها وبرامجها الأكاديمية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

· الاهتمام بالتطبيق العملي والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للطالب الجامعي في كل الجوانب التخصصية التي تحتاجها منظمات الأعمال.

· الإشراك الفعال وليس الشكلي لممثلي القطاع الخاص (منظمات الأعمال) في مجالس الجامعة ومجالس الكليات الأقسام العلمية بالجامعات.

· تفعيل دور مراكز الاستشارات والبحوث في الجامعات وتوجيهها تسويقياً وفق متطلبات منظمات الأعمال من البحوث والبرامج التدريبية والاستشارات والخبرات.

· توجيه البحث العلمي في الجامعات في مختلف المستويات الأكاديمية نحو تحقيق متطلبات النهوض بالتنمية الإدارية ونجاح منظمات الأعمال في أداء دورها في هذا الاتجاه.

· إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في تطوير منظمات الأعمال.

· 3-ضرورة قيام منظمات الأعمال (القطاع الخاص) بدورها في تعزيز الشراكة بالجامعات من خلال:

· تزويد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن احتياجات هذه المنظمات من الكوادر البشرية المتخصصة والمعارف والمهارات المطلوبة فيها بالإضافة إلى ما تحتاجه من الاستشارات وقواعد البيانات.

· المساهمة في تمويل البحث العلمي في الجامعات.

· المساهمة في تجهيز المعامل والورش والمراكز البحثية بالأجهزة والمعدات والبرامج والإمكانات اللازمة لتفعيل أدائها.

· دعم وتمويل مشاريع التخرج لطلاب الجامعات.

· دعم ورعاية بعض الأنشطة الطلابية والمبدعين في الجامعات.

· المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقام في الجامعات ورعايتها.

· المساهمة في إنشاء وتجهيز بعض الكليات والأقسام العلمية في الجامعات.

· توفير وتسهيل إمكانيات التدريب العملي لطلاب الجامعة في منظمات الأعمال خلال فترة الصيف وفق نظام وضوابط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

· قيام القطاع الخاص بتقديم أوجه دعم فعالة لأنشطة البحث والتطوير بالجامعات منها: تمويل بعض المشاريع البحثية، إنشاء وتطوير مراكز بحوث متخصصة، الفعاليات العلمية، تخصيص جوائز لمشاريع بحثية، الإسهام في توفير الأجهزة المعملية عالية التقنية.

· إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشاريع البحوث التطبيقية لصالح منشآت القطاع الخاص.

4-إنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثية بالجامعات وغيرها من الجهات المحلية التي يتوفر بها مراكز بحوث، وتحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها، وربطها بمنظمات الأعمال.

5-وضع الأطر العامة التي تحدد دور كل شريك في التنمية بما يضمن كفاءة التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف.

6-حصر التجارب التي خاضتها الدول الأخرى عند الشراكة مع القطاع الخاص، وتقييمها والاستفادة من إيجابياتها وتلافى السلبيات الناجمة عنها.

7-لا ينبغي الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص إلا بعد إعداد الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاح هذه الشراكة، وكذلك إنشاء الأجهزة اللازمة لتنفيذ هذه القواعد والالتزامات الواردة بتلك الأطر بقدر عال من الكفاءة والنزاهة.

8-توفير قاعدة بيانات عن الخدمات المطلوب الشراكة بها ووضع برامج زمنية لها تتوافق مع الخطط التنموية الاقتصادية والحضرية للدولة.

9-التنظيم الزمني والمكاني لعملية الشراكة بحيث تتوافق مع تطور معدلات الطلب على الخدمة المقدمة بالمعدل الذي يفي بالزيادة المتوقعة للسكان وبتوزيعهم المكاني.

10-يجب الاهتمام بتدريب الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص على نحو يضمن إعداد الدراسات اللازمة بشكل فعال وفى أسرع وقت ممكن بقدر يضمن نجاح المفاوضات بين الدولة والقطاع الخاص.

11-يجب فهم طبيعة الشراكة وتحليلها من خلال التحديد والتحليل الدقيق لمصالح وتوجهات كافة الأطراف المعنية وطريقة تعبيرها عن هذه المصالح وخاصة فيما يتعلق بالدولة والتي غالباً ما تملك دون غيرها زمام المبادرة ومن ثم تتحكم إلى حد كبير في شكل وطبيعة ونتائج تلك الشراكة.
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