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أن وجود الجامعة ٌمترن بوجود ثالثة أمور مهمة هً الفكر والعلم والحضارة وهذه المفاهٌم مترابطة تكمل بعضها البعض اآلخر،
ولضمان تحمٌك رسالة الجامعة فً لٌادة حركة التغٌر المنشود البد أن تنطلك من وعً عمالنً ملم بالتغٌرات الجذرٌة التً ٌنبغً
احداثها فً دور الجامعة للبحث العلمً .ألن البحث العلمً اآلن ٌعتبر من أهم أركان الجامعات وهو ممٌاس لمستواها العلمً
واألكادٌمً .فبدون بحث علمً تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعلٌمٌة لعلوم ومعارف ٌنتجها اآلخرون.
و سٌمنح البحث العلمً بموجب الرؤٌة الجدٌدة الدعم بطرٌمة مستهدفة .بدال من أن ننتظر من البحث العلمً أن ٌحرن متطلبات
التنمٌة االلتصادٌة ،سٌموم االلتصاد بتجنٌد البحث العلمً للحصول على النتائج واالستفادة من إمكاناته  .فالرؤٌة الوطنٌة تدعم
البحث العلمً بشكل أفضل من السابك .حٌث تشكل الجامعات والمراكز البحثٌة األكادٌمٌة لمة الهرم البحثً وتمود البحث واالكتشاف
على المستوى الوطنً  .وهذا ٌحملنا إلى تغٌٌر ثمافً وتحور فً الوعً ٌتطلب فً حد ذاته أٌضا جهودا بحثٌة علمٌة ،لفهمه ودفع
المشارٌع البحثٌة لٌكون محرن لتنمٌة التً وفما لرؤٌة الوطنٌة  2030بإذن هللا.
ولضمان توظٌف رسالة الجامعات البحثٌة توظٌفا فاعال اٌجابٌا وفما لمتطلبات الرؤٌة الوطنٌة .و بالرغم من التناع الجامعات بأهمٌة
نتائج البحث العلمً المنجز فً مراكز البحث فً الجامعات ،مع ذلن لٌس هنان استراتٌجٌة فاعلة للبحث العلمً أو سٌاسة بحثٌة
لربط جهود الجامعات فً مجال البحث العلمً بالمتطلبات االلتصادٌة واالجتماعٌة.

تهدف الورلة إلى التعرف على منهج إداري ٌلتزم به جمٌع األطراف المرتبطٌن بالبحث العلمً تساعدهم على أداء مهامهم
ومسؤولٌاتهم على أكمل وجه ،بالولوف على طرٌمة لتموٌم أداء (لكل من مسؤولٌن مراكز البحث العلمً واعضاء الفرٌك
البحثً واصحاب الصالح) ،لتحدٌد دلٌك للمسؤولٌات ثم بناءا على ذلن المٌام بالمساءلة والمتابعة وتعدٌل أداء البحث
وتحسٌنه بشكل دائم ومستمر .لٌحمك التنمٌة بالمجتمع  ،بالتعرف على استراتٌجٌة تحمٌك المسؤولٌة
استراتٌجٌة تحمٌك المسؤولٌة تحمك اآلتً:
 لٌاس درجة فعالٌة إدارة مراكز األبحاث بالجامعات فً عاللاتها واستجابتها لحاجات المؤسسات األخرى بالمجتمعوانطباعاتهم عنها.
 فعالٌة العاللة بٌن الفرٌك البحثً والوحدات التنظٌمٌة المختلفة المرتبطة بمراكز األبحاث فً الجامعة. لٌاس درجة مساهمة استراتٌجٌة الفرٌك البحثً فً تحمٌك رسالته البحثٌة وأهدافها ،وارتباطها بالرؤٌة الوطنٌة. تحدٌد جوانب الموة و الضعف الفرٌك البحثً ممارنة بالفرق البحثٌة بالجامعات األخرى. الرلابة وتحدٌد االنحرافات بٌن األداء الفعلً للفرٌك البحثً والمعاٌٌر الموضوعة فً االستراتٌجٌة واتخاذ اإلجراءاتالتصحٌحٌة.
وتشمل عملٌة تحدٌد أسباب االنحرافات بٌان ما إذا كانت االنحرافات تتعلك بأخطاء فً تنفٌذ االستراتٌجٌة أو بظهور أمر
طارئ غٌر متولع فً البٌئة الخارجٌة .

منطلمات استراتٌجٌة تحمٌك المسؤولٌة ماٌلً:

ان الجامعة هي العقل
وص ُل
وعرف كثٌر من العلماء « العمل :مناط التكلٌف »( فال ٌكون
ٌ
تكلٌف إال بوجود العمل ،أو بوجود تلن العلوم التً ت ُ ِ
إلى إدران الحمائك
ذكرت مشتقات لفظة العقل فً القرآن الكرٌم والسنة كثٌراً ،وغالبا ً ما تطلق على أحد ثالثة أمور:
العقل :من حٌث هو آلة إلدراك العلم ،والعقل :من حٌث عملٌة اإلدراك والتعقل التً توصل إلدراك العلوم ،والعقل :بمعنى lk
العلم الذي ٌستفاد بالعقل .
وهذا ٌعنً :فالجامعة هً العقل ،فهً مناطة بالتكلٌف اتجاه المجتمع فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة .وهذا
العقل قائم على مجموعة من العلماء مسؤولٌن فً تشكٌل مجتمعنا لتحقٌق رؤٌتنا( 2030. .الجامعة)
فالجامعة هً المكان النموذجً بامتٌاز لنظام بٌئً ٌضم مفكرٌن ال ٌألون جهدا ً فً البحث عن أفكار جدٌدة تسهم فً تقدم
المجتمع وتطوره .كما ٌذكر الخبٌر فً التعلٌم العالً فٌلٌب الباخ )[ 2012 .ن مفهوم الجامعة كان ٌشٌر فً القرون الوسطى
إلى مؤسسة مهمتها ضمان التعلٌم فً المستوٌٌن الثانوي والعالً ،ثم بعد ذاك تحولت إلى مؤسسة رسمٌة للتعلٌم العالً
والبحث العلمً .فالجمٌع ٌتفق على أن الجامعة فضاء ٌجمع طائفة من الباحثٌن ،لهم الحرٌة الكاملة لمباشرة البحث العلمً فً
ب لمشاركة المجتمع معرفً واجتماعً .
أي مجال معرفً واإلسهام فً الصناعة والتعلٌم وإٌجاد مجا ٍل خص ٍ

مما الشن فٌه  :البد للفرٌك البحثً من استراتٌجٌة تحمٌك المسوؤلٌة لتنشٌط حركة التنمٌة االلتصادٌة تبدأ من

مسؤولٌة مراكز األبحاث على اختٌار فرٌق بحثً قادرعلى فهم ومعرفة ما تحتاجه الرؤٌة الوطنٌة مع االلتزام بقٌم أخالقٌة قوٌة التخاذ القرارات
وإلجراء األبحاث الكافٌة لتلبٌة متطلبات احتٌاجات التنمٌة اإلقتصادٌة
مزاٌا استراتٌجٌة تحمٌك المسؤولٌة:
 تأكٌد تضامنٌة المسؤولٌة بٌن مراكز االبحاث والفرٌك البحثً (جمٌع الباحثٌن) فً تحمٌك النتائج . تحمٌك المسؤولٌة العدالة فً الفرٌك البحثً  ،محاسبة ومسائلة كل باحث مسؤول عن أداء مهامه حسب ما هو مطلوب منه بالمشروع ،على اإلنجاز وتحمٌك المهمات ومسؤولٌات كل باحث بإطار منطمً لذلن اإلنجاز والسلوكٌات،
وهذاٌساعد على تطوٌر وتحسٌن سلون الباحثٌن لٌصبحوا أكثر التزاما ً بأخاللٌات المهنة
ومعالجة العوائك التنظٌمة المتعلمة بضعف العاللة مع المطاعات األخرى بأن تموم مراكز األبحاث بالجامعة بتحمٌك مسؤولٌتها بالتواصل
والتنسٌك مع المطاعات المختلفة بالمجتمع واحداث التعاون والتوافك معها بالفرٌك البحثً
فاستراتٌجٌة تحمٌك المسؤولٌة تؤدي الى  :المتابعة ألداء المشروع البحثً بشكل متمن ،وٌمكن من خاللها أٌضا ً تموٌم
•
المشارٌع الحثٌة بدلة محددة على مسؤولٌاتهم المحددة ،وتجري مساءلتهم على ذلن وبالتالً
ٌمكن التأكد من ان هذه المشارٌع البحثٌة حما تحمك اهدافها التً وضعت من أجلها وبالتالً هً تعمل حما فً تنفٌذ متطلبات الرؤٌة الوطنٌة
. 2030

