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 :يهخص انبحث بانهغة انعشبية 

تواجو الجامعات العديد من التحديات والمتغيرات سواء عمى المستوى المحمي أو عمى المستوى 
تجديد أو جل أوىذه التحديات تؤثر عمى ميام الجامعات ووظائفيا فتتطمب منيا التنبوء بالمستقبل من عالمي، ال

أدوارىا لكي تواكب تمك المتغيرات وتنافس بمواردىا البشرية في األسواق العالمية من خالل التفاعل تغيير حتى 
االبتكار ،تمك الوظائف التي أصبح ال غنى عنيا ألي جامعة تسعى نحو الريادة و بين التعميم والبحث العممي 

يضع مؤسسات التعميم ، و  البحث واالبتكارعمى الروابط بين التعميم و  مثمث المعرفة نموذجيؤكد و  ،العالمية
 اإلبداعي. ئيااالرتقاء بأداو البتكار انظم موضع مناسب في العالي في 

في السنوات كبيرة اكتسب أىمية الذي مفيوم مثمث المعرفة مناقشة ومن ثم ييدف البحث الحالي إلى 
وتحميل واقع الجامعات المصرية ، واالبتكاراألخيرة ألنو يؤكد عمى منيجية متكاممة لمترابط بين البحث والتعميم 

وضع رؤية مستقبمية لمجامعات المصرية في ضوء نموذج مثمث المعرفة الذي تبنتو العديد من و ، ومشكالتيا
الجامعات عمى مستوى العالم وخاصة الجامعات األوربية من خالل عمميات التفاعل والتكامل بين التعميم 

 عة من المقومات لنجاح ىذا النموذج.مع وضع مجمو  ،والبحث والتطوير

 .التعميم، البحث ،االبتكار، مثمث المعرفة ،اتالجامعالكممات المفتاحية: 

Abstract: The universities face many challenges both locally and globally. 

 These challenges affect on their functions and require from them to predict the 

future in order to renew their roles in order to cope these changes and compete by their 

human resources in world markets through interaction between education, scientific 

research and Innovation. Those functions are very important to any university which 

seeking for global leadership. The triangle of knowledge emphasizes on the links 

between education, research and innovation, this model places higher education 

institutions in an appropriate place in innovation systems and improves their 

Creativitey performance. 

The current research aims to discuss the concept of knowledge triangle, which 

has gained great importance in recent years because it emphasizes an integrated 

methodology for the interrelationship between research, education and innovation, 

analyzing the reality of Egyptian universities and their problems, set up a future vision 

for Egyptian universities roles in light of the triangle of knowledge model  and the  

elements for its success. 

 

Keywords: Higher education , Knowledge Triangle(KT), research, education and 

innovation. 
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 يقذية:

في إحداث تطورات ىائمة عمى مختمف األصعدة شممت التي يشيدىا العالم أسيمت الطفرة المعرفية 
نتيجة ليذه ، وظيرت  االقتصادي والنمو إلنتاجرئيس ل محرك المعرفة أصبحت،و العالم المتقدم والنامي 

 واقتصاد ومجتمع المعرفة المعمومات وثورة المعمومات مجتمع مثلمصطمحات عديدة الطفرة المعرفية 
وىو يعتمد عمى ثالثة دعائم ىي المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا ،  الجديد الذي االقتصادي ذلك النمط ة،المعرف

ومن ثم أصبحت قوة الدول وثروتيا تقاس بما ، أىم سمعة في المجتمع  اييتم بالمعرفة والمعمومات بوصفي
 .تنتجو من عقول ورأس مال بشري ليس بما تمتمكو من موارد مادية

وطرح  ،جامعات ىى المحرك الرئيس لممعرفة وقد أدى ظيور اقتصاد المعرفة إلى التأكيد عمى أن ال
ىذا القرن من أجل تعزيز القدرة  مطمعلشبونة في  أعمال أجندةنتيجة لو مفيوم مثمث المعرفة ألول مرة في 

يربط بين البحث والتعميم واالبتكار ، من خالل الحركة في اتجاىين بين ، وىذا المثمث التنافسية في أوروبا 
، وقد استخدمت ىذه الثالثية في التسعينيات من القرن الماضي في تعريف مثمث  الزوايا الثالثة لممثمث

 (Sjoer, & Goossens, 2222, p.3 ).المعرفة
مثمث المعرفة أىمية كبيرة في السنوات األخيرة كإطار لمعالقات بين مؤسسات التعميم  نموذجاكتسب و 
األىداف و  ،كجزء من استراتيجيات السياسة العامة لممفوضية األوروبيةو وقطاع األعمال والمجتمع ككل العالي 

الروابط الفعالة  عمى الذي يقوم لنمو المستدام لتحقيق ا 2222المصاغة في استراتيجية االتحاد األوروبي لعام 
 Europeanالتفاعل المنيجي بين البحث والتعميم واالبتكار شرًطا أساسًيا لمواجية التحديات المجتمعية )و 

Council,2222. ) 
وىذا النموذج لممعرفة من النماذج التي اتخذتيا العديد من الجامعات لمربط بين ثالثة مكونات متفاعمة 

المعرفة ىي التعميم والبحث العممي واإلبتكار، مما يفرض عمييا متطمبات وأدوار جديدة تساعدىا في إنتاج 
المية وتكون محل جذب لمعديد من الجامعات العواستثمارىا ، وتسويقيا ونشرىا حتى يكون ليا ترتيب بين 

الطالب الدوليين وكذا العمماء والخبراء ،اعتمادا في ذلك عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واالبداع 
 ثيةبحال ةقالور ه ىذواالبتكار والرقمنة والموارد البشرية التي تمثل أكثر أصول المعرفة تأثيرا ، ومن ثم جاءت 

، من خالل المحاور  دوار المتجددة لمجامعات المصرية في ضوء نموذج مثمث المعرفةمستقبمية لألم رؤية تقديل
 اآلتية :

 :يثهث انًعشفة واألدبيات رات انعالقة ياهية  -األولانًحىس 

 يفهىو يثهث انًعشفة : .1

وفًقا لمنظمة التعاون االقتصادي  KNOWLEDGE TRIANGLE ( KT )مثمث المعرفة يعرف 
تحميل التفاعالت بين البحث و تكامل العمى  تقومأداة مفاىيمية بإنو  OECD (2225,p.29)والتنمية 

 .العنصرين اآلخرينمن ىذه العناصر يؤثر عمى عنصر كل ، فواالبتكار والتعميم 
التي تقوم بأنشطة أنو مجموعة من الجيات الفاعمة بp.28) Markkula (2223 ),عرفو كما 

 )التعميم والبحث واالبتكار(.تكامل عبر المجاالت الثالثة لمثمث المعرفة التعاونية بيدف تحقيق 
مباشرة لنقل المعرفة وتسويق  عن النماذج األخرى التي تكون أكثر ويختمف نموذج مثمث المعرفة

وابتكار المعرفة من خالل ربط  إنتاجلمتنسيق بين عمميات  تكامال يتخذ منيًجا أكثر حيث أنو البحث العممي ، 
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وتعد ، المختمفة  الجيات الفاعمة عن طريق الربط بين  ،العممي والتعميم واإلبتكارلبحث االمجاالت الثالثة 
 .(Polt,2227,p.22 ) ق مثمث المعرفةتطبمن أمثمة الجامعات التي  الجامعة الريادية

والقدرة عمى تقوم فمسفة مثمث المعرفة عمى ثالثة دعامات رئيسة ىي سرعة الحصول عمى المعرفة و 
 ,Brown &Ashton)ربط ىذه المعرفة باحتياجات السوق ،وتوظيفيا في ابتكار معرفة جديدة.و توظيفيا ،

2228,p.27) 
المعرفة أن فإنو يتسم بالعديد من الخصائص منيا : مثمث المعرفة نموذج خالل تحميل مفيوم ومن 

، البحث واالبتكارو  ىي التعميمثالثة عناصر أساسية تفاعل بين الناتجة عن مؤسسات التعميم العالي ىي نتيجة 
أو التي تحدث  ذات االتجاىينتشكل تدفقات المعرفة ،و اآلخرين العنصرين كل من ىذه العناصر يؤثر عمى و 

النموذج  ، ويؤكد مثمث المعرفةما يطمق عميو بشكل دائري بين العناصر األساسية الثالثة لعممية بناء المعرفة 
 ،كما أن ىناك حاجة ماسةمثمث متساوي األضالعأي أنو المعرفة  في بناء عنصرالمتساوية لكل عمى األىمية 

عمى يركز أيضا ، ولكن  رأس من روؤس المثمث بمفردهنيج متكامل وشامل ال يركز فقط عمى كل  إلى إتباع
يقوم و تتأثر بعوامل خارجية،عالت بالطبع ، وىذه التفاالتفاعالت ثالثية االتجاىات بين التعميم والبحث واالبتكار

 عمى االبتكار وتوليد األفكار والمنتجات الجديدة ذات المردودو عمى الفرد والمجتمع.المثمث 
 يثهث انًعشفة : يقىيات تطبيق .2

 مثمث المعرفة :مات التي يبنى عمييا من المقو 
والميارات عمى اختالف مجاالت مجتمع المعرفة : يمتمك فيو جميع أفراد المعرفة المتمثمة في المعارف  -

المعمومات يوظفون كفاءاتيم الفكرية  العمال في االقتصاديات المتقدمة ىم عمالعمميم ومستوياتيم، ف
امكانية الوصول لممعمومات وانسيابيا بما يفتح ويقوم ىذا المجتمع عمى ، أكثر من مياراتيم اليدوية

 (24،ص2222، )العسيمي المجال لالبداع واالبتكار والمنافسة.
التعميم : ضرورة من ضرورات نجاح مثمث المعرفة ،وىناك أمثمة كثيرة لمدول التي نيضت عندما وجيت  -

استثماراتيا نحو التعميم وأصبحت ذات دخل واقتصاد مرتفع مثل سنغافورة وماليزيا حيث وظفت المؤسسات 
 ويمتمكون ميارات التعمم مدى الحياة.التعميمية والبحثية في إعداد أفراد يفكرون بصور إبداعية 

 (222، ص 2226)نزيو،
االىتمام بالبحث العممي والتطوير: وىي من أىم سمات مجتمعات المعرفة التي ترسخ لثقافة تحترم القدرات  -

العقمية ، وتعتبر المؤسسات البحثية ركن رئيس في التطوير حيث أنيا تقوم بإنتاج المعرفة كأحدى 
لحل مشكالت المجتمع ودفع عجمة التطوير،فقد أصبحت نتائج األبحاث واالختراعات وظائفيا األساسية 

 (226،ص 2228تنتشر في جميع أنحاء العالم في وقت قصير )بوخاري،
ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصال: حيث أصبحت التكنولوجيا وسيمة حياة ال يمكن االستغناء عنيا في  -

س ، كما أن التكنولوجيا أصبحت مصدر رئيس من مصادر نشر المعرفة ظل عالم مفتوح يعتمد عمى التناف
 (2225،343)عوض، وتسويقيا من أجل االستفادة منيا في التعميم واالقتصاد 

تتكون من السمع  -عمى حد سواء-تغيير ىيكل الصادرات : فبعد أن كانت صادر الدول المتقدمة والنامية  -
المادية ، أصبحت صادرات الدول المتقدمة تعتمد عمى إنتاج المعرفة وتسويقيا وتوزيعيا ،أما الدول 

زاد من التحديات النامية فال زالت تعاني من ضعف شديد في إنتاج المعرفة وتسويقيا عالميا مما 
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والمشكالت اإلقتصادية فييا، فيي ال زالت مصدرا لممواد الخام والسمع المادية الميددة بالفناء.)الياشمي، 
 (28،ص 2227

يقوم عمى وجود روابط قوية وعالقات شراكة بين المؤسسات التعميمية وخاصة الجامعات  االبتكار واإلبداع: -
وتوليد أفكار ومنتجات معرفية وفكرية فادة من الثورة المعرفية، والمنظمات التجارية والصناعية لالست
تممكيا  رنقل التقنية وتوطينيا عب تيدف إلىوىي منظومة نسقية ، جديدة ذات مردود عمى الفرد والمجتمع

ممشاركة في ل داع في مرحمة الحقةبأنشطة اإلق بيدف إعادة إنتاجيا في مرحمة أولي وابتكارىا عن طري
 ( Scardamalia &Bereiter,2223,p.272. ) رفةالمع جإنتا

المجال لمدول الستقطاب ذوي الكفاءات العالية المدربة  تفتحالشراكات العممية العالمية:وىذه الشراكات  -
 (27، ص2227ذات الخبرة مما يزيد من قدرتيا عمى إنتاج المعرفة وتسويقيا عالميا.)الياشمي،

 أبعاد يثهث انًعشفة:انتفاعالت بين  .3

  التفاعل بين التعميم والبحث العممي: -أ 
في الحراك الجغرافي والقطاعي لمخريجين وبرامج تدريب  في أوروباتتجمى التفاعالت البحثية والتعميمية 

كأساس لمتدريس المرتكز عمى األبحاث أو التي تعتبر الدراسات العميا والبحوث األساسية والتطبيقية طالب 
الحتياجات  تيامطابقو  المشكالت من أجل تنمية ميارات الخريجينالتعميم القائم عمى حل 

  .(Leydesdorff L., 2222,pp.28-32)الشركات
 : واالبتكار التفاعل بين البحث العممي -ب 

الشراكة بين القطاعين  :البحث واالبتكار عمى دعم وتكثيف نقل المعرفة من خالل تركز التفاعالت بين 
خدمات ، و التسويق التجاري لمبحوث الممولة من القطاع العام و ،المجمعات العممية  من خاللالعام والخاص 

الجامعة والشركات األكاديمية والتعاقدات بين لقطاع الصناعي ،واالجامعات  بينالبحث والتطوير التعاقدية 
 .Erdil et al) ةمنصات االبتكار المفتوحو حاضنات ، الو مكاتب نقل المعرفة والتكنولوجيا و الناشئة ، 

2228,pp9-22) . 
معالقة بين ل نماذج ناجحةفي أوروبا  أنظمة االبتكار عمى التي تقومريادة األعمال   اتجامعوتعتبر 
تفاعالت و من خالل دراسات التعاون البحثي االبتكار في األبحاث  دمج عمىحيث تقوم البحث واالبتكار 

 (Pinheiro et al., 2225,p.237 ).الجامعات والصناعة
 نوعين من أنشطة ريادة األعمال بالجامعات:  (Foss, Gibson, 2225)وقد حدد 

  روح المبادرة لدى الطالب والخريجين كجزء من البرامج األكاديمية بالجامعة من خالل تقديم دورات تعزيز
 محددة ومختبرات ومنصات مشتركة مع الجيات الفاعمة في الصناعة.

 شراكيا في البحوث التعاونية  خالل منأنشطة تنظيم المشاريع  زيادة إنشاء فروع وشركات أكاديمية وا 
 لدعم ريادة األعمال مثل مكاتب نقل التكنولوجيا. 

إلى رؤية استراتيجية  تعتبر أن البحث  2226وقد استند مؤشر البحث واالبتكار في مؤشر المعرفة 
اقتصادات الدول المتقدمة عن نظيراتيا من الدول العممي والتطوير واالبتكار من السمات االساسية التي تميز 

 النامية ،فيي تمثل روافد ال غنى عنيا لتحقيق التنمية المستدامة ويمكن تحقيق ىذه الرؤية من خالل: االرتقاء
 العالية ،وتعزيز المضافة بالقيمة المتسمة عمى القطاعات التركيز خالل من التكنولوجيا، واالبتكار بمستوى
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 الطابع إضفاء واإلبداع واالبتكار، عمى ، والقدرةةالالئق العمل وفرص اإلنتاجية، األنشطة التي تدعم السياسات
)مؤسسة  واالبتكار. والبحث المحمية التكنولوجيا تطوير ، ودعمةوالمتوسط الصغيرة عمى المشاريع الرسمي

 (25،ص  2226محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
 : التعميم واالبتكارالتفاعل بين  -ج 

تطوير ثقافة ريادة األعمال في إطار برامج التدريب من خالل التعميم واالبتكار  يتم التفاعل بين
 إلخ ...،العملفرق تعميم دراسة الحالة ، ومسابقات مثل برامج الدكتوراه التي تركز عمى الصناعة ، و  األكاديمية

(Erdil et al. 2228,pp9-22).  قام كل من  وقد(Holmén, Ljungberg, 2225,p.225)  بدراسة
من خالل إدخال تجارب االبتكار التعميم العالي من  تحديد أوجو استفادة من خاللالعالقة بين التعميم واالبتكار 

 ع.أساليب وتقنيات جديدة في التدريس والعكس كيف يكون لمتعميم العالي دور في تقديم مبادرات مبتكرة لممجتم
ومن ثم فإن التعميم والتدريس في مؤسسات التعميم العالي يرتبط بشكل أساس باالبتكار من خالل: 
التعميم من أجل البحث الذي يسيم في االبتكار ،الكفايات المينية والتقنية التي تسيم في االبتكار من خالل 

التعميم والبحث في مثمث المعرفة. تزويد رأس المال البشري بالميارات الالزمة  ،وىذا يعكس العالقة بين 
(Lassnigg, et al.,2227,p.p.33) 

 انجهات انفاعهة في نًىرج يثهث انًعشفة: .4

 مؤسسات التعميم العالي: -أ 
بعد من ألنيا توفر مدخالت رئيسة لكل  نموذج مثمث المعرفةمؤسسات التعميم العالي ىي العمود الفقري ل

مؤسسات التعميم  وتشمل، ورسالتيا الداخمية رؤيتيافي  مؤسسيبشكل األبعاد بين تمك أنيا تدمج أبعاده ،كما 
تقدم  التيجامعات العموم التطبيقية ،و نحو التعميم  وتقوم بإجراء البحوث الموجيالتي جامعات : الفي أوروباالعالي 

 تعطيأكاديميات العموم التي ، تطبيقيةبحوث وما تقدمو من تخصص ضيق أو تعميم يركز عمى مينة معينة 
أو  كميات التربيةومؤسسات التعميم العالي التي تخدم ميًنا محددة ، مثل مدارس التمريض أو ، شيادات الدكتوراه 

كميات إدارة األعمال والتي قد تركز في الغالب عمى مستويات تعميمية محددة مثل درجة البكالوريوس أو 
 (Scott, 4102) الماجستير.

 :مراكز البحوثالمؤسسات البحثية العامة مثل  -ب 
في عدد من البمدان جيات فاعمة  Public Research Institutionsتعتبر مؤسسات البحث العامة 

عمى مدى العقود القميمة الماضية  كان نصيبيا من اإلنفاق المحمي عمى البحث ، و ميمة في أبحاث القطاع العام
مؤسسات وجود ادي والتنمية ، ال سيما في ظل والتطوير في انخفاض في العديد من بمدان منظمة التعاون االقتص

أبحاث متخصصة حيث أنيا تقوم بفاعمة في بعض أنظمة االبتكار ،  مؤسساتإنيا تظل ،مع التعميم العالي 
،وىي تقوم بدور في نموذج مثمث المعرفة أيضا من خالل تفاعميا مع فريدة من نوعيا لمتطبيق التجاري و 

 (OECD, 4100b) الخاص. مؤسسات التعميم العالي والقطاع
 الشركات الخاصة: -ج 

يختمف إال أنو  ، رئيس في تنفيذ نموذج مثمث المعرفة فاعلقطاع األعمال أو القطاع الخاص يعتبر 
 في مجال االبتكارحيث ينصب اىتمامو عمى الجانب التجاري بشكل كبير عن المؤسسات العامة وصناع القرار 
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العالي والمراكز البحثية لإلستفادة من الناحية التجارية مما تقدمو تمك مع مؤسسات التعميم تعاونو من خالل 
 (Gulbrandsen, 4100) المؤسسات عبر الوظائف الثالث لمثمث المعرفة.

 سمطات الدولة: -د 
 :نموذج مثمث المعرفةباألدوار التالية في  القيام المختمفةالوزارات المتمثمة في  سمطات الدولة ينبغي عمى

لمجامعات ومراكز توفير إطار قانوني وتنظيمي ألنشطة البحث والتعميم واالبتكار العام عمى أساس تفويض الميام 
لتعميم الالزم لمؤسسات اتوفير التمويل و بيا ،  ذات الصمة لصياغة القواعد والمعايير والموائح الخاصة البحوث
استخدام الموارد ، مع وتقديم الحوافز التشجيعية التنافسية ليا في المشروعات الريادية االبتكارلمقيام بأنشطة العالي 

 ,Mazzucato) .طويل األجل األجل ومتوسط  عمى المستوىتحديد األولويات ، و البشرية ذات الميارات العالية 
4102,pp.01-05) 

 انتعهيى انعاني :يثهث انًعشفة في تطبيق عانًية في  نًارج وخبشات –انًحىس انثاني 

العديد من مؤسسات األبحاث بين دمج مستوى البحث العممي العمى المممكة المتحدة و قررت الدنمارك 
توجيو لتمويل البحوث القائمة عمى المشاريع في السنوات األخيرة  ميزانيةازدادت و ، الحكومية في جامعاتيا

ن أجل استكشاف متمويل مراكز التميز المتخصصة ب مع االىتمام ،أولويات البحث في مؤسسات التعميم العالي 
 (Cervantes,2227,p.28 ) .مجاالت جديدة وزيادة التميز المؤسسي

تحويل الكميات الفنية إلى جامعات لمعموم التطبيقية  تم في االتحاد األوروبيعمى الجانب التعميمي و 
ظيور و   عروض السوق التعميميةازدرادت يز بشكل أفضل و لتمامؤسسات زيادة توسيع نطاق التعميم العالي و ل

عمى مؤسسات التعميم العالي الميرة والخريجين  اقبال الموىوبينزيادة أدى إلى مما  االبتكارات المفتوحة
 (Gokhberg et al., 2226,p.5) .تحسين القدرة التنافسيةو 

حكومية ال مركزية وشبكية أصبحت سياسة االبتكار فقد في االتحاد األوروبي من ناحية االبتكار أما 
البحوث  في مجالأصبح التعاون و  ،حيث تضطمع وكاالت االبتكار أو الييئات اإلنمائية اإلقميمية بدور أكبر

شراكات بين القطاعين العام ظيرت الو نتائج األبحاث العامة إلى الصناعة ،  نقلالعامة في نقل العموم أو 
والشركات في مجال بين الجامعات دعم التعاون عمى ت المالية السياسا، وتقوم االبتكارفي مجال والخاص 

وىناك مجموعة من السياسات التي تنتيجيا  ،تأخذ الطابع اإلقميمي البحوث التيخاصة البحث والتطوير 
 (Meissner et al., 2226,p.347) منيا :في مجال االبتكار حكومات التعميم في اإلتحاد األوروبي 

  الضريبية لمشركات المتعاونة مع الجامعاتاالعتمادات توفير 
  االبتكار في األعمال الصغيرة تشجيع 
  برامج دكتوراه الصناعة والتدريب الداخمي لمطالب في الشركاتإنشاء 
  مساعدة الشركات الصغيرة الراغبة في شراء األبحاث الجامعية أو الخدمات االستشارية من خالل

 .قسائم مالية لالبتكار
لمجامعات القدرة التنافسية زيادة االبتكار و  تحفيزل إنشاء مؤسسة التكنولوجيا واإلبداع األوروبيةوقد تم 

المبتكرين من و تثقيف جيل جديد من رواد األعمال التي تيدف إلى  األنشطة التعميمية األوروبية ، من خالل تنظيم 
يأتي التدريس في ، و اع واالبتكار وريادة األعمالالتي تركز عمى اإلبد المتميزةالدكتوراه و خالل برامج الماجستير 

األىداف الواضحة ، من حيث  إجراء البحوث التي يقوم عمييامبادئ لموفقا ويتم المرتبة الثانية بعد إجراء األبحاث 



 .نماذج وخبرات دولية في تطبيق مثلث المعرفة بالتعليم العالي وإمكانية تطبيقها في الجامعات المصرية 

- 8 - 

مخرجات لموصول إلى  أعضاء ىيئة تدريس متميزين بواسطة ، ويتم التدريسمراجعة النظراءو واألساليب المناسبة ، 
 (Adamson& Flodström,2224,pp.2-2 )وريادة األعمال والتعميم.والبحث إلبداع واالبتكار تتصف باتعمم 

في قانون التعميم  كوظيفة ثالثة  في الجامعات رسمًيا إدراج االبتكار وريادة األعمال في السويد تم و 
 كأحد الميام واألدوار المتجددة لمجامعات،وظيرت أىمية االقتصاد القائم عمى المعرفة 2997العالي منذ عام 

(OECD,2225) . 
وتيتم الجامعات السويدية بشكل خاص بمثمث المعرفة ،من خالل دمج أبعاده الثالثة ضمن أدوارىا 
وبرامجيا التعميمية ،وقد قامت بالعديد من االصالحات والتحسينات من أجل القيام بتمك األدوار مما جعميا 

نموذج تطبق ( .، كما أن الجامعات السويدية Vico,2227,p.69فيذ مثمث المعرفة )تشترك في مباديء تن
 ,Wise et al روالتعميم واالبتكاتقييم مستوى التواصل في سياسات البحث و نتاجية اإل قياس لـمثمث المعرفة 

2226) (. 
 Lundجامعة وقد غيرت الجامعات السويدية رؤيتيا وفقا لنموذج مثمث المعرفة ، حيث أصبحت رؤية 

University  أن تكون جامعة وىي من أقدم الجامعات في شمال أوروبا تتمثل في  2666التي نشأت في"
 222،وىي تقع ضمن أفضل ذات مستوى عالمي تعمل عمى فيم وتفسير وتحسين عالمنا والحالة البشرية"

)البحث والتعميم واالبتكار( وتضم نجدىا تركز عمى الربط بين ثالثي مثمث المعرفة  جامعة عمى مستوى العالم،
الثقافة والمواقف  أن لدييم امؤسسات متخصصة في البحث واالبتكار،ومن أبرز خصائص العاممين فيي

 .(Swedish Higher Education Authority, 2225) .مثمث المعرفةتجاه األبعاد المختمفة لاإليجابية 
تقع في الترتيب التاسع ضمن أكبر مؤسسات في السويد والتي  Malmo Universityجامعة أما 

المعرفة واإلبداع إلى عمل من  تحويل"برنامج لمدراسة ،فإن رؤيتيا تتمثل في "  222تعميم عالي وىي تضم 
وتركز ىذه الرؤية عمى المعرفة واإلبداع وتحويميا إلى نتائج عممية تحقق التنمية  أجل التنمية المستدامة"

وتشجيع االبتكار بمرونة مثمث المعرفة واستجابتو لمتغيرات المجتمعية ىذه الجامعة تتسم و  المستدامة،
 Vico,et )أنشطة الجامعة.من جزء ال يتجزأ ط بين التعميم والبحث واالبتكار الرواب وتعتبراالجتماعي ،

al,2227,pp.75-77) 
تتولى وزارة ، حيث حكوميةبين عدة وزارات مثمث المعرفة  تطبيقمسؤولية تنقسم  في النرويج أما 

تتحمل وزارة التجارة ، بينما القوميةالتعميم والبحث مسؤولية السياسات التعميمية وتنسيق السياسات البحثية 
الوزارات األخرى ، وتتحمل القوميةوالصناعة والثروة السمكية مسؤولية التنسيق فيما يتعمق بسياسات االبتكار 

بين  تنسيق ال( آلية RCNمجمس البحوث في النرويج )ويتولى طاعاتيا ، البحث واالبتكار داخل قمسئولية 
عن دعم األبحاث في جميع التخصصات والقطاعات باإلضافة إلى االبتكار القائم وىو المسؤول  ىذه الوزارات
 Innovation Norwayىناك أيًضا تعاون مؤسسي بين الوكالة الرئيسة لسياسة االبتكار ، و  عمى األبحاث

يعد قطاع التعميم ، و كاالت األخرى التي ليا دور في سياسات االبتكار والتي تتحمل مسؤولية الحاضنات والو 
كجزء من إصالح ىيكمي و ،األبحاث في النرويج ، بعد الصناعة ب لمقيامالعالي النرويجي ثاني أكبر قطاع 

حتى يكون ليا دور  دمج عدد من الجامعات والكميات الجامعية تم تعزيز الجودة لمستمر في التعميم العالي 
من خالل تكميفيا القانوني إلجراء البحوث ، وتقديم التعميم القائم  في مثمث المعرفةتفاعل الفي تطوير فاعل 
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في لمجامعات تؤكد وزارة التعميم والبحوث االستقاللية المؤسسية و عمى األبحاث ، والمساىمة في االبتكار ،
 .(Wendt, et al. ,2225)موذج الحوكمة ن

أداة  open innovation platforms( OIPsأصبحت منصات االبتكار المفتوحة )في فنمنده و 
 ،عمى مدار السنوات األخيرةكبيرة بشعبية  يتحظو لتعزيز التقارب بين االبتكار والتعميم واألنشطة البحثية 

حالة  ، ومثال عمى ذلكالمعرفة واستخدام البيئة "كمختبر حي" مجيات الفاعمة في المنصة لتبادللفرصة  وتعطى
تنفق تقوم عمى إعداد عمال المعرفة، و وتضم تامبيري ثالثة جامعات ،  فنمنداالتي تقع جنوب غرب تامبيري 

مميون يورو سنويا لذا فيي رائدة في بحوث  922ما يقرب من واالبتكار تامبيري عمى البحث العممي والتطوير 
 knowledge workers  (Raunio, et al ,2228,p.62)الصناعة   تطوير

والتعميم والبحث  المجتمععمميات االبتكار والتعاون بين المفتوحة في فنمنده تيسر منصات االبتكار و 
التي اسيمت والصناعة مما يزيد من فرص  تمقي الدعم الحكومي ،ومن أمثمة تمك المنصات مختبرات الحياة 

المختمفة من أجل الصناعية ، وىي تعمل عمى الدمج بين أسس المعرفة توفير فرص وخدمات اإلبتكار في 
أكثر من غيرىا من دول اإلتحاد  هىو ما يظير في فنمندو  الجامعات والصناعةزيادة أنشطة االبتكار بين 

بتكار والخدمات المفتوح،ومدن اإل ، حيث أنشأت مراكز لمخبرة المتخصصة ،وبيئات لإلبتكاراألوروبي
 القومي الناتج% من إجمالي 3.2إلى  2225ووصل انفاقيا عمى البحث والتطوير في الذكية،

(Brynjolfsson, McAfee, 2227) 
والتي األوروبي في االتحاد رائدة اإلصالح الجامعي في فنمنده من الجامعات  Aaltoجامعة وتعتبر 

حيث وضعت لتصبح رائدة عالمية في مواجية التحديات االجتماعية الكبرى ، طبقت نموذج مثمث المعرفة 
 من خالل ألنشطة البحث والتطوير واالبتكار بعد إقميمي قوي قائم عمى فيم عميق لمنظم اإليكولوجية لالبتكار

األبحاث ب قوم،وتخيارات استراتيجية لالستثمار في االبتكار من خالل إجراءات ممموسة لتطبيق المعرفة الجديدة 
لجامعة في دعم االتعاون متعدد التخصصات والتعميم الريادي والتجديد،و تتمثل رسالة من خالل عالية الجودة 

ضفاء الطابع الدولي عمييا وتحيق القدرة التنافسية ، وتعزيز رفاىية شعبيا من خالل البحث  نجاح فنمندا وا 
عداد  الخبراء ذوي العقمية المتفتحة لمعمل من   ياأجل التغيير، وىناك أربعة أدوار رئيسة تقع في بؤرة إىتماموا 

ىي : البحث العممي رفيع المستوى ، والريادة في التدريس والتعميم ، والفن المتطور ، والتعاون من أجل تجديد 
 .(EU CoR, 2222المجتمع )

العالقة  من النماذج التي دعمت  (Humboldtian modelنموذج ىومبولت)يعد أما في ألمانيا ف
 ,Holmén )بينيما. وجود روابط متبادلة بين البحث والتدريس وتكامل الميام من خالل بين البحث والتعميم 

Ljungberg, 2226,p.223) 
في البحث والتعميم واالبتكار ، وىي  بقوة عمى التميز العمميفي ألمانيا  Heidelbergتركز جامعة و 

وتركز عمى الطب والعموم الطبيعية ، في منطقة حضرية مزدىرة عالية الصناعةوتقع أقدم جامعة في ألمانيا 
وتوجو معظمو متمقى لمتمويل العام ، وتعتبر أعمى والرياضيات وعموم الكمبيوتر والعموم االجتماعية واإلنسانيات

خالل فترة إنشاء  2982عام تأسست التي لمعموم التطبيقية  Bremenجامعة أما  ،بحوث األساسية.لم
، فقد فيي تقوم عمى البحوث العممية المتميزة التي تنطمق من االبتكار في الصناعةالجامعات التطبيقية الجديدة 

صناعات السيارات و  تغيرات ىيكمية كبيرة في قطاعات ميمة مثل بناء السفن شيدتمدينة بريمن جعمت 
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 2229منذ رؤيتو يستخدم مصطمح "مثمث المعرفة" صراحة في فولوجيا كارلسروه لمتكن، أما معيد واألغذية
 (Schmidt, et al , 2227,pp.3-7 ).دمج مؤسسات التعميم والبحثل

، وأن التنمية  لمتغيرات ابةجاالست وسرعة المعرفة، عمى تيااعتمد نجاح تجربأما في سنغافوره فقد 
سواء بالمدارس أو الجامعات من أجل المنافسة في سوق االقتصادية ال تأتي إال من داخل قاعات الدرسة 

العمل ،وأكدت وسائل اإلعالم في سنغافوره بصفة مستمرة عمى فكرة البقاء لألذكى واألكثر معرفة وأعتبرت ىذا 
 (Gopinathan,2222,p.7 )المبدأ سمة من سمات عصر المعرفة .

تقوم عمى المعرفة، ومن  يةجاستراتيمن خالل  اقتصاد المعرفة متطمبات مواكبة نحو سنغافورة تطمعتو 
ثم تحولت سياستيا من االقتصاد القائم عمى االستثمار إلى التركيز عمى بناء رأس المال البشري وتسويقو لدعم 

 التعميم توسعةمنيا : ، ومن السياسات التي اتبعتيا سنغافوره في تطوير التعميم العالي النمو االقتصادي
 ،المستوى عالمية سنغافورة جامعات جعل ،العميا لمدراسات االستيعابية اإلمكانية ومضاعفة العميا، بالدراسات
 آلية واتباع التقويم، إجراءات مراجعة ،وحداثتيا مالءمتيا لضمان األولى الجامعية المراحل مناىج مراجعة
 مواقع في التعمم مثل واإلبداع، ديدجبالت تتسم وتعمم تعميم ياتجاستراتي استحداث ،المفتوح الكتاب اختبارات
 قبل لما الجامعية البحوث وبرامج المواىب، تطوير برامج( مثل خاصة برامج وابتكار التنفيذية، المشاريع
 ,Wong ,et al) .الموىوبين الطالب من ممكن عدد أكبر اجتذابو ،)اإلبداعية الكتابة وبرامج التخرج،

2225,p.5)  
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 يهخص انخبشات انعانًية:
 خجشرٙب فٟ ِضٍش اٌّؼشفخ اٌذٌٚخ  َ

اٌذّٔبسن   .0

ٚاٌٍّّىخ 

 اٌّزؾذح

 اٌذِظ ث١ٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِإعغبد األثؾبس اٌؾى١ِٛخ فٟ عبِؼبرٙب -

 ص٠بدح ١ِضا١ٔخ ر٠ًّٛ اٌجؾٛس اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّشبس٠غ -

 غذ٠ذحاٌّغبالد اٌ فِٟشاوض اٌز١ّض ػذد ص٠بدح  -

االرؾبد   .9

 األٚسٚثٟ
ع١ً ِٓ سٚاد األػّبي  ثٙذف ئػذاد االثزىبسئٔشبء ِإعغخ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاإلثذاع األٚسٚث١خ ٌزؾف١ض  -

  ٚاٌّجزىش٠ٓ ِٓ خالي ثشاِظ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ 

 ِخشعبد رزصف ثبإلثذاع ٚاالثزىبس ٚاٌجؾش ٚاٌزؼ١ٍُ.ِٓ أعً اٌزذس٠ظ  -

 اٌّٛ٘ٛث١ٓظٙٛس االثزىبساد اٌّفزٛؽخ ِّب أدٜ ئٌٝ ص٠بدح الجبي  -

 اٌزؼبْٚ فٟ ٔمً ٔزبئظ األثؾبس ئٌٝ اٌصٕبػخ ِغ اال٘زّبَ ثبٌجؾٛس اٌزٟ رأخز اٌطبثغ اإلل١ٍّٟ. -

 ئٔشبء ثشاِظ دوزٛساٖ اٌصٕبػخ ٚاٌزذس٠ت اٌذاخٍٟ ٌٍطالة فٟ اٌششوبد -

 ٌششاء اثزىبساد ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.اٌششوبد رمذ٠ُ لغبئُ ِب١ٌخ  -

 العزضّبس فٟ االثزىبساألٔشطخ ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛش ٚاالثزىبس ثؼذ ئل١ٍّٟ لبئُ  Aaltoعبِؼخ ٚضؼذ  - فٍٕٕذٖ  .5

 اٌزؼبْٚ اٌجؾضٟ ِزؼذد اٌزخصصبد ٚاٌزؼ١ٍُ اٌش٠بدٞ. -

 ئضفبء اٌطبثغ اٌذٌٟٚ ػٍٟ سعبٌخ اٌغبِؼخ ٌزؾ١ك اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ  -

 ئػذاد  اٌخجشاء رٚٞ اٌؼم١ٍخ اٌّزفزؾخ ٌٍؼًّ ِٓ أعً اٌزغ١١ش -

 .زٛؽخ ٌزؼض٠ض اٌزمبسة ث١ٓ االثزىبس ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاألٔشطخ اٌجؾض١خ ِٕصبد االثزىبس اٌّف -

١ٍِْٛ ٠ٛسٚ  211رٕفك ربِج١شٞ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزط٠ٛش ٚاالثزىبس فٟ صالس عبِؼبد ِب ٠مشة ِٓ  -

 ع٠ٕٛب ٌزا فٟٙ سائذح فٟ ثؾٛس رط٠ٛش اٌصٕبػخ  

 ثزىبس ٚاٌخذِبد اٌزو١خاٌّفزٛػ،ِٚذْ اإل أٔشأد ِشاوض ٌٍخجشح اٌّزخصصخ ،ٚث١ئبد ٌإلثزىبس -

 % ِٓ ئعّبٌٟ إٌبرظ اٌمِٟٛ 5.0 ؽٛاٌٟ 9107ػبَ ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ٚصً أفبق فٍٕٕذٖ  -

 وٛظ١فخ صبٌضخ  فٟ اٌغبِؼبدئدساط االثزىبس ٚس٠بدح األػّبي سع١ًّب  - اٌغ٠ٛذ  .6

 ٚااللزصبد٠خرط٠ٛش ٔظبَ ٌٍم١بط ٚاٌؾٛافض ٌزم١١ُ ِشبسوخ اٌغبِؼبد فٟ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ  -

 أثؼبد ٌّضٍش اٌّؼشفخٔؾٛ  بد اال٠غبث١خ رغب٠ّ٘زٍه اٌؼب١ٍِٓ ثغبِؼخ آٌزٛ اال -

 .رؾ٠ًٛ اٌّؼشفخ ٚاإلثذاع ئٌٝ ػًّرمَٛ ػٍٝ   Malmoعبِؼخ سؤ٠خ  -

رٕمغُ  ِغإ١ٌٚخ رطج١ك ِضٍش اٌّؼشفخ ث١ٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش ٚٚصاسح اٌزغبسح ٚاٌصٕبػخ ٚاٌٛصاساد  - إٌش٠ٚظ  .7

 األخشٜ ، ٠ٚزٌٛٝ ِغٍظ اٌجؾٛس اٌزٕغ١ك  ث١ٕٙب 

 ثؼذ اٌصٕبػخ.لطبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ إٌش٠ٚغٟ صبٟٔ أوجش لطبع ٌٍم١بَ ثبألثؾبس فٟ إٌش٠ٚظ  -

 زٍؼت دٚساً ِشوض٠بً فٟ رط٠ٛش اٌزفبػً فٟ ِضٍش اٌّؼشفخ ٌ بِؼ١خرُ دِظ ػذد ِٓ اٌغبِؼبد ٚاٌى١ٍبد اٌغ -

 رإوذ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾٛس االعزمال١ٌخ اٌّإعغ١خ ٌٍغبِؼبد  -

 ّٔٛرط ِ٘ٛجٌٛذ ِٓ إٌّبرط اٌزٟ دػّذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌجؾش ٚاٌزؼ١ٍُ. - أٌّب١ٔب  .8

 ػٍٝ اٌز١ّض فٟ اٌجؾش ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاالثزىبس  Heidelbergعبِؼخ رشوض  -

ػٍٝ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌّز١ّضح اٌزٟ رٕطٍك ِٓ االثزىبس فٟ اٌصٕبػخ ِضً ثٕبء  Bremenعبِؼخ رمَٛ  -

 .اٌغفٓ ٚصٕبػبد اٌغ١بساد ٚاألغز٠خ

ٌذِظ  9112ِؼٙذ وبسٌغشٖٚ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ِصطٍؼ "ِضٍش اٌّؼشفخ" صشاؽخ فٟ سؤ٠زٗ ِٕز ٚضغ  -

  ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش.

 داخً لبػبد اٌذسعخ عٛاء ثبٌّذاسطاٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ ال رأرٟ ئال ِٓ  - عٕغبفٛسٖ  .1

 أوذد ػٍٝ فىشح اٌجمبء ٌألروٝ ٚاألوضش ِؼشفخ -

 رؾٌٛذ ع١بعزٙب ِٓ االلزصبد اٌمبئُ ػٍٝ االعزضّبس ئٌٝ اٌزشو١ض ػٍٝ سأط اٌّبي اٌجششٞ ٚرغ٠ٛمٗ. -

 اٌؼ١ٍب ٌٍذساعبد االعز١ؼبث١خ اإلِىب١ٔخ ِٚضبػفخ اٌؼ١ٍب، ثبٌذساعبد اٌزؼ١ٍُ رٛعؼخ -

 ٚارجبع اٌزم٠ُٛ، ئعشاءاد ٚؽذاصزٙب، ِشاعؼخ ِالءِزٙب ٌضّبْ األٌٚٝ اٌغبِؼ١خ اٌّشاؽً ِٕب٘ظ ِشاعؼخ -

 .اٌّفزٛػ اٌىزبة اخزجبساد آ١ٌخ

 اٌزٕف١ز٠خ. اٌّشبس٠غ ِٛالغ فٟ اٌزؼٍُ ِضً ٚاإلثذاع، ثبٌزغذ٠ذ رزغُ ٚرؼٍُ رؼ١ٍُ اعزشار١غ١بد اعزؾذاس -

 ٚثشاِظ اٌزخشط، لجً ٌّب اٌغبِؼ١خ اٌجؾٛس ٚثشاِظ اٌّٛا٘ت، رط٠ٛش ثشاِظ( ِضً خبصخ ثشاِظاثزىبس  -

 اإلثذاػ١خ( اٌىزبثخ

 

 :نتطبيق يثهث انًعشفة بانجايعات انًصشيةسؤية يستقبهية  -انًحىس انثانث
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 ( ّٔٛرط ِضٍش اٌّؼشفخ ٚاٌزفبػالد ث١ٓ أثؼبد5ٖشىً )

 صياغة انشؤية انًستقبهية:  .1

تسعى ىذه الرؤية إلى تجديد أدوار الجامعات المصرية وأىدافيا االستراتيجية في ضوء نموذج 
والبحث واالبتكار ،وأن يتم مثمث المعرفة الذي يقوم عمى التفاعل بين ثالثة وظائف رئيسة وىي التعميم 

 إدراج ىذه الوظائف في الخطط االستراتجية لمجامعة.
 : تتًثم أهذاف انشؤية في األهذاف االستشاتيجية نتحقيق انشؤية انًستقبهية .2

 النيوض بمنظومة التعميم بالجامعات في ضوء نموذج مثمث المعرفة.اليدف األول: 
 بالجامعات في ضوء نموذج مثمث المعرفة.تطوير البحث العممي اليدف الثاني : 
 في ضوء نموذج مثمث المعرفة وضع نظام لالبتكار بالجامعات اليدف الثالث : 

 اءات تنفيز األهذاف االستشاتيجية:اجش .3

 : اننهىض بًنظىية انتعهيى بانجايعات في ضىء نًىرج يثهث انًعشفة -انهذف األول

 اآلتية: باإلجراءاتقيام الجامعات ويتم تحقيق ىذا اليدف من خالل 
 .إعادة النظر في البرامج التعميمية والمناىج الدراسية بحيث تكون مرنة ومواكبة إلقتصاد المعرفة 
  بطريقة  التعمم مثل ، واالبتكاراإلبداع ب تتسم وتعمم تعميم ياتجاستراتي استحداثاستحداث

 .،والتعمم القائم عمى حل المشكالت المشروعات في مواقع العمل 
 .التحول من النموذج التقميدي المتمركز حول المعمم إلى نموذج يركز عمى المتعمم 
  تخصيص جزء من الدراسات الجامعية لمدراسة المتعمقة لمنظريات التي تقوم عمييا العموم. 
 مجتمعية المستعصية.الواقعية والتحديات المطروحة في حل المشكالت ال التركيز عمى المعرفة 
  استيداف المزيد من أنشطة التطوير في المناىج الدراسية ومبادرات البيئة التعميمية ، ال سيما

 بر أساسية لمتعمم من أجل التعممبالنسبة لدراسات السنة األولى التي تعت

 البحث  التعميم

 االبتكار
 

 مثمث المعرفة 

 عوامل خارجية

 عوامل خارجية

 عوامل خارجية
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 التعميم والتعمم بمساعدة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من خالل تطوير أشكال  تجويد عممية
 الجامعات لتزويدىم بالميارات والكفاءات كميسرين لمتعمم ؛ ألساتذة لمتدريسوأساليب جديدة 

  مشاركة الطالب أثناء عممية التعمم في مشروعات بحثية مناسبة تحددىا الجامعة في ضوء
 ا لممساىمة في حل المشكالت المجتمعية المعقدة والمتداخمة خبراتيا وتخصصاتي

 مجموعة من برامج تعميم ريادة  تنمية اتجاىات الطالب نحو ريادة األعمال والعمل الحر من خالل
 .األعمال

 العميا لمدراسات االستيعابية اإلمكانية ومضاعفة العميا، بالدراسات التعميم توسعة. 
 بيئات تعميمية غنية  محميا ودوليا من خالل تييئة الموىوبين الطالب من ممكن عدد أكبر اجتذاب

 .لتنمية المواىب
  تنويع أساليب التقويم بما يسمح بقياس المعارف والميارات واالتجاىات وقياس مستويات االبداع

 واالبتكار. 
 تطىيش انبحث انعهًي بانجايعات في ضىء نًىرج يثهث انًعشفة: -انهذف انثاني

  اآلتية:باإلجراءات ويتم تحقيق ىذا اليدف من خالل قيام الجامعات 
 .وضع السياسات التي تعمل عمى زيادة مساىمات البحث في االبتكار من خالل اإلصالحات التشريعية 
  التعاون البحثي متعدد التخصصات والتعميم الريادي تشجيع 
 زيادة ميزانية تمويل البحوث القائمة عمى المشاريع 
 إنشاء برامج دكتوراه الصناعة والتدريب الداخمي لمطالب في الشركات 
  مراكز البحوث المتخصصة في مشروعات بحثية مشتركة ذات أولوية.بين الجامعة و التعاون 
  في المجاالت االستراتيجيةوضع خطة بحثية 
  تعود بالنفع عمى  في مشروعات بحثية كبيرةمثل المصانع والمختبرات التعاون مع المؤسسات ذات الصمة

 المجتمع والجامعة.
 . التوجو االستراتيجي نحو رقمنة البحث العممي من خالل االستفادة من خدمات التكنولوجيا 
 منياشركات ال الستفادةنتائج البحوث  إضفاء الصيغة التجارية والتسويقية عمى 
 البحوث  من نتائج  الجامعات استفادة وتعظيم االتجاه نحو تدويل التعميم وجذب الطالب األجانب 
  بين الجامعات والقطاعات اإلنتاجية المحمية  التعاون االلكترونيو المؤتمرات  وأنشطة االستشارات تفعيل

 والدولية.
  االستفادة من خبرات أعضاء ىيئة التدريس ذوي الشيرة األكاديمية والبحثية في فتح مجاالت تعاون مع

 المعرفة والمنتجات الجامعية. المجتمع المحمي والدولي في تسويق
 تحويل جيود البحث والتطوير إلى ابتكارات لزيادة نقل المعرفة من الجامعات إلى القطاع اإلنتاجي.  
  حث وتشجيع المستثمرين والشركات والقطاع الخاص عمى المساىمة في دعم التعميم والبحث العممي من

 خالل فتح باب الشراكات في مختمف المجاالت.
 انثانث : وضع نظاو نالبتكاس بانجايعات في ضىء نًىرج يثهث انًعشفة : انهذف

 اآلتية: باإلجراءات ويتم تحقيق ىذا اليدف من خالل قيام الجامعات 
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 بمشاركة أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة والكفاءة إلى  االبتكارية تحويل المشروعات الطالبية
 منتجات يتم تسويقيا مع الشركات والمؤسسات المجتمعية.

 في تشجيع االبتكارات العممية والبحثية الجامعات دور وتعظيم لالبتكار إنشاء حدائق ومراكز 
  من خالل  واألنشطة البحثيةبتكار والتعميم منصات االبتكار المفتوحة لتعزيز التقارب بين االإنشاء

 الشراكة بين الجامعات والصناعة.
  إدراج االبتكار وريادة األعمال رسمًيا كوظيفة ثالثة  في الجامعات  دمج أبعاد الثالثة لمثمث المعرفة

 ضمن أدوارىا وبرامجيا التعميمية
  لشراء ابتكارات مؤسسات التعميم العاليمشركات لتقديم قسائم مالية 
 نظام االبتكار فيب كمبدعين لممعرفة إشراك الطال.  
 سنويا تشارك فيو الجامعات عمى مستوى العالم يقام كل سنة  واالختراع لالبتكار دولي معرض إطالق

 في جامعة مختمفة حسب إمكانيات كل جامعة.
 يعىقات تطبيق انشؤية انًستقبهية: .4

 نموذج مثمث  بشأن تطبيقمن القمق  يدز تلضغوط المالية الحالية عمى مؤسسات التعميم العالي ا
 .المعرفة

  ال تزال سياسات االبتكار تعاني من نيج أحادي االتجاه من البحث إلى االبتكار ، وليس من االبتكار
 .لمبحث أو التعميم ثم العودة إلى االبتكار

 . صعوبة تغيير السياسات والموائح لتنفيذ نموذج مثمث المعرفة 
 لقيادات إما ألنو متغير جديد أو بسبب الصعوبات المرتبطة بالتغيير.قد يواجو بالرفض من بعض ا 
 .محدودية اإلمكانات المادية والبشرية في بعض الجامعات مما قد يعوق تطبيق النموذج 
  دارات الجامعة قد يمنع تطبيق النموذج ألنو يقوم عمى التفاعل االنفصال الواضح بين كميات ووحدات وا 

 ر النموذج.ذو اإلتجاىين بين عناص
  عدم وجود إدارة لالبتكار وريادة األعمال في الجامعات وكمياتيا مما قد يعوق تطبيق نظام

 اإلبتكار وىو المكون الثالث من مكونات النموذج.
 تطبيق انشؤية انًستقبهية : عىايم تساعذ في نجاح .5

  والتطوير.اىتمام القيادة السياسية بالتعميم ووضعو في قائمة أولويات التحسين 
 بشكل  ليساعدمتعاون بين مؤسسات التعميم العالي والجيات الفاعمة العامة توفير التمويل طويل األجل ل

 تقوية التفاعل بين التعميم واالبتكار والبحث.في استراتيجي 
  عن تنفيذ نموذج مثمث المعرفة تكون إدارة الجامعة مسئولة عنو من مسئول وضع نظام لمحوكمة

 بين عممياتيا المحتمفة عمى مستوى الكميات .خالل الربط 
  لضمان التنفيذ الناجح والنتائج المستيدفة ، يتطمب مثمث المعرفة دعم اإلدارة الجامعية لممارسات

 القيادة الفعالة.
  لمعيار مستقل يرتبط باالبتكار لو مؤشراتو واالعتماد  التعميم جودة لضمان القومية الييئةتبني

 .التي تقيسووالشواىد واألدلة 
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 يمكن االستفادة  مصر في والتكنموجيا العمم عن مساول يازجك والتكنولوجيا العممي البحث أكاديمية
منيا في التنسيق بين الجامعات وتحديد مجاالت التميز لكل منيا وطرح مشروعات ابتكار تنافسية بين 

 الجامعات.
 التي تفيد في طرح مشروعات ابتكارية ويكون بيا  توافر البوابات والمواقع االلكترونية لمجامعات

 منصات االبتكار المفتوح بين الجامعة والشركات.
 وىذا يفتح مجال لتدويل التعميم والحراك الدولي. الكبرى األجنبية امعاتجلم فروع 
  وجود مكاتب لموافدين بالعديد من الجامعات المصرية وبعض المراكز التي تقوم عمى تشجيع االبتكار

 وريادة األعمال.
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 :قائًة انًشاجع
 خبرتي من المعرفي باإلفادة االقتصاد لمواكبة مصر في العالي التعميم سياسات (. تطوير4102البربري ، محمد عوض ) .1

 .042-0(،ص ص 2(،ع)43مصر،مج) –  بنيا جامعة  التربية كمية مجمة ،وماليزيا سنغافورة

 العالي التعميم لقطاع إستكشافية دراسة : لممعرفة النظامي اإلستغالل لضمان مقترح نموذج( . 4104بن ساىل ،وسيمة ) .4
(، 24،مج) مصر االدارية لمتنمية العربية المنظمة - لإلدارة العربية المجمة :المصدر ،العممي والبحث

 .44-2(،ص ص 0ع)
،)ت(محمد طالب السيد النامية لمبمدان تحديات العالمي المعرفة اقتصاد في الحياة مدى التعمم (.4102البنك الدولي ) .2

 سميمان،دار الكتاب الجامعي االمارات العربية المتحدة.

لسياسات  ، مراجعاتالتعميم العالي في مصر (.4101)البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون واالقتصاد والتنمية  .2
 التعميم العالي.

وأىميتيا في تفعيل اقتصاد المعرفة:نظرة عمى الواع الجزائري في (.حماية الممكية الفكرية 4104بوخاري،أم ىاني) .1
 421-443،ص ص 24،الجزائر،ع مجمة دراساتالمجال.

لمواجية المتطمبات المتجددة  التخطيط االستراتيجي لتنمية ميارات خريحي التعميم الجامعي(. 4101جايل ،عفاف محمد ) .2
-02(،ص ص 51(،ع)44،مج)مصر– التربية العربيةمستقبل مجمة ،لسوق العمل في ضوء اقتصاد المعرفة

025. 

 ،المعرفة اقتصاد مؤتمر إلى مقدم بحث مصر، في المعرفة اقتصاد بناء في ودوره التعميم تطوير(. 4112)سميم ،جودة .3

 .ديسمبر القاىرة، جامعة السياسية، والعموم االقتصاد كمية النامية، الدول وبحوث دراسات مركز
(.طاقات الشباب الجامعي الفمسطيني في ضوء العولمة والمعموماتية واقتصاد المعرفة.جامعة 4100زىير)العسيمي،رجاء  .4

 القدس المفتوحة،الخميل،فمسطين.

 ،عمان: دار الميسرة لمنشر والتوزيع.2،ط المدخل إلى إدارة المعرفة(.4104العمي،عبد الستار وآخرون) .5

لتنمية كفايات البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا في ضوء (.استراتيجية مقترحة 4101عوض ،فاطمة رمضان) .01
(،كمية التربية جامعة 21،السنةالرابعة ،ع)مجمة البحوث النفسية والتربويةمتطمبات اقتصاد المعرفة. 

 المنوفية،أكتوبر.

متطمبات اقتصاد (.تصور مقترح لدعم الميزة التنافسية بالتعميم الجامعي المصري عمى ضوء 4101غنايم،منال رفعت) .00
 .214-202(،ص ص 2(،ع)40،مج)مجمة دراسات تربوية واجتماعيةالمعرفة.

،سمسمة  (.البحث العممي في مصر :ىل يكفي التقدم المنشود4100مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار بمجمس الوزراء ) .11
 ،نوفمبر.15السنة الخامسة ،العدد، تقارير معموماتية

،شركة دار غريب مؤشر المعرفة العربي(.4102مكتوم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)مؤسسة محمد بن راشد آل  .02
 لمطباعة والنشر،دبي ،اإلمارات.

الموتمر السنوى األول لممركز  التعميم الجامعى فى مصر المنطمقات الفمسفية ومعايير الجودة فى (.4112)فايز مراد ،مينا .02
 مستقبل التعميم الجامعى "كمية التربية جامعة عين شمس بعنوان  العربى لمتعميم والتنمية بالتعاون مع

 مايو 1 -2المنعقد فى الفترة من رؤية تنموية" 

 كندا من كل في المعرفة إقتصاد إلى التحول في الجامعة لدور مقارنة دراسة (.4104ناصف ،محمد أحمد حسين) .01
مكانية وسنغافورة جامعة الزقازيق ،  التربية كميةب ونفسية تربويو دراساتمجمة ، مصر في اإلفادة وا 

 .442-043(،يناير، ص ص54،ع)مصر
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دراسة  -(. دور البحث العممي الجامعي في الولوج إلى اقتصاد المعرفة في الجامعات المغربية 4102نزيو، عبدالرحمن ) .02
اليمن، مج  – المجمة العربية لضمان الجودة فى التعميم الجامعيحالة لجامعة محمد الخامس السويسي، 

 .005-5، ص ص 42، ع 5

 ،عمان،األردن:دار الميسرة لمنشر والتوزيع.المنيج واالقتصاد المعرفي(.4113الياشمي،عبد الرحمن & العزاوي، فائزة محمد) .03

 دار النشر لمجامعات،القاىرة.،أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي (.4113ياقوت، محمد مسعد) .04
،الجياز المركز لمتنظيم مجمة التنمية اإلدارية(.أبرز التحديات التي يواجييا التعميم الجامعي .4102،أحمد)اليماني  .05

 واإلدارة،مصر.
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