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تفعيل الشراكة في البحث العلمي مع الجامعات المصرية في ضوء الخبرة اليابانية.

الكشه األول :اإلطار العاو للبخح
مكدمة:
يعيش العالـ موجة مف التغيرات المتسارعة في مختمؼ مجاالت الحياة ،والتي يصعب
السيطرة عمييا وقيادتيا إال بالتطور السريع في البحث العممي؛ باعتباره أحد األعمدة
األساسية التي تعتمد عمييا نيضة األمـ وتقدميا في مجاالت الحياة كافة ،وىذا ما دعى
الكثير مف القادة والسياسييف والعمماء لممناداة بزيادة مشاركة مختمؼ القطاعات بالدوؿ في
البحث العممي بصور مختمفة ،سواء بإجراء البحوث العممية وتطويرىا ،أـ بتمويميا ،أـ
برعايتيا وتسويقيا ،وذلؾ نظ ار لمفوائد التي يمكف أف يحققيا البحث العممي مف تقدـ األمـ
والشعوب.
فالبحث العممي لـ يعد درسا نظريا ،بؿ نتائج تعود عمي المجتمع بالتقدـ والرقي ،فبل
قػوة اقتصادية ،وال مشاركة عالمية ،وال وجود في األسواؽ الخارجية ،وال قدرة عمى الصمود
والمنافسة ،إال مف خبلؿ التقدـ العممي والتكنولوجي ،كما أنو يعد الوسػيمة التػي البديؿ عنيا
لتحديث العالـ العربي ،إذا ما توافرت لو خطػط موضػوعة ومحػددة بدقػة ،وشاممة ومفصمة،
وبعيدة عف العموميات.

()2

كما يعد البحث العممي في كؿ بمداف العالـ استثما ارً يحقؽ -بدوف أي شؾ -نتائج

تستخدـ في العديد مف المجاالت التنموية المختمفة ،وبالتالي تدر عمى المجتمع بأفراده وفئاتو
كافة فوائد تمكنو مف تحسيف ظروؼ العيش ،والمحافظة عمى ثرواتو و بيئتو.

()1

كما يحتؿ

مرتبة متقدمة في الدوؿ الصناعية مف حيث أولويات التخطيط ،وتتفاخر ىذه الدوؿ بإصدار
النشرات واإلعبلنات عف الميزانيات الضخمة التي ترصدىا سنوياً لتنفيذ األبحاث التي تجرييا

الشركات والجامعات عمى حد سواء ،ولقد أصبح االبتكار والممكية الفكرية والنيوض بيما

مطمباً أساسياً لدعـ وتعزيز مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية المستقبمية ألي بمد.

()3

الفعالة في
والشراكة عممية تعكس رغبة المجتمع ،واستعداده لبلندماج والمساىمة َّ

جيود تحسيف التعميـ والبحث العممي وتطويرىما .وقد أدت الحاجة في ىذا العصر إلى أف
تصبح الشراكة بيف الجامعات والمؤسسات المجتمعية ثقافة تتجمى في ممارسات وعبلقات
نظر ل ما شيده العصر الحالي مف ثورات عممية متبلحقة وتطورات في
تواصؿ يومية؛ وذلؾ ًا
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مجاالت الحياة كافة ،األمر الذي انعكس عمى مؤسسات التعميـ الجامعي التي لـ تعد قادرة
عمى االضطبلع والقياـ بأدوارىا بمعزؿ عف المجتمع بمؤسساتو وىيئاتو ،مما فرض عمييا
ضرورة االنفتاح عمى البيئة مف حوليا ،وىو ما عزز إقامة عبلقات شراكة مع مؤسسات
المجتمع.

()4

مف ىنا وجب تعميؽ التفاعؿ بيف مؤسسات البحث العممي والقطاعات اإلنتاجية ،وعمى
المجتمع بفئاتو كافة أف يدعـ جيود البحث العممي ،وأف يسيـ في تمويميا وتوجيييا نحو
إيجاد حموؿ مبتكرة لممشكبلت( ،)5ومف ثـ تعد الشراكة ذات جدوى وأىمية عمى المستويات

كافة إال أنيا أكثر أىمية فى البحث العممى ،حيث إف التقدـ العممي والتكنولوجي يؤدي إلى
التنمية الشاممة ،ويعػيف عمى مواجية التحديات الكبيرة وال يتـ ذلؾ التقدـ العممي والتكنولػوجي
إال باالىتمػاـ بالتعميـ والبحث العممي وتطويرىما(.)6

وقد أدركت العديد مف الدوؿ المتقدمة أىمية الشراكة بيف جامعاتيا والقطاع الخاص ،إذ
سارت بخطى متسارعة منذ بداية الثمانينيات مف القرف الماضي نحو تعزيزىا وتطويرىا ،ففي
بعض الدوؿ أنشأت مراكز متخصصة في شؤوف التعاوف مع القطاع الخاص في كؿ جامعة،
يتولى عقد االتفاقيات والشراكات البحثية مع المؤسسات الصناعية ،وبعضيا أشرؾ رجاؿ
الصناعة في المجالس العممية بالجامعات ،وبعضيا أشرؾ المؤسسات الصناعية في تمويؿ
البحث العممي.

()7

وتمثؿ الياباف أحد الدوؿ المتميزة في تحقيؽ شراكات مع مؤسسات المجتمع وىيئاتو
في تفعيؿ البحث العممي ،وذلؾ مف خبلؿ زيادة عقود البحوث الممولة مف الشركات ،باإلضافة
إلى ارتفاع عدد طمبات تقديـ براءات االختراع والبراءات المفعمة مف خبلؿ التراخيص
واالستخداـ ،وازدياد عدد الشركات الناشئة مف رحـ الجامعات اليابانية.

()8

وفي ضوء ما سبؽ يحاوؿ البحث الحالي الكشؼ عف خبرة الياباف في تفعيؿ الشراكة
في البحث العممي بيف الجامعات والمؤسسات المختمفة ،وامكانية اإلفادة منيا في تفعيؿ
الشراكة بيف الجامعات والمؤسسات المختمفة في مجاؿ البحث العممي والنيوض بو في مصر.
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مظهلة البخح:
يواجو البحث العممي في دوؿ العالـ العربي -ومنيا مصر -العديد مف التحديات
والعقبات التي تعرقؿ مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية والعممية في الدوؿ العربية بدرجات
متباينة ،ولكف ما يجمع بيف ىذه العقبات في معظـ -إف لـ يكف كؿ ىذه الدوؿ -ىو ضآلة
مساىمة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومشاركتيا في تفعيؿ البحث
العممي في ىذه البمداف وتحديثو وتمويمو)9(.
وبالرغـ مما شيده البحث العممي في مصر خبلؿ الفترة األخيرة مف تعاوف ممحوظ مع
قطاعات اإلنتاج والخدمات ،وبالرغـ مما حققو مف إنجازات ،إال أنو ال تزاؿ ىذه الجيود
محدودة القدر؛ فبل تتناسب مع متطمبات التطور الحقيقي البلزـ لتطوير المجتمع
المصري( ،) 10فأزمة البحث العممي ال زالت مستمرة ،وال زالت المؤسسات البحثية تعيش فى
حالة مف الضعؼ الشديد فى وقت سبقنا فيو القاصى والدانى فى إنياض بحثو )11(.
ومما يؤكد ذلؾ أف الدعـ المالي لمبحث العممي مف الناتج القومي ال يزاؿ أقؿ مف
النسبة المخصصة لو دستورياً وىى  ،% 2كما أف تمويؿ البحث العممي في مصر مفتت ،لذا
جاءت التأكيدات عمى أف تمويؿ البحث العممى في مصر يجب أال يقتصر عمى وزارة التعميـ

العالى والبحث العممى ،وانما يجب مشاركة الو ازرات كافة التى بيا أنشطة لمبحث العممى.
()12
ولذا أصبح لزاما عمى مصر تعميؽ التعاوف بيف مؤسسات البحث العممي والقطاعات
اإلنتاجية ،كما يجب عمى المجتمع بفئاتو كافة أف يدعـ جيود البحث العممي ،مف خبلؿ إجراء
شراكات تسعى إلى تطوير البحث العممي وتوجييو نحو إيجاد حموؿ مبتكرة لممشكبلت التي
يواجييا في سعيو نحو تطوير أوجو الحياة كافة ،وأف يتغمب عمى التحديات التي تعيؽ
التعاوف والشراكات بيف المجتمع والجامعة في تفعيؿ البحث العممي ،واالستفادة مف خبرات
الدوؿ المتقدمة ومنيا الياباف في تحقيؽ ذلؾ ،ومف ىنا تكمف مشكمة البحث في اإلجابة عف
السؤاؿ الرئيس التالي:
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نيف ميهً اإلفادة مً اخلربة الياباىية يف تفعيل الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات املصرية؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة فرعية كالتالى:

 -2ما األسس النظرية لمشراكة في البحث العممى مع الجامعات؟

 -1ما خبرة الياباف في تفعيؿ الشراكة في البحث العممي مع الجامعات؟
 -3ما وافع الشراكة في البحث العممي مع الجامعات المصرية؟

 -4ما أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الياباف ومصر في تفعيؿ الشراكة في البحث العممي مع
الجامعات؟

 -5ما أوجو اإلفادة مف خبرة الياباف في تفعيؿ الشراكة في البحث العممي مع الجامعات
المصرية؟

حدود البخح:
يقتصر البحث الحالي عمى دراسة دور الشراكة في تفعيؿ البحث العممي بالياباف،
وذلؾ نظ ار ألف كثير مف المحمميف والنقاد وصناع القرار مف التربوييف واالجتماعييف يعتبروف
أف الياباف دولة ال تتفوؽ فقط فى مجاؿ التعميـ العالى والبحث العممى والجيود التى تبذؿ مف
أجؿ االستفادة مف طاقات واستعدادات األبناء ،بؿ تتفوؽ كذلؾ فى مجاالت اإلنتاج واإلبداع
واإلدارة ،ومف أجؿ ذلؾ يسعى الكثير مف الدوؿ لدراسة الخبرة اليابانية ومحاولة التعرؼ عمى
أسرار ىذه النجاحات التى تكمف فى نظاـ التعميـ العالى اليابانى وبالتالى فإنو مف األحرى
لنظاـ التعميـ العالى والبحث العممى فى مصر اإلستفادة مف ىذه الخبرة فى تفعيؿ الشراكة مع
الجامعات فى تفعيؿ البحث العممى.
وفي إطار معالجة تفعيؿ الشراكة في البحث العممي مع الجامعات يقتصر البحث عمى
معالجتيا مف خبلؿ تطور الشراكة في البحث العممي مع الجامعات ،وأىدافيا ،وأشكاليا،
والعوامؿ المؤثرة عمييا.

أٍداف البخح:
يسعى البحث الراىف لئلفادة مف الخبرة اليابانية في الشراكة بالبحث العممي مع
الجامعات؛ ولتحقيؽ ذلؾ يسعى البحث لتحقيؽ األىداؼ التالية:
 -2تحديد األسس النظرية لمشراكة في البحث العممي مع الجامعات.
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 -1الوقوؼ عمى خبرة الياباف في تفعيؿ الشراكة في البحث العممي مع الجامعات.
 -3رصد واقع الشراكة في البحث العممي مع الجامعات المصرية.
 -4تحديد أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الياباف ومصر في تفعيؿ الشراكة في البحث
العممي مع الجامعات.
 -5الوصو ؿ إلى أوجو اإلفادة مف خبرة الياباف في تفعيؿ الشراكة في البحث العممي مع
الجامعات المصرية.

أٍنية البخح:
تأتي أىمية البحث مف أىمية موضوع البحث العممى فيو يعد في كؿ بمداف العالـ
استثما ارً في العديد مف مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وبالتالي يدر عمى المجتمع

بأفراده وفئاتو كافة فوائد تمكنو مف تحسيف ظروؼ العيش ،والمحافظة عمى ثرواتو وبيئتو.

وقد يسيـ ىذه البحث في تطوير البحث العممى في مصر ،والتغمب عمي الكثير مف
المشكبلت التي يعاني منيا ،وذلؾ في ضوء االستفادة مف الخبرة اليابانية والتي حققت نجاحاً
كبي ارً في الشراكة بالبحث العممي مع الجامعات.

كما يفيد ىذا البحث في تنمية المجتمع وتحقيؽ تقدمو االقتصادي؛ مما ُيحفز الجامعات
والمؤسسات المنتجة لممعرفة عمى مزيد مف اإلبداع واالبتكار ،وتوافر الوعي بدور البحث

العممى في تقدـ المجتمع وتطوره.

مصطلخات البخح:
تتضمف مصطمحات الدراسة ما يمي:
 الشراكة  :تعرؼ الشراكة لغة يقاؿ  :شاركو أى كاف شريكو  ،وأشركو فى أمره  :أدخمو فيو ،واشترؾ الرجبلف أى كاف كؿ منيما شريؾ اآلخر  ،والشريؾ تعنى المشارؾ غيره فى تجارة
ونحوىا.

()23

وتعرؼ اصطبلحا بأنيا :تضافر جيود الحكومة مع القطاع الخاص واألىمى والخيري فى
مواجية أى مشكمة وفى تحديث الخبرات وتطويرىا وتقوية أدوار جميع األطراؼ المشاركة وذلؾ
مف خبلؿ التبادؿ فى اآلراء واألفكار والخبرات وتكامميا وفى الموارد واإلمكانات المتاحة لدى
الشركاء ،وتعويضاً لجوانب القصور بيف ىؤالء الشركاء.
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()24

تفعيل الشراكة في البحث العلمي مع الجامعات المصرية في ضوء الخبرة اليابانية.

وتعني الشراكة المسئولية المتبادلة وااللتزاـ الجاد بيف األطراؼ المعنية بصياغة
مجموعة مف األىداؼ والغايات وتنفيذىا  ،لذا فيي عبلقة عمؿ بيف فريؽ مف الشركاء تتسـ
باإلحساس المشترؾ بوحدة اليدؼ واالحتراـ المتبادؿ والرغبة في التفاوض ،وىذا يعني
االشتراؾ في تبادؿ المعمومات وتحمؿ المسئولية واكتساب الميارات وصناعة الق ار ارت واتخاذىا
والمحاسبية ،ويعني كذلؾ اإلحساس بتجمع األفراد أصحاب األىداؼ المتآزرة لمعمؿ سوياً ،لذا
فأىـ ما يميز الشراكة المسئوليات مف خبلؿ العمؿ المشترؾ أو مف خبلؿ توزيع األدوار(.)25

كما يقصد ب الشراكة تضافر جيود الحكومة مع القطاع الخاص واألىمي والقطاع الخيري
عمى المستوى القومي أو اإلقميمي في مواجية مشكمة مف خبلؿ اتصاؿ فعاؿ لموصوؿ إلى
اتفاؽ ،وتعاوف لموصوؿ إلى صياغة مقبولة ليذه الشراكة سواء أكاف ىذا األمر ممزماً بعقد
(مشاركة رسمية) ،أو تعاونا ممزما بقيـ (شراكة غير رسمية).

()26

ويمكف تعريؼ الشراكة إجرائيا في البحث الراىف بأنيا :تضافر الجيود بيف مؤسسات
المجتمع المختمفة مع الجامعات في توفير المتطمبات البلزمة لتطوير البحث العممي ،وتفعيؿ
نتائجو بما يسيـ في تحقيؽ أىدافو ،ونيضة المجتمع وتقدمو في مختمؼ المجاالت.

 البخح العلني:لـ يتفؽ العمماء والباحثوف عمى تعريؼ واحد لمبحث العممي ،فيناؾ تعاريؼ عػدة،
فيعرؼ بأنو كؿ نشاط ذي منيج ييدؼ إلى إنتاج معارؼ جديدة ترتبط بفيـ اإلنساف
لمظواىر الطبيعية التي تحيط بو ،ويؤدي في النياية إلى رفع قدرات اإلنساف عمى التحكـ في
ىذه الظواىر والسيطرة عمى الطبيعة.

()27

ويعرؼ البحث العممى أيضاً بأنو أداة ووسيمة موضوعية لمكشؼ عف الحقيقة ،وىو

طريؽ مقبوؿ لتثبيت الحقيقة فى المجاالت اإلنسانية وترسيخيا ،حيث يتـ عرضيا ونقدىا
بموضوعية ،وىو الطريؽ الميسر لتوسيع االتفاؽ العقمي بيف الناس ،وجعؿ أحكامنا أكثر قبوالً
ودقة لدى اآلخريف.

()28

كما يعرؼ البحث العممي بأنو كؿ عمؿ فكري ييدؼ إلى كشؼ الحقيقة المخفية في
البشر والمجتمع والطبيعة .ومف السمات الجوىرية لمبحث العممي إجراء تحقيؽ صارـ ومنيجي
في المبادئ والمعرفة بطريقة حرة ومسؤولة ،استنادا إلى أفكار الباحث
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تفعيل الشراكة في البحث العلمي مع الجامعات المصرية في ضوء الخبرة اليابانية.

ويعرؼ البحث العممى أيضاً بأنو عمميات فحص أو تقص دقيؽ تيدؼ لموصوؿ إلى

حقائؽ أو قواعد عامة ثـ التحقؽ منيا.

()10

ويمكف تعريؼ البحث العممى إجرائياً بأنو :ىو العمؿ الذي يتـ وفؽ إجراءات منيجية

دقيقة ،ويتـ مف خبللو التوصؿ إلى نتائج عممية تسيـ في تطوير األفراد أو المؤسسات أو
المجتمع وتحقيؽ أىدافو.

ميَج البخح وأقشامُ:
في ضوء طبيعة البحث ومشكمتو وأىدافو فإنو يعتمد عمى المنيج المقارف بأبعاده
المختمفة ،بما يتضمف مف بعد تاريخي ووصفي وتحميؿ ثقافي ومقارف وتنبؤي ،وفي ضوء
ذلؾ يتوزع البحث الراىف عمى ستة أقساـ رئيسة؛ بيانيا عمى النحو التالي:
 األوؿ :اإلطار العاـ لمبحث. الثاني :اإلطار النظري لمبحث والذي يدور حوؿ األسس النظرية لمشراكة في البحثالعممي مع الجامعات.
 الثالث :الخبرة اليابانية في الشراكة بالبحث العممي مع الجامعات. الرابع :واقع الشراكة في البحث العممي مع الجامعات المصرية. الخامس :تحميؿ مقارف لمشراكة في البحث العممي مع الجامعات في الياباف ومصر. السادس :أوجو اإلفادة مف الخبرة اليابانية في تفعيؿ الشراكة بالبحث العممي معالجامعات.
وفيما يمي بياف تفصيمي لؤلقساـ مف الثاني إلى السادس:

الكشه الجاىي :الظرانة يف البخح العلنى مع اجلامعات (إطار ىظري)
يتناوؿ ىذا القسـ الشراكة في البحث العممي بصفة عامة ،ومع الجامعات بصفة
خاصة؛ مف حيث تطورىا وأىدافيا وأشكاليا والعوامؿ المؤثر فييا ،كما سيتضح فيما يمي:

أوال :تطور الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات
تعود بدايات الشراكة بيف المجتمع ومؤسساتو إلى بدايات القرف الثامف عشر
الميبلدي عندما أعمف آدـ سميث أف احتياجات المجتمع سوؼ تتحقؽ عمى أفضؿ وجو بفضؿ
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التعاوف بيف المؤسسات والشركات االقتصادية والمجتمع( ،)12ولقد مر مفيوـ الشراكة

المجتمعية بعدد مف التطورات والمراحؿ ،وذلؾ عمى النحو التالي(:)11

 -2مرحمة المعارضة لفكرة الشراكة المجتمعية :حيث يرى القطاع الخاص أف الدولة وحدىا
مسؤولة عف دعـ المشروعات ورعاية المواطنيف وتأميف احتياجاتيـ.
 -1مرحمة النظر إلى الشراكة عمى أنيا شأف اختياري :حيث بدأت مؤسسات القطاع
الخاص بمرور الوقت تتجاوب مع الفكرة ،وترى مساندة القطاعات األخرى أمر مرغوب
فيو ،ولكنو غير ممزـ لممؤسسة.
 -3مرحمة اعتبار الشراكة أم ار ممزما ينبغي القياـ بو مف قبؿ القطاع الخاص ،بؿ إف بقاء
ىذا القطاع مترتب عمى مشاركتو في المجتمع ،حيث ينبغي أف يحتؿ المرتبة األولى.
يتضح مما سبؽ أف الش راكة بدأت كفكرة مرفوضة مف قبؿ القطاع الخاص ،ثـ أصبح
أم ار اختياريا ،حتى تطور الوضع اآلف وأصبحت ضرورة ممحة لتطور المجتمعات في المجاالت
كافة ،بؿ وأصبحت أيضا ضرورة لبقاء مؤسسات القطاع الخاص واستمرارىا.
ووفقا لما سبؽ ،وفي ضوء التحديات التي تمر بيا المجتمعات حاليا ،أصبحت الشراكة
في البحث العممي بيف المؤسسات المختمفة ضرورة حتمية ،وذلؾ نظ ار لممزايا التي تحققيا

والمتمثمة فيما يمي (: )13

 -2تتيح الشراكة بيف مراكز البحث العممي في الجامعات والمجتمع فرصاً عظيمة ومغرية

ألعضاء ىيئة التدريس مف ناحية التطبيؽ الميداني لمبحوث؛ حيث يوظؼ المشاركوف
مياراتيـ ومعارفيـ لمواجية التحديات والقضايا التي تكوف محور اىتماـ الشركاء

خارج نطاؽ أبوب الجامعة.
 -1إف التعاوف والشراكة تتيح الفرصة كذلؾ لؤلساتذة إلعادة تأىيميـ ،وتحسيف معرفتيـ
التي تتـ داخؿ أسوار الجامعة ،وتنتقؿ بيا إلى الميداف الفعمي والحقيقي الذي يقدـ
الفرصة لممعرفة والتعميـ المعززة لما يتـ في الجامعة ،فربما كثير أو بعض مف
المناىج واألساليب التي يتبعيا األساتذة ويقوموف بتدريسيا لمطبلب وألنفسيـ ال
تتناسب والميداف بشكؿ متقف ،ومف ثـ ىناؾ حاجة إلى إعادة تعمميا وتجديد المعرفة
بما يتناسب والميداف.
بل في األساتذة) وبيف المجتمع
 -3إف الشراكة البحثية بيف مؤسسات البحث العممي (ممث ً
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(ممثبلً بالقطاع الخاص والشركات الكبرى والصغرى) يتيح الفرصة لمطرؼ الثاني مف
تغيير وتطوير برامجو ومشاريعو ومنتجاتو وفػقاً لممنيجية المتبعة في ضوء مثؿ ىذا

التعاوف بما يتناسب وحاجة المستفيديف وأىداؼ ىذه المؤسسات والشركات.

 -4إف الشراكة المجتمعية البحثية تتيح الفرصة الثمينة لتبادؿ الخبرات بيف الطرفيف،
وكذلؾ مف ليـ عبلقة بيما وىـ مف طبلب الجامعة والمتدربيف والمساعديف لمباحثيف
في الطرؼ األوؿ ،ومف الموظفيف والعماؿ والمينييف في الطرؼ الثاني.
 -5إف التعاوف والشراكة البحثية بيف أساتذة الجامعات عمى المستوى الفردي أو
المؤسساتي بيف مؤسسات المجتمع المختمفة مف شأنيا تعزيز وتقوية دخؿ الجامعة
وسمعتيا ووظيفتيا وانفتاحيا عمى قضايا المجتمع ،وبناء الروابط العممية
واالقتصادية معو ،وذلؾ مف خبلؿ توفير الكثير مف الفرص والمجاالت لتدريب الطبلب
وتطوير المناىج والمقررات الجامعية وفقاً لسوؽ العمؿ وحاجات المجتمع.

 -6إف الشركات البيئية أو الخارجية سواء لؤلساتذة األفراد أو لمجامعات ومراكز البحث
العممي  -خاصة في الدوؿ النامية -مع تمؾ التي سبقتيا في خبرة الشراكات وعقود
ال شراكة مع المجتمع وقطاعاتو المختمفة ال شؾ تؤدي إلى تطور نوعي في إثراء
الخبرات ،وما ينتج عنيا مف مردود عممي واقتصادي وتكنولوجي ليذه األطراؼ؛ حيث
يتـ تطوير بنية المراكز البحثية ومنيجيتيا ،وكذلؾ العامميف بيا واآلليات المتبعة
لخدمة الجامعة والمجتمع.
 -7إف الشراكة والعقود البحثية -خاصة عمى المستوى العممي -تتيح الفرصة القتباس
الخبرات والميارات مف الطرؼ األكثر خبرة إلى األقؿ خبرة ،وكذلؾ تتيح الفرصة لحؿ
المشكبلت المستعصية أو التي تحتاج إلى تعاوف وتبادؿ األفكار والنظريات والخمفيات
المختمفة لحميا وتطويرىا.
 -8إف الشراكة البحثية بأنواعيا ومستوياتيا كافة فرصة مناسبة لربط أستاذ الجامعة
بالمجتمع وقضاياه وىمومو ومشكبلتو؛ بؿ ىي الفرصة األمثؿ إلجبلء الصورة
المشوىة ألستاذ الجامعة ،بأنو يعيش في برج عاجي ويقضي جؿ وقتو في التنظير،
فيو إذف عمى المستوى الفردي يحسف وضعو الشخصي والعممي ،وعمى المستوى
الوطني يسيـ في تنمية المجتمع باعتباره فرداً مف األفراد الصالحيف بالمجتمع ،وىنا
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تنزؿ الجامعة مف برجيا العاجي إلى مسؤوليتيا االجتماعية.
يتضح مما سبؽ أف الشراكة في مجاؿ البحث العممي مع الجامعات أصبحت ضرورة
ممحة ،نظ ار لما تحققو مف فوائد مشتركة لجميع أطراؼ الشراكة ،سواء مف داخؿ الجامعة أو
مؤسسات المجتمع المختمفة ،وبما يعود بالنفع والفائدة عمى المجتمع الذي تقوـ فيو ىذه
الشراكات ،ويتضح ذلؾ جميا مف خبلؿ عرض أىداؼ الشراكة في مجاؿ البحث العممي.

ثاىيا :أٍداف الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات
تيدؼ الشراكة في البحث العممي بيف الجامعات والمؤسسات الصناعية واإلنتاجية بصفة
أساسية إلى تعظيـ االستفادة مف البحث العممي في تطوير اإلنتاج والصناعة ،واستحداث أشياء
جديدة ،والتغمب عمى المشكبلت الحالية ،بحيث تصبح قادرة عمى المنافسة العالمية ،كما أنيا
تسيـ بفعالية في تمويؿ البحث العممي بالجامعات ،وجعمو أكثر فائدة لممجتمع ومؤسساتو ،ويمكف
إجماؿ ىذه األىداؼ فيما يمي(:)14
-2

توفير مصادر تمويؿ جديدة تمكف الجامعات مف تطوير أدائيا ،ورفع كفاءتيا
التعميمية مف خبلؿ مساىمة القطاع الخاص في تمويؿ البحث العممي وتجييزاتو
واإلنشاءات وغيرىا.

-1

تعزيز المركز التنافسي لمجامعات وتمكينيا مف مواكبة التطورات الحديثة في مختمؼ
المجاالت.

-3

تحسيف كفاءة القطاع الخاص وتطوير إنتاجيتو.

-4

اإلفادة مف نتائج البحوث التطبيقية والمعرفة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المنتجة
بالجامعات.

-5

توفير البنية التحتية والتقنية المتطورة لمجامعات بما يمكنيا مف تحسيف بيئتيا
التعميمية.

-6

ربط البحوث التطبيقية بالجامعات بالمشكبلت المختمفة التي تواجو القطاع الخاص.

-7

تقميؿ االعتماد عمى التقنية األجنبية المستوردة ،واإلفادة مف خبرات الجامعات.

-8

دمج الطبلب في سوؽ العمؿ مف خبلؿ إشراكيـ في خبرات تعميمية تعاونية،
وتدريبيـ في مؤسسات القطاع الخاص لتنمية مياراتيـ العممية والتطبيقية.

-9

ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرؽ عمؿ جديدة أو تطوير منتجات قائمة.
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 -20زيادة قدرة الجامعات عمى إنتاج المعرفة الجديدة والتقنية المتطورة ،واإلفادة منيا في
تطوير المجتمع.
ويضيؼ البعض أىدافا أخرى تتحقؽ مف خبلؿ الشراكة في البحث العممي مع

الجامعات ،تتمثؿ فيما يمي(:)15
-2

تمكيف الباحثيف مف التعامؿ مع مشكبلت واقعية والمساىمة في إيجاد الحموؿ
المناسبة ليا.

-1

معاونة النشاط المجتمعي باألساليب العممية التي تؤدي إلى تطوير وخمؽ أساليب
جديدة يترتب عمييا وفرة بالمجتمع وتحسينو.

-3

ربط إستراتيجية البحث العممي في الجامعات بمشكبلت ومتطمبات التطوير الشامؿ
لمؤسسات المجتمع.

-4

التوصؿ إلى نظاـ يضمف االتصاؿ والتنسيؽ المستمريف بيف الجامعات ومؤسسات
المجتمع.

-5

ضماف اإلفادة مف الموارد واإلمكانات المتاحة بمؤسسات المجتمع في تطوير
منظومة البحث.

-6

المساىمة في تحقيؽ أىداؼ التنمية لمؤسسات المجتمع في ظؿ اىتماـ الدوؿ بيذا
المجاؿ.

-7

تكامؿ دور أعضاء الفريؽ البحثي والجيات الداعمة والجيات المستفيدة ،والذي
ينتج عنو جمع الخبرات واإلمكانات المتاحة كافة لممشروع البحثي في بوتقة واحدة،
مما يؤدي إلى مخرجات عالية الجودة ال يمكف تحقيقيا مف قبؿ كؿ فريؽ عمى
حده.

-8

توفير فرصة لمباحثيف الكتساب المزيد مف الخبرات والميارات مف الباحثيف
رصيدا
المشاركيف الذيف ىـ األكثر معرفة ودراية ،وقد تكوف ىذه الخبرة المكتسبة
ً

ليـ في تنفيذ المشاريع البحثية المستقبمية ،ومف الميـ أف نذكر أف بعض ىذه

الخبرات تكتسب مف خبلؿ الممارسة الفعمية لمعممية البحثية ،وال يمكف اكتسابيا مف
خبلؿ االطبلع عمى البحوث المنشورة ،كما تتيح الشراكة لمباحثيف االستفادة مف
الخبرات التقنية المتخصصة التي حقؽ فييا القطاع الخاص طفرة عالية.
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يتضح مما سبؽ أف الشراكة بيف مؤسسات المجتمع وىيئاتو مع الجامعات في مجاؿ
البحث العممي تحقؽ فوائد عديدة سواء بالنسبة لمباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس والطبلب،
أـ بالنسبة لمعامميف في المؤسسات والييئات الشريكة ،كما أنيا تسيـ بفاعمية في تحقيؽ
األىداؼ البحثية التي تسعى إلييا الجامعات ،وتفعيؿ منظومة البحث العممي بيا ،وكذلؾ تسيـ
بفعالية في تحقيؽ أىداؼ مؤسسات المجتمع وىيئاتو ،وتطوير أنشطتيا ،ومساعدتيا في
التغمب عمى مشكبلتيا ،وتطوير نشاطيا.
ك ما أف أىداؼ الشراكة في مجاؿ البحث العممى عديدة ومتنوعة  ،فعمى مستوى
الجامعات فإنيا تتمثؿ في توفير مصادر تمويؿ جديدة تمكف الجامعات مف تطوير أدائيا،
والمساىمة فى توفير البنية التحتية والتقنية المتطورة لمجامعات بما يمكنيا مف تحسيف بيئتيا
التعميمية ،وكذلؾ زيادة قدرة تمؾ الجامعات عمى إنتاج المعرفة الجديدة والتقنية المتطورة ،أما
عمى مستوى المجتمع والقطاع الخاص فإنيا تتمثؿ فى تحسيف كفاءة القطاع الخاص ،ربط
البحوث التطبيقية بمشكبلت القطاع الخاص المختمفة ،واإلفادة مف نتائج البحوث العممية فى
تطوير المجتمع وتنميتو ،باإلضافة إلى دمج الطبلب في سوؽ العمؿ ،ومف أجؿ تحقيؽ تمؾ
األىداؼ تتنوع أشكاؿ الشراكة في مجاؿ البحث العممي مع الجامعات والمؤسسات المجتمعية
المختمفة.

ثالجا :أطهال الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات:
تتعدد وتتنوع أشكاؿ الشراكة في البحث العممي بيف الجامعات والمؤسسات البحثية
والمؤسسات الحكومية المختمفة ،والمؤسسات اإلنتاجية ،ومؤسسات القطاع الخاص ،ويمكف
تصنيؼ أشكاؿ الشراكة مف خبلؿ معايير معتمدة في التصنيؼ مثؿ نمط التنظيـ واتخاذ القرار،
ونوع القطاع وطبيعة النشاط ،وطبيعة العقد الذي يحدد الدور الذي يقوـ بو كؿ طرؼ مف
األطراؼ المشاركة( ،)26وتتنوع الشراكات في مجاؿ البحث العممي ما بيف شراكات داخؿ
المؤسسة البحثية الواحدة ،وأخرى بيف المراكز البحثية المختمفة ،وكذلؾ بيف المراكز البحثية
والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية ،ىذا إضافة إلى الشراكات بيف مراكز البحوث الوطنية
ومراكز ال بحوث العالمية وبينيا وبيف الشركات العالمية والمحمية ،وفيما يمي رصد لبعض ىذه
األشكاؿ (:)27
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 -2مراكز البحوث المشتركة :التي يتـ إنشائيا بالتعاوف بيف الجامعات ومؤسسات القطاع
الخاص المختمفة ،وتيدؼ إلى زيادة الموارد المالية لمجامعات مف الخدمات البحثية
التي تقدميا لم مؤسسات ،مع الحفاظ عمى التزاماتيا العممية والثقافية تجاه المجتمع.
 -1الحاضنات التكنولوجية :ويتـ مف خبلليا دعـ البحث العممي التطبيقي وتنمية
المنشآت االقتصادية الصغيرة المبنية عمى المعرفة والتقنية ،وتبني أفكار ومشروعات
الباحثيف المتميزيف ،وتحويميا مف مجرد نموذج معممي إلى منتجات ومشروعات
جديدة.
 -3الكراسي البحثية :وفييا يقوـ رجاؿ األعماؿ أو األساتذة الكبار بتقديـ تمويؿ إلنشاء
ىذه الكراسي لدعـ البحث العممي بالجامعات في تخصص عممي معيف ،ويتـ مف
خبلليا استقطاب العمماء والباحثيف المتميزيف والموىوبيف.
 -4مشروعات مشتركة لتطوير منتج معيف :كأف تتقدـ شركة معينة بمقترح مشروع
مشترؾ مع أحد أعضاء ىيئة التدريس مف الجامعة لتطوير أحد منتجاتيا.
 -5البحوث التعاقدية :وفييا يتـ التعاقد مع الشركات والو ازرات (أي جية حكومية أو
خاصة) لتنفيذ برامج بحث وتطوير ،أو إجراء مشروعات أو أبحاث تطبيقية مشتركة
لتطوير المعرفة وتطبيؽ التكنولوجيا.
 -6االستشارات :ويتـ ذلؾ مف خبلؿ طمب األفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة
استشارات معينة مف الجامعات نظير مقابؿ مادي.
وتوجد صور أخرى لمشراكة البحثية بيف الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص تتمثؿ في
شراكة مؤسسات القطاع الخاص في دعـ البحث والتطوير عمى المستوى الدولي ،ويتـ ذلؾ
مف خبلؿ تييئة المناخ المبلئـ لمشراكة بيف البحث العممي والقطاع الخاص ،كما حدث في

كثير مف الدوؿ األجنبية؛ وذلؾ عف طريؽ(:)18

 تعديؿ الموائح والقوانيف بما يسمح لممؤسسات االقتصادية المشاركة في إدارة البحث
العممي ،ودعـ المؤسسات الحكومية المنوط بيا تنفيذ برامج البحث والتطوير.
 إنشاء البرامج والكيانات الداعمة لمشراكة؛ مثؿ :برنامج االتحاد األوروبي
) (European Frame–work Programومنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية
).(OECD
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 الخفض التدريجي لمخصصات البحث العممي الحكومية ،والسماح بدمج المراكز
البحثية األىمية في الشركات متعددة الجنسيات الميتمة بالتكنولوجيات المتقدمة.
كما تتنوع أشكاؿ الشراكات في مجاؿ البحث العممي مع الجامعات عمي أساس نوع
الشراكات والتي تتضمف :شراكات تعاونية؛ حيث يتـ المشاركة بيف األطراؼ عمى أساس
مشاركة جميع الشركاء في أداء المياـ والواجبات ،أو شراكات تعاقدية تتـ بموجب عقد بيف
األطراؼ المساىمة في الشراكة ،حيث يوفر احد األطراؼ المستمزمات المطموبة عينية كانت أـ
غير ذلؾ ،ويقوـ الطرؼ األخر بتوفير القدرات البحثية والخبرات الفنية
المجتمعية أشكاالً عديدة تتمثؿ فيما يمي

()30

()19

 ،وتتخذ الشراكة

:

 -2الشراكة التعاقدية :ىذا النوع مف الشراكة لو خصوصياتو فالشراكة التعاقدية مبدئياً
ىى خمؽ محدد فى موضوعو ،لكف يمكف أف يتطور إلى خمؽ مالى وتجارى معطية

بذلؾ حرية أكبر لحياة الشراكة؛ فالشراكة التعاقدية كثيرة االستخداـ فى االستغبلؿ
المشترؾ لممواد المنجمة والتعاوف فى مجاؿ الطاقة.
 -1الشراكة المالية :إف الشكؿ الثانى يخص الجانب المالى ،إضافة إلى الشراكة التعاقدية
ىناؾ الشراكة المالية أى أنيا طابعاً مالياً فى مجاؿ االستثمار ،وىذا النوع يختمؼ عف

باقى األشكاؿ األخرى مف خبلؿ ( وزف كؿ شريؾ -مدة أو عمر الشراكة  -تطور

المصالح لكؿ شريؾ ) .
 -3الشراكة التقنية :تتمثؿ الشراكة التقنية فى تبادؿ المعارؼ مف خبلؿ تحويؿ
التكنولوجيا والخبرات حيث يتـ جمب معارؼ جديدة وتقمبات حديثة فى مختمؼ مجاالت
اإلنتاج.
 -4الشراكة التجارية :لمشراكة التجارية طابع خاص حيث إنيا تتركز عمى تقوية مكانة
المؤسسة وتعزيزىا فى السوؽ التجارية مف خبلؿ استغبلؿ العبلمات التجارية أو
ضماف تسويؽ بشكؿ كبير.
 -5الشراكة فى البحث والتطور :تيدؼ ىذه الشراكة عموماً إلى تطوير المنتجات

وتحسينيا مع التقميص مف التكاليؼ اإلنتاجية والدخوؿ إلى أسواؽ جديدة تعطى

لممؤسسة االفضمية عف باقى المؤسسات المنافسة ليا.
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يتضح مما سبؽ أف ىناؾ أشكاال متنوعة لمشراكة في مجاؿ البحث العممي بيف
الجامعات والمؤسسات والييئات المجتمعية المختمفة ،لتشمؿ الشراكة التعاقدية ،والشراكة
المالية ،والشراكة التقنية ،والشراكة التجارية ،والشراكة فى البحث والتطور ،وىذه األشكاؿ
المتنوعة مف الشراكة تتيح لكؿ جامعة أو مؤسسة أف تختار الشكؿ الذي يناسبيا ويحقؽ
أىدافيا ،وأىداؼ المجتمع الموجودة فيو ،إال أف ىناؾ بعض العوامؿ التي قد تؤثر سمبا أو
إيجابا في فعالية الشراكة.

رابعا :العوامل املؤثرة على فعالية الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات
تتنوع العوامؿ التي قد تؤثر سمبا أو إيجابا عمى فاعمية الشراكة في مجاؿ البحث
العممي مع الجامعات ،وفي ىذا تحفؿ األدبيات والدراسات ذات العبلقة بالعديد مف تمؾ العوامؿ،
غير أنيا تختمؼ مف مجتمع إلى آخر ،وربما مف جامعة ألخرى ،أو ربما مف حالة شراكة
لحالة أخرى ،وفيما يمي محاولة لعرض عدد مف تمؾ العوامؿ التي يمكف أف تؤثر سمبا وايجابا
عمى فعالية تمؾ الشراكة  ،وفي ىذا يصنؼ البعض العوامؿ التي قد تؤثر سمبا عمى فعالية
الشراكة في مجاؿ البحث العممي مع الجامعات إلى ما يمي)31(:

أ -عوامل تيظينية وتتنجل فينا يلي:
 .2ضعؼ آليات االتصاؿ والتنسيؽ بيف القطاعات اإلنتاجية والخدمية والمؤسسات
البحثية لتبادؿ األولويات البحثية والتطويرية.
 .1قمة معرفة القطاعات اإلنتاجية بالقدرات البحثية المتوفرة في مراكز البحوث
والجامعات ،وكفاءات الباحثيف ،والدور الذي يمكف أف تقوـ بو في حؿ مشاكؿ اإلنتاج
وتطويره.
ُ .3بعد المؤسسات البحثية عف دراسة المشكبلت الحقيقية التي تواجو القطاعات
اإلنتاجية والخدمية ،وتركيزىا عمى البحوث غير التطبيقية.
 .4اعتماد بعض التجارب وبرامج المحاكاة التي تجربيا المؤسسات البحثية عمى بيانات
عشوائية ال يعتد بيا ،وليس عمى بيانات دقيقة مستمدة مف القطاعات اإلنتاجية
والخدمية.
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 .5ضعؼ شبكات تبادؿ الم عمومات بيف المؤسسات البحثية والقطاعات اإلنتاجية
والخدمية ،التي تُمكف مف معرفة المشاكؿ والمعوقات التي تواجو عمميات اإلنتاج،
ومف ثـ التعامؿ معيا.
 .6غياب المؤسسات البحثية الفاعمة لئلسياـ في المشاريع التقنية لمقطاعات اإلنتاجية
والخدمية.
 .7نقص المتخصصيف المؤىميف في بعض مجاالت التقنية لممشاركة في تنفيذ مشاريع
البحوث والتطوير.
 .8قمة وجود وحدات بحثية تجريبية في معظـ القطاعات اإلنتاجية إلجراء الدراسات
األولية وتمؾ الخاصة بتوطيف التقنية.

ب -عوامل دلتنعية وتتنجل فينا يلي:
 .2ضعؼ اىتماـ القطاعات اإلنتاجية بالبحث العممي ،وذلؾ لعدـ إدراكيـ لمفوائد الناجمة
عف البحث العممي في تحسيف وتطوير المنتج كماً ونوعاً.

 .1ػتفضيؿ القطاع الخاص لجيات غير الجامعات لمقياـ بالبحث لقناعتو بقدرة تمؾ
الجيات عمى الوصوؿ إلى نتائج جيدة وموثوؽ بيا.
 .3ضعؼ ثقة القطاعات اإلنتاجية في مؤسسات البحث العممي فيما يتعمؽ بتسرب
المعمومات السرية الخاصة باإلنتاج إلى جيات منافسة.
 .4قمة اىتماـ القطاعات اإلنتاجية بإجراء البحوث طويمة المدى وسعييا لمحصوؿ عمى
نتائج سريعة ،برغـ أف البحوث طويمة المدى قد تؤدي لمحصوؿ عمى براءات اختراع
البتكارات عممية جديدة يمكف تسويقيا واستغبلليا تجارياً.

 .5اعتقاد بعض المسئوليف في القطاعات اإلنتاجية بأف تكاليؼ البحث العممي باىظة،
وامكانية االستفادة مف نتائجو محدودة.

ج -عوامل مالية وتتنجل فينا يلي:
 .2ضعؼ الميزانيات المخصصة لمبحث والتطوير بالقطاعات اإلنتاجية.
 .1ارتفاع تكمفة البحث والتطوير خاصة مع ارتفاع أسعار األجيزة والمعدات والمواد في
الوقت الحاضر.
 .3ضعؼ اإلمكانات المالية لبعض الشركات المحمية لئلنفاؽ عمى البحث والتطوير.
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 .4قمة الباحثيف المؤىميف لمتفرغ لمعمؿ في المجاؿ البحثي النخفاض العائد المالي.
سمبا عمى تفعيؿ
وعمى مستوى الوطف العربي يرى البعض أف مف العوامؿ التي قد تؤثر ً
الشراكة بيف التعميـ العالي عامة والجامعي خاصة ومؤسسات المجتمع ،ىي(:)31
 -2طغياف الجانب األكاديمي عمى الجانب التطبيقي في األبحاث العممية ،وضعؼ
االرتباط الوثيؽ والمثمر بيف البحث العممي وأىداؼ وخطط التنمية.
 -1ضعؼ االرتباط بيف أىداؼ كؿ مف مؤسسات البحث العممي والمؤسسات اإلنتاجية
والخدمية ،ونقص أساليب ،وآليات التنسيؽ ،والتفعيؿ ،والتنظيـ المركزي لمعبلقة بيف
مؤسسات البحث العممي والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية.
 -3وجود العديد مف المعوقات المادية والفنية والبشرية التي تحوؿ دوف تقدـ البحث
العممي في ىذه الببلد وأدائو لدوره المنشود ،وغياب التشريعات الكافية والممزمة
التي تؤدى إلى الشراكة الحقيقية بيف البحث العممي ومؤسسات المجتمع المختمفة،
وغياب التحديد العممي السميـ لؤلىداؼ التعميمية وأىداؼ البحث العممي وفقًا

لمظروؼ المجتمعية ،واىماؿ ترتيب أولويات الشراكة والتفاعؿ المثمريف بيف
مؤسسات البحث العممي والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية ومؤسسات المجتمع
المدني.
 -4ندرة الكفاءات ذات الخبرة التطبيقية فيما يتعمؽ بالربط بيف المؤسسات البحثية
واإلنتاجية ،وحداثة العيد (النسبية) لمؤسسات التعميـ العالي في معظـ ىذه الببلد
ولمبحث العممي فييا ،وانخفاض معدالت اإلنفاؽ عمى البحث العممي بشكؿ عاـ
والتطبيقي عمى وجو الخصوص.
 -5نقص الخبرة والكفاءات العممية وىجرتيا  ،وضعؼ البنية التحتية ،ومشاكؿ اليياكؿ
التنظيمية ،ونظرة المجتمع والدولة لمبحث العممي ودوره ورسالتو وفوائد تسخيره في
خطط التنمية.
 -6تشابؾ المشكبلت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وغياب اليدؼ الحقيقي
إلجراء األبحاث (بخبلؼ الترقية العممية) ،وضعؼ الربط واالرتباط وعوامميما
وآلياتيما ،وقصور قواعد البيانات ونظـ المعمومات ،والمجوء إلى بعض الحموؿ التي
ىي في الغالب "مرحمية" أو "مؤقتة".
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 -7ضعؼ االستفادة مف اتفاقات التعاوف الدولية والثنائية ،ومشاكؿ وتحديات التنمية
البشرية واالقتصادية واالجتماعية ،ونوعية المؤسسات التعميمية والبحثية التي ىي
في غالب األحواؿ :رئيسية مركزية ،وتناط بيا أىداؼ عامة وأغراض واسعة
النط اؽ ،ويعانى القائموف عمييا مف قصور التعاوف واالندماج مع القطاعات
اإلنتاجية ،وليا حجـ ضئيؿ في بناء القرار السياسي وصياغتو ،وذات دور محدود
في مواجية المشكبلت المختمفة.
 -8ضعؼ االىتماـ بدراسة كيفية االستفادة مف مخرجات التعميـ والبحث والتطوير،
والقصور في ثقافة مفاىيـ وأىداؼ "الجامعة" و"البحث العممي".
 -9غياب اإلستراتيجية الوطنية أو القومية أو اإلقميمية لمبحث العممي التطبيقي في
سبيؿ خدمة المجتمع وتنمية قدراتو االقتصادية واالجتماعية.
ويرى البعض أف الترابط بيف مؤسسات المجتمع والجامعات وخاصة في مجاؿ البحث

العممي يواجو العديد مف المعوقات منيا(:)33
-2

قمة البرامج والخطط التي تؤدي إلي وجود قنوات عمؿ يمكف إتباعيا لكي تتـ
عمميات التنسيؽ بيف الجانبيف.

-1

تركيز الباحثيف في الجامعات بإجراء البحوث األساسية والتطبيقية التي يتطمب
أيضا إلي وقت آخر
إتماميا فترات زمنية تتراوح ما بيف  5 – 3سنوات ،ثـ تحتاج ً
لنقؿ النتائج إلي المؤسسات اإلنتاجية لكي تطبقيا.

-3

اىتماـ المؤسسات اإلنتاجية بالدراسات والبحوث قصيرة المدى التي تكوف إما حبلً

المستخدمة ،وال ييتموف بإجراء
سريعا لمشاكؿ تكنولوجية ،أو تعديبلً بسي ً
ً
طا لمتقنية ُ
البحوث الطويمة التي ينتج عنيا براءات اختراع أو إبداعات وابتكارات عممية جديدة
يمكف استغبلليا في المجاالت الصناعية واإلنتاجية.

-4

المؤسسات اإلنتاجية غالبا لدييا انطباع سائد عمى أف نوعية بحوث الجامعات ىي
بحوث أكاديمية بحتة ال يمكف استخداميا وال تواكب متطمباتيا.

-5

تقوـ الجامعات بالعديد مف األبحاث والدراسات وبرامج المحاكاة معتمدة عمى بيانات
ائيا ،ولـ يتـ الحصوؿ عمييا بصورة دقيقة مف المؤسسات
يتـ اختيارىا عشو ً
اإلنتاجية.
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-6

تفادي المؤسسات اإلنتاجية الحصوؿ عمى التقنيات البديمة والطرؽ المتاحة لتقميؿ
التكاليؼ ،واختيار األساليب العممية المناسبة إلجراء التحسينات أو التعديبلت الجديدة
التي يقترحيا الباحثوف بخصوص المواد أو اآلالت الخاصة بتحديث المصانع وزيادة
اإلنتاج والمعدالت اإلنتاجية.

-7

ضعؼ تماشي الخطط التعميمية ومخرجاتيا مع متطمبات السوؽ.
يتضح مما سبؽ أىمية الشراكة مع الجامعات في مجاؿ البحث العممي ،وأنو أصبح

ض رورة ممحة لتقدـ المجتمعات ،وتحقيؽ فعالية المؤسسات والييئات المختمفة في ظؿ
التنافسية العالمية ،وبالرغـ مف تعدد المجاالت واألشكاؿ التي يمكف أف تتـ مف خبلليا الشراكة
مع الجامعات في البحث العممي ،إال أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي قد تؤثر سمبا أو إيجابا
عمى فع الية الشراكة البحثية بعضيا يتعمؽ بالباحثيف بالجامعات ،وبعضيا يتعمؽ باإلمكانات
المتوفرة لمبحث العممي سواء بالجامعات أو المؤسسات المختمفة الشريكة ،وبعضيا يتعمؽ
بثقافة المجتمع ،وبعضيا يتعمؽ بالموائح التي تنظـ الشراكة ،وكميا قد تمثؿ عائقا كبي ار أماـ
حدوث مثؿ ىذه الشراكات.
وفي المقابؿ حدد البعض عوامؿ تضمف نجاح الشراكة بيف الجامعات والمؤسسات

المجتمعية ،يمكف إجماليا فيما يمي(:)34

 -2وجود أىداؼ مشتركة تسعى كؿ مف الجامعة والمؤسسات المجتمعية لتحقيقيا.
 -1ارتباط رؤية الجامعة ورسالتيا وخططيا االستراتيجية بالقضايا المتعمقة بالشراكة مع
المؤسسات المجتمعية.
 -3استعداد الطرفيف لتبادؿ المعارؼ والخبرات واإلمكانات المتنوعة مثؿ :التمويؿ المادي،
ونقؿ التكنولوجيا ،والمشاركة في اإلدارة.
 -4إعادة النظر في التركيب الوظيفي القائـ في الطرفيف في ضوء تغير األدوار المترتبة
عف قياـ عبلقة الشراكة.
 -5تطوير برنامج استشاري تتحدد وظيفتو األساسية في تقديـ االستشارات البلزمة
لتطوير جوانب الشراكة ،ومواجية المشاكؿ ،وتذليؿ الصعاب.
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 -6تطوير اإلجراءات والوسائؿ البلزمة إلحداث تحوؿ مف االتجاه النمطي في تناوؿ
القضايا المشتركة بيف األطراؼ إلى أسموب حؿ المشكبلت القادر عمى إشراؾ كؿ
األطراؼ في جميع عمميات الشراكة.
 -7جمع وتمييز ونشر أفضؿ الممارسات المتعمقة بكؿ جوانب الشراكة.
وبالتالي يتضح أف ىناؾ عوامؿ تمثؿ عائؽ لتحقيؽ الشراكة بيف الجامعات ومؤسسات
المجتمع وىيئاتو ،والتي يجب التعامؿ معيا وتجنبيا لضماف نجاح الشراكة ،وذلؾ في ضوء
بعض العوامؿ التي سبؽ ذكرىا والتي تمثؿ ضمانات نجاح الشراكة ،ولتعظيـ ىذا النجاح تطمب
األمر االستفادة مف خبرات الدوؿ التي تقدمت في ىذا المجاؿ ،وربما تكوف الياباف صاحبة
واحدة مف أىـ الخبرات في ىذا الصدد.

الكشه الجالح :اخلربة الياباىية يف تفعيل الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات:
تعد الياباف مف الدوؿ التي أحدثت تقدما كبي ار في مجاؿ البحث العممي ،وكاف لمشراكات
في ىذا المجاؿ دو ار كبي ار في تفعيمو ،كما سيتضح مف خبلؿ عرض السياؽ الثقافي لممجتمع
الياباني ،وتطور الشراكة في مجاؿ البحث العممي بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع بيا،
وأىدافيا ،وبعض أشكاؿ ىذه الشراكات ،والعوامؿ المؤثرة فييا ،كما سيتضح ذلؾ فيما يمي:

أوال :الشيام اجملتنعي الياباىي
يمكف وصؼ الياباف بأنيا دولة تقع في "نقطة مركزية" لمكوارث الطبيعية ،واألعاصير،
والفيضانات ،وموجات المد ،واالنييارات األرضية ،واالنييارات الثمجية ،والزالزؿ التي تحدث
تقريبا كؿ عاـ ،والبراكيف النشطة ،وأحيا ًنا األمواج العاتية
في كؿ مكاف في األرخبيؿ الياباني،
ً
"تسونامي" ،واألعاصير الحمزونية المدمرة المعروفة باسـ "التيفوف")35(.
وفي مقابؿ قسوة الطبيعة وقمة الموارد ،تعتبر الثروة البشرية أىـ الموارد الطبيعية عمى
اإلطبلؽ في الياباف( ،)36وفى شير ديسمبر عاـ 1026ـ بمغ عدد سكاف الياباف حوالي
 216مميوف نسمة ،وبمغت نسبة األطفاؿ مف عمر يوـ حتى عمر  24عاـ حوالي : 2125
عاما  ،: 1722وتواجو
عاما نسبة  ،:6024وعدد السكاف فوؽ ً 65
ومف عمر ً 64-25
حاليا مشكمة تقمص عدد السكاف القادريف عمى العمؿ ،أو ظاىرة اليرـ المقموب،
الياباف
ً

بمعنى أف عدد كبار السف والشريحة العمرية األكبر س ًنا أكبر مف الشباب ،وأدركت الياباف ىذه
- 32 -

تفعيل الشراكة في البحث العلمي مع الجامعات المصرية في ضوء الخبرة اليابانية.

المشكمة في منتصؼ التسعينيات مف القرف الماضي ،وأنيا مع بداية األلفية الجديدة قد تواجو
ظاىرة شيخوخة المجتمع )37( .Aging Society
ويتحدث السكاف المغة
وتبمغ الكثافة السكانية  337.2نسمة لكؿ كيمومتر مربع،
ّ
المحمية المنتشرة ،وىي :لغة أينو إيتاؾ،
اليابانية ،لكف ىناؾ بعض المغات
الرسمية وىي المغة
ّ
ّ
ّ

الغربية(.)38
اليابانية
الشرقية ،والمغة
اليابانية
ولغة ريوكيوواف ،والمغة
ّ
ّ
ّ
ّ
وال ينفصؿ الديف بشكؿ عاـ عف الحياة اليومية في الياباف ،ويرتبط بالحياة االجتماعية
وغالبا
وتاريخيا ارتبطت التقاليد الدينية بز ارعة األرز ومواسـ الحصاد،
واالقتصادية لميابانييف،
ً
ً
ما تكوف لمشكر عمى الخصوبة الزراعية )39(.وقد مارس اليابانيوف القدامى ديانة الشنتو ،أو
"الطريؽ لآللية" ،وذلؾ لتمييزىا عف الديانة البوذية الوافدة مف الخارج ،وترتكز الممارسات
الدينية ليذه الديانة حوؿ عبادة اآللية ،التي تتمثؿ في عبادة إحدى الظواىر الطبيعية أو
األسبلؼ ،الذيف كانوا في أغمب األحواؿ مف ظواىر الطبيعة ،كالشمس والرياح والبحار
والجباؿ)40(.
وحيف انفتح اليابانيوف عمى الحضارة الصينية ،عرفوا كذلؾ الديانة الكونفوشيوسية،
التي كاف ليا العديد مف اآلثار الباقية عمى مظاىر المجتمع والحياة اليابانية حتى اآلف ،مثؿ:

التأكيد عمى مكانة األسرة ،ووحدة النظاـ االجتماعي والسياسي ،وأف اإلنساف يميؿ لمخير
بالفطرة ،وأنو ال يحتاج إال لمتعمـ والقدوة الحسنة حتى يبقى عمى الطريؽ السميـ ،يتجنب
الشرور التي تنبع مف الجيؿ ،ومف ثـ العودة إلى فطرتو اإلنسانية الحقة ،ويؤىمو لتيذيب
ذاتو ،والعمؿ عمى تطبيقيا بعد ذلؾ في عبلقتو مع اآلخريف في المجتمع ،ولذلؾ فإف الفمسفة
التربوية اليابانية تستند في األساس عمى المفاىيـ الكونفوشيوسية بوجو خاص ،التي تؤكد
عمى أىمية التعميـ ،وعمى احترامو وعمى متابعتو بجد واصرار ،وقدسية العبلقة بيف المعمـ
والمتعمـ)42(.
وتؤكد الديانة البوذية وخاصة مذىب "زيف"  Zenعمى أف التغيير جزء مف الحياة ،وأف
كؿ يوـ ىو يوـ جديد ،يجمب أشياء جديدة ،وأنو يجب تقبمو والتفاؤؿ بو وما يأتي بو مف
تغيير ،وتحث عمى عمؿ شيء جديد كؿ يوـ ،وعمى المبادرة ،واتباع نظاـ الطبيعة ،والصبر،
أيضا عمى قيـ التعاوف ،وخدمة
والتواضع ،والنمو ،والتعمـ ،والتفكير اإليجابي ،كما تحث ً
اآلخريف ،ومساعدتيـ عمى النمو والتعمـ)41( .
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ومف أىـ ما تحقؽ في عصر العزلة؛ األمف واالستقرار االجتماعي؛ فبعد حرب أىمية
دامت قرابة قرف مف الزماف نعمت الياباف بسمـ استمر قرابة قرنيف ونصؼ ،وتعتبر ىذه الفترة
القاعدة األساسية ا لتي مكنت اليابانييف مف المحاؽ بركب الحضارة الغربية فيما بعد ،وانعكس
األمف واالستقرار السياسي واالجتماعي عمى االقتصاد والعمراف والبنية التحتية وعمى الثقافة
الشعبية والتعميـ والزراعة ،وتوسع العمراف وتنامى سكاف الحضر ،وزاد عدد السكاف ،وازدىرت
فائض ا مف الدخؿ لدى السكاف ،وبالتالي ازدىر األدب والشعر
التجارة ،وأصبح ىناؾ
ً
والموسيقى ،واعتبر التعميـ في ىذه الفترة ىو األداة الفاعمة لنشر تعاليـ الكونفوشيوسية ،مع
التركيز عمى الجانب القيمي واألخبلقي ،فانتشرت المدارس التي تعمـ الفمسفة الكونفوشيوسية،
والميارات العسكرية ،وا لدراسات القومية ،والدراسات الغربية ،وانتشرت دور النشر ،مما أدى
إلى شيوع القراءة والكتابة والبحث عف المعارؼ المختمفة)43( .
إف الثروة األىـ في المجتمع الياباني ،الذي طالما عانى مف شح الموارد الطبيعية ومف
ضيؽ مساحة األراضي الزراعية ،تتمثؿ في كثرة سكانو ،وثروتو البشرية ،وبما أف التعميـ
تـ تطويره وتوسيعو باستمرار بحيث
يعتبر الوسيمة الكفيمة بتنمية ىذه الثروة واستثمارىا ،فقد َّ

رفيعا.
يؤمف لمجموع السكاف مستوى
ِّ
ً
عمميا ً
تاريخيا حينما نجح اإلمبراطور
ويظير ىذا التوجو واالىتماـ بالتعميـ والتعمـ في الياباف
ً
توكوجاوا أثناء عصر العزلة ،حيف عممت كؿ مقاطعة عمى إنشاء مدرسة خاصة بيا ،إلعداد
الكوادر البشرية التي تستطيع النيوض بشئونيا ،ويكوف معممو ىذه المدرسة مستشاريف
لمحاكـ .باإلضافة إلى المدارس الممحقة بالمعابد البوذية "تروكويا" ،والتي ىدفت لتعميـ األطفاؿ
مبادئ القراءة والحساب واألخبلؽ وآداب السموؾ)44(.
وظير االىتماـ بالتعميـ مع بداية تحديث النظاـ التعميمي لمياباف في عصر ميجي
( 2868ػ 2921ـ)؛ حيث كاف ينظر إلى التعميـ المدرسي عمى أنو التعميـ الرئيس في الببلد،
والتعميـ االجتماعي كمكمؿ لو ،وجاء االىتماـ بالتعميـ في ىذا الوقت بيدؼ رئيس ،ىو المحاؽ
بالدوؿ الغربية المتقدمة ،األمر الذي ساىـ بدوره في النمو االقتصادي الياباني بشكؿ
كبير)45(.
وانتيى عصر العزلة بظيور سفف الجنراؿ بيري السوداء ،وظيرت بعد ذلؾ حركة
اإلصبلح والنيضة التي بدأىا اإلمبراطور ميجي في القرف التاسع عشر بعد استعادة سمطتو
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وتوسعا
اقتصاديا واسع النطاؽ،
إصبلحا
مف الساموراي بإلغاء اإلقطاع في عاـ 2868ـ ،وبدأ
ً
ً
ً
صناعيا  .فكاف اليدؼ األوؿ لئلصبلح ىو الحفاظ عمى االستقبلؿ الوطني قدر المستطاع،
ً
عسكريا أصبح اليدؼ ىو بناء دولة غنية وجيش قوي ،وظيرت
تيديدا
وحيث إنو كاف ىناؾ
ً
ً
في بداية عصر ميجي طبقة صغار المحاربيف ،وكانوا المحرؾ األساسي في التغيير ،لما
استطاعوا أف يبرزوه مف قدرة مدىشة عمى الفيـ واإلدراؾ والتخطيط)46( .
ويتميز عصر ميجي بانتشار روح االستقبللية واالعتداد بالنفس ،أما الميزة األساسية
لمتغيير في عصر ميجي ،ىي الجمع بيف القديـ والحديث ،عف طريؽ االىتماـ بالتعميـ،
وتفعيؿ العنصر البشري واالستقبلؿ الثقافي ،واستخراج القدرات الدفينة لدى اليابانييف
بميارة)47( .
ويرجع بعض االقتصادييف السبب الحقيقي في النمو السريع في فترة الخمسينيات
والستينيات مف القرف الماضي إلى االستثمار القومي ،وآخروف قالوا إف السبب ىو التصدير،
وغيرىـ قالوا إف السبب ىو االستيبلؾ الواسع ،وقد ساىمت التكنولوجيا الغربية في النمو
االقتصادي السريع في تمؾ الفترة ،وانتقمت إلى الياباف عف طريؽ تعييف مستشاريف أجانب،
وتدريب الميندسيف اليابانييف في الخارج ،والتعاوف الفني مع شركات غربية ،وظيور
مصطمحات الترشيد أو تحسيف اإلنتاجية مف خبلؿ االستثمار في التكنولوجيا الجديدة واآلالت،
قوميا في تمؾ الفترة()48
واعادة تنظيـ اإلنتاج وأساليب اإلدارة ،وقد أصبح ىذا ىدفًا
اقتصاديا ً
ً
ويعود نجاح النظاـ اإلداري والسياسي في الياباف إلى أسموب التعاوف الوثيؽ بيف
أصحاب رأس الماؿ ،ونقابات العماؿ ،والبيروقراطية اإلدارية ،وذوي الكفاءة العالية ،باإلضافة
منفردا
إلى استقرار النظاـ السياسي ،عف طريؽ الحزب الميبرالي الديمقراطي الذي حكـ الياباف
ً
طواؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،فساىمت تمؾ العوامؿ مجتمعة في تحقيؽ االستقرار

االجتماعي ،وتطوير التنمية االقتصادية بوتيرة نمو عالية لعقود متتالية)49(.
مما سبؽ يتبيف أف المجتمع الياباني عوضا عف ندرة الموارد الطبيعية ،وصعوبة
الظروؼ المناخية والجغرافية ،إضافة إلى ما عاناه مف ويبلت الحرب ،والخمؿ في اليرـ
السكاني ،عوضا عف ىذا كمو وغيره قد ركز وبشكؿ أساس عمى االستثمار في رأس الماؿ
البشري بصفة عامة ،وعمى التعميـ بصفة خاصة ،بوصفو قاطرة التنمية ،وفي ىذا أكد
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المجتمع الياباني عمى أىمية تضافر جيود المؤسسات كافة في دعـ ىذا التوجو ،مما أسفر
عف بروز مصطمح الشراكة بشكؿ فعاؿ في مسيرة التنمية اليابانية المتسارعة.

ثاىيا :تطور الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات يف الياباٌ
يمكف توضيح تاريخ الشراكة في الياباف مف خبلؿ استقراء التسمسؿ التاريخي مف نياية
القرف التاسع عشر ،ورصد التغيرات والظروؼ التي أحاطت بالتجربة اليابانية ،واألسباب التي
شكمت الوضع الحالي لمتعاوف الصناعي الحكومي الجامعي ،ويمكف بشكؿ عاـ تقسيـ المراحؿ
الميمة في الت اريخ الياباني الحديث كما يمي :مف عصر نيضة "الميجي" إلى ما قبؿ الحرب
العالمية الثانية ،ومف بعد الحرب العالمية الثانية إلى مرحمة النيوض االقتصادي ،وأخيرا
مرحمة السنوات العشر الضائعة.
ويمتد عصر نيضة "الميجي" إلى ما قبؿ الحرب العالمية الثانية ،وتـ خبلليا تأسيس
أوؿ كمية ىندسة في الجامعات اليابانية االمبراطورية؛ حيث كانت مف أوائؿ كميات اليندسة
التي أسست في جامعات العالـ؛ مما أسيـ في تقوية االتجاه إلى العمـ التطبيقي في الجامعات
اليابانية ،وسيؿ عممية التعاوف مع القطاعات األخرى ،مقارنة بالجامعات التي ركزت برامجيا
عم ى التعميـ النظري ،والتحؽ بكمية اليندسة الكثير مف أبناء الساموراي المحاربيف ،وكاف
إقباليـ عمى تمقي المعارؼ عالياً ،ويمكف القوؿ بأف مجتمع العمماء والميندسيف في الياباف
تمتع بمكانة عالية ،خاصة أنو مجتمع لـ يكف لو نظير في الغرب في ذلؾ الوقت)50( .

كما أنو في ني اية القرف التاسع عشر كاف ىناؾ عامموف في القطاعات الحكومية
والصناعية والجامعية مف حممة الشيادات الجامعية في الياباف؛ وىو أمر لـ يكف قد حدث بعد
في أي مكاف آخر في العالـ ،وذلؾ أىؿ الياباف لتكوف في مصاؼ الدوؿ المتقدمة في مجاؿ
التعاوف بيف ىذه القطاعات الثبلثة (الحكومية-الصناعية-الجامعية) ،خاصة مع سيولة تنقؿ
ىذه الكفاءات بيف تمؾ القطاعات.)52( .
ووفؽ ما ورد في تقرير لجنة أنظمة االبتكار التكنولوجي ،فقد ُرصدت حاالت ألساتذة
جامعات يابانية عادوا مف الدراسة مف الخارج ،وكذلؾ طبلب تخرجوا مف جامعات الياباف
بناء عمى أبحاثيـ شركات تقنية في نياية القرف التاسع عشر؛ حيث كاف المجتمع
أسسوا ً
الياباني وقتيا بيئة داعمة بمغة العصر لحاضنات األعماؿ (.)51
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كما أ ف التحرؾ العالمي نحو بناء شراكات بيف القطاعات الصناعية والجامعية إنما ىو
يعود لوضع الياباف إباف نيضة "ميجي" ،ويضيؼ قائبلً :إنو لو استمرت الياباف عمى النيج
نفسو ،ولـ تتأثر باليزيمة في الحرب وتداعياتيا لكاف ليا الصدارة ،وما تأخرت نسبياً كما ىو

الحاؿ حالياً في ىذا المجاؿ(.)53

كما أف الظروؼ التي عاصرت نيضة "الميجي" ،ورغبة الياباف في المحاؽ بركب الدوؿ

الغربية المتقدمة لمنيوض بالببلد مف ناحية ،وحمايتيا عمميا وتقنياً مف أي استعمار أجنبي

مستقبمي؛ دفعت عجمة الشراكة المجتمعية والتعاوف بيف القطاعات المختمفة في تمؾ المرحمة؛

حيث ركزت الجامعات في تعميميا عمى التخصصات اليندسية ،ولـ تكف ىناؾ عوائؽ كبيرة في
انتقاؿ الكفاءات بيف تمؾ القطاعات ،وكاف دور الجامعات االمبراطورية في الياباف في عصر
الميجي ىو استيعاب المعارؼ مف جامعات الغرب ،ونقميا إلى القطاعات الصناعية والحكومية
والمؤسسات التعميمية األخرى في الياباف ،فقد كانت أشبو بكاببلت توصيؿ لممعارؼ. )54( .
وبعد ىزيمة الياباف في الحرب العالمية الثانية إلى مرحمة النيوض االقتصادي بدأت
الجامعات في إعطاء حيز أكبر لمعموـ النظرية ،وواصمت المؤسسات اليابانية جيودىا حتى
تمكنت مف النيوض باقتصادىا الوطني ،وانياء مرحمة المحاؽ بالدوؿ الصناعية لتدخؿ مرحمة
جديدة تميزت باستحداث مشاريع بحثية وطنية ممولة جزئياً مف الحكومة وبمشاركة القطاع

الخاص تركز عمى العموـ األساسية بعيداً عف األبحاث الصناعية؛ حيث أتاحت ىذه المشاريع

الفرصة ألساتذة الجامعات لممشاركة بشكؿ فردي؛ مما شكؿ دفعة نسبية لمشراكة المجتمعية؛
حيث كانت نسبة المشاركة لؤلفراد في فرؽ العمؿ بيذه المشاريع البحثية الوطنية بيف

القطاعات الصناعية والحكومية والجامعية ( )2 : 3 : 6عمى الترتيب)55( .
وبعد انحسار الطفرة االقتصادية عاشت الياباف في التسعينات مرحمة يطمؽ عمييا
(السنوات العشر الضائعات) في وقت كانت الواليات المتحدة األمريكية تسجؿ نجاحاتيا في
مجاؿ الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص؛ مما دعا الياباف إلى تفعيؿ سياساتيا في ىذا
الشأف فكاف إصدار مج موعة مف القوانيف ،منيا" :قانوف دعـ نقؿ التقنية مف الجامعات
وغيرىا" عاـ  2998ـ؛ مما خوؿ لمجامعات الحصوؿ عمى رسوـ مقابؿ السماح باستخداـ
براءات االختراع التي حصمت عمييا ،وفي عاـ 2999ـ صدر قانوف "اإلجراءات الخاصة
إلعادة تأىيؿ الصناعات القوية" ليسمح بانتقاؿ التقنيات التي نتجت عف مشاريع بحثية
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حكومية في الجامعات؛ ليتـ تطبيقيا في قطاعات أخرى ،وبعد ذلؾ وتحديدا في عاـ 1002ـ
تـ إصدار "الخطة األساسية الوطنية الثانية لمعموـ والتكنولوجيا" التي اشتممت عمى تخصيص
ميزانية بمقدار  124تميريوف يف ياباني (حوالي  140مميار دوالر أمريكي) عمى مدى خمس
سنوات لدعـ األبحاث في الجامعات اليابانية ،ورفع مستوى تنافسيتيا ،وفي عاـ 1001ـ
صدر "القانوف األساسي لمموارد المعرفية" ليدعـ مشاريع الشراكة والتعاوف الصناعي الحكومي
الجامعي في الياباف)56( .
مما سبؽ يمكف إيجاز أىـ ما يتعمؽ بالشراكة في البحث العممي بالياباف باالىتماـ
الكبير الذي أولتو الحكومة اليابانية في عصر "الميجي" لمتعاوف بيف الجامعات والقطاعات
األخرى ،مع التركيز عمى التعميـ التطبيقي اليندسي في إطار دعـ التنمية االقتصادية
المتسارعة بالمجتمع الياباني ،وتفعيؿ دور الجامعات الستيعاب ونقؿ التقنية الغربية إلى
المؤسسات اليابانية ،ومف ثـ مرحمة تغيير منيجية الجامعات إلى التعميـ النظري بعد اليزيمة
في الحرب العالمية الثانية ،تبلىا في نياية السبعينات والثمانينات مشاريع بحثية وطنية بدعـ
حكومي في العموـ األساسية أتاحت فرصاً ألساتذة الجامعات لممشاركة مع القطاع الخاص؛
وذلؾ تحت الضغوط الغربية بعد المشاكؿ في التبادؿ التجاري بيف الياباف وتمؾ الدوؿ ،وبعدىا

تـ الوصوؿ إلى مرحمة ما بعد انتياء الطفرة االقتصادية ،والجيود الحثيثة التي تبذليا
الحكومة اليابانية بإصدار قوانيف جديدة ،وتقديـ دعـ لتفعيؿ التعاوف الصناعي الحكومي
الجامعي لتحقيؽ أىداؼ الشراكة في البحث العممي والتي يمكف إيجازىا فيما يمي.

ثالجا :أٍداف الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات بالياباٌ
تكمف أىداؼ الشراكة في البحث العممي بالياباف في تحقيؽ أىداؼ البحث العممي،
وذلؾ وفقا لما قرره مجمس سياسة العموـ والتكنولوجيا في الخطة الخمسية الثانية أف
االستثمار الوطني في العموـ والتكنولوجيا أمر ضروري مف أجؿ مستقبؿ آمف وتحسيف جودة
الحياة ،وحدد معدال لئلنفاؽ عمى العموـ والتكنولوجيا يصؿ إلى  14تريميوف يف ،بواقع :2
مف الناتج المحمي اإلجمالي :325 ،مف معدؿ الناتج المحمي اإلجمالي اإلسمي ،وتتبع الخطة
نيجا شامبل واستراتيجيا لتحقيؽ تكامؿ العموـ الطبيعية والفيزيائية والتكنولوجية مع العموـ
االجتماعية واإلنسانية ،جنبا إلى جنب مع التوجو نحو العمـ والتكنولوجيا في المجتمع ،وىناؾ
أربعة مبادئ أساسية تـ االعتماد عمييا لتعزيز العموـ والتكنولوجيا(:)57
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2ػ تحديد أولويات تخصيص الموارد لجعؿ البحث والتطوير أكثر فعالية.
1ػ تحسيف البنية التحتية لمبحث والتطوير.
3ػ االستثمار في البحث والتطوير بحيث يعود بالنفع والفائدة عمى المجتمع والصناعة.
4ػ تحديد موقع الياباف في العموـ والتكنولوجيا كمساىمة في المعرفة في العالـ.

وجاءت األولويات االستراتيجية لمجمس سياسة العموـ والتكنولوجيا كالتالي (:)58
 -2تشجيع البحوث األساسية ،وتحسيف نوعية البحوث مف خبلؿ آليات تقييـ نزيية
وشفافة.
 -1تحديد أربع أولويات رئيسة لمبحث العممي ىي :عموـ الحياة ،المعمومات واالتصاالت،
العموـ البيئية ،وتكنولوجيا النانو ،كما حددت أربع أولويات ثانوية ىي :الطاقة،
تكنولوجيا التصنيع ،البنية التحتية ،والفضاء الخارجي والمحيطات.
 -3دعـ المجاالت الناشئة مف خبلؿ الدراسات االستشرافية وتعزيز التعاوف بيف الباحثيف.

وييدؼ برنامج المنح المساعدة في البحث العممي بالياباف -القائـ عمى التمويؿ
التنافسي الوحيد -إلى تمويؿ وتشجيع جميع البحوث العممية؛ أي البحث القائـ عمى األفكار
الحرة لمباحثيف في الجامعات والمؤسسات البحثية األخرى ،مف البحوث األساسية إلى البحوث
التطبيقية في جميع المجاالت ،والتي تغطي العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية والعموـ
الطبيعية)59( .
ويتـ تمويؿ برنامج "المنح المساعدة في البحث العممي بالياباف مف الضرائب المفروضة
عمى المواطنيف والمصادر العامة األخرى ،واجراء البحوث في إطار ىذا البرنامج يمزـ بالقواعد
التي وضعتيا وزارة التعميـ والثقافة والرياضة والعموـ والتكنولوجيا ،والجمعية اليابانية لتعزيز
العموـ ،فضبل عف القواعد المقررة بشكؿ مستقؿ مف قبؿ كؿ المؤسسات البحثية ،واستخداـ
األمواؿ بصورة مبلئمة وفعالة(.)60
يتضح مما سبؽ أف الشراكة في مجاؿ البحث العممي بالياباف تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ
البحث العممي لؤلولويات التي يقرىا القانوف ،وتشجيعا ألفكار الباحثيف الجديدة التي يمكف أف
تسيـ في تطوير البحث واإلنتاج بالياباف ،فضبل عف االستخداـ األمثؿ لممواد المادية التى
تموؿ البحوث العممية بالجامعات بصورة مبلئمة وطريقة أفضؿ.
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رابعا :أطهال الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات بالياباٌ.
تعد الحكومة المركزية ىي الجية الرئيسة المسئولة عف صياغة السياسات والتمويؿ
العاـ لمبحوث في الياباف ،وتقع المسؤولية الشاممة عف تخطيط البحوث عمى عاتؽ مجمس
سياسة العموـ والتكنولوجيا التابع لمكتب مجمس الوزراء ،ويضـ المجمس رئيس الوزراء وستة
وزراء دولة تتعمؽ مس ؤولياتيـ بػاألبحاث وتمويميا ،باإلضافة إلى رئيس مجمس سياسة العموـ
في الياباف ،إضافة إلى خمسة أكاديمييف وممثميف (اثنيف) لمصناعة.
ويقع عمى عاتؽ مجمس سياسة العموـ والتكنولوجيا مسؤولية صياغة استراتيجية
حكومية شاممة لمعموـ والتقنية مف خبلؿ وضع سياسات حكومية العتماد موارد العموـ والتقنية
(المالية والبشرية) ،وتقييـ المشروعات الوطنية اليامة ،وتضـ األمانة العامة لمجمس سياسة
العموـ والتكنولوجيا حوالي مائة شخص يمثموف قطاع الصناعة ،والمجتمع األكاديمي ،وعدداً
مف الوزراء وذلؾ لضماف أف الخطط مبنية عمى مجموعة مف وجيات النظر ،مع ضماف

الحصوؿ عمى المعمومات مف نفس المصادر ()62
يتضح مما سبؽ أف الشراكة في مجاؿ البحث العممي بالياباف تعتمد بصورة أساسية
عمى الشراكة بيف الو ازرات المختمفة ،وبيف مؤسسات القطاع الخاص الصناعي والتجاري مع
الو ازرات المعنية بالبحث العممي في إدارة منظومة البحث العممي؛ التي بدورىا تتبع مباشرة
مجمس الوزراء ،وبالتالي ىـ شركاء في التخطيط والتنفيذ والمسؤولية عف البحث العممي
والتطوير بالياباف  ،وعمى ذلؾ تصبح الدولة اليابانية في ىذا السياؽ ىي الراعي األوؿ والداعـ
األوؿ لفاعمية الشراكة بيف مؤسساتيا المختمفة والمؤسسات البحثية والجامعية بشكؿ خاص.
ويتولى مجمس سياسة العموـ والتكنولوجيا في الياباف إدارة برنامجيف جديديف لبرامج
العموـ والتكنولوجيا واالبتكار بيدؼ تحسيف التنسيؽ بيف الو ازرات واالبتكار ذي التأثير العالي،
ويتمثؿ البرنامجاف فيما يمي()61
 -2برنامج تعزيز االبتكار االستراتيجي :وحدد المجمس لو ميزانية قدرىا  50مميار يف (500
مميوف دوالر) ،لتمويؿ برامج منسقة ومشتركة بيف الو ازرات في خمسة مجاالت ذات
أولوية ،ىي :نظـ الطاقة االقتصادية النظيفة مثؿ أنظمة الييدروجيف  -المجتمع
الشيخوخة النشط والفعاؿ  -البنية التحتية لمجيؿ القادـ عمى سبيؿ المثاؿ الروبوتات -
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التنشيط اإلقميمي وخمؽ صناعات جديدة مثؿ الصناعات األولية  -االنتعاش مف زلزاؿ
شرؽ الياباف الكبير في عاـ .1022

 -1برنامج المخاطر العالية في مجاالت البحث والتطوير ) :)ImPACTوتمقت تمويبل قدره
 55مميار يف ( 550مميوف دوالر) لدعـ البحوث والتطوير عالية المخاطر ،عمى غرار
وكالة مشاريع البحوث المتقدمة لمدفاع األمريكية ،وحوالي  %77مف البحث والتطوير
في الياباف قائـ عمى قطاع األعماؿ.
واضافة إلى البرنامجيف السابقيف تـ إنشاء وكالة وطنية جديدة منسقة لمبحث والتطوير
في مجاؿ الصحة والطب ،واضافة إلى ذلؾ وضعت الحكومة اليابانية خطتيا الخامسة
األساسية لمعموـ والتكنولوجيا والتي ستنتيي في ديسمبر 1010ـ لمفترة ،1010-1026
وتشمؿ المجاالت ذات األولوية في مشروع االستثمار الحكومي وىي :عموـ الفضاء ،الذكاء
االصطناعي ،الروبوتات ،أمف المعمومات ،التكنولوجيا الحيوية ،الكوارث الطبيعية ،والحوسبة
عالية األداء)63( .
وتركز الحكومة اليابانية بشكؿ كبير عمى ضماف حيوية الببلد فى العموـ والتكنولوجيا
والبقاء في طميعة العموـ العالمية ،وبيذه الروح تستخدـ الياباف خططيا الخمسية األساسية
في مجاؿ العموـ والتكنولوجيا ،والتي جاءت بيف عامي ( )1000 – 2996لتوجيييا مف اجؿ
تعزيز البحث والتطوير (.)64

وفي ىذا توالت الخطط الخمسية في العموـ والتكنولوجيا األساسية حيث كانت الخطة
األساسية الثانية ( )1005-1002والخطة األساسية الثالثة ( ،)1020-1006والخطة
األساسية الرابعة (، )1025-1022إضافة إلى الخطة األساسية الخامسة ()1010-1026
 ،وتدعـ ىذه الخطط األساسية جيود الحكومة اليابانية لتعزيز البحث والتطوير عمى وجو
التحديد ،وتمبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية ،وخمؽ أصوؿ فكرية لمياباف ،وتمكيف
الياباف مف المساىمة في العموـ العالمية والتنمية الدولية ،وتحديد التدابير البلزمة لتحقيقيا
ليذه األىداؼ(.)65
واعتقادا مف الياباف بأنو ينبغي عمييا أف تساىـ في المجتمع العالمي كشريكة رائدة في
مجاؿ العموـ والتكنولوجيا؛ فبدأت الحكومة اليابانية تعمؿ عمي توسيع دور العموـ والتكنولوجيا
في االقتصاد الياباني مف منتصؼ التسعينيات ،وأدركت أف استثمار القطاع العاـ في البحث
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والتطوير كاف منخفضا بمقارنتو بالمعايير الدولية ،وأف الياباف تخمفت عف غيرىا مف البمداف
الرئيسة في منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية في البحوث األساسية ،فسنت الحكومة
القانوف األساسي لمعموـ والتكنول وجيا ،وكاف القصد مف القانوف تعزيز االقتصاد الياباني
الضعيؼ؛ مف خبلؿ استثمار المزيد مف األمواؿ لبناء بنية تحتية أقوى لمبحث والتطوير،
وركزت عمي أربعة مجاالت استراتيجية ىي :عموـ الحياة ،المعمومات واالتصاالت ،العموـ
البيئية ،وتكنولوجيا النانو ،وكاف مجموع االستثمارات في ىذه المجاالت األربعة حوالي:41.2
مف اإلنفاؽ البحثي(.)66

وثمة تغيير آخر أدخمتو الخطة األساسية لجميع مخصصات صناديؽ البحوث التنافسية
ىو اإلضافة مف التكاليؼ غير المباشرة كمعدؿ ثابت حاليا ( :30مقابؿ صناديؽ البحوث)
التكاليؼ المباشرة يتـ استخداـ المعدؿ الثابت إلدارة وتشغيؿ المؤسسة البحثية حيث منح
الباحثيف أبحاثا تنافسية تستند ألمواؿ ،ويمثؿ ىذا التمويؿ غير المباشر اعترافا بالتكاليؼ
العامة التي تتحمميا المؤسسات والمساعدة في تحسيف ظروؼ البحث والتطوير لكؿ مف
الباحثيف ومؤسسات البحث (.)67
ويمعب القطاع الخاص في الياباف دو ار كبي ار في تطوير البحث العممي؛ حيث بمغ
مجموع االستثمارات في البحث والتطوير  26.8تريميوف يف ،منيا  23.36( :79.5تريميوف
دوالر) مف القطاع الخاص و 3.39( :10.1تريميوف دوالر) مف القطاع الحكومي ،ويمعب
القطاع الخاص دو ار أكبر في االستثمار في البحث والتطوير في الياباف منو في الدوؿ الغربية
الكبرى ،وساىـ قطاع الصناعات التحويمية ما يقرب مف  :90مف  23.36تريميوف يف في
االستثمار الخاص في مجاؿ البحث والتطوير.

وتعد وزارة التعميـ والثقافة والرياضة والعموـ والتقنية مسئولة عف  %64مف االنفاؽ
الحكومي عمى البحث والتطوير ،وتتولى الوزارة مسؤولية تنظيـ النفقات الحكومية لمبحث
والتطوير ،وتوفير التمويؿ المؤسسي لمجامعات ،كما أنيا تدعـ سمسمة مف معاىد األبحاث
التابعة ليا والتي تمر بمراحؿ مختمفة في التحوؿ إلى ما يسمى بالمعاىد اإلدارية المستقمة،
وتتكوف ىياكؿ وترتيبات التمويؿ مف جيت يف رئيسيتيف لتمويؿ األبحاث ىما الجمعية اليابانية
لتطوير العموـ ،والشركة اليابانية لمعموـ والتقنية(.)68
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وتقوـ ىاتاف المنظمتاف تمعباف بدور كبير في البحث العممي والتطوير ،فالجمعية
اليابانية لتطوير العموـ بيا حوالي  78 :موظفا وميزانيتيا حوالي  273.8مميار يف ،أما
الشركة اليابانية لمعموـ والتقنية بيا حوالي 467 :موظفا وميزانيتيا حوالي 221.8مميار يف،
وييدؼ برنامج الجمعية اليابانية لتطوير العموـ إلى التقدـ بشكؿ متميز لمعمؿ اإلبداعي
والرائد عبر مجموعة مف المجاالت ،وىي العموـ اإلنسانية واالجتماعية والعموـ الطبيعية ،مف
ناحية أخرى تيدؼ الشركة اليابانية لمعموـ والتقنية لتطوير العموـ والتكنولوجيا لخمؽ
االساسيات التكنولوجية والصناعات الجديدة المدعومة بالتكنولوجيات الجديدة(.)69
كما تُعد وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة المسئولة عف ثاني أكبر ميزانية لؤلبحاث
بنسبة ( )%26.9مف ا لتمويؿ الحكومي لمبحث والتطوير ،وتعتبر المنظمة الجديدة لتنمية
الطاقة والتقنية الصناعية ىي الوسيمة الرئيسة لموزارة لمتمويؿ التنافسي لممشاريع البحثية،
والذي يركز عمى األبحاث التطبيقية الصناعية ،كما تسيـ وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة
في دعـ وتمويؿ أنشطة المعيد الوطني لمعموـ والتقنية الصناعية المتقدمة)70( .
كما تتعيد وزارة الصحة والعمؿ والرعاية بتمويؿ منح أبحاث العموـ الصحية المفتوحة
لجميع الباحثيف حيث تقدر مساىمتيا في ىذا المجاؿ بحوالي ( )% 3.6مف اإلنفاؽ الحكومي
لمبحث والتطوير()72
كما أف ىناؾ و ازرات أخرى تقدـ حوافز كبيرة لؤلبحاث والتطوير وىي وكالة الدفاع
 ،%4.2وزارة الزراعة والغابات واألسماؾ  ، % 3.5وزارة األراضي والبنية التحتية والنقؿ 1.3
)71(.%
وىناؾ العديد مف المنظمات والو ازرات والوكاالت التي تشارؾ في التمويؿ التنافسي
لمبحث والتطوير في الياباف ىي(:)73
 .2مكتب مجمس الوزراء مف خبلؿ برنامج تعزيز البحوث الصناعية والجامعية
والحكومية في أوكيناوا بميزانية قدرىا  402مميوف يف.
 .1وزارة االتصاالت مف خبلؿ برنامج تعزيز استراتيجية تكنولوجيا المعمومات لمبحث
والتطوير بميزانية قدرىا  3282مميوف يف.
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 .3ووزارة التعميـ والثقافة والرياضة والعموـ والتكنولوجيا والجمعية اليابانية لتعزيز
العموـ.
برنامج المنح المقدمة لمبحث العممي بميزانية قدرىا  288.000مميوف يف.
 .4الوكالة اليابانية لمعموـ والتكنولوجيا برامج البحوث األساسية بميزانية قدرىا 47595
مميوف يف.
 .5وزارة التعميـ والثقافة والرياضة والعموـ والتكنولوجيا والوكالة اليابانية لمعموـ
والتكنولوجيا برنامج االبداعي لمبحث والتطوير النووي بميزانية قدرىا  21245مميوف
يف.
 .6وزارة التعميـ والثقافة والرياضة والعموـ والتكنولوجيا والوكالة اليابانية لمعموـ
والتكنولوجيا برنامج تعزيز البحث والتطوير التكنولوجيا الرئيسية بميزانية قدرىا
 7874مميوف يف.
 .7منظمة الطاقة والتنمية الصناعية الجديدة مف خبلؿ برنامج مشاريع التكنولوجيا
الصناعية لمبحث والتطوير بميزانية قدرىا  6264مميوف يف.
 .8الوكالة اليابانية لمسكة الحديد وتكنولوجيا النقؿ مف خبلؿ برنامج البحوث األساسية
في مجاؿ النقؿ بميزانية قدرىا  444مميوف يف.
 .9وزارة اال راضي والبنية التحتية والنقؿ مف خبلؿ برنامج تكنولوجيا البناء لمبحث
والتطوير بميزانية قدرىا  350مميوف يف.
 .20برنامج وزارة التعميـ والثقافة والرياضة والعموـ والتكنولوجيا والذي يسمي برنامج
المنح المساعدة لمبحث العممي يتـ تعزيزه في المجاالت ذات األولوية" و "البحوث
االستكشافية ،وبرنامج المنح المساعدة لمبحث العممي يستخدـ في لمبحوث األساسية
في جميع التخصصات ،بما في ذلؾ االنسانيات والعموـ واليندسة ،ويمثؿ  40في
المئة مف مجموع األمواؿ التنافسية لمبحث والتطوير في الياباف و ( )5في المئة مف
امواؿ الحكومة اليابانية في مجاؿ العموـ والتكنولوجيا (.)74
كما توظؼ مؤسسات األبحاث التابعة لمحكومة المركزية والممحقة بعدد مف الو ازرات
حوالي ( )26000باحثاً منيـ ( % 70مف الباحثيف) في معاىد البحث الوطنية ذات األىداؼ

المحددة ،و( % 30مف الباحثيف) في الشركات العامة لؤلبحاث ذات األىداؼ الخاصة والتي
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تعمؿ عمى نطاؽ واسع مثؿ معيد األبحاث الفيزيائية والكيميائية والمعيد الياباني ألبحاث
الطاقة النووية (.)75

وفي الماضي لـ يكف لممستوى اإلقميمي لمحكومة (حكومات المحافظات والمدف) دور
بارز في سياسة وتمويؿ األبحاث ،ولكف حالياً ىناؾ مبادرات بارزة يتـ اتخاذىا مف قبؿ

حكومات المحافظات ،إضافة إلى أف الدعـ والتطوير الذي تقدمو الحكومة المركزية لتقوية
األبحاث اإلقميمية ودعميا يشمؿ ىذا المستوى مف الحكومة اإلقميمية)76( .
يتضح مما سبؽ أف ميمة البحث العممي وتمويمو في الياباف ال تقتصر عمى وزارة
بعينيا ،كما أنيا ال تقتصر عمى القطاع الحكومي فقط ،بؿ تتشارؾ فييا القطاعات الحكومية

والخاصة كافة  ،ويشارؾ الجميع في تمويؿ البحث العممي بالياباف ،وذلؾ وفؽ الخطط
المرسومة ،وأولويات التنفيذ ،كما أنيا تعتمد بصورة كبيرة عمى تمويؿ البحوث التنافسية التي
تسيـ في تطوير المجتمع اليابانى ،وفؽ األولويات والخطط المرسومة.
وفي ىذا السياؽ يوجد  21مرك از تـ تمويمو في عاـ  1023لتعزيز التعاوف بيف
البحوث والصناعة في المجاالت ذات األولوية ،وتتولى الوكالة اليابانية لمعموـ والتكنولوجيا
إدارة ا لبرنامج ،مع تحديد المجاالت ذات األولوية مف خبلؿ عممية  back-castingالتي تيدؼ
إلى تسميط الضوء عمى التحديات المجتمعية الرئيسية لمستقبؿ الياباف ،أما الرؤى ذات
األولوية فيي :رعاية الحياة الذكية ،ومجتمع دائـ ،والياباف الذكية ،واالستدامة النشطة(.)77

وفي عاـ  1025تـ تمويؿ مراكز جديدة منيا :جامعة ىوكايدو :الغذاء والصحة،
وجامعة ريتسوميكاف :االبتكار الصحي ،ممارسة الرياضة ،معيد طوكيو لمتكنولوجيا:
االتصاالت الذكية ،جامعة طوكيو لمفنوف :الفف والعموـ والتكنولوجيا (.)78
وباإلضافة إلى ذلؾ استيدفت الحكومة اليابانية أيضا تمويؿ أبحاث الطب التجديدي في
الجامعات والوكاالت التالية :جامعة كيو :إصابات العمود الفقري ،جامعة كيوتو :مرض
باركنسوف وبحوث الخبليا الجذعية ،جامعة أوساكا :أمراض القمب ،وجامعة

ريكيف:

اضطرابات في شبكية العيف)79( .
وىناؾ أمثمة لمشراكات األخري في الياباف ،فقد أعمنت شركة ىيتاشي (مايو )1025
أنيا ستزيد مف التمويؿ البحثي بنسبة ،: 30وتنفؽ  500مميار يف سنويا مف  1025إلى
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 ، 1028مع التركيز عمى أجيزة االستشعار والروبوتات والذكاء االصطناعي ،ومف أىـ أمثمة
الشراكة ما يمي:

 -1الظرانة بني طرنة "ناىوٌ" وجامعة "أوتشوىوميا" يف دلال اهليدسة الضوئية:
يعد اإللماـ بعمـ اليندسة الضوئية ميماً جداً لشركة مثؿ "كانوف" ،تنتج الكاميرات

الرقمية ،وتتنافس عمى تسويقيا في السوؽ الياباني والعالمي؛ وقد بدأت الشركة تعاني مف
نقص الكفاءات مف خرجي الجامعات في ىذا التخصص؛ حيث لـ يكف ىناؾ سوى  30طالب
سنوياً عمى مستوى الياباف تتنافس عمييـ جميع الشركات؛ ىذه الظروؼ دعت شركة كانوف

إلى التعاوف مع جامعة أوتسونوميا في إنشاء مركز بحثي وتعميمي لعمـ الضوء ،واستثمرت
الشركة حوالي مائتي مميوف يف ياباني إلنشاء وتشغيؿ المركز ،وأرسمت خمسة مف أخصائييا

لممركز الذي التحؽ لمدراسة بو حوالي  70مف الطبلب؛ وعمى سبيؿ المثاؿ :يقوـ الطبلب
باستخداـ برمجيات بتكمفة عشرة مبلييف يف ياباني لتعميـ تصميـ العدسات تحت إشراؼ
أخصائي شركة كانوف)80( .
وقد ساىـ ىذا اإلجراء في رفع مستوى التعميـ والبحث في الجامعة ،وفي الوقت نفسو
ضمف لمشركة توظيؼ كفاءات متميزة مف خريجي الجامعة سيسيموف في نجاح الشركة
مستقببل.
ً

 -2جتربة بلدية "أوتانو":
حيث انخفض عدد المصانع في بمدية أوتاكو مف  6265مصنعاً عاـ 1000ـ إلى

 5039مصنعاً عاـ  1003ـ ،كما انخفضت مبيعات المصانع عاـ 2990ـ مف حوالي 10

مميار دوالر أمريكي إلى ما يقارب  8.5مميار دوالر أمريكي فقط عاـ 1003ـ ،ىذه الظروؼ
االقتصادية الصعبة دفعت البمدية إلى إنشاء مركز لمتعاوف الصناعي البمدي الجامعي؛ حيث
قاـ بعدد مف المناشط لتفعيؿ التعاوف كالتالي:
 إرساؿ مطبوعات دورية مرتيف في الشير إلى الشركات والمصانع تتضمف معمومات عفالتقنيات واألبحاث الموجودة في الجامعات وأماكف عقد المقاءات وتواريخيا.
 إقامة مناسبات لئلعبلف عف ابحاث الجامعات وتقنياتيا. فتح مكاتب لبلستشارات لمجامعات والشركات الراغبة في البحث عف شركاء لمتعاوف. دعـ مؤسسة أبحاث التنمية الصناعية في البمدية.- 45 -
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 دعـ مراكز متخصصة في مساندة الشركات الناشئة مف رحـ الجامعات.ونتيجة لذلؾ وبالتعاوف مع عدد مف الجامعات تـ إنشاء تجمعات في أربعة مجاالت
بحثية وبمشاركة  16شركة يابانية ،وتطورت إلى مشاريع بحثية خدمت األطراؼ المشاركة
فييا ،وحصمت عمى جوائز مف مؤسسة دعـ التنمية العممية والتقنية في الياباف)82( .
وتبيف ىذه التجربة كيؼ يمكف لبمديات محمية اإلسياـ في ىذا التعاوف ،وخمؽ فرص
لمشراكة بجيود ذاتية دوف انتظار لدعـ حكومي أو دعـ القطاع الخاص في المراحؿ األولى.

خامشا :عوامل جناح الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات بالياباٌ
توجد عوامؿ عديده أسيمت في نجاح الشراكة في البحث العممي مع الجامعات اليابانية
أىميا ما يمي)81( :
 -1الكيادة والدعه مً الكطاع احلهومي :يعتبر الكثيروف الدور الذي لعبتو وزارة التجارة الدولية
والصناعية التي أصبحت حالياً وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة أساساً ورائداً في بناء نيضة

الياباف الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث قادت ىذه الوزارة سياسات التنمية ،وقامت
بوضع أنظمة وقوانيف عززت مف جيود القطاع الخاص الياباني في بناء القدرة الذاتية التقنية.
كما أف وزارة االقتصاد والصناعة اليابانية كاف ليا دور أكبر مف وزارة التعميـ والعموـ
اليابانية في قضية دفع عممية التعاوف بيف الجامعات والقطاعات الصناعية ،بما ليا مف تأثير
عمى الشركات اليابانية ،ونتج في األساس مف الظروؼ االقتصادية الصعبة التي واجيتيا
الشركات اليابانية بعد انييار اقتصاد الفقاعة مف جية ،واألىمية التي اكتسبتيا التقنيات

العالية في عالـ األعماؿ مف جية أخرى.
ويؤكد البعض عمى دور الحكومة اليابانية في تفعيؿ الشراكة المجتمعية بالتعميؽ بأف
الجامعات اليابانية لـ تكف صاحبة المبادرة في تعزيز التعاوف مع القطاع الصناعي بعد الحرب
العالمية الثانية والى وقت قريب ،بعكس الجامعات األمريكية التي كانت ليا مكاتب إلدارة
براءات االختراع منذ سبعينات القرف الماضي ،ويضيفاف بأف مف العوامؿ التي دعمت التعاوف
الصناعي الجامعي في الياباف ما يمي:
 المناداة مف قبؿ الحكومة والقطاع الخاص واإلعبلـ بأىمية الدور الذي تمعبو الجامعات فيابتكار التقنية الحديثة ،وعبلقة ذلؾ بخمؽ الصناعات المتقدمة.
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 إعبلف استقبلؿ الجامعات الحكومية اليابانية وخصخصتيا. نماذج النجاح في الخارج وخاصة الواليات المتحدة األمريكية. -2حاجة الكطاع الصياعي يف الياباٌ إىل التعاوٌ مع اجلامعات :يكوو االقتصاد الياباني عمى
تصدير المنتجات التقنية إلى الخارج؛ فنسبة الصادرات المصنعة إلى إجمالي الصادرات في
الياباف تبمغ  ، %91وىو رقـ يرتفع عف نظيره في دوؿ مثؿ ألمانيا ( ،)%83وأمريكا (
 .)% 81وعند النظر إلى نسبة الصادرات ذات التقنية العالية إلى إجمالي الصادرات نجد أف
النسبة في الياباف تصؿ إلى  ،%11.5وتعد مرتفعة نسبيا بمقارنتيا بالدوؿ األخرى.
وتعد ىذه األرقاـ مؤش ارً عمى طبيعة القطاع الصناعي في الياباف الذي تقع الكثير مف

شركاتو في قطاعات تقنية عالية؛ كالسيارات وأجزائيا ،واإللكترونيات ،والحواسيب ،وفي مثؿ
ىذه الصناعات تمعب الجودة والتكمفة دو ارً ميماً في نجاح المنتج في السوؽ إال أف عامؿ

التقنية كذلؾ يمعب دوره ،خاصة فيما يتعمؽ باالبتكار الذي يتيح ليذه الشركات القدرة عمى

المنافسة في السوؽ المحمي واألسواؽ العالمية ،خاصة مع ظيور منافسيف جدد في الساحة
كالصناعات الصينية المنخفضة التكمفة؛ مما يجعؿ االبتكار التقني خيا ارً استراتيجياً لمقطاع

الصناعي الياباني ،وفي ىذا الصدد فإف ىذه القطاعات تقع فييا الكثير مف الشركات اليابانية

صنفت ضمف أعمى القطاعات إنفاقاً عمى البحث والتطوير؛ كالسيارات وأجزائيا ،الحواسيب

ومستمزماتيا الصمبة ،الصيدلة والتقنية الحيوية ،والبرمجيات واإللكترونيات.

ومف ىذا المنطمؽ جاءت حاجة القطاع الصناعي في الياباف إلى التعاوف مع
الجامعات؛ لمبحث عف فرص تمكنيا مف تحسيف العممية اإلدارية والتصنيعية وتوفير موارد
بشرية متميزة مف ناحية ،والبحث عف فرص جديدة مف خبلؿ تحويؿ األفكار واالبتكارات التقنية
إلى منتجات منافسة في األسواؽ المحمية والعالمية مف ناحية أخرى.
 -3املشتوى العلني والبيئة البخجية الداعنة يف اجلامعات الياباىية :لقد أسيـ المستوى العممي
المتميز لمجامعات اليابانية في تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاوف مع القطاعات الصناعية بما
ليا مف إمكانيات بحثية وكفاءات متميزة ،واتضح ذلؾ مف احتبلؿ الجامعات اليابانية مكانة
متميزة بيف الجامعات عمى مستوى العالـ وفؽ التصنيفات العالمية لمجامعات.
 -4وجود آليات وأطداص متدصصني لتعزيز الظرانة اجملتنعية :تحرص الجامعات التي لدييا
رغبة في بدء أو تفعيؿ برامج تعاوف مع القطاع الصناعي عمى افتتاح قسـ أو إدارة خاصة
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لمتعاوف الصناعي الحكومي الجامعي ،تكوف ميمتيا تعزيز ىذه الشراكة المجتمعية مع
القطاعات األخرى ،فيوجد  80جامعة في الياباف بيا أكثر مف  200منسؽ لمتعاوف الصناعي
الحكومي الجامعي ،تترواح تخصصاتيـ بيف األبحاث المشتركة ،والتنمية االقتصادية لممنطقة
التي تقع فييا الجامعة ،باإلضافة إلى اإلعبلـ ،وتتركز مياـ المنسؽ في النقاط التالي:
 البحث عف التقنيات المتميزة في الجامعات. التنسيؽ مع القطاع الخاص في األبحاث المشتركة. التنسيؽ مع الحكومة والبيئة المحيطة لدعـ األعماؿ التجارية القائمة عمى المبتكراتواألبحاث.
يتضح مما سبؽ أف الشراكة في البحث العممي بالياباف تتـ بموجب تنظيـ حكومي
وقوانيف وق اررات تشجع ىذه الشراكات وتجعميا إلزامية ،وتقوـ ىذه الشراكات بيف الجامعات
والييئات والمؤسسات الحكومية واألىمية والصناعية كافة ،وىي تتـ وفؽ خطط مرسومة تحدد
أولويات البحث العممي بالنسبة لمدولة ،وكذلؾ بالنسبة لممؤسسات الصناعية ،وتتنوع أشكاؿ
الشراكة ومستوياتيا وفقا لمقتضيات األمور بالشركات الصناعية بالياباف ،ومف أىـ عوامؿ
نجاح ىذه الشراكات القيادة والدعـ مف القطاع الحكومي ،وحاجة القطاع الصناعي الياباني
إلى التعاوف مع الجامعات ،والبيئة التي تدعـ وتشجع ىذه الشراكات ،ووجود آليات وأشخاص
متخصصيف تعزز ىذه الشراكات ،وثقة المجتمع الياباني في الجامعات ومراكز البحوث بيا.

الكشه الرابع :واقع الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات يف مصر
تعتبػػر مصػػر مػػف أكثػػر الػػدوؿ حاجػػة إلػػى إحػػداث ش ػراكات مػػع القطػػاع الخػػاص فػػي
المجػػػاالت كافػػػة وخاصػػػة مجػػػاؿ البحػػػث العممػػػي ،ممػػػا دفػػػع إلػػػى إصػػػدار العديػػػد مػػػف القػػػوانيف
والتشريعات التي تشجع الشراكة بيف المؤسسات اإلنتاجية والجامعات كما سيتضح فيما يمي:

أوال :الشيام اجملتنعي املصري
يمػػػػػػر المجتمػػػػػػع المصػػػػػػري بتحػػػػػػوالت عػػػػػػدة  -اقتصػػػػػػادية واجتماعيػػػػػػة وثقافيػػػػػػة -
ارتبطػػػػػت بمجموعػػػػػة مػػػػػف السياسػػػػػات العالميػػػػػة (مثػػػػػؿ :العولمػػػػػة ومػػػػػا صػػػػػاحبيا مػػػػػف ثػػػػػورة
المعمومػػػػات والوسػػػػػائط اإلعبلميػػػػػة واتفاقيػػػػة الجػػػػػات) ،والتغيػػػػػرات المحميػػػػة (مثػػػػػؿ :اإلصػػػػػبلح
االقتصػػػػادي ومػػػػا صػػػػاحبو مػػػػف انحسػػػػار لػػػػدور القطػػػػاع العػػػػاـ وتعػػػػاظـ آليػػػػات السػػػػوؽ مػػػػف
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خػػػػبلؿ وسػػػػائؿ اقتصػػػػادية كالخصخصػػػػة) ،والتػػػػي لػػػػـ تف ُعػػػػد قاصػػػػرة عمػػػػى االقتصػػػػاد فقػػػػط بػػػػؿ
طالػػػت قطاعػػػات خدميػػػة أساسػػػية كػػػالتعميـ والصػػػحة والمواصػػػبلت وغيرىػػػا ممػػػا ترتػػػب عميػػػو
مزيػػػػد مػػػػف انػػػػدماج االقتصػػػػاد المصػػػػري فػػػػي النظػػػػاـ العػػػػالمي ومػػػػا صػػػػاحبو مػػػػف انخفػػػػاض
اإلنفػػػاؽ الحكػػػومي؛ ممػػػا انعكػػػس بػػػدوره عمػػػى إلغػػػاء العمػػػؿ بنظػػػاـ تعيػػػيف الخػػػريجيف وتقميػػػؿ
الػػػدعـ ،األمػػػر الػػػذي يسػػػتدعي متابعػػػة آثػػػار ىػػػذه السياسػػػات عمػػػى ُمجمػػػؿ أوضػػػاع المجتمػػػع
المصػػػػري وخاصػػػػة سػػػػوؽ العمػػػػؿ فػػػػي مصػػػػر ،وعمػػػػى طبيعػػػػة العمػػػػؿ الحػػػػر وأنماطػػػػو لػػػػدى
شرائح مختمفة مف المجتمع المصري)83(.
ولعب البعد االقتصادي دو ارً ىاماً في التعميـ العػالي والجػامعي "حيػث إف مػوارد الحكومػة

ال تسػػتطيع منفػػردة أف تغطػػي نفقػػات تعمػػيـ جػػامعي حقيقػػي ،والنتيجػػة ىػػي عػػدـ تطبيػػؽ المبػػدأ
الدستوري ،وتحوؿ التعميـ إلى نشاط مكمؼ ال تصؿ كمفتو المدفوعػة مػف أوليػاء األمػور إلػى يػد
الحكومة لتنفؽ منيا عمى التيسير والتطوير ،ولتستمر الدائرة المغمقػة :تعمػيـ جػامعي بػبل مػوارد
حكومية كافية ،ويحمؿ اسـ المجاني ببل مضموف ،ويزداد تراجعو بازدياد عدد الطبلب واسػتمرار
قصػور المػوارد ،وقػد أثػر ذلػؾ مباشػرة عمػى تقييػد الحكومػات لمػدور المتوقػع مػف الجامعػات فػي
منح شيادات وتأىيؿ الخريجيف لمعمؿ بالدوائر الحكومية ،وبالتالي انحصػر دور الجامعػات لحػد
كبيػػػػر فػػػػي وظيفػػػػة التػػػػدريس ،ثػػػػـ البحػػػػث العممػػػػي – إف وجػػػػد تمويػػػػؿ -واختفػػػػى دور خدمػػػػة

المجتمػػػع" )84(.ونظػػػ ارً ألف الجامعػػػات الحكوميػػػة مؤسسػػػات ممموكػػػة لمدولػػػة وتػػػرتبط مواردىػػػا
بموارد الدولة لذا فإنيا تأثرت سمباً بالتغيرات االقتصادية التي مرت بيا الدولػة ومػدى النمػو فػي

الدخؿ القومي العاـ)85(.

يجابػا فػي كػؿ
سػمبا وا ً
وتعد العبلقػة بػيف التعمػيـ واالقتصػاد عبلقػة حتميػة وتبادليػة ،تػؤثر ً
مػػف القطػػاعيف ،ويقتضػػي ىػػذا التفاعػػؿ أف يحػػرص قػػادة التعمػػيـ عمػػى تطػػوير مناىجػػو وتحريػػر
نظمػػة ،وأسػػاليبو ،مػػف المعوقػػات كافػػة ،بمػػا يزيػػد مػػف قػػدرة مخرجاتػػو عمػػى اإلسػػياـ الفعػػاؿ فػػي
تنمية االقتصاد المصري(.)86
ولقد توالت األزمات عمى االقتصػاد والمجتمػع فػي الثمانينيػات مػف القػرف العشػريف بفعػؿ
تداعيات سياسػة االنفتػاح مػف جيػة وبفعػؿ قصػور السياسػات االقتصػادية مػف جيػة أخػرى ،ثػـ
جػػاءت سياسػػة التثبيػػت االقتصػػادي والتكيػػؼ الييكمػػي الػػذي بػػدأ فػػي تنفيػػذه منػػذ صػػيؼ 2992
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لتوجػػو ضػػربات جديػػدة لمتخطػػيط ،وذلػػؾ بتكريسػػيا لمػػنيج االنفتػػاح وبتعميػػؽ تحػػوؿ مصػػر إلػػى
نمػػوذج اقتصػػاد السػػوؽ المفتػػوح ،وىػػذه التغي ػرات أدت إلػػى ظيػػور تغيػرات اجتماعيػػة س ػواء فػػي
ظيػػػور سياسػػػات معينػػػة كالخصخصػػػة ،وتقمػػػيص اإلنفػػػاؽ االجتمػػػاعي وفػػػتح السػػػوؽ بػػػدرجات
متزايدة أماـ تدفؽ الواردات مف السمع األجنبية)87(.
بما يغاير واقع التعميـ الجامعي في الفترة مف  2951إلى  2971والتػي يمكػف وصػفيا
بمرحمة التحوؿ القومي واالشػتراكي فػي التػاريخ المصػري ،ويبلحػظ عمػى ىػذه الفتػرة فػتح أبػواب
التعمػيـ الجػامعي والعػػالي عمػى مصػراعييا أمػػاـ مختمػؼ الطبقػات االجتماعيػػة واف فػازت الطبقػػة
المتوسطة بنصيب األسد مف حيث عدد الممتحقيف مف أبنائيا بػالتعميـ الجػامعي والعػالي إذ بمػغ
أيضػػا أف
عػػدد الطػػبلب الػػذيف ينتمػػوف لمطبقػػة المتوسػػطة نحػػو  %85مػػف الطػػبلب ،كمػػا يبلحػػظ ً
ىناؾ ثمػة تػآزر خػبلؿ ىػذه المرحمػة بػيف مخرجػات التعمػيـ العػالي وبػيف مػدخبلت أو احتياجػات
التنميػػة والنمػػو االقتصػػادي نظػ ارً ألف معػػدالت النمػػو االقتصػػادي كانػػت عاليػػة خػػبلؿ ىػػذه الفتػػرة
وىذه كانت قادرة عمى اسػتيعاب خريجػي الجامعػات خػبلؿ ىػذه المرحمػة ،حتػى أف الدولػة لجػأت

إلى تكميؼ خريجي بعض الكميات الجامعيػة لمعمػؿ فػي الدولػة أمػا بػاقي خريجػي التعمػيـ العػالي
فقػػد تػػـ تػػوزيعيـ بصػػورة عش ػوائية غيػػر مدروسػػة ودوف إعػػادة تػػدريب عمػػى األقسػػاـ المختمفػػة
لبيروقراطية الدولة مما أدى إلى التضخـ البيروقراطي ،كما أدي عمػى المػدى البعيػد إلػى انييػار
الكفاءة البيروقراطية ألف التعييف كاف يتـ بدوف إعادة تدريب منظمػة تػاركيف الممارسػة اليوميػة
في مؤسسات العمؿ ميمة إعادة التأىيؿ لمخريجيف في مختمؼ التخصصات)88(.
وتتضػػمف الرؤيػػة التػػي تسػػعى مصػػر لتحقيقيػػا بحمػػوؿ عػػاـ  1030المجػػاالت الواعػػدة
والصناعات التي يمكف أف تكوف لمصر فييا ميزة تنافسية ،والتي تتمثؿ فيما يمي)89(:
 الطاقػػات المتجػػددة :وتسػػعى مصػػر فػػي ىػػذا المجػػاؿ إلػػى أف تكػػوف "دولػػة رائػػدة فػػي إنتػػاجوتصدير الطاقة المتجددة في منطقة شماؿ أفريقيا والشرؽ األوسط.
 تصػػدير فػػائض رأس المػػاؿ البشػػري إلػػى دوؿ االتحػػاد األوروبػػي :وتسػػعى مصػػر فػػي ىػػذاالمجػػاؿ إلػػى تصػػدير مػػا يعػػادؿ  % 10مػػػف احتياجػػات االتحػػاد األوروبػػي مػػف رأس المػػػاؿ
البشري ،دوف إخبلؿ بتمبية احتياجات سوؽ العمؿ المصري.
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 صناعات الػدواء :تسػعى مصػر فػي ىػذا المجػاؿ إلػى تحقيػؽ االكتفػاء الػذاتي مػف المنتجػاتالدوائية ،وتتصدر قائمة دوؿ الشرؽ األوسط وأفريقيا في تصدير الدواء ،مػع توظيػؼ أحػدث
تطبيقات التكنولوجيا المتطورة فييا ،مثؿ :البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي.
مما سبؽ يتضح أف المجتمع المصري ال يعاني مف أثػر المتغيػرات العالميػة فحسػب ،بػؿ
كذلؾ مف العديػد مػف المتغيػرات والمشػكبلت المحميػة ،األمػر الػذي فػرض ومػا يػزاؿ يفػرض عمػى
المجتمع المصري بمؤسساتو المختمفة أىمية تضافر جيودىا في سبيؿ مجابيػة تمػؾ المتغيػرات
العالمية والمشكبلت المحمية ،وفي ىذا تبرز الشراكة في مجاؿ البحث العممي بصفة خاصة مػع
الجامعات كواحدة مف اآلليػات التػي يمكػف أف يعتمػد عمييػا المجتمػع المصػري فػي مجابيػة تمػؾ
المتغيرات والمشكبلت مف ناحية ،وفي سبيؿ إحراز التنمية المنشودة وفؽ رؤيػة مصػر 1030ـ
مف ناحية أخرى.

ثاىيا :تطور الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات مبصر
ػعيا وراء
شػػيدت التشػػريعات واليياكػػؿ اإلداريػػة لمتعمػػيـ الجػػامعي العديػػد مػػف التطػػورات سػ ً

مزيد مف التبلحـ بيف مؤسساتو والمجتمع ،حيث نص القػانوف رقػـ ( )49لسػنة  2971بشػأف
تنظيـ الجامعات المصرية وتعديبلتو عمى انضماـ بعض ذوى الخبرة مف العامميف فػي األنشػطة
االقتصػػادية واالجتماعيػػة إلػػى المجػػالس الجامعيػػة لممشػػاركة فػػي صػػنع القػػرار الجػػامعي وفػػى
توجيػػو السياسػػة التعميميػػة ليػػذه المرحمػػة مػػف التعمػػيـ ،كمػػا اسػػتحدثت بموجػػب القػػانوف رقػػـ
( )241لسنة - 2994وىو أحد القوانيف التي بموجبيا تـ تعػديؿ المػادة ( )212مػف القػانوف
رقـ  49لسػنة  2971بشػأف تنظػيـ الجامعػات المصػرية  -وظػائؼ جديػدة فػي الييكػؿ اإلداري
عمى مستوى الجامعة والكمية ،والتي تتعمؽ بوظيفة الجامعة في خدمة المجتمع وتنميػة البيئػة،

ػػاـ ىػػػذه الوظػػػائؼ فػػػي العمػػػؿ عمػػػى توثيػػػؽ عبلقػػػة الجامعػػػات بمجتمعيػػػا المحمػػػى
وحػػػددت ميػ ً
والعاـ )90(.كما جاء في البل ئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات الصادرة بػالقرار الجميػوري
عاـ  2975عمى أنو يجوز لمجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص ،واليدؼ منيا تحقيػؽ مػا
يمي)92(:
 .2معاونػة الجامعػػة فػي القيػػاـ برسػالتيا سػواء فػػي تعمػيـ الطػػبلب وتػدريبيـ أو فػػي مجػػاؿ
البحوث.
 .1إجػػػراء البحػػػوث العمميػػػة اليادفػػػة إلػػػى حػػػؿ المشػػػاكؿ الواقعيػػػة التػػػي يواجييػػػا النشػػػاط
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اإلنتاجي ،أو دور الخدمات أو مواقع العمؿ المختمفة في المجتمع.
 .3معاونػػة النشػػاط اإلنتػػاجي باألسػػاليب العمميػػة التػػي تػػؤدى إلػػى تطػػوير وابتكػػار أسػػاليب
جديدة

تترتب عمييا وفرة اإلنتاج وتعدده وتحسينو.

 .4اإلسػػياـ فػػي تػػدريب أف ػراد المجتمػػع عمػػى اسػػتخداـ األسػػاليب العمميػػة والفنيػػة الحديثػػة
وتعميميـ ورفع كفايتيـ اإلنتاجية في شتى المجاالت.
 .5توثيؽ الروابط الثقافية والعممية مع الجامعات األخرى ،والييئػات العمميػة عمػى الصػعيد
العربي والعالمي.
 .6المسػػاىمة فػػي تنفيػػذ مشػػروعات الجامعػػة وكمياتيػػا ومعاىػػدىا ،وتزويػػدىا باحتياجػػاتيـ
والقياـ بأعماؿ الصيانة واإلصبلحات التي تدخؿ في اختصاصيا.
وبالتػػػالى اتخػػػذت الشػػػراكة فػػػى البحػػػث العممػػػى مػػػع الجامعػػػات فػػػى مصػػػر إطػػػا ارً قانونيػػػاً

وتشريعياً واجتماعياً  ،حيث أشارت التعديبلت التى طرأت عمى قانوف تنظػيـ الجامعػات رقػـ 49

لسنة  2971بانضماـ ذوى الخبرة فى المجاؿ االقتصادى واالجتمػاعي إلػى المجػالس الجامعيػة
لممشاركة فى صنع القرار التعميمى بالجامعات ،واستحداث وظائؼ خاصة بخدمة المجتمع عمػى
مسػػتوى الجامعػػة أو عمػػى مسػػتوى الكميػػة  ،باإلضػػافة إلػػى انشػػاء وحػػدات ذات طػػابع خػػاص

الغرض منيا إجراء البحوث العممية لحػؿ المشػكبلت المرتبطػة باإلنتػاج  ،وكػذلؾ معاونػة وامػداد
النشػػاط اإلنتػػاجي بػػالبحوث العمميػػة التػػى تسػػاعد زيػػادة كفاءتػػو ،وتوثيػػؽ الػػروابط الثقافيػػة مػػع
الجامعات االخرى والييئات االجتماعية واالقتصادية المتنوعة.

ثالجا :أٍداف تفعيل الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات مبصر
أشػػارت إحػػدى الدراسػػات المسػػتقبمية إلػػى أف أىػػداؼ تفعيػػؿ الشػراكة فػػي مجػػاؿ البحػػث
العممي بمصر تتمثؿ فيما يمي)91(:
.2

ربط التعميـ العػالي والجػامعي باإلنتػاج ،وتقػدير المواىػب والميػارات العمميػة؛ تأكيػدا لمبػدأ
تكافؤ الفرص في مجاؿ تنمية طاقات الفرد ومواىبو.

.1

تطوير برامج التعميـ والتدريب في ضػوء التطػورات العالميػة فػي العمػوـ األساسػية ،ونتػائج
البحث والتطوير التقني المحمي.

.3

تػػوفير اإلمكانػػات والح ػوافز البلزمػػة لضػػماف التعمػػيـ المسػػتمر ،باإلمػػداد المنػػتظـ لممػػتعمـ
بالمعمومات المتجددة في التخصصات المختمفة.
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.4

تحػػديث الجامعػػات بمػػا يواكػػب تطػػور العمػػوـ الحديثػػة ،وتنظيميػػا عمػػى مسػػتوى مؤسسػػات
األعماؿ والمنشئات المختمفة.
كما تيدؼ الشراكة في مجاؿ البحث العممي بمصر إلى التغمب عمى المشكبلت التي

يعاني منيا البحث العممي ،والتي تتطمب شراكات مع مؤسسات المجتمع وىيئاتو لمتغمب
عمييا ،وتتمثؿ أىـ ىذه المشكبلت فيما يمي(:)93
 -2أف المخصصات المالية المدرجة بالموازنة لئلنفاؽ عمى البحث العممي غير موجية
كمية إلى خطة مشروعات عممية تطبيقية في مجاالت التنمية بؿ أف جزء كبير منيا
موجو لئلنفاؽ الرأسمالي المخصص إلقامة مباني ومنشآت وشراء وسائؿ نقؿ
وخبلفو.
 -1نسبة كبيرة مف ميزانية البحث العممي قد تصؿ إلى ( )%80تنفؽ عمى الباب األوؿ
وىي مرتبات العامميف والموظفيف في قطاع البحث العممي ،ىذا باإلضافة إلى أف
الدولة تتحمؿ معظـ أعباء تمويؿ البحث العممي دوف وجود مساىمة تذكر مف القطاع
الخاص.
 -3يعتبر القطاع الحكومي المموؿ الرئيس لنظـ البحث العممي في مصر؛ حيث يبمغ
حوالي ( )% 80مف مجموع التمويؿ المخصص لمبحوث والتطوير ،مقارنة بػ ()%3
لمقطاع الخاص )%8( ،مف مصادر مختمفة.
 -4توجد عبلقة ىزيمة أو معدومة بيف قطاع الصناعة وقطاع األعماؿ مف جية،
ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية مف جية أخرى ،مع تركيز اىتماـ
األساتذة عمى القياـ بأبحاث بيدؼ الحصوؿ عمى الترقيات األكاديمية التي ال عبلقة
ليا بأسواؽ العمؿ.
 -5االفتقار إلى سياسة عممية وتكنولوجية محددة المعالـ واألىداؼ والوسائؿ ،وعدـ
وجود ما يسمى بصناعة المعمومات ،وأجيزة التنسيؽ بيف المؤسسات والمراكز
البحثية ،وليس ىناؾ صناديؽ متخصصة بتمويؿ األبحاث والتطوير.
 -6البيروقراطية والمشكبلت اإلدارية والتنظيمية واىماؿ التدريب سواء عمى األجيزة
الجديدة أو الستعادة المعمومات العممية ورفع الكفاءة البحثية.
كما تتمثؿ أيضا مشكبلت البحث العممي في مصر ،فيما يمي(:)94
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 -2ندرة وجود مدارس بحثية متخصصة في الجامعات؛ حيث أف وجودىا ىو الذي يساعد
عمى تجميع أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف ذوي االىتمامات المشتركة ،مما يؤدي
إلى إنشاء معامؿ بحثية متكاممة.
 -1ضعؼ توظيؼ البحث العممي وتنمية القدرات العممية في تطوير المعرفة ،وتطويع
التقنيات لممشاركة في حؿ مشكبلت المجتمع واحداث التنمية المجتمعية.
 -3ضعؼ العبلقة بيف الجامعات ومؤسسات اإلنتاج والخدمات ،وضعؼ اىتماـ كؿ منيما
باآلخر ،وقد ترتب عمى ذلؾ ضعؼ االىتماـ بممارسة نشاط البحث والتطوير سواء
في الجامعات أو في مؤسسات اإلنتاج والخدمات.
كما تتمثؿ مبررات الشراكة في مجاؿ البحث العممي في مصر فيما يمي(:)95
 .2ضعؼ قدرة الحكومات عمى تحقيؽ التنمية المستدامة بمفردىا.
 .1التغير التقني واالقتصادي المتسارع أتاح الفرصة لتخفيض تكمفة المشاريع.
 .3ضغوط المنافسة المتزايدة وانخفاض معدالت النمو.
 .4محدوديػػػة المػػػوارد الماليػػػة والبشػػػرية والتكنولوجيػػػة لػػػدى القطػػػاع العػػػاـ بسػػػبب تعػػػدد
المجاالت والمشاريع التي يتطمب تنفيذىا وتعمؿ الشراكة عمى تخفيؼ حػدة المنافسػة
بيف ىذه المجاالت مف خبلؿ تبادؿ االلتزامات بيف الشركاء.
 .5تقمػػص مػػوارد التمويػػؿ المخصػػص لبػػرامج التنميػػة االجتماعيػػة ومطالبػػة المػػواطنيف
بتحسيف الخدمات المقدمة مف المؤسسات الحكومية.
 .6زيادة الفاعمية والكفاءة مف خبلؿ االعتماد عمػى الميػزة المقارنػة وعمػى تقسػيـ العمػؿ
العقبلني.
 .7تزويد الشركاء المتعدديف بحموؿ متكاممة تتطمبيا طبيعة المشاكؿ ذات العبلقة.
 .8التوسع في اتخاذ القرار خدمة لمصالح العاـ.
 .9تحقيؽ قيمة اعمى لؤلمواؿ المستثمرة.
يتضح مما سبؽ كثرة المشكبلت التي يعاني منيا البحث العممي في مصر ،والتي تتنوع
بيف نقص التمويؿ ،واالعتماد عمى التمويؿ الحكومي ،والتعقيد اإلداري والبيروقراطية ،ونقص
فعالية البحث العممي ،وضعؼ الثقة في نتائجو ،والتي يمكف التغمب عمى معظميا مف خبلؿ
تفعيؿ الشراكة في مجاؿ البحث العممي بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع وىيئاتو ،وفي ىذا
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تسعى الدولة المصرية وجامعاتيا ومؤسساتيا المختمفة لتفعيؿ الشراكة بيف المؤسسات
الحكومية والخاصة والجامعات خاصة في مجاؿ البحث العممي لمقضاء عمى الكثير مف
المشكبلت التي تواجو المجتمع المصري مف ناحية ،ولتمكيف مصر مف تحقيؽ أىدافيا
التنموية مف ناحية أخرى ،وفي ىذا تتعدد أشكاؿ الشراكة في البحث العممي مع الجامعات في
مصر.

رابعا :أطهال الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات مبصر
مشػروعا
تضمف مشروع الخطة االستراتيجية لتطوير التعميـ الجػامعي والعػالي فػي مصػر
ً

خاصا بتعميؽ الروابط بيف مؤسسات التعميـ العالي بقطاعات اإلنتاج والخدمات ،وىػو المشػروع
ً
رقػػػـ ( ،)27والػػػذي يقػػػوـ عمػػػى تصػػػميـ شػػػامؿ يحقػػػؽ التػػػرابط بػػػيف الجامعػػػات والمعاىػػػد وبػػػيف
قطاعػات اإلنتػػاج والخػدمات ،بيػػدؼ تػػدريب الطػبلب وتنميػػة أعضػػاء ىيئػة التػػدريس واالسػػتعانة
بالممارسيف في التدريس ،وتنظيـ البحوث واالستشارات والخدمات العممية والتقنية التػي تقػدميا
الجامعات لممساىمة في حؿ مشكبلت اإلنتاج وتطوير القدرات اإلنتاجية ،وييدؼ ىػذا المشػروع
إلػػػى إيجػػػاد رؤى جديػػػدة لمحتويػػػات منػػػاىج التعمػػػيـ تتػػػوفر فييػػػا مقومػػػات التحػػػديث والتفاعػػػؿ
واالرتباط مع متطمبات سوؽ العمؿ ومواقع اإلنتاج والخدمات ،ولكػي يتحقػؽ ذلػؾ البػد مػف ربػط
المنػػػاىج التعميميػػػة بمتطمبػػػات مؤسسػػػات العمػػػؿ واإلنتػػػاج ،وتوجيػػػو البػػػرامج وطػػػرؽ التػػػدريس
الحتياجات سوؽ العمؿ)96(.
وتقوـ بعض الجامعات بإجراء شراكات مع مؤسسات المجتمع المصري وىيئاتو ،إال أف
ىذه الشراكات تعتمد عمى المبادرات الفردية مف أعضاء ىيئة التدريس ،أو المبادرات
المؤسسية التي تحدث مف بعض األقساـ العممية أو الكميات أو الجامعات ،ولقد قطعت بعض
الجامعات والمؤسسات البحثية شوطاً ال بأس بو في اتجاه تدعيـ الشراكة المجتمعية بينيا
وبيف القطاعات اإلنتاجية ومؤسسات المجتمع المدنى ،إال أف ىذا الشوط ما زاؿ بعيداً عف

الحد العصرى المطموب ليذا التفاعؿ(.)97

ومف الجامعات المصرية التي أبمت ببلء حسنا في تعاونيا مع بعض القطاعات
اإلنتاجية والخدمية كانت جامعة أسيوط؛ حيث يوجد العديد مف المشاكؿ االنتاجية واالجتماعية
والبيئية التي ساى مت الجامعة في محاولة إيجاد الحموؿ لبعضيا بقدر ما سمحت الظروؼ
واإلمكانات ،وقد استحدثت جامعة أسيوط خبلؿ السنوات األخيرة بعض النماذج في سبيؿ
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تعميؽ العبلقة بينيا وبيف بعض القطاعات اإلنتاجية والخدمية المحيطة بيا ،نجح بعضيا في
بدايتو ثـ أصابيا التعثر ،وتوقؼ بعضيا تماما في حيف استمر البعض اآلخر عمى استحياء
(.)98
وفي جامعة عيف شمس قامت الجامعة بتوقيع برتوكوالت تعاوف مع وزارة االتصاالت
إلقامة حاضنات تكنولوجية في كميتي اليندسة والحاسبات والمعمومات ،واعداد قاعدة بيانات
عف الطبلب لتوظيفيـ ،وادارة المشروعات الصغيرة ،وتدريب صيفي لمطبلب ،واقامة ممتقيات
لمتوظيؼ ،ووحدة متابعة الخريجيف ( ،)99وتوجد عدة مبررات تدعو المؤسسات المصرية
لمسعي نحو تفعيؿ الشراكة في البحث العممي بيف المؤسسات المجتمعية والجامعات؛ وذلؾ
نظ ار لمصعوبات والمعوقات التي تواجو البحث العممي في مصر.

خامشا :العوامل املؤثرة يف تفعيل الظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات مبصر
أكدت إحدى الدراسات الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص عمى مجموعة مف
الصعوبات التي تواجو دعـ االستثمار الخاص في البحث العممي وترويجو وجذبو ،وتحد مف
مشاركتو ،ويمكف إجماليا في ثبلثة أمور رئيسة ىي كالتالي (:)200

 .2قصػػور التنظػػيـ التشػػريعي؛ فمػػـ يتعػػرض التنظػػيـ التشػػريعي إلػػي صػػور مشػػاركة كافػػة
القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في مجاؿ البحث العممي ،وىو األمػر الػذي ألقػي
بكثيػػر مػػف الغمػػوض حػػوؿ أشػػكاؿ المشػػاركة الخاصػػة التػػي يمكػػف تطبيقيػػا فػػي ظػػؿ
القانوف المصري.
 .1الصعوبات المتعمقة باإلطار المؤسسي :وتتضمف غياب رؤية إستراتيجية موحدة عمػي
المسػتوى المركػزي عنػد معالجػة مشػاركة االسػتثمار الخػاص فػي تمويػؿ وتشػغيؿ تمػؾ
النوعية مف المشروعات ،وذلؾ باإلضافة إلي تعدد الجيات المسئولة عػف تنظػيـ ىػذه
المشاركة ،وتعدد الموافقات والتػراخيص البلزمػة بشػكؿ مبػالغ فيػو ،وحػاؿ ذلػؾ بػالطبع
دوف إتماـ العديد مف المشروعات.
 .3ضعؼ الوعي العاـ بأىميػة المشػاركة الخاصػة فػي تمويػؿ وتطػوير وتشػغيؿ مثػؿ ىػذه
المشروعات ومزاياىا ومػا ليػذه المشػاركة مػف آثػار إيجابيػة عمػي التنميػة االقتصػادية
واالجتماعية ،واالعتقاد السائد لدى العامة بأف المشاركة الخاصػة تقتصػر فقػط عمػي
الخصخصة.
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وفػػى ضػػوء خطػػة اإلصػػبلح االقتصػػادي واسػػتراتيجية تشػػجيع اسػػتثمار القطػػاع الخػػاص
وزيػػادة دوره فػػى تنفيػػذ مشػػروعات البنيػػة التحتيػػة االجتماعيػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تحفيػػز إنفػػاؽ
القطاع الخاص مقابؿ إنفاؽ القطاع العاـ في البحػث العممػي ،قامػت الحكومػة المصػرية بتفعيػؿ
سياسة وبرنامج الشراكة مػع القطػاع الخػاص مػف خػبلؿ تأسػيس الوحػدة المركزيػة لمشػراكة مػع
القطػػاع الخػػاص بػػوزارة الماليػػة لكػػى يػػتـ القضػػاء عمػػى الصػػعوبات التػػي تواجػػو القطػػاع الخػػاص
بمشػػروعات الش ػراكة س ػواء كانػػت خاصػػة باإلطػػار المؤسسػػي او الخاصػػة بضػػعؼ الػػوعي العػػاـ
باإلضػػافة الػػى قيػػاـ الحكومػػة بإعػػداد مشػػروع القػػانوف الجديػػد بالشػػراكة مػػع القطػػاع الخػػاص
لمقضاء عمى الصعوبات الخاصة بقصور التنظيـ التشريعي.
وحدد البعض معوقات الشراكة في مجاؿ البحث العممي بيف الجامعات والقطاع الخاص
بمصر فيما يمي(:)202
 -2ضعؼ اىتماـ الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية لؤلنشطة والخدمات
والبرامج التي تقدميا ،ومدى قدرتيا عمى حؿ المشكبلت اإلنتاجية والخدمية عف
طريؽ البحث والتطوير.
 -1عدـ وجود سياسة واضحة ومحددة في الجامعات لتفعيؿ برامج خدمة المجتمع
والشراكة المجتمعية.
 -3قمة اىتماـ الخطط االستراتيجية بالجامعات بربط البرامج والتخصصات التي تقدميا
باحتياجات القطاع الخاص والمجتمع المحمي.
 -4افتقار الجامعات إلى وجود الحاضنات العممية ومراكز التقنية والمعامؿ المتطورة
لتحويؿ نتائج البحوث العممية إلى منتجات أولية قابمة لمتسويؽ.
 -5قمة توافر المعمومات الكافية عف اإلمكانات المتاحة لدى الجامعات ومراكز البحوث
لخدمة مؤسسات المجتمع في مجاؿ البحث والتطوير.
 -6انعزالية الجامعات في تطوير كمياتيا وبرامجيا ومقرراتيا الدراسية ،وقمة اىتماميا
برصد التغيرات والمستجدات التي تحدث بمؤسسات القطاع الخاص.
 -7عزوؼ مؤسسات القطاع الخاص عف المشاركة في تمويؿ المشروعات البحثية
والخدمات التي تقدميا الجامعات.
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 -8ضعؼ ثقة مؤسسات القطاع الخاص في مخرجات الجامعات مف أبحاث ودراسات
عممية ،وضعؼ قناعاتيا بالفائدة العممية ليا.
 -9ضعؼ ثقة مؤسسات القطاع الخاص في اإلمكانات والخبرات بالجامعات الوطنية،
واتجاىيا إلى التعاقد مع المؤسسات البحثية األجنبية ،لمحصوؿ عمى االستشارات
والتقنيات المتطورة.
 -20محدودية الميزانيات التي تخصصيا مؤسسات القطاع الخاص ألنشطة البحث
والتطوير ،وانشاء المعامؿ والمختبرات ومراكز التقنية وغيرىا.
 -22ضعؼ اىتماـ مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء وحدات لمبحث والتطوير بيا،
بحيث تتولى تقدير االحتياجات مف البحوث ،والتنسيؽ مع الجامعات إلنجازىا.

الكشه اخلامص :حتليل مكارٌ للظرانة يف البخح العلني مع اجلامعات يف نل مً الياباٌ
ومصر
في ضوء ما سبؽ ع رضو لجوانب الخبرة اليابانية في تفعيؿ الشراكة في مجاؿ
البحث العممي مع الجامعات ،وكذلؾ واقع ىذه الشراكة في مجاؿ البحث العممي في مصر،
يمكف التوصؿ إلى أوجو التشابو واالختبلؼ فيما يمي:
 فينا يتعلل بتطور الظرانة في مجاؿ البحث العممي مع الجامعات تتشابو مصر مع الياباففي اىتماـ كبل مف الدولتيف بتفعيؿ الشراكة ،وتطورىا مف كونيا أمرا اختياريا بيف القطاع
الخاص والجامعات ،إال أف أصبح أم ار إجباريا تفرضو التغيرات العالمية والمحمية عمى
الدولتيف ،حتى تستطيع التكيؼ مع التطورات التكنولوجية والصناعية التي تحدث ،وقيادة
ىذه التغيرات.
إال أف الياباف اختمفت في أف بداية ىذه الشراكة كانت تركز عمى التخصصات
اليندسية التطبيقية والصناعية ،ونقؿ التقنية مف العالـ الغربي إلى المؤسسات اليابانية ،ثـ
سرعاف ما انتقمت إلى العموـ اإلنسانية ،أما في مصر فشيدت البداية -ما تزاؿ -قد ار مف
المقاومة لمثؿ ىذه الشراكات ،حتى تـ اصدار قوانيف تنظميا وتشجعيا.
 فينا يتعلل بأٍداف الظرانة في البحث العممي مع الجامعات تتشابو الدولتاف في أفالشراكة في مجاؿ البحث العممي مع الجامعات تيدؼ إلى مساىمة القطاع الخاص في
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تفعيؿ البحث العممي بالجامعات ،وكذلؾ تطوير القطاع االقتصادي والتجاري بالدولة،
ومساىمة البحث العممي في حؿ المشكبلت االقتصادية واالجتماعية والتجارية بالدولة،
ومساعدتيا في تطوير أدائيا ،واالستفادة مف التجارب المتطورة في ذلؾ.
إال أف الياباف تختمؼ عف مصر في تفعيؿ الشراكة بمجاؿ البحث العممي مع
الجامعات في تحديدىا لمجاالت الشراكة ،وأولويات ىذه الشراكات ،وتشجيعيا لمشراكات في
مجاؿ األفكار البحثية الجديدة ،ودعـ المجاالت البحثية الناشئة ،وتشجيع االبتكارات الجديدة
التي يمكف أف يسيـ البحث العممي في تطويرىا.
 فينا يتعلل بأطهال الظرانة في لبحث العممي مع الجامعات تتشابو الدولتاف في تنوعأشكاؿ الشراكة سواء كانت ىذه الشراكة مادية مف خبلؿ الدعـ المادي الذي تقدمو المؤسسات
الصناعية والتجارية لدعـ البحث العممي بالجامعات ،أو مف خبلؿ إنشاء وحدات بحثية
بالتعاوف بيف الجامعات والمؤسسات والييئات المجتمعية ،أو مف خبلؿ إسياـ الجامعات في
حؿ مشكبلت المؤسسات والييئات المجتمعية.
وتختمؼ أشكاؿ الشراكة في الياباف عنيا في مصر في تركيزىا عمى تخصصات معينة
وفؽ األولويات ،ومف ثـ القطاعات االقتصادية المختمفة ،بحيث يتـ دعـ البحوث في مجاؿ
البحث العممي وتطويرىا بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة في ذلؾ ،كما أف
الياباف حرصت عمى أف تشترؾ الو ازرات والمؤسسات كافة في تمويؿ البحث العممي وتطويره
بيا  ،وذلؾ مف خبلؿ تمويؿ البحث العممي ،أو إنشاء وحدة لمبحث العممي بيا ،أو بالشراكة
مع الجامعات ،كما أف الشراكة بالياباف كاف ليا نتائج ممموسة لمجميع عمى المستوى الياباني
والعالمي  ،بينما في مصر كانت أشكاؿ الشراكة محدودة وتعتمد عمى مبادرات -في معظميا-
فردية  ،تختمؼ مف كمية إلى أخرى ومف جامعة إلى أخرى ،وغالبا تكوف ىذه الشراكات غير
مستمرة.
 فينا يتعلل بالعوامل املؤثرة يف الظرانة تتشابو الدولتاف في الدعـ والتأييد الحكومي لتفعيؿالشراكة مع الجامعات في مجاؿ البحث العممي -رغـ التفاوت في درجة ىذا الدعـ وعمقو
وآلياتو بيف الدولتيف -وذلؾ مف خبلؿ إصدار القوانيف التي تدعـ وتنظـ الشراكة ،وحاجة
القطاع االقتصادي بكبل الدولتيف إلى تطوير انتاجو مف خبلؿ تطوير البحث العممي.
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إال أف الياباف تختمؼ في وجود وحدات وآليات وأشخاص متخصصيف بالجامعات لتعزيز
الشراكة مع المجتمع وتفعيميا ،وبحث مجاالت متنوعة ومتطورة لمشراكات ،وتطوير ىذه
الشراكات بما يعود بالنفع والفائدة عمى المؤسسات والييئات المجتمعية ،ويسيـ في تطوير
البحث العممي بالجامعات ،كما أف البيئة المجتمعية اليابانية تدعـ البحث العممي ،وتعتمد
بصفة أٍساسية عميو في تطوير منتجاتيا وأدائيا ،كما أف مؤسسات وىيئات المجتمع الياباني
لدييا ثقة في الكفاءة البحثية بالجامعات؛ مما يجعميا تسيـ في دعميا وتمويميا وتطويرىا
مف اجؿ االستفادة مف نتائجيا في تطوير األداء وتقدـ المجتمع الياباني.

الكشه الشادض :أوجُ اإلفادة مً اخلربة الياباىية يف تفعيل الظرانة يف البخح العلني مع
اجلامعات يف مصر
في ضوء ما تـ عرضو مف خبرة الياباف وواقع مصر حوؿ تفعيؿ الشراكة في مجاؿ
البحث العممي مع الجامعات ،وفي ضوء نتائج التحميؿ المقارف ،يمكف االستفادة مف الخبرة
اليابانية في تفعيؿ الشراكة في مجاؿ البحث العممي مع الجامعات في مصر مف خبلؿ ما يمي:
 -2إصدار قوانيف تمزـ الو ازرات المختمفة ومؤسسات القطاعيف الحكومي والخاص بتخصيص
جزء مف ميزانياتيا لدعـ البحث العممي ،سواء بإجراء بحوث عممية لتطوير األداء بيا ،أو
إنشاء وحدة بحثية بيا ،أو عقد شراكات بحثية مع الجامعات او المراكز البحثية لتطوير
أدائيا في ضوء التوجيات العالمية.
 -1إنشاء وحدة بكؿ جامعة تضـ منسؽ مف كؿ كمية تستيدؼ إنشاء شراكات وتفعيميا مع
المؤسسات والييئات المجتمعية ،وتستيدؼ ىذه الوحدة تحديد احتياجات المؤسسات
والييئات المجتمعية مف البحث العممي ،ونشر الوعي بيف ىذه المؤسسات بالخدمات
البحثية التي يمكف أف تقدميا ليا الجامعات ،وبما يسيـ في تطوير أدائيا وتحقيقيا ميزة
تنافسية عف غيرىا مف المؤسسات ،وكذلؾ إبراـ عقود الشراكات البحثية بيف ىذه
المؤسسات والجامعات ،ونشر النتائج والخبرات المتميزة والناجحة لمشراكات في مجاؿ
البحوث مع المؤسسات والييئات المجتمعية.
 -3أف تحدد كؿ جامعة أو مؤسسة بحثية أولويات البحث العممي بيا والتي تدعميا ،وتسعى
لعقد شراكات لتطوير ىذه المجاالت البحثية وفقا لؤلولويات التي تضعيا وتعمنيا ،وذلؾ
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وفقا لبلحتياجات المجتمعية مف ناحية ،وفي ضوء الخطط التنموية لمدولة المصرية ،وفي
صدارتيا خطة مصر  1030مف ناحية ثانية ،وفي ضوء المتغيرات المحمية واإلقميمية
والعالمية مف ناحية ثالثة ،وا مكانات الجامعة المادية والبشرية وطبيعة البيئة المحيطة بيا
مف ناحية رابعة.
 -4نشر ثقافة الشراكة في مجاؿ البحث العممي ،وكذلؾ أىمية البحث العممي ،في تطوير أداء
المؤسسات ،وتحقيؽ نيضة المجتمعات ،بيف أفراد المجتمع وىيئاتو ومؤسساتو ،وخاصة
المؤسسات الصناعية ،وكذلؾ الجامعات والمراكز البحثية.
 -5أف تسعى الجامعات المصرية الكتساب ثقة المجتمع فيما تجريو مف أبحاث ،وذلؾ مف
خبلؿ سعييا الحتبلؿ مكانة متميزة بيف الجامعات العالمية وفؽ التصنيفات العالمية ذات
السمعة العالية ،ومف خبلؿ نشر التجارب والخبرات المتميزة في مجاؿ الشراكات البحثية،
وكذلؾ العوائد التي ستعود عمى المؤسسة والمجتمع مف خبلؿ ىذه الشراكات.
 -6وضع سياسة عممية وتكنولوجية معمنة وواضحة ومحددة المعالـ واألىداؼ مف شأنيا
إقامة عبلقات قوية بيف قطاع األعماؿ والصناعة مف جية والمؤسسات الجامعية مف
جية أخرى ،وذلؾ مف خبلؿ عقد شراكة بيف الطرفيف بحيث تكوف أبحاث أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعات ليست لغرض ترقيتيـ األ كاديمية فقط ،بؿ مرتبطة بسوؽ العمؿ ومف
ثـ االستفادة منيا.
 -7العمؿ عمى زيادة االىتماـ بتسويؽ الخدمات التعميمية لمجامعات ،وزيادة التوعية
المجتمعية لؤلنشطة والخدمات التى تقدميا تمؾ الجامعات ،ومدى قدرتيا عمى حؿ
المشكبلت االنتاجية والخدمية عف طريؽ انشاء مراكز بحثية وحاضنات عممية ومراكز
التقنية لتحويؿ نتائج البحوث العممية إلى منتجات قابمة لمتسويؽ لزيادة ثقة القطاع
الخاص فى إمكانات وخبرات الجامعات الوطنية وعقد شراكة معيا والتقميؿ مف االستعانة
باإلمكانات والخبرات الجامعية األجنبية.
 -8إنشاء برامج بحثية جديدة رئيسة كما في الياباف بدعـ مف رئاسة الجميورية ورعايتيا،
مثؿ برنامج تعزيز االبتكار االستراتيجي" لمتنسيؽ بيف الو ازرات البحثية في المجاالت ذات
األولوية ،وبرنامج "  "ImPACTذات المخاطر العالية في مجاالت البحث والتطوير ذات
األولوية.
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 -9إنشاء ىيئة وطنية تتولى التنسيؽ والتطوير في مجاالت البحث العممي ذات األولوية،
وتمويؿ مبادرات االبتكار ،وتحديد التحديات المجتمعية وفؽ التغيرات العالمية ،وانعكاس
ذلؾ عمى أولويات البحث العممي.
 -20أف تقدـ كؿ جامعة مقترحات متنوعة لمشراكات في مجاؿ البحث العممي مع الشركات
والمصانع المختمفة ،عمى أف تكوف ىذه المقترحات متخصصة بدرجة كبيرة عمى غرار ما
حدث مف شراكة بيف شركة "كانوف" وجامعة "أوتسونوميا" في مجاؿ اليندسة الضوئية.
 -22أف تضع كؿ محافظة أو كؿ قطاع (يضـ عدة محافظات) خطة لمشراكات بيف المؤسسات
الصناعية والييئات المجتمعية مع الجامعات الموجودة بيا ،لتطوير أداء الشركات
والمصانع بيا ،ونيضة ىذه المحافظة ،وذلؾ وفقا لتوجيات الدولة وخططيا المستقبمية،
والتوجيات العالمية ،والتحديات والتغيرات الدولية ،وذلؾ عمى غرار تجربة بمدية "أوتاكو"
في الياباف.
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قائنة اهلوامع
) )2جميل أحمد محمود خضر" ،تسويق مخرجات البحث العممي كمتطمب رئيس من متطمبات الجودة
والشراكة المجتمعية" ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي لضماف جودة التعميـ العالي،

جامعة الزرقاء الخاصة  -المممكة األردنية الياشمية في الفترة من  9ـ  31مايو 1133م  ،ص .7

))1عبداهلل أم الزين" ،تمويل البحوث العممية من طرف القطاع الخاص (الحقائق والعقبات)" ،من أبحاث
المنتدى األوؿ لمشراكة المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في المممكة العربية السعودية ،جامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،خـالل المـدة 1119/2/12-12م ،ص.322

) )3خالد بن صالح السمطان" ،تجارب ومبادرات جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن لتعزيز التعاون
والشراكات المجتمعية في مجال البحث العممي" ،مف أبحاث المنتدى األوؿ لمشراكة المجتمعية في
مجاؿ البحث العممي في المممكة العربية السعودية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية ،جامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،خـالل المـدة 1119/2/12-12م ،ص.52

( (4عبد اهلل بن عبد الرحمن العثمان" ،الشراكة المجتمعية من واقع تجربة جامعة الممك سعود :كراسي
أنموذجا" ،منتدى الشراكة المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في المممكة العربية
البحث
ً
السعودية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،

خـالل المـدة 1119/2/12-12م  ،ص .22

) )5فاطمة عبدالعزيز عيسى عقيمي" ،معوقات الشراكة المجتمعية في مجال البحث العممي" ،من أبحاث
المنتدى األوؿ لمشراكة المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في المممكة العربية السعودية ،جامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،خـالل المـدة 1119/2/12-12م ،ص .171
) )6جميل أحمد محمود خضر ،مرجع سابؽ ،ص .1

( )7المممكة العربية السعودية معيد البحوث واالستشارات ،الشراكة بيف القطاع الخاص والجامعات في
األبحاث ،نحو مجتمع المعرفة ،سمسمة دراسات يصدرىا معيد البحوث واالستشارات ،جامعة الممك
عبدالعزيز ،اإلصدار الخامس1112م ،ص.2

()8عصام أمان اهلل بخاري‘ دراسة لعوامل النجاح والتحديات في التجربة اليابانية في الشراكة المجتمعية
بين القطاعات الصناعية والحكومية والجامعية ،مف أبحاث المنتدى األوؿ لمشراكة المجتمعية في
مجاؿ البحث العممي في المممكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،خـالل

المـدة 1119/2/12-12م  ،ص .112
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( )9عالء الدين أحمد القوصي‘ الشراكة المجتمعية في مجال البحث العممي في العالم العربي ..
المعوقات والتحديات ومحاوالت تذليميما ،منتدى الشراكة المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في

المممكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،خـالل المـدة -12

1119/2/12م ،ص .119

( )20راشد صبرى القصبى‘ نحو تطوير التعميـ الجامعى  ،المنيا ،دار فرحة لمنشر والتوزيع 1119 ،م ،
ص .311

( )22عادل محمد كمال شعبان‘ البحث العممي وتحديات العصر  ،المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية
بالقاىرة جامعة األزىر  ،التعميم الجامعي  ،الحاضر و المستقبل ،القاىرة  ،ج 1118 ، 3م  ،ص 321

.

( )21ىدى عبد الرزاق  ،محمود صقر ‘ تمويل البحث العممى مفتت ولم يصل  ، %3الثالثاء 9ـ مايو
ـ 1137م  ،متاح عبر الرابط التالى http://www.elfagr.com/2585024 :

( )23مجمع المغة العربية‘ المعجـ الوجيز ،القاىرة ،الييئة القومية لشئون المطابع األميرية 1111 ،م
،ص ص .151 ،153

( )24محمد األصمعى محروس‘ اإلصبلح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة مف المفاىيـ إلى
التطبيؽ ،القاىرة ،دار الفجر لمنشر والتوزيع  111م ،ص .12

) (25رسمي عبد الممك رستم وآخرون‘ " تفعيؿ دور الشراكة المجتمعية في العممية التعميمية
وسمطات المحافظات في إدارة التعميـ"  ،القاىرة ،المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية،1111 ،

ص .32

( )26محمد األصمعي محروس سميم‘ مرجع سابؽ ،ص ص .17 - 12
( )27جميل أحمد محمود خضر ،مرجع سابؽ ،ص . 2

( )28حسن شحاتة‘ المرجع فى مناىج البحوث التربوية والنفسية ،القاىرة ،الدار العربية لمكتاب،

 ،1119ص . 31
9 Ministry of Education, Culture: Sports, Science and Technology (MEXT),
Research Promotion Bureau, Handbook on the Grants-in-Aid for Scientific
Research (KAKENHI) Program, May 2016, p.76.
) (1

( )10سيد عاشور أحمد ،تطوير األداء الجامعى ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية  ،1118 ،ص
.211
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) (12سالم محمد السالم" ،البحث العممي في مجال دراسات المعمومات -دراسة لمتحديات التي تواجو
الشراكة المجتمعية" ،مجمة مكتبة الممؾ فيد الوطنية ،مج  ،37ع1133 ، ،1م  ،ص.7

) (11راشد بن سعد الباز ،الشراكة المجتمعية بيف مؤسسات المجتمع واألجيزة األمنية ،الرياض،
مجمس التعاون لدول الخميج العربية3518،ىـ ،ص ص .39 ،38

( )13زايد بن عجير الحارثي ،بعض المعوقات والتحديات لقيام الشراكة الفعمية في مجال البحث العممي
في الجامعات السعودية ،مف أبحاث المنتدى األوؿ لمشراكة المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في
المممكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،خـالل المـدة 1119/2/12-12م

 ،ص ص .311 - 313
( )15يمكن الرجوع إلى:

 سامي عبدالسميع رضوان‘ تطوير األداء البحثي في الجامعات الناشئة في ضوء الشراكة المجتمعية
والتشبيك المؤسسي ،مجمة دراسات في التعميـ الجامعي ،المركز القومى لمبحوث التربوية ،العدد الرابع

والعشرون  ،القاىرة1131،م ،ص ص .111 - 119

 أمجد محمود دراكة‘ عادل سالم" ،الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومعوقات
تطبيقيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرموك" ،المجمة العربية لضماف جودة
التعميـ العالي ،األردن ،المجمد السابع ،العدد (1135 ،)32م ،ص ص .99 - 97
) (15يمكن الرجوع إلى:
 ربيع عبد الرؤف عامر‘ "مقترح لتطوير العالقة بين البحث العممي بالجامعات ومؤسسات المجتمع"،المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعميـ والبحث العممي في الدوؿ العربية ،المجمد  ،1جامعة الممك فيد

لمبترول والتعدين ،الظيران ،المممكة العربية السعودية 17-15 ،فبراير  ،1118ص ص .213-211

 محمد بن إبراىيم السيول‘ "تحديات قيام الشراكة المجتمعية الفعالة في مجال البحث العممي فيمجال المممكة العربية السعودية ..تجربة مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية" ،منتدى الشراكة

المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في المممكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود

اإلسالمية ،خـالل المـدة 1119/2/12-12م  ،ص ص .15-11

( )16عفيف عالء الدين الريس‘ القطاع العام والخاص من الييمنة إلى المنافسة ،جريدة الصباح،
1118م.
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) (17يمكن الرجوع إلى:
 Hughes, Alan: University – Industry Linkages and UK Science and
Innovation Policy, Working Paper No. 326, Centre for Business Research,
University of Cambridge, October 23.2006, p. 49.
 Perkman, Markus & Walsh, Kathryn: University Industry Relationships and
Open Innovation: Towards a Research Agenda, International Journal of
Management Review, 9(4), 2007,pp. 259: 280.
( )18يوسف بن عبد العزيز التركي ،سعيد محمد أبو العال‘ آلية مقترحة لدعم الشراكة بين المؤسسات
االقتصادية والمؤسسات البحثية من خالل مخرجات البحث والتطوير ،المنتدى األول لمشراكة المجتمعية
في مجال البحث العممي في المممكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،خـالل
المـدة 1119/2/12-12م ،ص.318
( )19المرجع السابق ،ص .315

( )11بن حبيب عبد الرازق ،بومدين خوالف رحيمة‘ "الشراكة ودورىا فى جمب االستثمارات األجنبية"،
الممتقى الوطنى األول حول االقتصاد الجزائرى فى األلفية الثالثة  ،الجزائر  ،بميدة 13 ،ـ  11مايو ،
 1111م  ،ص .87
)13( Z., X. Gens and C. Campbell-Hunt , Research collaboration and research
output: A longitudinal study of 65 biomedical scientists in a New Zealand
university. Research Policy , 2009, p306-317.
( )11عالء الدين أحمد القوصي ،مرجع سابق ،ص ص .151-151

()11

صـالح الــدين عبـد الســتار محمـد‘ "نحــو بحـث عممــي لعصـر العمــم والتكنولوجيـا ..رؤيــة ميدانيــة"،

المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعميم والبحـث العممـي فـي الـدول العربيـة ،المجمـد  ،1جامعـة الممـك فيـد
لمبترول والتعدين ،الظيران ،المممكة العربية السعودية 17-15 ،فبراير  ،1118ص .211

) )15يمكن الرجوع إلى:
 -السيد عمى السيد جمعو‘ "الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع كاتجاه لتطوير التعميم الجامعي"،

مجمة كمية التربية بالسويس ،المجمد الخامس ،العدد السادس ،1131 ،ص ص.37 ،32 ،
Mallory, Bruce L, Reflections on the Wingspread Experience U.S. Department
of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and
Research, Washington DC, March,2002, P. 26.
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Japan Metrological Agency Official web site,
Available
at:http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/en/tourist_japan.html.

(35)

(36) Japan , e-Stat is a portal site for Japanese Government Statistic, Statistics
of Japan,Population Estimates by Age (Five-Year Groups) and Sex - May 1,
2018(Final estimates), October 1, 2018, p.129.
(37) Ministry of Internal Affairs and communication of Japan ,Japan Statistical

Yearbook, Statistics Bureau of Japan, , Official web site, Available at:
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201612.pdf .
(38) Japan , e-Stat is a portal site for Japanese Government Statistic, Statistics
of Japan,Population Estimates by Age (Five-Year Groups) and Sex - May 1,
2018(Final estimates), October 1, 2018.
(39) Masao Abe, Zen and Comparative Studies, Library of Philosophy and

Religion, Palgrave Macmillan UK, 1997, p.225.
(40) Ibid., p.225.

، دار قباء، القاىرة،" المدينة الفاضمة عند كونفوشيوس،) ىالة أبو الفتوح‘ " فمسفة األخالق والسياسة53(
.337 ،29  ص ص،1111

(42)

Patrick Kim Cheng Low, Leading Successfully in Asia, Springer Berlin
Heidelberg, 2013,pp.186-194
 مركز نماء لمبحوث والدراسات،  بيروت،") سممان أبو نعمان‘ "التجربة اليابانية دراسة في النموذج النيضوي الياباني51(
53 ،51  ص ص،1131،
، دار الشروق، القاىرة، ترجمة عصام حمزة،" " ميجي‘ قوى بشرية قادت لمتغيير،)ىيئة اإلذاعة والتمفزيون اليابانية55(
32-31  ص ص،1118

(45) Seiichiro Miura and Others Lifelong learning in Japan: An Introduction, National
federation of Social Education , Japan, 1992, p.32
51 ، 19  ص ص، مرجع سابق،) ىيئة اإلذاعة والتمفزيون اليابانية52(
55 ،51  ص ص،) المرجع السابق57(
، ترجمة خميل درويش،" الطريق التي قطعتو اليابان كدولة نامية،) كينئيتشي أونو‘ "التنمية االقتصادية في اليابان58(
91  ص،1118 ، دار الشروق،القاىرة
 المجمس،121  عدد، تشابو المقدمات واختالف النتائج" عالم المعرفة:) مسعود ضاىر‘ "النيضة اليابانية المعاصرة59(
119  ص،3999 ، الكويت،الوطني لمثقافة والفنون واآلداب
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.111  ص، مرجع سابق،) عصام أمان اهلل بخاري21(
.111  ص، ) المرجع سابق23(
 اليابان، نحو تفعيل التعاون بين القطاعات الصناعية والجامعية و الحكومية،) اليابان‘ لجنة أنظمة االبتكار التكنولوجي21(
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( )80عصام أمان اهلل بخاري ،مرجع سابؽ ،ص .111
( )82كيكاوا ريجي‘ سياسات مؤسسة بمدية أوتا لمتنمية الصناعية تجاه التعاون بين القطاعات الصناعية

والجامعية والبمدية :صناعة شبكات االتصال كأماكن لمتعمم ،دورية التعاوف الصناعي الجامعي

الحكومي ،المجمد  1العدد .1112 ،1ص ص.13–19
( )81عصام أمان اهلل بخاري ،مرجع سابؽ ،ص ص .117 -112
) (83ميدي محمد القصاص‘ "العمل الحر آلية لحل مشكالت الشباب :دراسة ميدانية" ،ندوة بعنواف:
عمـ االجتماع وقضايا العمؿ والبطالة في ظؿ العولمة ،المنعقدة في كمية اآلداب ،جامعة المنصورة ،في

الفترة من  38 -37مارس  ،1118كمية اآلداب ،جامعة المنصورة ،1118 ،ص .5

) (85رئاسة الجميورية ،المجالس القومية المتخصصة" ،موسوعة المجالس القومية المتخصصة"،
المجمد الخامس والثالثون ،1119/1118 ،ص .391

) (82أحمد حسين الصغير‘ "تمويل التعميم الجامعي الحكومي في مصر :رؤية مستقبمية" ،مف بحوث
المؤتمر العممي السنوي األ وؿ ،التعميـ العالي بيف تحديات الواقع ورؤى التطوير ،مركز تطوير التعميم
الجامعي ،جامعة أسيوط ،المنعقد في الفترة من  31 – 31ديسمبر  ،1119ص .193

) (82رئاسة الجميورية ،المجالس القومية المتخصصة ،تقرير المجمس القومي لمتعميـ والبحث العممي
والتكنولوجيا ،الدورة الثامنة عشر  ،3993 – 3991القاىرة ،المجالس القومية المتخصصة،1111 ،
ص .29
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) (87إبراىيم العيسوي‘ "التخطيط لمتنمية والتغير االجتماعي في مصر خالل نصف قرن– 3921 :
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الجميورية رقـ  809لسنة  2975وفقًا آلخر التَّعديبلت ،الطبعة الرابعة والثالثون المعدلة ،القاىرة ،
الييئة العامة لشئون المطابع األميرية ، 1132 ،المواد ( 313و .)117

) (93يوسف سيد محمود العيد" ،أبعاد ومشكالت الشراكة بين الجامعة وبعض المؤسسات اإلنتاجية
والخدمية" ،المؤتمر العممي الرابع ،التربية ومستقبؿ التنمية البشرية في الوطف العربي ،كمية التربية

بالفيوم 21-22أكتوبر ، 2002،ص ص .15 -11

) (91عمي صالح محمود وآخرون‘ تجارب دولية ومحمية في الدراسات المستقبمية ،القاىرة ،مركز
المعمومات ودعم اتخاذ القرار ،مركز الدراسات المستقبمية ،1115 ،ص .318
( )91سعاد خميل إبراىيم ،رجاء عبدالمنعم صالح‘ تدىور منظومة البحث العممي في مصر لماذا؟ ،مجمة
التنمية اإلدارية ،القاىرة ،س ،11ع1131 ،351م ،ص .19

( )95سحر محمد أبو راضي" ،ثورة  12يناير ومستقبل التعميم والبحث العممي في مصر" ،المؤتمر
العممي العربي السادس واألوؿ لمجمعية المصرية ألصوؿ التربية بالتعاوف مع كمية التربية ببنيا،

"التعميم  ..وآفاق ما بعد ثورات الربيع العربي ،1131 ،ص.3158

( )92محمد متولي دكروري‘ الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز عمى التجربة المصرية ،و ازرة
المالية ،اإلدارة العامة لمبحوث المالية ،إدارة بحوث التمويل1132،م ،ص .8
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) (92و ازرة التعميم العالي" ،مشروع الخطة االستراتيجية لتطوير منظومة التعميم العالي" ،مقدمة لممؤتمر
القومي

لمتعميم العالي ،المنعقد في الفترة من  35 – 31فبراير  ،1111مركز القاىرة الدولي

لممؤتمرات ،القاىرة ،1111 ،ص .51

( )97عالء الدين أحمد القوصي ،مرجع سابؽ ،ص .157
( )98المرجع سابؽ ،ص .157
) (99جامعة عين شمس ،أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،القاىرة ،جامعة عين
شمس.1131،
) (311عادل محمود الرشيد‘ إدارة الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص ،المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية ،القاىرة.1112 ،

( )313ماىر أحمد حسن" ،تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص في ضوء
خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة" ،المجمة الدولية لمبحوث التربوية ،جامعة اإلمارات ،ع ،1مجمد

 ،1137 ،53ص ص .127 ،122
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