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امللخص:
أصبح االقتصاد الحالي معتمدان عمي تكليد القيمة المضافة الناتجة عف التجديد

كاالبتكار المذيف أساسيما المعرفة ،عميو فالشراكة البحثية بيف الجامعات كمؤسسات اإلنتاج
كالصناعة يمثؿ أحد المقترحات المطركحة لتمبية متطمبات االقتصاد الحالي ،كييدؼ البحث
الحالي إلي التعرؼ عمي طبيعة كأشكاؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في
كؿ مف كندا كسنغافكرة عمي ضكء اقتصاد المعرفة ،كالتكصؿ إلي أىـ المرتكزات كاآلليات
لتفعيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ المستخمصة مف خبرتي كندا
كسنغافكرة كبما يكاكب السياؽ الثقافي المصرم ،كاعتمد البحث عمي المنيج المقارف لتحقيؽ
ما يرنكا إليو مف أىداؼ كتكصؿ مف خاللو إلي مجمكعة مف مرتكزات الشراكة البحثية
كاقتصاد المعرفة كمنيا :سياسات الممكية الفكرية في الجامعات ،تنافسية مؤسسات التعميـ
العالي ،البحث العممي كانتاج المعرفة،اعتراؼ القطاعات اإلنتاجية بمختمؼ تخصصاتيا بأىمية
البحث التطبيقي كالتكنكلكجي كأنيا بأمس الحاجة إليو ،كما تكصؿ إلي مجمكعة مف اآلليات
لتفعيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األاعماؿ كمنيا :إنشاء كتفعيؿ مراكز
اإلبداع كاالبتكار كالتميز ،كالحاضنات ،كأكدية المعرفة ،كحدائؽ المعرفة ،كالكراسي البحثية،
كمراكز ريادة األعماؿ ،كالبحكث التعاقدية لخمؽ مناخ مالئـ لتطكير األنشطة اإلنتاجية في
الجامعة  ،التكسع في تطبيؽ جامعات منظمات األعماؿ في مصر لمتاكيد عمي أىمية اقتراف
النظرية بالتطبيؽ مف أجؿ تكفير قكم عاممة مؤىمة كمدربة جيدان بما يخدـ متطمبات كاحتاجات
المجتمع ،إنشاء كحده لدعـ الشراكة البحثية تتبع قطاع شئكف البيئة كخدمة تختص بتسييؿ

كتنظيـ كافة أنكاع الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجمتع األعماؿ.
الكممات المفتاحية  :الشراكة البحثية -كندا -سنغافكرة
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Abstract:
The current economy has become dependent on the generation of
value-added resulting from innovation and knowledge-based innovation.
Therefore, the research partnership between universities, production
enterprises and industry is one of the proposals put forward to meet the
requirements of the current economy. Canada and Singapore In light of
the knowledge economy, access to the most important pillars and
mechanisms to activate the research partnership between Egyptian
universities and the business community derived from the experiences of
Canada and Singapore in line with the Egyptian cultural context. W on
the comparative approach to achieve their goals and reach them through a
set of pillars of research partnership and knowledge economy, including:
intellectual property policies in universities,the competitiveness of higher
education institutions, scientific research and knowledge production, and
the recognition of the importance of applied research technological
sectors, also reached a group Mechanisms to activate the research
partnership between Egyptian universities and the business community,
including: Creation and activation of centers of creativity, innovation and
excellence, incubators, knowledge valleys, knowledge parks, research
chairs, and entrepreneurship centers. Expanding the application of
business universities in Egypt to emphasize the importance of combining
theory and practice in order to provide a qualified and well-trained
workforce to serve the needs of society. Environment and service
specializes in facilitating and organizing all types of research partnership
between universities and the business community.

Keywords: Research Partnership - Canada – Singapore.
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الكشه األول  :اإلطار العاو للبخح
مكدمة:
يتميز عصرنا الراىف بالتالحـ العضكم القكم بيف العقؿ البشرم كالحاسب اآللي فما
مف يكـ يمر إال كاإلنسانية تحقؽ انتصا ارن جديدان في حقؿ المعمكماتية ،كعمكـ الحاسب اآللي
كالتي تحمؿ في طياتيا حمكالن عممية تسيـ في رفاىية اإلنساف ،كتزيد مف إنتاجيتو ككفاءتو

في إدارة شئكف حياتو لذلؾ اىتمت نظـ التعميـ ذات الجكدة كالكفاءة العالية بإعداد األفراد
كانتاج مخرجات تعميمية قادرة عمي التكظيؼ الجيد لممعمكمة ،كيعتمد بقاء المنظمة في البيئة
التنافسية كالديناميكية عمي مدم فعاليتيا في التكيؼ مع ىذه البيئة كاالستفادة مف مكاردىا
بشكؿ كامؿ.
مف المعركؼ أف ىناؾ ارتباطان مباش ارن بيف التقدـ الصناعي في أم بمد كمدل ما

يتحقؽ فيو مف تطكر تكنكلكجي ،كألف القكة المحركة ليذا التطكر ىي البحث العممي ،كيعد
التعاكف بيف الجامعات كالصناعة ميمة لمشركات ألنيا تكفر ليا إمكانية الكصكؿ إلى
التكنكلكجيا كالمعرفة كالمكاىب كما أنيا تسيؿ التكظيؼ كالبحث كالتطكير كالكصكؿ إلى مكارد
المعرفة بالنسبة لمجامعات ،باإلضافة إلى التمكيؿ الخارجي  ،يمكف لمتعاكف بيف الجامعات
كالصناعة أف يكفر بيانات بحثية كتطبيؽ نتائج البحكث األساسية عمى مشاكؿ الصناعة
كتحكيؿ األفكار الخالقة إلى سمع كمنتجات متميزة سيمة التسكيؽ ،فالصناعات التي ستبقى
كتتطكر ىي الصناعات التي تتميز بالمزايا التنافسية كليست النسبية ،كأف ىذا التميز
التنافسي ال يمكف تحقيقو إال مف خالؿ عمميات التحديث كالتطكير التي يشكؿ البحث العممي
لمجامعات ركيزة أساسية فييا)& Thierry Rayna,2015,474)Ludmila Striukova
كتقكـ الجامعة بدكر أساسي في تنمية المجتمع كتطكيره ،كقيادة التغيير فيو عف
طريؽ ربط البحكث باحتياجات المؤسسات اإلنتاجية كالصناعية ،كتقدـ الخبرة كالمشكرة الفنية
لتمؾ المؤسسات ،كتنظيـ البرامج التدريبية كالتأىمية لمعامميف بيا لرفع مستكم أدائيـ
كاطالعيـ عمي كؿ م ا ىـ جديد كمتطكر في مجاالت تخصصاتيـ ،كتنمية رأس الماؿ الفكرم
لكافة أفراد المجتمع ،كىذا الدكر ال يمكف تحقيقو بدكف شراكة فعالة بيف الجامعات كمركز
أبحاث متميزة كمؤسسات اإلنتاج كالصناعة (.ماىر أحمد حسف.)333 ،3106 ،
- 273 -

الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية ومجتمع األعمال علي ضوء خبرتي كندا وسنغافورة.

كمف ثـ فعمي التعميـ الجامعي أال يقؼ عند مجرد نقؿ المعارؼ كتمقينيا لمطالب كانما
يتعدم ذلؾ لتعمـ الميارات الالزمة في الحياة ،فيك المدخؿ الحقيقي كالطريؽ األمثؿ لمكاجية
التحديات المترتبة عمي العكلمة كالثكرة المعمكماتية ،كالدخكؿ إلي عصر اإلنتاج كثيؼ
المعرفة ،كبالتالي نجد أف الشراكة بيف الجامعات مركز البحكث العممية ،كمؤسسات اإلنتاج
كالصناعة المستخدميف كالمستيمكيف لنتائج األبحاث العممية  ،لـ تعد مجرد خيار بؿ أصبحت
ضركرة حتمية تفرضيا طبيعة العصر كمتغيراتو.
كتطكير أم مؤسسة تربكية يعتمد عمي أساليب تعميمية جديدة تؤدم إلي تطكير
أساليب البحث العممي لدم الطالب في المستقبؿ كتسعي لتنمية الميارات األساسية مستيدفة
خدمة الحاجات االساسية لألفراد المتعمميف ،كيككف محكرىا أف يكتسب المتعمـ ميارات التعمـ
الذاتي ،كأف تككف لديو الدافعية لمتعمـ المستمر ،كسكؼ يزداد التأكيد عمي تحكيؿ االىتماـ مف
التعميـ إلي التعمـ ،كم ف تمقي المعمكمات إلي معالجتيا ،كىذا يتطمب اإلطالع عمي أحدث
التجارب كاألبحاث العممية (.رفعت عمر عزكز ،محمكد محمد أحمد.)38 ،3101 ،
فالتطكر االقتصادم كالتحكالت التي يشيدىا العالـ كالتحديات المتصمة بالتنمية في
مفيكميا الشامؿ ،كتنمية المكارد البشرية ،ككذلؾ التحكؿ نحك اقتصاد المعرفة ،كؿ ىذه
العكامؿ ساعدت عمي إدراؾ أىمية رأس الماؿ الفكرم كأحد أىـ المكارد االستراتيجية كاألصكؿ
غير المادية التي تييئ المؤسسات لتحقيؽ مميزات تنافسية مستدامة ،كبناء عمى ما سبؽ
تعد الجامعات أحد أىـ مؤسسات رأس الماؿ الفكرم كالمسئكلة عف إنتاج المعرفة عف طريؽ
البحث العممي ،كنقؿ المعرفة عف طريؽ أحد أىـ كظائؼ الجامعات كىك التدريس ،ثـ العمؿ
عمى نشرىا كتسكيقيا مف خالؿ الكظيفة الثالثة لمجامعة كالمتمثمة في خدمة المجتمع كتنمية
البيئة.
فاالقتصادات المتقدمة اليكـ أساسيا المعرفة ،كىي االقتصادات التي تمعب فييا نشكء
كاستثمار المعرفة دك ارن في خمؽ الثركة ،أم اقتصاد يحركو االنتاج كالتكزيع كاستخداـ المعرفة

كالمعمكماتية ،اقتصادات تتميز باالبتكار الذم يؤدم إلي إنتاجية أعمي كتطكر المعمكمات

كالمعرفة في كافة القطاعات.
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ككفقنا لد راسة أجرتيا منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم كالبنؾ الدكلي

تحتؿ سنغافكرة المرتبة األكلى في تعاكنيا في مجاؿ حماية الممكية الفكرية كالبحث العممي
بيف الجامعة كالصناعة ،يمكف أف يعزل نجاح سنغافكرة إلى عدة عكامؿ مف بينيا استخداميا
الطكيؿ األمد لمغة اإل نجميزية كمغة عمؿ ،مما سيؿ اعتماد الممارسات الجيدة كتبسيط
العمميات ،كيتـ ترؾ المعالجة الفعمية لنقؿ التكنكلكجيا لمجامعات.حيث

أنشأت جامعة

سنغافكرة الكطنية في عاـ  0883ما يسمي بمكتب العالقات الصناعية كالتكنكلكجية في حيف
أف نقؿ التكنكلكجيا مف خالؿ الترخيص ىك النيج األكثر مباشرة ،تستخدـ جامعة سنغافكرة
الكطنية مجمكعة متنكعة مف األساليب لنشر التقنيات التي لديو .ترسؿ التقنيات بشكؿ
انتقائي إلى الشركات لمتقييـ ككضعيا عمى "قاعدة بيانات عركض التكنكلكجيا" الخاصة بيا
فرصا لتقييـ التقنيات ،كاذا كانكا ميتميف باستغالؿ
عمى اإلنترنت ،كيتـ منح الشركات
ن
التكنكلكجيا  ،فيمكنيـ تقديـ خطة عمؿ لمتفاكض مع مكتب العالقات الصناعية كالتكنكلكجية،
غالبا إلى الحصكؿ عمى ترخيص حصرم  ،كلكف تمنح جامعة سنغافكرة
كتسعى الشركات
ن
الكطنية ىذا الترخيص بحكمة كفقط عندما تككف الشركات قادرة عمى أف تككف محددة في
مجاؿ االستخداـ كالتطبيؽ الجغرافي لمتكنكلكجيا ،كتـ تطكير ثقافة التفاعؿ مع الصناعة في
سنغافكرة مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة بما في ذلؾ التدريب الداخمي كالتعاكف البحثي
كالترخيص التكنكلكجي كالتعيينات المساعدة كمشاركة الصناعة في المجاف االستشارية
لألقساـ األ كاديمية بالجامعات ). (Risaburo Nezu, et.al,2005,23
كتعد كندا رائدة عمى مستكل العالـ في العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار  ،كىي معترؼ
ابتكار كتنافسية في العالـ .األكلى في منظمة التعاكف
نا
بيا ككاحدة مف أكثر االقتصاديات
االقتصادم كالتنمية مف حيث خريجي الجامعات أك الكميات بيف السكاف في سف العمؿ.
كاألكلي بيف ب مداف مجمكعة السبع ،في أداء البحث كالتطكير في قطاع التعميـ العالي ،يتكفر
الميندسيف المؤىميف مف القكل العاممة في كندا أكبر مف أم بمد آخر مف بمداف مجمكعة
السبع  9 44.3 ،مف العماؿ أكممكا التعميـ بعد الثانكم  -كىي أعمى نسبة مف جميع البمداف
األعضاء في منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم ،كالثانية بيف بمداف مجمكعة
السبع ،في جذب تمكيؿ رأس الماؿ االستثمارم ،كتكلد كندا أكثر مف  93مف المعرفة العالمية
عمى الرغـ مف أنيا تمثؿ  91.4فقط مف سكاف العالـ ،كأداء كندا قكم باستمرار في التدابير
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المتعمقة بجكدة التعميـ كتنظيـ السكؽ كالعكامؿ االجتماعية ،كتتمتع كندا بتاريخ طكيؿ مف
االستثمار في البحث كالتطكير كتمكيؿ برامج الشراكة األكاديمية ،كتنفيذ سياسات كلكائح
صديقة لالبتكار كتشجيع تقدـ القطاع الخاص في العمكـ كالتكنكلكجيا ،كؿ ىذا دليؿ عمى التزاـ
ابتكاريا لمعالـ.
كندا بالتسكيؽ كالبحث المكجو نحك الصناعة كأف تصبح شري نكا
ن
)(Government of Canada,2018
كبناء عمي ذلؾ ينبغي إعادة التفكير في بناء كتنظيـ الجامعات المصرية ،لكي تستطيع أف
تقكـ بدكرىا في دعـ مجتمع األعماؿ مف خالؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمؤسسات
اإلنتاج كالصناعة .

مظكلة البخح:
تحتؿ قضية التعميـ الجامعي في مصر أكلكية متقدمة في اىتمامات المجتمع كرغـ تعدد
القضايا ذات األكلكية لممجنمع المصرم ،إال أف قضية التعميـ بشقييا قبؿ الجامعي كالعالي
تمثؿ إحدم القضايا المحكرية كالمصيرية .فالتعميـ ىك أساس النيضة ،باعتباره إحدم
الدعا ئـ الرئيسية لمتنمية الشاممة بأبعادىا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية .لذا فإف التحدم
الرئيسي ىك مكاكبة المعايير الدكلية في التعميـ ،عمي نحك يتيح قد ارن متزايدان مف االندماج مع

العالـ الخارجي ،كعمي الرغـ مف تحقيؽ نجاح في البنية األساسية التعميمية ،كفي إتاحة
التعميـ لمجميع أال أنو ال يزاؿ نحتاج إلي قدر كبير مف التطكير كالتحديث الالزـ لمكصكؿ إلي
األفاؽ المرجكة مف الجكدة كالكفاءة حتي يحقؽ التعميـ أىدافو الرئيسية.
كنظ ارن لألىمية التي يحتميا التعميـ الجامعي فإنو مطمكب مف مؤسساتو االستفادة مف

التقدـ السريع في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات لتقديـ تعميـ يييئ الفرد كالمجتمع
لعصر يعتمد عمي العقؿ البشرم كااللكتركنيات الدقيقة كالحكاسيب أم مجتمع اقتصاد المعرفة
عصر يتطمب مف الفرد أف يككف دائـ التعمـ كالتدريب نظ ارن

لتجدد المعارؼ اإلنسانية

كالمعمكمات بشكؿ سريع ،فالطرؽ التقميدية لمتعميـ ،كالتي تعتمد عمي التمقيف كالحفظ
كالمكاجية المباشرة بيف المعمـ كالمتعمـ لـ تعد قادرة عمي مسايرة االتجاىات الحديثة في

التعميـ ،فالطالب محكر العممية التعميمية كلكنو يمعب دك ارن سمبيان مقتص ارن عمي تمقي األ كامر
كتنفيذىا بطريؽ آلية دكف تفكير أك مشاركة فعالة( .أحمد حممي محمد.)074 ،3103 ،
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فالتعميـ الجامعي في مصر يمر بأزمة حيث ظؿ يعامؿ عمي أنو مف الخدمات ،كلـ
ينظر إليو عمي أنو أ ساس االستثمار االقتصادم كاالجتماعي كالتنمية الشاممة ،كىذه النظرة
لمتعميـ عمي أنو أفضؿ استثمار كأساس التنمية الشاممة تتطمب مجمكعة مف المقكمات تتركز
في اآلتي:
 االستخداـ الفعاؿ لتكنكلكجيا المعمكمات لما ليا مف فكائد كبيرة في التعميـ عمي مستكمكؿ مف الطالب كالمعمـ كاإلدارة لمعممية التعميمية.
 ضركرة التكسع في نشر ثقافة التعميـ عف بعد لما لو مف فكائد كبيرة في التعمـ الذاتيكالمستمر بما يعني االستغالؿ الناجح ليذا النكع مف التعميـ.
 التكسع في مفيكـ الشراكة البحثية كمراكز األبحاث :يتـ مف خالليا إجراء عقكد شراكةفي مشاريع كأبحاث تطبيقية مشتركة بيف الطرفيف بيدؼ نقؿ المعرفة مف أقساـ كمعامؿ
كمختبرات الجامعات إلى التطبيؽ العممي في قطاع األعماؿ ليكاكب أحدث التقنيات بما
يؤدم إلي تككيف أجياؿ أكثر ميارة كاحترافيو لدعـ متطمبات اقتصاد المعرفة( .سكيمـ
جكدة.)37 ،3100 ،
كتكاجو المؤسسات التعميمية المصرية في الكقت الحالي بسبب عدـ تكافر المقكمات
السابقة الكثير مف التحديات كالمشكالت نتيجة التطكرات كالتغيرات البيئية السريعة،كترتب
عمي ىذا تغير سكؽ العمؿ المعاصر مف االعتماد عمي كثافة العمالة إلي االعتماد عمي كثافة
التكنكلكجيا كبالتالي المطالبة إلي عمالة تمتمؾ خبرة كتدريب يعتمد عمي المعرفة كاعماؿ العقؿ
بدال مف عمالة يعتمد تدريبيا عمي المحاكاة كالتقميد.
كمف ثـ يعتبر البحث العممي مف أىـ كسائؿ تحقيؽ التنمية الشاممة كالمستدامة كىك
دعامة رئيسية مف دعائـ تقدـ الدكؿ كرخائيا ،حيث أنو المسئكؿ األكؿ عف تحقيؽ التطكر
كالتقدـ فى كافة المجاالت كاألنشطة االقتصادية كاالجتماعية ،لذلؾ أصبحت قضية تطكير
البحث العممي ىى قضية أمف قكمي ،لما لو مف دكر فى صناعة الحاضر كضماف مستقبؿ
أكثر اشرقا لألجياؿ القادمة.
كتستيدؼ استراتيجية مصر فى العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار  ، 3121أف يككف
المجتمع المصرم بحمكؿ عاـ  3121مجتمعا مبدعا ،كمبتك ار  ،كمنتجا لمعمكـ كالتكنكلكجيا
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كالمعارؼ كيتميز بكجكد نظاـ متكامؿ يضمف القيمة التنمكية لالبتكار كالمعرفة ،كيربط
تطبيقات المعرفة كمخرجات االبتكار باألىداؼ كالتحديات الكطنية .كيتـ ذلؾ مف خالؿ العمؿ
عمى تحقيؽ األىداؼ التالية (:استراتيجية التنمية المستدامة رؤية  ،3121مكقع كزارة التعميـ
العالى كالبحث العممى).
 تييئة بيئة محفزة لتكطيف كانتاج المعرفة ،كالعمؿ عمى تعظيـ اإلنتاج المعرفي مف خالؿتييئة البيئة التشريعية ،كاالستثمارية كالتمكيمية كالبنية التحتية.
 تفعيؿ كتطكير نظاـ كطني متكامؿ لالبتكار ،كالعمؿ عمى رفع كفاءة إنتاج االبتكار مف خالؿتشجيع اإلنتاج اإلبداعي  ،كزيادة الركابط بيف االبتكار كاالحتياجات  ،كتطكير التعميـ
األساسي كالتعميـ العالي كالبحث كالتطكير.
 ربط تطبيقات المعرفة كمخرجات االبتكار باألكلكيات ،كالعمؿ عمى تحديد األكلكياتكالتحديات القطاعية ،ككيفية تحفيزىا مف خالؿ العمؿ عمى زيادة المنتج المعرفي لمقطاعات
ذات األكلكية  ،كاستيداؼ رفع المككف المحمي.
كالمعدؿ المتسارع لمتغير التكنكلكجي يعني أف التعميـ عميو أف ينقؿ بؤرة تركيزه إلي
تقديـ خريجيف لدييـ قدرات كاستعدادت لمتعمـ المستمر ،كبما يمكنيـ مف اكتساب الميارات
المرتبطة بالكظيفة الفنية في مكقع العمؿ ،كيتطمب ىذا التكجو إعادة النظر في البنية التحتية
لبرامج التعميـ ،بما يحقؽ تمكف خريج التعميـ كاستيعابو لألسس العممية كالفكرية التي ترتكز
عمييا ميارات العمؿ كسمككياتو. .
فبالرغـ مف الجيكد التي بذلت خالؿ السنكات األخيرة لتطكير الجامعات المصرية
كربطيما بالمجتمع كمشكالتو إال أنو مف المالحظ أف الجامعات لـ تتمكف مف تكثيؽ عالقتيا
بمؤسسات المجتمع بالصكرة المطمكبة ،كتكجيو اىتماماتيا البحثية إلى البحكث التطبيقية ذات
العائد االقتصادم كاالجتماعي المباشر ،كىذا ما تؤكده بعض الدراسات كمنيا دراسة رئاسة
الجميكرية :المجالس القكمية المتخصصة ،انفصاؿ التعميـ الجامعي عف شئكف الحياة
كاإلنتاج كخدمة المجتمع كمسايرة سكؽ العمؿ  ،كفصؿ التعميـ النظرم عف التطبيؽ مما عمؿ
عمي عزلة الجامعات المصرية عف الظركؼ المجتمعية المحيطة( .رئاسة الجميكرية:
المجالس القكمية المتخصصة.)3118/3117،
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كمػػػا أشػػػارت دراسػػػة الدىشػػػاف إلػػػي أف عمػػػى الػػػرغـ مػػػف العالقػػػة الثنائيػػػة المتبادلػػػة بػػػيف
البحػػػػػث العممػػػػػي الػػػػػذم يػػػػػتـ فػػػػػي الجامعػػػػػة كالصػػػػػناعة فػػػػػالتطكير الصػػػػػناعي ىػػػػػك مصػػػػػدر
لممكاضػػػػػػػػػػػػػيع التطبيقيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػتفيد منيػػػػػػػػػػػػػا الجامعػػػػػػػػػػػػػة ،كفػػػػػػػػػػػػػى نفػػػػػػػػػػػػػس
الكقػػػػت مػػػػف الممكػػػػف أف تسػػػػتفيد مػػػػف التجييػػػػزات المخبريػػػػة المكجػػػػكدة فػػػػي الجامعػػػػات ،إال
أف الكاقػػػع يشػػػير إلػػػى كجػػػكد بعػػػض الثغػػػرات فػػػي تمػػػؾ العالقػػػة كيتمثػػػؿ ذلػػػؾ فيمػػػا يمي(:جمػػػاؿ
عمي الدىشاف.)04 ، 3101 ،
 أف العالقة بيف الصناعة كالجامعات عالقة مؤقتة كمتذبذبة كيشكبيا كثير مف جكانبالخمؿ مثؿ عدـ الثقة كعدـ المعرفة باحتياجات اآلخر كعدـ المشاركة كعدـ المصارحة ككجكد
تكقعات غير كاقعية لدل الطرفيف.
 النظرة إلى الخبرة الصناعية بنظرة اقؿ مف الخبرة األكاديمية ،كقمة التعاكف مع المتميزيفمف الصناعييف في إعطاء المحاضرات في الجامعة كاإلشراؼ عمى األبحاث كالمشاريع كلك
بالتشارؾ.
 عمكمية التخصصات األكاديمية بالجامعة ،كعدـ كجكد تخصصات دقيقة في األقساـبالكميات كالجامعة ،مما يعيؽ استفادة الصناعة منيا ،كيقمؿ فرص العمؽ الالزـ لخدمة
االحتياجات البحثية الصناعية ،إضافة إلى صعكبة التطكير المستمر لممناىج كالمكضكعات
الدراسية بما يتناسب كاحتياجات رجاؿ الصناعة ،كعدـ إشراؾ رجاؿ الصناعة في بياف كجية
النظر التي تخدميا عند تصميـ أك تعديؿ تمؾ البرامج إال في حاالت فردية قميمة.
 ضعؼ التنسيؽ الستغالؿ المكارد المشتركة المتكافرة لدل الصناعة كالجامعة ،حيث تتكفرامكانات لدل الصناعة تحتاج إلييا الجامعة ،كما أف لدل الجامعة امكانات عديدة يمكف إف
تحتاجيا كتستفيد منيا الصناعة.
 تدنى مستكل اإلبداع فالبحكث العممية التي تقكـ بيا الجامعات لصالح قطاع الصناعاتكالتي يقكـ بإعدادىا أعضاء ىيئة التدريس في ىذه الجامعات ،محدكدة جدان  ،لدرجة أنيا
تصؿ إلى حد اليامشية بالنسبة لبعض الجامعات.

 ندرة كجكد استراتيجية لتسكيؽ البحث العممي في الجامعات ،فاغمب المؤسسات العمميةكالجامعات تفتقر إلى كجكد خطة تسكيقية كاضحة لتسكيؽ نتائج ما تجريو مف بحكث عممية
إلى الجيات يمكف اف تستفيد منيا.
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كما تعاني مصر مف االنفصاؿ بيف مخرجات التعميـ الجامعي كمتطمبات سكؽ العمؿ ،مما
كاف لو أكبر األثر عمي المجتمع المصرم مف اتجاىيف ميميف األكؿ ارتفاع البطالة لدم
خريجي التعميـ الجامعي في مصر بسبب ندرة امتالؾ الطالب الميارات التي يحتاجيا سكؽ
العمؿ ،كالثاني يتعمؽ بتدني اإلنتاجية بسبب ضعؼ قدرة القكم البشرية مف خريجي التعميـ
الجامعي عمي تحقيؽ األداء األمثؿ الذم يتطمبو سكؽ العمؿ ،حيث يشير تقرير التنمية
البشرية لمصر( )3101إلي أف أحد األسباب الميمة لفشؿ سكؽ العمؿ في استيعاب األعداد
المتزايدة مف خريجي الجامعات في مصر ىك اىتماـ السياسة التعميمية بتحقيؽ اليدؼ الذم
يرمي إلي زيادة عدد الطالب الذل يتخرجكف مف التعميـ عمي كافة المستكيات دكف التركيز
بدرجة كبيرة عمي الميارات التى يتعممكنيا فعالن ،أك عمي إدراؾ إلي أم مدل تككف ىذه
الميارات مفيدة لسكؽ العمؿ الخاص ،مما أدم إلي االىتماـ بالكـ عمي حساب الكيؼ ،مما

أثر في تدني نكعية التعميـ كعدـ مالءمتو لسكؽ العمؿ ،كعدـ قدرة النظاـ التعميمي عمي
تزكيد الطالب بالميارات كالتخصصات الالزمة الحتياجات سكؽ العمؿ( .معيد التخطيط
القكمي،3101،ص.)051
كترم دراسة البنؾ الدكلي أف ىناؾ أعداد كبيرة مف خريجي الجامعات المصرية كؿ عاـ
كيعجز العديد مف ىؤالء الخريجيف عف الحصكؿ عمي عمؿ في المجاالت التي درسكىا  ،ألف
أصحاب العمؿ يحتاجكف قكة عاممة مف أصحاب الميارات المينية كالمعرفة التي ال تتكافر في
الخريجيف

حيث يمتاز خريجي الجامعات بميارات غير مالئمة لمكظائؼ التي يتقدمكف

لشغميا(.البنؾ الدكلي.)3101 ،
كما رأت دراسة سعاد خميؿ إبراىيـ ( ) 3102أف ىناؾ عالقة ىزيمة أك معدكمة بيف
قطاع الصناعة كعالـ األعماؿ مف جية  ،كمؤسسات البحكث الجامعية كغير الجامعية مف
جية أخرم مع تركيز اىتماـ االساتذه عمي القياـ باألبحاث بيدؼ الحصكؿ عمي الترقيات
األكاديمية التي ال عالقة ليا بأسكاؽ العمؿ كالكاقع  ،كأننا بصكرة عامة نفتقر إلي سياسة
عممية كتكنكلكجية محددة المعالـ كاألىداؼ كالكسائؿ ،كليس لدينا أجيزة لمتنسيؽ بيف
الم ؤسسات كالمراكز البحثية ،كتكصي باالستفادة مف خبرات الدكلة المتقدمة مف خالؿ إقامة
شراكة ل ربط قطاعات اإلنتاج الصناعي بالمؤسسات البحثية كالجامعات المصرية.
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كما أف دراسة ىالة أحمد إبراىيـ( )3107أشارت إلي ضعؼ الترابط بيف الجامعة
كمؤسسات المجتمع اإلنتاجية كالخدمية ،كتدني المؤائمة بيف مخرجات التعميـ العالي
كاحتياجات التنمية ،كمف ىنا تحتـ ضركرة تفعيؿ الشراكة البحثية لمجامعات المصرية.
كاف االسػػػػتجابة لمتحػػػػكؿ إلػػػػى االقتصػػػػاد القػػػػائـ عمػػػػى المعرفػػػػة تتطمػػػػب أف يكػػػػكف
نظػػػػػػاـ التعمػػػػػػيـ المصػػػػػػرم مصػػػػػػد ارن لممسػػػػػػتكيات المرتفعػػػػػػة مػػػػػػف الميػػػػػػارات الالزمػػػػػػة لمقػػػػػػكل
العاممػػػة ،إضػػػافة إلػػػى تعزيػػػز مبػػػدأ الػػػتعمـ مػػػدل الحيػػػاة ،مػػػف خػػػالؿ تػػػكفير أنظمػػػة تعميميػػػة
كتدريبيػػػػػػة عاليػػػػػػة المسػػػػػػتكل ،تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى تكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات كاالتصػػػػػػاالت ،كأيضػػػػػػا
يتطمػػػػبً إعػػػػػادة النظػػػػػر فػػػػي المػػػػػكاد التعميميػػػػػة المختمفػػػػػة ،كمجػػػػاالت الدراسػػػػػة ،إلػػػػػى جانػػػػػب
مراجعػػػة المنػػػػاىج لغػػػرس ميػػػػارات حػػػؿ المشػػػػكالت كتطػػػكير التعمػػػػيـ الفنػػػى ،كتحقيػػػػؽ تكافػػػػؽ
أفضػػػػػػؿ بػػػػػػيف مخرجػػػػػػات المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة كمتطمبػػػػػػات سػػػػػػكؽ العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى كافػػػػػػة
المستكيات (.كزارة لتربية كالتعميـ.)6 ،3103 ،
كعمي الرغـ مف الجيكد التي تبذليا الدكلة متمثمة في كزارة التعميـ العالي في مصر في
تطكير نظاميا التربكم ،لمكاكبة التغيرات التكنكلكجية كالتقمبات االقتصادية في سكؽ العمؿ
كمكاجية تمؾ التغيرات بتغيير أنماط اإلنتاج كخطط كاستراتيجيات التسكيؽ ،كأساليب تكظيؼ
العمالة الجديد بمكاصفات محددة ،فإف المؤشرات العامة تشير إلي كجكد فجكة حقيقية بيف ما
ىك مكجكد كما ىك مرغكب مستقبالن .

لذا يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عمى االسؤاؿ الرئيسي التالي:

كيؼ يمكف تفعيؿ آليات الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع االعماؿ ؟
كيمكف صياغة ىذا السؤاؿ في األسئمة الفرعية التالية:
 -0ما البنية الفكرية لمشراكة البحثية في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر؟
 -3ما طبيعة كأشكاؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في دكلة كندا ؟
 -2ما طبيعة كأشكاؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في دكلة سنغافكرة ؟
 - -3ما أكجو الشبو كاالختالؼ بيف آليات الشراكة البحثية في كؿ مف كندا كسنغافكرة في
ضكء مفاىيـ العمكـ االجتماعية ؟
 -4ما معكقات تحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ؟
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 -5ما آليات تفعيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ المستخمصة
مف خبرتي دكلة كندا كسنغافكرة كبما يكاكب السياؽ الثقافي المصرم؟

أهداف البخح:
ييدؼ البحث الحالي إلي تحقيؽ ما يمي:
– 0إلقاء الضكء عمي مفيكـ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ كأىـ
مقكماتيا.
 -3دراسة خبرة كندا كدكلة متقمة في تحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع
األعماؿ.
 -2دراسة خب رة سنغافكرة كدكلة متقمة في تحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع
األعماؿ
 -3التعرؼ عمي معكقات تحقيؽ لشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ
مصر.
 -4التكصؿ إلي أىـ اآلليات لتفعيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ
المستخمصة مف خبرة كؿ مف دكلة كندا كسنغافكرة كبما يكاكب السياؽ الثقافي المصرم.

أهنية البخح:
 يعد مكضكع الشراكة البحثية مطمبان كطنيان بسبب أىميتو كدكره في تحقيؽ عممية التنميةاإلدارية كباعتباره القاطرة التي تجذب باقي أكجو التطكر كالتنمية في المجاالت األخرل.

 أثبتت تجػارب األمـ المتقدمة اقتصاديان كصناعيان أىمية تكظيؼ نتائػج البحث العممي فيالتنمية االقتصادية كاالجتماعية ،لذا فإف أىمية ىذه الدراسة تأتي مف أىمية بناء كتعزيز

عالقة شراكة فعالة بيف الجامعات كالقطاعات الصناعية كاإلنتاجية تؤتي ثمارىا لكال
الطرفيف ،كتحقؽ التقدـ كالنيكض االقتصادم لممجتمع.
 يساىـ ىذا البحث في تفسير العالقة بيف تحقيؽ الشراكة البحثية كدكىا في تحقيؽمقكمات االقتصاد المعرفي.
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 يمثؿ البحث الحالي استجابة متكاضعة قد تفيد كؿ مف كاضعي السياسات التعميميةكمتخذم الق اررات بشأف التعميـ العالي ،في التعرؼ مقكمات االنتقاؿ إلي تحقيؽ الشراكة
البحثية.
 حاجة الجامعات اليكـ إلى تنمية مصادر تمكيؿ أخرل كذلؾ في ظؿ محدكدية التمكيؿالحككمي ليذه الجامعات كعدـ كفايتو لتعزيز أدائيا األكاديمي كتطكير بنيتيا التحتية
كتفعيؿ نشاط البحث العممي.
 يمثؿ البحث الحالي استجابة متكاضعة قد تفيد المسئكليف في إيجاد حؿ لمشكمة البطالةالمنتشرة بيف خريجي الجامعات المصرية في ضكء احتياجات سكؽ العمؿ كمتطمباتو.

حدود البخح:
يقتصر البحث الحالي عمي الحدكد التالية:
 .1الحد المكضكعي :ييتـ البحث الحالي بالشراكة البحثية كدركىا في تحقيؽ كتمبية
مقكمات التنمية االقتصادية الذم يعتمد عمي اإلبداع كاالبتكار ،كسبؿ تطكير أداء
الجامعات بمصر مف خالؿ استخداـ صيغة الشراكة البحثية .
 .2الحد المكاني يتناكؿ البحث الحالي خبرة كؿ مف دكلة كندا كسنغافكرة فبما يتعمؽ
بالشراكة البحثية كدكره في تأىيؿ المخرجات التعميمية الداعمة في بناء اقتصاد المعرفة.
 .3تخير البحث الحالي دكلة كندا ألنيا تحتؿ القمة ضمف منظكمة الدكؿ الصناعية السبع
في نظـ الشراكة مع الصناعة كاألعماؿ ،حيث تقكـ بإسناد  %4مف عقكدىا لمجامعات
إلجراء بحكث أكاديمية كتطبيقية عمييا متكفمة بتمكيميا بما ال يزيد عف  %03مف كؿ
ميزانيات الب حكث الجامعية ،كتؤكد االحصاءات الدكلية المعتمدة أف كندا كانت عاـ
 3113تحتؿ المرتبة الحادية عشر دكليا في البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي،
كبحمكؿ عاـ  3101احتمت المرتبة الخامسة ،كتعد كندا ثامف أكبر اقتصاد في العالـ،
ىي إحدل أغنى دكؿ العالـ ،كعضك في منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية كمجمكعة
الثمانية .كتمر بنمك ىائؿ في التكنكلكجيا المتقدمة كصناعات الخدمات ،فاقتصادىا
يعتمد عمى المعرفة كما أنو يزداد تنكعا ،فيك لـ يعد يعتمد حصريا عمى المكارد الطبيعية
كلكف ينمك اقتصاد كندا مف خالؿ التجديد كالتكنكلكجيا.
)(Statistics Canada: Canada's national statistical agency,2011
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 .4كتخير البحث الحالي دكلة سنغافكرة ألنيا كضعت مشيد االبتكار عمى مستكل العالـ
كنظاـ بيئي مالئـ لريادة األعماؿ ،كتحتؿ سنغافكرة المرتبة األكلى في قائمة "أكثر المدف
ابتكار في منطقة آسيا كالمحيط اليادئ" ،كتفكقت سنغافكرة عمى غيرىا في المنطقة مف خالؿ
نا
أيضا في المرتبة السابعة
تكامميا العالمي كنظاميا الحككمي كالتنظيمي ،كصنفت سنغافكرة ن
مف بيف  032دكلة لالبتكار كفقنا لمؤشر االبتكار العالمي لعاـ  ، 3103كاحتمت المرتبة

الثامنة عالميان في معظـ الدكؿ المبتكرة في العالـ

بحمكؿ عاـ (Global .3104

)Innovation Index,2014

ميوج الدراسة:
يستخدـ البحث الحالي المنيج المقارف حيث يعد مف أكثر األساليب البحثية مالئمة
لمجاؿ الدراسة  ،كذلؾ مف منطمؽ أنو ييتـ بكصؼ ما ىك كائف كتفسيره كرصد الكاقع بقصد
تشخيصو ،كييتـ بكصؼ الظاىرة كصفان دقيقان ،كيعبر عنيا تعبي ارن كيفيان ككميان ،كتحديد العالقة
بيف عناصرىا ،أك بينيا كبيف الظكاىر األخرم بالتحميؿ كالتفسير كالمقارنة كالتقييـ ،كتحديد
العكامؿ المؤثرة فيو مف حيث طبيعتيا ،كمف ثـ جمع البيانات كالمعمكمات كاستخالص أىـ
النتائج كتفسيرىا ،لتحقيؽ أىداؼ البحث .كبيذا يسير البحث كفؽ المنيج المقارف تبعان
لمخطكات التالية:
-0

الخطكة األكلي  :البعد الكصفي كيشمؿ الظاىرة التعميمية في كضعيا المعيارم ،ثـ

كصؼ الظاىرة التعميمية في دكؿ البحث ،كرصد العالقة بينيا كبيف متغيرات البحث ،كتتمثؿ
في األسس النظرية كالفكرية لمشراكة البحثية في األدبيات التربكية المعاصرة(إطار نظرم)،
ككاقع الشراكة البحثية في كؿ مف كندا كسنغافكرة.
 -3الخطكة الثانية :البعد التحميمي كيتضمف ىذا البعد إظيار السياؽ المجتمعي لكؿ مف كندا
كسنغافكرة كالمسئكؿ عف الكضع الحالي لمظاىرة التعميمية.
 -2الخطكة الثالثة :البعد التفسيرم كيقصد بو يحديد أكجو الشبة كاالختالؼ لمظاىرة التعميمية
في دكؿ البحث كتفسيرىا في ضكء مفاىيـ العمكـ االجتماعية ذات العالقة بالظاىرة.
 -3الخطكة الرابعة :البعد التنبؤم كبتمثؿ ىذا البعد في الجانب النفعي االصالحي لمتربية
المقارنة كتتمثؿ ف ي كضع بعض المرتكزات كاإلجراءات المقترحة لتفعيؿ الشراكة البحثية في
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مصر في ضكء خبرة كؿ مف كندا كسنغافكرة (.شاكر محمد فتحي كىماـ بدراكم زيداف،
) 86-82 ،3112

مصطلخات البخح:
يركز البحث عمى المصطمحات التالية:

 الظراكة البخجيةResearch Partnership :
ىي عالقة بيف مؤسستيف تشتمؿ عمى العمؿ سكيان عف قرب مف أجؿ أىداؼ مشتركة أك

منافع متبادلة ،ك مقدـ خدمة تكنكلكجيا المعمكمات يجب أف تككف لديو شراكة مع العمؿ كمع
الجيات الخارجية الذيف يمثمكف أىمية في تكصيؿ خدمات تكنكلكجيا المعمكمات( مجمع المغة
العربية.)3113،
كتعرؼ عمي أنيا مجمكعة السياسات كالممارسات التي تحقؽ التبادؿ الفاعؿ كالكؼء
كالتعاكف في خمؽ المعرفة بني المنتجيف كالمستخدميف كيشترؾ فييا مف جانب منتجي المعرفة
العمماء كجميع األكاديميف كمف جانب المستفيديف متخذم القرار ،كالممارسيف ،كالمؤسسات
الصناعية كاإلنتاجية(Ajay Agrawal,Rebecca Henderson,2002,p.46) .
كيمكف تعريؼ الشراكة البحثية أيضا عمي أنيا نكع جديد مف التطكر في العالقة بيف
الجامعة كمنظمات األعماؿ يتطمب إجراء عقد شراكة في مشاريع كأبحاث تطبيقية مشتركة بيف
الطرفيف بيدؼ نقؿ المعرفة مف أقساـ كمعامؿ كمختبرات الجامعات إلي التطبيؽ العممي في
قطاع األعماؿ في ضكء إطار متكاز كمتعادؿ لخدمة الطرفيف(أحمد محمد إبراىيـ إياد0325،
ق.)365 ،
كيشير مفيكـ الشراكة البحثية إلي العالقات القائمة بيف الجامعات المصرية كالمؤسسات
االمختمفة بالمجتمع بإعتبار تمؾ الجامعات بيكت خبرة كمجتمع لممعرفة  ،ككمؤسسات معنية
بالبحث العممي عمي المستكم القكمي كالمحمي كذلؾ لتحقيؽ منافع كفكائد كأىداؼ مشتركة لكؿ
منيما بحيث تتفؽ فيما بينيا عمي تدعيـ المشركعات كالبرامج البحثية(ىالة أحمد إبراىيـ
محمد)370 ،3107 ،
كيقصد بيا في ىذا البحث :التفاعؿ المتبادؿ كتدفؽ األفكار بيف الجامعة كمؤسسة
تربكية كالقطاعات الصناعية كاإلنتاجية مف خالؿ مشركعات أبحاث مشتركة مع مختمؼ
األطراؼ خارج الجامعة ،كالتدريب كالتطكير لممكارد البشرية داخؿ كخارج الجامعة ،كتكفير
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برامج التعميـ المستمر طكؿ الحياة لمجتمع األعماؿ المحيط ،كالعمؿ مع الجيات الحككمية
كمتخذم الق اررات ،كالتطكير كالدعـ المستمر لمشركات الجديدة ،كالتكاصؿ المباشر مع المجتمع
كتكصيؿ البحكث إلييـ.
بمعني تنمية العالقة كاالتصاؿ كتطكيرىما ما بيف الجامعات كبيكت خبرة كمجتمع معرفة
كمجتمع األعماؿ في المجتمع كجيات مستفيدة مف البحكث كخريجي التعميـ العالي.

* مجتمع األعماؿ business community

كيقصد بمجتمع األعماؿ في ىذا البحث في ضكء الدراسة الحالية :األنشطة
التجارية كالصناعية التي تقكـ بيا منظمات المجتمع مف إنتاج أك بيع أك شراء السمع
كالخدمات ،كفي مقابؿ ىذا تحصؿ المنظمة عمي الربح لتعظيـ ثركة أصحابيا.

الدراسات السابقة:

تعددت البحكث كالدراسات المتعمقة بالشراكة البحثية عمي مستكم الدراسات األجنبية
كالعربية ،كفيما يمي عرض لبعض الدراسات التي تناكلت الشراكة البحثية ،كتـ عرضيا مف
األقدـ إلي األحدث عمي النحك التالي:

 -0دراسة )Mohammed Saad,Girma Zawdie and Chandra)2008
كعنكانيا ":استراتيجية الحمزكف الثالثي لمجامعات في البمداف النامية :الخبرات في ماليزيا
كالجزائر" كتناكلت ىذه الدراسة القضايا المتعمقة بتحكؿ السياسات في البمداف النامية بيدؼ
جعؿ الجامعات أكثر ارتباطا بالبيئة االجتماعية االقتصادية مف خالؿ تعزيز "ثقافة الحمزكف
الثالثي" كأساس مستداـ لالبتكار كالتقدـ التكنكلكجي ،استعرضت الدراسة األدلة التي تبيف
مدل إمكانية أف يؤدم نظاـ الحمزكف الثالثي لمعالقات بيف الجامعة كالصناعة كالحككمة إلى
تعزيز أىمية الجامعات لمبمداف النامية بكصفيا عكامؿ فاعمة في االبتكار كالتنمية المستدامة
كقد حددت الدراسة شركط مسبقة لمتنفيذ الناجح ليذا النمكذج :يجب تييئة الظركؼ الالزمة
لتنمية مجتمعات التعمـ ،التي تحتاج إلى أف تقكـ عمى أساس خمؽ المعرفة كتبادؿ المعارؼ
كنقميا ،كاعطاء المزيد مف السمطة إلى الجيات الفاعمة الرئيسية المعنية بتطكير العمـ
كالتكنكلكجيا مف أجؿ تيسير ظيكر نظاـ ابتكار مف القاعدة إلى القمة ،إقامة عالقات مستقرة
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كدائمة كثقة بيف الجيات الفاعمة الرئيسية (الجامعات كالحككمات كالصناعة) .كذلؾ بتطكير
ثقافة الشراكة كالتعاكف كازالة الحدكد الصارمة بيف المؤسسات.

 -3دراسة )Haydn Belfield (2012
كعنكانيا ":تفعيؿ الشراكات بيف الصناعة كالجامعة تعمؿ :درس مف التعاكف الناجح" ،كىدفت
ىذه الدراسة إلي التصدم لمتحدم المتمثؿ في سد الفجكة بيف الصناعة كالجامعة مف خالؿ
إبراز ما يجعؿ الجامعات جذابة كشركاء في الصناعة ،كجعميا مركز حيكم لممساىمة في
معالجة التحديات االجتماعية كدفع عجمة النمك االقتصادم ،كاعتمدت الدراسة عمي مجمكعة
متزايدة مف البحكث األكاديمية حكؿ حالة الصناعة – الجامعة كتكصي الدراسة أف يمعب
صانعي لسياسات التعميمية دكر ميـ لضماف كجكد بيئة مستقرة لمتمكيؿ كالتنظيـ مف أجؿ
تحقيؽ شراكات استراتيجية بيف الجامعات كمؤسسات الصناعية كاالنتاج طكيمة المدم مف
أجؿ تحقيؽ النمك

منح الجامعات المزيد مف االستقاللية لمعمؿ بفعالية إلقامة شراكات

ناجحة ،كمكافأة الجامعات النشيطة في مجاؿ الشراكة البحثية مع مؤسسات العمؿ  ،كأف
تنيج الحككمات برامج جديدة مقترحة تشجع عمي الشراكة البحثية بيف الجامعات كالصناعة
في جميع المجاالت.

 -2دراسة أمل سعيد حباكة ()2013

كعنكانيا":دراسة مقارنة لألداء البحثي في بعض الجامعات األجنبية كامكانية اإلفادة منيا في

مصر" ،كىدؼ البحث إلي التكصؿ إلي إجراءات مقترحة لتفعيؿ األداء البحثي بالجامعات
المصرية ،كاتبع في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ المنيج المقارف ،كتكصؿ البحث إلى إجراءات مقترحة
لتفعيؿ األداء البحثي بالجامعات المصرية مف أىميا تحقيؽ شراكة بحثية بيف الجامعة كقطاع
الصناعة كاالقتصاد ،كالجامعات األخرل ،كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:تقديـ االستشا ارت العممية
لمجالي االقتصاد كالمجتمع ،كعمؿ األبحاث المتميزة ،كتطبيقيا في الكاقع ،كمنح براءات
االختراع لقطاع االقتصاد ،كتعيد الشركات المبتدئة ،ىذا مع ضركرة كجكد كحدة لمبحث العممي
داخؿ الجامعة ،مسئكليتيا عقد االتفاقات مع قطاع الصناعة ،كتسكيؽ األبحاث ،ككتابة
العقكد.
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 -3دراسة )Dinah W. Tumuti& Peter M. Wanderi (2013
كعنكانيا ":ف كائد الشراكات بيف الجامعة كالصناعة :حالة جامعة كينياتا " ،كىدفت الدراسة
إلي تسميط الضكء عمى أىمية الشراكة بيف الجامعات كالصناعة بيف جامعة كينياتا بدكلة كينيا
لذلؾ بحثت ىذه الدراسة فكا ئد الشراكات بيف الجامعات كالصناعة في تعزيز النمك األكاديمي
كالتنمية المجتمعية مع التركيز بشكؿ خاص عمى جامعة كينياتا .كفي نياية المطاؼ ،خمصت
الدراسة إلى أنو في أعقاب التحديات االقتصادية المتزايدة بسبب العكلمة ،ىناؾ حاجة إلى
إقامة عالقات عمؿ بيف الجامعات كمؤسسات الصناعة مف أجؿ تحفيز النمك االقتصادم
كالتنمية في البالد .كما تكصي الدراسة كؿ مف الجامعة كالصناعة بالسعي إلى تعزيز ميارات
البحث العممي كضماف انتقاؿ سمس كفعاؿ لنتائج األبحاث بيف الجامعة كبيئات األعماؿ.

 -4دراسة )Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta(2013
كعنكانيا ":تطكير استراتيجيات الشراكة بيف الجامعة كالصناعة كالحككمة في أندكنيسيا"
كىدفت الدراسة إلي استعراض الكضع الحالي لمجامعات في أندكنيسيا مف حيث قدرتيا عمي
العمؿ في شراكة مع الصناعة كالحككمة ،كتقييـ ىذه الجامعات مف حيث إمكانيا المساىمة
في تحقيؽ الشراكة ا لفعالة ،كاعتمدت الدراسة عمي استعراض الكثائؽ الحككمية كالبيانات
المكجكدة داخؿ المديرية العامة لمتعميـ العالي كالمقابالت األكلية مع األفراد كالمناقشات مع
المجمكعات التي تمثؿ الخبراء مف الجامعة كالصناعة كالحككمة ،كتكصي الدراسة بما يمي :
أف تصبح الجامعات مؤسسا ت مستقمة قادرة عمي تطكير كتنفيذ مبادرات استراتيجية لمعمؿ
مع مؤسسات الصناعة كاتخاذ خطكات نحك خمؽ بيئة عمؿ متعددة التخصصات ،كأف تتمتع
الجامعات بمجمكعة كاسعة مف مكاتب الدعـ مثؿ مكتب دعـ العالقات بالشركات الصناعية،
كمكاتب دعـ إلدارة العقكد البحثية كغيرىا مف المشاريع ،كمكاتب دعـ تكفر الخبرة
المتخصصة لتقديـ المشكرة كالخدمات الكاقعية لألنشطة التجارية كحماية الممكية الفكرية .

 -5دراسة ميى عبد احلليه مرسى ذلنود ( )2014

كعنكانيا":متطمبات تفعيؿ الشراكة بيف الجامعات المصرية كمؤسسات العمؿ كاإلنتاج في ضكء

خبرات بعض الجامعات المعاصرة"  ،كىدفت الدراسة إلي الكقكؼ عمي طبيعة الشراكة،
كالكقكؼ عمي الكضع الراىف لمشراكة في كؿ مف انجمت ار كماليزيا كالتكصؿ إلى متطمبات
مقترحة لتفعيؿ الشراكة ،كاستخدمت المنيج المقارف ،كتكصي الدراسة بضركرة ربط المناىج
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الدراسية في الجامعة باحتياجات المجتمع ،التكسع في إقامة شراكة فاعمة بيف الجامعات
المصرية ك مؤسسات العمؿ المختمفة  ،تطكير قدرات الطالب كتشجيع اإلبداع لدييـ  ،تنشيط
الشراكة كاقامة عقكد تعاكف مع مؤسسات القطاع العاـ كالخاص لزيادة فرص التدريب
لمطالب.

 -6دراسة سامي مراد ()2016

كعنكانيا":سبؿ تفعيؿ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص كدكرىا في التنمية اإلدارية

بالمممكة العربية السعكدية" ،إف اليدؼ األساسي ليذه الدراسة ىك بحث السبؿ كالكسائؿ
المناسبة إلقامة كتأسيس عالقة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص مع التطبيؽ عمى قطاع
التعميـ العالي بالسعكدية ،كتحديد الدكر الذم يمكف أف تسيـ بو ىذه الشراكة في دعـ كتكفير
متطمبات النيكض بقطاع التعميـ العالي في الجامعات السعكدية ،التعرؼ عمى أبرز التحديات
أك المشاكؿ كالمعكقات التي تعكؽ إقامة شراكة فعالة بيف القطاع الخاص كالجامعات
الحككمية في المممكة العربية السعكدية ،عرض تجارب ناجحة لشراكات ناجحة بيف الجامعات
كالقطاع الخاص في بعض الدكؿ التي ليا السبؽ في ذلؾ لالستفادة منيا ،كاعتمدت الدراسة
عمي المنيج الكصفي التحميمي ،باإلضافة إلى المنيج االستقرائي ،كأىـ ما تكصمت إليو
الدراسة التكسع في فكرة الكراسي العممية في الجامعات لرجاؿ األعماؿ كالمؤسسات كفؽ
شركط محددة ،مع ضركرة اقتراح أساليب متنكعة لمشراكة الفعمية التي تستند إلى مبدأ تبادؿ
الفائدة ،كالتسكيؽ الفعاؿ لبرامج كخدمات الجامعات ،كاقامة حدائؽ البحكث كالتقنية كمراكز
االبتكار كالتميز لخمؽ مناخ مالئـ لمشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص.

 – 8دراسة )Guido Capaldo & Pierluigi Rippa ( 2016
كعنكانيا ":العكامؿ التي تؤثر عمى نشر كنجاح التفاعالت التعاكنية بيف الجامعة
كالصناعة"

كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ التي تؤثر عمى التفاعؿ بيف

الجامعات كالصناعة مف خالؿ التركيز عمى مبادرات الخدمات البحثية كأجرل الباحثكف دراسة
استكشافية تستند إلى دراسات حالة متعددة تشير إلى الخدمات البحثية التي شيدتيا جامعتاف
إيطاليتاف كبيرتاف كمؤسسات صغيرة كمتكسطة الحجـ تقع في نفس المنطقة ،كقدمت ىذه
الدراسة نظرة جديدة في تحميؿ العكامؿ التي تعزز العالقات بيف الجامعات كالصناعة مع
التركيز عمى التعاكف في مجاؿ الخدمات البحثية  ،كتضمنت العينة التي تـ تحميميا في
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الدراسة عشر حاالت تفاعؿ لممعرفة بيف الجامعات كالشركات في إيطاليا ،كفي ضكء نتائج
الدراسة تكصي الدراسة بأىمية تحميؿ االحتياجات فيما يتعمؽ باالبتكار التكنكلكجي الشامؿ
الذم يتصؿ بمختمؼ المجاالت اإلنتاجية في اإلقميـ ،عمى سبيؿ المثاؿ ،فيما يتعمؽ بالمناطؽ
الصناعية كالمراكز التكنكلكجية كخطط تنمية المناطؽ ،فضال عف االحتياجات ذات الصمة
بالمكارد البشرية مف حيث الخريجيف كما بعد الخريجيف ،كنشر نتائج البحكث داخؿ العالـ
الصناعي.

 - 9دراسة هالة أمحد إبراهيه ()2018
كعنكانيا":تفعيؿ دكر الشراكة البحثية في تحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات المصرية" كىدؼ
البحث إلي التعرؼ عمي دكر الشراكة البحثية في تحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات المصرية
كنماذج تطبيقيا في الجامعات العالمية ،كاستخدـ البحث المنيج الكصفي ،كتكصؿ إلي ضعؼ
الترابط بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع االنتاجية كالخدمية ،كتدني المؤائمة بيف مخرجات
التعميـ العالي كاحتياجات التنمية ،كمف ىنا تحتـ ضركرة تفعيؿ الشراكة البحثية لمجامعات
المصرية كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ بحكثيا كتسكيقيا كتشجيع الجامعات عمي إنشاء مراكز
استشارية داخؿ الجامعة لخدمة مؤسسات اإلنتاج بالمجتمع.
 -01دراسة جكد بف عمي القبارم()3107
كعنكانيا":الشراكة البحثية بيف الجامعات كالقطاع الخاص كفؽ مؤشرات مجتمع المعرفة:
تصكر مقترح ،:كىدفت الدراسة إلي إبراز كاقع الشراكة البحثية بيف الجامعات كفؽ مؤشرات
مجتمع المعرفة ،كالتعرؼ عمي تحدياتيا كتحديد متطباتيا ،كالتعرؼ عمي الخبرات كالنماذج
الدكلية في الشراكة البحثية  ،كضع تصكر مقترح لمشراكة البحثية بيف الجامعات كالقطاع
الخاص ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج الكصفي الكثائقي ،كتككف مجتمع
الدراس ة مف فئتيف :فئة األكاديمييف كفئة رجاؿ األعماؿ ،كاستخدمت أداتيف كىما االستبانة
لفئة ألكاديمييف  ،كالمقابمة لفئة رجاؿ األعماؿ ،كتكصمت الدراسة إلي غمكض المكائح
كالسياسات المدعمة لمشراكة البحثية مع القطاع الخاص ،كغياب الفكر االستثمارم لمبحكث
الجامعية ،كغياب تشريعات الممكية الفكرية تقمؿ مف الشراكة البحثية لمقطاع الخاص مع
الجامعات .كتكصي بأف تنشئ الشركات مراكز البحث كالتطكير الخاصة بيا داخؿ الحرـ
الجامعي.
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تعليل عاو علي الدراسات الشابكة:
مف خالؿ استقراء الدراسات السابقة يمكف الخركج ببعض المالحظات اآلتية:
 أشارت الدراسات المرتبطة بالشراكة البحثية بأىمية ىذا االمدخؿ لتحقيؽ النمك االقتصادمكالمزايا كالفكائد التي يمكف أف يحققيا كىي كثيرة كمتنكعة كمنيا:
 إحداث التحكالت كالتغيرات التعميمية المنشكدة
 تحسيف جكدة المخرجات التعميمية.
 االرتقاء بالقدرة عمي البحث كاالستقصاء كالحكار مع اآلخريف.
 زيادة الدافعية لمتعمـ كتدعيـ االبداع كاالبتكار.
كفي ضكء العرض السايؽ لمدراسات المتعمقة بالشراكة البحثية نستنتج أف:
 اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في عرض إطار نظرم عف الشراكةالبحثية مف حيث المفيكـ كالمراحؿ كاألشكاؿ كالتحديات كالمتطمبات.
 اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تطبيؽ المنيج المقارف لتسميطالضكء عمي بعض خبرات الدكؿ المتقدمة في تحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعة
كالصناعة كمنيا دراسة أمؿ سعيد حباكة( ،)3102كدراسة مني عبد الحميـ مرسي
محمكد(.)3103
 كاخت مفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنيا تحكؿ عمؿ دراسة مقارنةمف خالؿ تقديـ دراسة تحميمية تفسيرية لخبرة كؿ مف كندا كسنغافكرة في تحقيؽ الشراكة
البحثية لإلفادة منو في مصر ،في حيت أف معظـ الدراسات التـ عرضيا تركز عؿ كصؼ
الكاقع الفعمي لمشراكة البحثية.
 اختمفت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات التي تـ عرضيا في تركيز معظـ الدراسات عميالمنيج الكصفي كمنيج بحث في حبف الدراسة الحالية استخدمت المنج المقارف بخطكاتو
المعركفة كالتي ال تكتفي بالكصؼ بؿ تيتـ بعنصر التنبؤمف كضع بعض اآلليات الميمة
لتحقيؽ الشراكة البحثية.
 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تسميط الضكء عمي خبرة كؿ مف كنداكسنغافكرة كدكلتييف لدييما نظاـ تعميمي متميز.
كفي ضكء ما سبؽ استقادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بعض النكاحي:
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 تكسيع معرفة الباحث الفكرية لتحديد مزضزع الدراسة كصياغة مشكمة الدراسة. اإلطالع عمي بعض جكانب اإلطار النظرم المتصؿ باقتصاد المعرفة كالشراكة البحثية تأكيد أىمية الدراسة الحالية كتبربرىا. أسيمت الدراسات السابقة في تحديد أىداؼ الدراسة الحالية تكجيو الباحث إلي عديد مف مصادر المعمكمات المفيدة ذات العالقة بمشكمة الدراسة. اإلفادة مف التكصيات كالنتائج كالتي مف أىميا :ضركرة إقامة عالقات مستقرة كدائمة بيفالجامعات كالحككمة كالصناعة بتطكير ثقافة الشراكة كالتعاكف ،أىمية أف تسعي كؿ مف
الجامعة كالصناعة إلي تعزيز ميارات البحث العممي كضما انتقاؿ سمس كفعاؿ لنتائج
األب حاث بيف الجامعة كمجتمع األعماؿ ،كضركة أف تتمتع الجامعات بمجمكعة كاسعة مف
مكاتب الدعـ مثؿ مكتب دعـ تكفير الخبرة المتخصصة لتقديـ المشكرة.
كبعد أف تناكؿ الباحث المنيجية البحثية لمدراسة ،يتـ تناكؿ اإلطار النظرم عمى النحك التالي:
القسـ الثاني :اإلطار النظرم لمبحث
يتناكؿ اإلطار النظرم ست أقساـ ىي كالتالي:
القسـ األكؿ:الشراكة البحثية :مف حيث المفيكـ كالفكائد كاألشكاؿ كالتحديات كالمتطمبات
التربكية.
القسـ االثاني :خبرة دكلة كندا فيما يتعمؽ بالشراكة البحثية
القسـ الثالث  :خيرة دكلة سنغافكرة فيما يتعمؽ بالشراكة البحثية.
القسـ الرابع :الدراسة التحميمة التفسيرية لدكلتي المقارنة فيما يتعمؽ بالشراكة البحثية.
القسـ الخامس :معكقات تحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ.
القسـ السادس :المرتكزات األساسية كاآلليات لتفعيؿ الشراكة البحثية في مصر كالمستخمصة
مف خبرتي كندا كسنغافكرة كبما يكاكب السياؽ الثقافي المصرم.
كفيما يمي عرض تفصيمي لكؿ قسـ عمي حدة.

الكشه األول :الظراكة البخجية
إف بناء اقتصاد قائـ عمي المعرفة يحتاج بالضركرة إلي راس ماؿ فكرم متكافر لدم
القكم العاممة عالية التأىيؿ كالقادرة عمي االنخراط في المجاالت الصناعية كالتقنية المتقدمة
كتنميتيا ،كلكي يتحقؽ ذلؾ البد مف تفعيؿ أشكاؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات كالمؤسسات
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التعميمية كسكؽ العمؿ لحيكية كأىمية الدكر الذم تؤديو ىذه الشراكة في إعداد القكة العاممة
المؤىمة .كفيما يمي عرض لمفيكـ الشراكة البحثية كفكائدىا كأنكاعيا كأشكاليا:

 - 1مفووو الظراكة البخجية:
تعتبر الجامعات إحدل مظاىر التطكر كالحداثة كالمدنية التي تسعي إلييا المجتمعات
كتتباىى بيا زىكا كافتخا ارن ،كالدليؿ عمى ذلؾ أف المجتمعات تطالب بقكة كبإلحاح شديد

كبكسائؿ مختمفة إلنشاء جامعة أك فرع مف فركع إحدل الجامعات القائمة ،كأف
المجتمعات تنظر إلى الجامعات بأمؿ كبير باعتبارىا المؤسسات الكحيدة التي ستقكد

المجتمع إلى مرافئ التطكر كالتقدـ في المجاالت المعرفية كالثقافية كاالقتصادية.
كبدأت الشراكة كأحد المفاىيـ التربكية الشائعة في الظيكر منذ نياية الستينيات مف
القرف العشريف ،كذلؾ تحت تسميات عديدة كالتشارؾ ،التعاكف ،تبادؿ المصالح كصيغ جديدة
ألشكاؿ التعاكف كالتفاعؿ بيف مختمؼ المؤسسات عمى كافة المستكيات ،كذلؾ لتحقيؽ أفضؿ
استغالؿ لإلمكانات كالمكارد المتاحة ليذه المؤسسات ،بما يضمف تعظيـ الفكائد المشتركة لكؿ
منيا(.ماىر أحمد حسف .)341 ، 3106 ،
كقد تعددت تعريفات الش اركة كتنكعت باختالؼ الباحثيف كمجاؿ دراستيـ ،كمف أىـ
ىذه التعريفات ما يمي :
 عممية تندرج في إطار عالقة تنظيمية مؤسساتية تكاصمية كاضحة كمحددة تمكف األطراؼالمعنية مف التعاكف في مجاالت البحث كالتطكير كاقتصاديات المعرفة عف طريؽ مشاركة
الجامعات التي ليا تأثير مباشر في إجراء البحث مف الدعـ كالتنفيذ(.كامؿ مينا، 3115،
)28
 اتفاؽ بيف طرفيف أك أكثر عمي إقامة تعاكف فيما بينيما نتيجة لتحقيؽ الفائدة العامةكالتي يككف أساسيا المساكاة كاالحتراـ كالعطاء المتبادؿ الذم يعتمد عمي التكامؿ  ،حيث
يقكـ كؿ طرؼ بتقديـ إمكانات مادية كبشرية كفنية لتعظيـ عائد كتحقيؽ األىداؼ  ،ال
يسيطر فييا طرؼ عمي اآلخر مما يسيـ في تحديد األىداؼ كاالىتمامات كالمصالح
كالمسئكليات المشتركة(.راضي عبد المجيد طو.)010 ، 3103 ،
 كيشير مفيكـ الشراك ة البحثية إلي نكع جديد مف التطكر في العالقة بيف الجامعةكمؤسسات المجتمع  ،فنتيجة لمتغيرات السريعة في عالـ اليكـ أصبح ىناؾ تركيز أكبر عمي
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الكظائؼ كالمسئكليات كاألدكار التي يمكف أف تسيـ بيا الجامعة في خدمة التنمية
االقتصادية.

(Philip G. Altbach, Liz Reisberg, and Laura E.

)Rumbley,2009,154
 ترتيبات تعاقدية يتـ بمقتضاىا حشد المكارد كالمنافع كالمخاطر لكؿ مف الجية الحككميةكالشريؾ اآلخر ،مف أجؿ نحقيؽ كفاءة أعمي ،كتخصيص أقضؿ لراس الماؿ  ،كتحقيؽ التزاـ
أقضؿ لمقكاعد كالمكائح الحككمية(National Council for ppp(NCPP) .
كفي ضكء ما سبؽ مف تعريفات يتضح أف أم مؤسسة تعميمية تسعي لتحقيؽ أىدافيا
بدرجة عالية مف التنافسية كالتميز لمخرجاتيا ال غني ليا عف الشراكة البحثية كأداة ميمة
ألم سياسة تعميمية ناجحة تحقؽ مف خالليا الفعالية كالفكر االستراتيجي لمتعاكف كتبادؿ
ال معارؼ كالخبرات لتحفيز األفراد كالمؤسسات عمي حد سكاء عمي االبتكار كالتطكير الكيفي
ألدكات العمؿ.

 - 2فوائد الظراكة البخجية:
تحقؽ الشراكة البحثية العديد مف الفكائد لكؿ مف الجامعات كمجتمع األعماؿ ،كيمكف
تكضيحيا فيما يمي( ماىر أحمد حسف )342-343 ،3106 ،
أ-الفكائد التي تعكد عمي الجامعات:
 تكفير مصادر تمكيؿ جديدة تمكف الجامعات مف تطكير أدائيا كرفع كفاءتيا التعميمية مفخالؿ مساىمة مجتمع األعماؿ في تمكيؿ البحث العممي كتجييزاتو كاالنشاءات كغيرىا.
 تعزيز المركز التنافسي لمجامعات كتمكينيا مف مكاكبة لمتطكرات الحديثة في مختمؼالمجاالت.
 تكفير البنية التحتية كالتقنية المتطكرة لمجامعات ،بما يمكنيا مف تحسيف بيئتيا التعميمية. دمج الطالب في سكؽ العمؿ مف خالؿ إشراكيـ في خبرات تعميمية تعاكنية ،كتدريبيـ فيمؤسسات القطاع الخاص لتنمية مياراتيـ العممية كالتطبيقية.
 زيادة قدرة الجامعات عمي إنتاج المعرفة الجديدة كالتقنية المتطكرة كاإلفادة منيا في تطكيرالمجتمع.
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 يجمعيا عمي تكاصؿ حقيقي مع التنمية الحقيقية في المجتمع ،كذلؾ لمبحث عف حمكؿلممشكالت التي تكاجو المجتمع ،كما يساىـ في حؿ مشكمة تمكيؿ الجامعات كيزيد مف كفاءة
الجامعة ،كتقكـ بإبراز العمماء كالمبدعيف.
ب -الفكائد التي تعكد عمي مجتمع األعماؿ:
 تحسسيف كفاءة مجتمع األعماؿ كتطكير إنتاجيتو ،كتزكيده بما يحتاج إليو مف مكارد بشريةمؤىمة كمدربة ،كمعرفة عممية كتقنية كخبرات متميزة.
 الحصكؿ عمى االستشارات الفنية كالبحثية لمجامعات في معالجة مشكالت العمؿ كاإلنتاج،كزيادة المردكد المالي كاالقتصادم لمؤسسات مجتمع األعماؿ.
 تطكير قدرات العامميف بمجتمع األعماؿ كاكسابيـ الميارات العممية كالمعرفية المتجددة التيتمكنيـ مف مكاكبة التغيرات كالمستجدات في مجاؿ عمميـ.
 اإلفادة مف نتائج البحكث التطبيقية كالمعرفة الحديثة كالتكنكلكجيا المتطكرة المنتجةبالجامعات.
 -تقميؿ االعتماد عمى التقنية األجنبية المستكردة ،كاإلفادة مف خبرات الجامعات.

كلمشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ فكائد منيا ( :أحمد سامي المعمكرم،
)037 ، 3100

 -دعـ صناع القرار إذ تعد مف أبرز المصادر

لتقديـ الخدمات كاالستشارات لصناع

السياسات.
 مساىمة الشراكة البحثية في الكصكؿ بالجامعات إلي المعايير الدكلية لمجكدة كالتنافسيةبيف الجامعات الدكلية.
 الدفع نحك التقدـ التقني كتحقيؽ التنمية االقتصادية ،حيث جكانب التنمية يتـ الحصكؿعمييا مف مخزكف رأس الماؿ البشرم القائد إلي االختراعات كالتقنية الحديثة كتحسيف
اإلنتاج.
 االستفادة مف الدعـ المالي المقدـ لمجامعات مف مجتمع األعماؿ بما يكفر مصدر تمكيؿجيد لمجامعات كيجعميا ال تعتمد كثير عمي التمكيؿ الحككمي مما يساىـ في استقالؿ
الجامعات ماليا كاداريا.
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 استفادة الشركات مف الخبرات كاإلمكانات العممية كالككادر البشرية المتاحة في الجامعة،كالكصكؿ إلي المعارؼ كبراءات االختراع كالمعرفة الضمنية  ،كتكفير التدريب لممكظفيف
الحالييف أك في المستقبؿ مف خمؿ استغالؿ اإلمكانيات المادية لمجامعة كمرافقيا كمعداتيا.
3

 -مراحل الظراكة البخجية

تمر الشراكة البحثية بيف الجامعة كمجتمع األعماؿ بعدد مف المراحؿ كىي(:ىالة أحمد إبراىيـ
محمد) 381-378 ، 3107 ،
أ -كضع خطة استراتيجية لمشراكة
حيث يتـ في ىذه المرحمة تحديد أىـ األىداؼ االستراتيجية لبرنامج الشراكة ،كالخطكات
اإلجرائية الضركرية إلنجازىا  ،كتحديد المكارد المطمكبة لمبرنامج كمعايير التقكيـ كالقيكد
الخارجية.
ب -االستثمار في البرنامج
تتطمب الخطة االستراتيجية في المرحمة السابقة لتنفيذ البرنامج تكفير المكارد المالية الالزمة،
كالكقت الالزـ إلتماـ الشراكة ،باإلضافة إلي المكارد البشرية ممف لدييـ ميارات إدارة العالقات
بيف الشركاء ،كتدريب العامميف إلكسابيـ ثقافة االنفتاح عمي نقؿ المعمكمات لمزمالء كالتعرؼ
عمي فرص الشراكة المحتممة.
ج -تعزيز الثقافة التعاكنية
مف خالؿ تخصيص المكارد كتحديد االإلتزامات نحك المشركعات التعاكنية الخارجية ،كتعزيز
ثقافة التنسيؽ كالتعاكف في إيجاد لغة حكار مشتركة نحك أليات الشراكة ،كتحيد القيكد
كالتعقيدات كحميا لمبدء كمكاصمة الشراكة.
د -تسكيؽ البرانامج ألصحاب المصمحة
مف خالؿ تحديد المنظمة لمقيمة التي يمكف أف تقدميا لمشركاء ،باإلضافة إلي تكفير قنكات
االتصاؿ يمكف خالليا اإلعالف عف قدراتيا في تعزيز قدرات المنظمات الشريكة.
ق -قياس تقدـ الشراكة
البد مف تقييـ برنامج الشراكة بشكؿ مستمر مف خالؿ الشركاء كأصحاب المصمحة الرئيسييف
في المنظمة ،كاستخداـ النتائج لمتحسيف المستمر لمبرنامج.
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 - 4أطكال الظراكة بني اجلامعات ودلتنع األعنال:
تتعدد كتتنكع أشكاؿ الشراكة بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ ،كيمكف تكضيح ذلؾ فيما يمي:

أ  -مكاتب ىكل التكيولوجيا:
تسيـ مكاتب نقؿ التكنكلكجيا في تيسير كتسريع العالقة بيف المؤسسات الجامعية
كمؤسسات األعماؿ ،حيث تساعد مؤسسات األعماؿ عمي اإلطالع بشكؿ دائـ كمستمر عمي
أحدث االتجاىات التكنكلكجية لممحافظة عمي القدرة التنافسية ليذه المؤسسات ،كمف أشكاؿ
نقؿ التكنكلكجيا كالتعاكف بيف الجامعة كالمؤسسات اإلنتاجية ما يمي:
االستشارات :كيتـ ذلؾ باستفادة مؤسسات األعماؿ مف اإلمكانات العممية كالبحثية لمجامعات
في تمبية احتياجاتيا ،كتأخذ ىذه العالقة طابعيف ،احدىما الطابع الرسمي ،كذلؾ بتكقيع
مؤسسات االعماؿ عقكد استشارات مع الجامعات مقابؿ أجكر متفؽ عمييا كاآلخر الطابع غير
الرسمي،كالذم يتـ بصكرة فردية بيف الباحثيف بالجامعات كالشركات الصناعية.
التراخيص الجامعية :كىي نكع مف ضماف حقكؽ الممكية الفكرية عمي االكتشافات كالمعارؼ
التي طكرت داخؿ الجامعة ،كيتـ ذلؾ بمنح المؤسسات الصناعية تراخيص بحؽ استغالؿ
براءات االختراع
كالممكية الفكرية لألفكار المنتجة في الجامعات مقابؿ رسكـ لمترخيص أك نسبة مف المبيعات
بعد تحكيميا إلى منتجات جديدة.
 البحكث التعاقدية أك المدعكمة :كتتـ مف خالؿ قياـ القطاع الخاص بتمكيؿ بحكث عمميةلحؿ مشكالت محددة لصالحو أك لصالح المجتمع ،أك مف خالؿ تكقيع عقكد شراكة إلجراء
مشركعات كأبحاث تطبيقية مشتركة مع الجامعات لإلفادة مف المعرفة كالتكنكلكجيا المتطكرة
بيا ،كتطبيقيا عمميا في مؤسسات اإلنتاج ( .مصطفي أحمد عمي .)21-34 ،3106 ،

ب  -حاضيات األعنال التكيولوجية:
كىي تعد مف أىـ كأنجح اآلليات المستخدمة عالميا لدعـ البحث العممي التطبيقي كتنمية
المنشأت االقتصمادية الصغيرة المبنية عمى المعرفة كالتقنية ،كتبني أفكار كمشركعات
الباحثيف المتميزيف ،كتحكيميا مف مجرد نمكذج مخبرم إلى مشركعات ناجحة كمنتجات جديدة
مف خالؿ االعتماد عمى البنية األساسية لمجامعات مف خبرات فنية ،كتكنكلكجيا متطكرة،
كأساتذة كمعامؿ ككرش كأجيزة كمعدات (.ماىر أحمد حسف.)344 ،3106 ،
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كىي تعتبر بذلؾ نكعان مف الدمج بيف مفيكـ تشجيع نمك مشركعات األعماؿ الجديدة

كبيف مفيكـ تسكيؽ كنقؿ التكنكلكجيا ،كتعتبر الجامعات كالمؤسسات البحثية األخرم المطكر

الرئيسي لبرامج حاضنات األعماؿ التكنكلكجية ،فالحضانات تسيـ في تسكيؽ التكنكلكجيا
الجامعية مف خالؿ احتضاف كتشجيع الشركات الناشئة القائمة عمي التكنكلكجيا العالية ،بما
يحقؽ لمجامعة مشاركة فاعمة في خدمة أىداؼ التنمية المحمية كالكطنية( Rhonda G .
).Phillips,2002,300

ج  -حدائل العلوو والتتكيولوجيا :
كىي عبارة عف تجمعات عممية يديرىا أفراد متخصصكف بيدؼ زيادة مستكم رفاىية
المجتمع مف خالؿ تشجيع كتفعيؿ ثقافة اإلبداع كالتنافس بيف مختمؼ المؤسسات التي تعتمد
عمي المعرفة بفضؿ دكر ىذه الحدائؽ في ضبط تدفؽ المعرفة كالتكنكلكجيا بيف الجامعات
كمؤسسات اإلنتاج كالشركات كاألسكاؽ كتيسير تطكر الشركات مف خالؿ عممية االحتضاف
كتقديـ مختمؼ أنكاع الخدمات) .حمزة عبد اهلل العقيؿ.)438 ، 3103 ،
كبذلؾ يتعدم عمؿ حائؽ العمكـ كالتكنكلكجيا نطاؽ الدعـ إلي تشجيع كتيسير كصكؿ
الشركات كالقطاعات الصناعية كالتجارية التي تعتمد عمي اإلبداع كالمعرفة إلي مجمكعة مف
العكامؿ اليامة كمنيا البحث كالتطكير كرأس الماؿ البشرم ،كالبنية التحتية لالبتكار ،كرأس
الماؿ المغامر ،كرأس الماؿ التكنكلكجي  ،كرأس الماؿ االجتماعي ،حيث ترتبط ىذه العكامؿ
بالقدرة عمي التكيؼ مع التغيرات التكنكلكجيةكاالقتصادية كاالجتماعية في السكؽ ،كمف ثـ
اعتمدت حدائؽ العمكـ كالتكنكلكجيا عمي أسس كدعائـ جديدة تيسر العالقات التفاعمية بيف
الجامعات كالصناعة كالحككمة (.مصطفي أحمد عمي .) 24 ، 3106 ،

د  -جتنعات البخح الكجيف :
كىي مكاقع تستند إلي البحث كالتطكير كمصدر لالبتكار كالميزة التنافسية ،كتختمؼ تجمعات
البحث الكثيفة عف التجمعات التقميدية حيث أنيا تتسـ بمجمكعة مف السمات كالخصائص
كىي كما يمي :قاعدة عممية قكية ،ثقافة ريادة األعماؿ ،جذب الطالب كاألفراد المكىكبيف ،قكم
عاممة ماىرة ،تكافر التمكيؿ كخاصة رأس الماؿ االستثمارم كاألصمي ،تقديـ الخدمات ذات
القيمة المضافة الداعمة لألعماؿ ،مكقع جيد مف مراكز بحكث الشركات الكبرم ،تكفير إطار
عمؿ لمتعاكف الدكلي ،شبكات رسمية كغير رسمية فعالة تسمح بالتفاعؿ كتبادؿ األفكار بيف
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مؤسسات المعرفة( الحككمة ،كالمؤسسات الصناعية ،كمؤسسات البحث العممي.
).(Christian Saublens,2008,27-28

 - 5دور اجلامعة واحلكومة يف تعزيز الظراكة البخجية
تقكـ الجامعة كالحككمة بدكر فعاؿ في تحقيؽ الشراكة البحثية ،كيتمثؿ دكر الجامعة في
الشراكة مع مجتمع األعماؿ مف خالؿ القياـ بالنشاطات التالية (:أحمد محمكد الخطيب،
.)474 ،3112
 المشاركة المثمرة كالفاعمة في التطكير كاالبتكار كخمؽ الخبرة كالتقنية كتطكيرىا كالمساعةفي تطكيعيا.
 إجراء البحكث المتعمقة بحقؿ العمؿ لممساعدة في حؿ المشكالت اإلنتاجية التي تكاجومجتمع األعماؿ ( الصناعي كاالنتاجي كالخدمي).
 تقديـ االستشارات الفنية لمؤسسات المجتمع العامة كالخاصة كمعالجة مشكالتيا في حؽاإلنتاج.
عددا مف األدكار الميمة في تطكير الشراكات
كيمكف لمككاالت الحككمية أف تمعب ن

ميما في تكفير المكارد لمساعدة
االستراتيجية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ ،كما تمعب نا
دكر ن
الجامعات عمى تطكير القدرات كالكفاءات عمى مستكل المؤسسات لالستجابة كالمشاركة.
لمككاالت كالبرامج الحككمية القدرة عمى( Tomas Coates Ulrichse,2014,1-4 ):
 تزكيد الجامعات بالمكارد األساسية لتطكير القدرات كالكفاءات الالزمة لالستجابة لمشراكاتاالستراتيجية الناشئة كدعميا
 تكفير دكر الكساطة لممساعدة في تحديد الخبرة كمراكز التميز داخؿ قاعدة البحث. خمؽ فرص التمكيؿ المدفكعة بالتحدم كاالستفادة مف المشاريع أك البنية التحتيةالمشتركة .يمكف أف يسمح ذلؾ لمشركاء بزيادة فعالية استثمارات بعضيـ البعض.
 التأثير عمى الحكافز عمى مستكل النظاـ لتشجيع السمكؾ األكاديمي مف أجؿ االنخراط معالصناعة
 تقميؿ تعقيد برامج التمكيؿ كالتفكير بشكؿ استراتيجي حكؿ كيفية تكامؿ برامج التمكيؿ معتطكر التقنيات
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 العمؿ عمي إيجاد نظاـ لمحكافز يشجع األكاديمييف لمعمؿ بالعمـ كنتائج األبحاث. التعاكف بيف البرامج عمي المستكم المحمي كالقكمي كالعالمي مما يكفر بيئة داعمةلمشركات االستراتيجية.

 - 6حتديات الظراكة البخجية
مف أىـ التحديات التي تحكؿ دكف التعاكف بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ ما يمي :
)(Tim Wilson DL,2012,28
 احتياجات مجتمع األعماؿ ال تتماشى مع رسالة الجامعة كاستراتيجيتياقمة تطابؽ النطاؽ الزمني كالقدرة ؛ لقد التزمت الجامعة بالفعؿ بمكاردىا كليس لدييا القدرةالمتاحة لمكفاء بالمقياس الزمني الذم يحتاجو مجتمع األعماؿ لمحصكؿ عمي النتائج.
-

قمة تطابؽ القدرة ؛ ال تممؾ الجامعة مجمكعة الميارات أك التسييالت لتمبية احتياجات

مجتمع األعماؿ البحثية.
مطمكبا  ،ال تفي دكرة العطاء بالمقياس
 الدكرة البيركقراطية :عندما يككف التمكيؿ الخارجين
الزمني الذم يحتاج إليو مجتمع األعماؿ.
 القيكد المالية:ال تستطيع الجامعة تقديـ الخدمة المطمكبة بالسعر الذم ترغب الشركة فيدفعو .كىذا كاضح بشكؿ خاص في سياؽ تقدير التكاليؼ االقتصادية بالكامؿ في مجاؿ
التعاكف البحثي حيث تستحؽ مدخالت العمؿ في البحث لمتقييـ.
 االستدامة :االستثمار الذم تتطمبو الجامعة لتكفير الخدمة يتطمب فترة زمنية طكيمة. قمة التطابؽ في التكقعات كاألىداؼ:ال يتـ التعرؼ عمى تكقعات نتائج التعاكف بشكؿ متبادؿ ندرة االتفاؽ عمى مستقبؿ الممكية الفكرية التي قد تنشأ .عمى الرغـ مف التقدـ الكبير الذمتـ إحرازه في ىذا المجاؿ منذ نشر اتفاقيات المبرت لمممكية الفكرية ،إال أنو ال يزاؿ يتـ اإلبالغ
عنو كمسألة ىامة في بعض المفاكضات.
 تبايف كجيات النظر حكؿ إدارة التعكيضات كالخصكـ بيف الشركاء المحتمميف ؛ ينظر إليياعمى أنيا مشكمة متزايدة

 - 7متطلبات الظراكة البخجية
ىناؾ بعض المتطمبات لتحقيؽ الشراكة البحثيةبيف الجامعات كمجتمع األعماؿ كمف أبرز ىذه
المتطمبات( جكد بف عمي القبارم)24-23 ،3107 ،
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 إيجاد سياسات لمشراكة البحثيةمف خالؿ إيجاد جية تعني بكضع السياسات كاآلليات الخاصة بدكر كؿ مف الجامعات
كمجتمع األعماؿ في تعزيز الشراكة كمجاالتيا ،كيمكف أف يطمؽ عمييا مجمس أك مكتب أك
إدارة الشراكة كتككف بمثابة المرجعية المعتمدة في المجاؿ ،بحيث ترجع إلييا جميع الجيات
المعنية بالبحث العممي ،كتضـ ممثمي مف كافة المؤسسات في المجتمع ذات الصمة بالبحث
العممي كالعكدة إلييا عند حكث أم مشكمة.
 التحكيـ في خالفات الشراكة البحثيةنظ ارن لككف الشراكة بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ تدكر في محكر العالقات النفعية المتبادلة

بيف الطرفيف ،كقد يشكب العالقة عدد مف الخالفات كتضارب المصالح كاآلراء مما قد يؤدم

إلي إحجاـ أحد الطرفيف أك كالىما عند االستمرار في الشراكة البحثية سكاء عمي مستكم
اإلنفاؽ أك الممكية الفكرية لنتائج البحث أك آلية النشر العممي مما يتحتـ عمي ذلؾ إيجاد
جية محكمة يرتضييا الطرفيف.
كمف خالؿ العرض السابؽ يتضح أف نجاح كفعالية مؤسسات البحث العممي -متمثمة
في الجامعات– في تحقيؽ أىداف يا يعتمد عمي قكة العالقة بينيا كبيف مؤسسات اإلنتاج
كتتزايد كفاءة كجكدة ىذه العالقة بالتفاعؿ كالتكامؿ كالتنسيؽ بيف الطرفيف في ممارسة
األنشطة كالمياـ المعنية ،كخاصة أنشطة البحث العممي كتكفير احتياجاتو كتمبية احتياجات
قطاعات اإلنتاج مف األبحاث العممية المتميزة التي تسيـ في تحسيف جكدة اإلنتاج كرفع
مستكاه ،كاذا ما تكافرت عالقة متكافئة قكية بينيما سكؼ يتـ تحقيؽ الفائدة المرجكة لمطرفيف،
كمف ثـ نجاح تمؾ المؤسسات البحثية كاإلنتاجية في القياـ بدكرىا كاإلسياـ في تنمية كتطكير
المجتمع.
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الكشه الجاىي :خربة دولة كيدا فينا يتعلل بالظراكة البخجية:
أوال :املباردات الكيدية لتوثيل العالقة بني اجلامعة ودلتنع األعنال
أ  -االىتكال إىل اقتصاد املعرفة يف كيدا
كندا أمة مف المبدعيف ،لقد بنت حياتيا كمجتمعيا عمى أساس المعرفة كاالكتشاؼ،ال
يكتفي بالبقاء عمى ىذا األساس ،فقد استخدمتيا كنقطة انطالؽ إلنشاء تكنكلكجيات رائعة
كمؤسسات رؤية كدكلة مزدىرة ،يعتمد نجاحيا عمى مساىمات ميمة مف العديد مف األجزاء
المختمفة لالقتصاد كالمجتمع الكندم ،بما في ذلؾ الشركات كالمنظمات غير اليادفة لمربح
جيدا كحمت في المرتبة
أداء ن
كالحككمات كجامعات األبحاث ،كفقنا لممعايير الدكلية  ،حققت كندا ن
ابتكار في العالـ
نا
 00ك  03في الترتيبيف الرئيسييف ألكثر الدكؿ
)(Feridun Hamdullahpur, Suzanne Corbeil,July 2015,2
كبصفتيا الدكلة األكثر ابتكا ار في العالـ ،بحمكؿ عاـ  3121ستككف كندا مكطنا لػ:
)(Feridun Hamdullahpur, Suzanne Corbeil,July 2015,3
• مشاريع جديدة سريعة النمك كشركات كندية مبتكرة عمى نحك متزايد مجيزة لممنافسة عمى
الصعيد العالمي كخمؽ المزيد مف فرص العمؿ عالية الجكدة
• قكة عاممة متعممة تعميمان كذات إنتاجية متزايدة كقادرة عمى تنظيـ المشاريع كقادرة عمى
التكيؼ كتستقطب استثمارات مف أفضؿ الشركات الكندية كالدكلية

• بيئة بحث نابضة بالحياة تحتفؿ كتستثمر في جميع أشكاؿ البحكث بما في ذلؾ البحكث
التي تحركيا االكتشافات
• قطاع حككمي يبتكر بالشراكة مع القطاع األكاديمي لتحديد كاعتماد أفضؿ الممارسات التي
تزيد مف الكفاءة كتمبية احتياجات الكندييف بشكؿ أفضؿ
• قطاع اجتماعي مبدع كمثير يعمؿ بالشراكة مع األكساط األكاديمية كالصناعية لخمؽ ثقافة
ريادة اجتماعية ،يتـ رعايتيا جزئيان في حرـ جامعتنا

• المؤسسات التعميمية التي تقدـ برامج ذات مستكل عالمي لتمبية االحتياجات المتنكعة
كالمتطكرة لطالب كندا كاالقتصاد كالمجتمع.
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ابتكار في العالـ بحمكؿ عاـ  ،3121ستتخذ الجامعات البحثية
نا
كلجعؿ كندا الدكلة األكثر
في كندا إجراءات في أربعة مجاالت رئيسية(Feridun Hamdullahpur, Suzanne :
)Corbeil,July 2015,6-7
 -0تطكير القكل العاممة األكثر مكىبة كابتكارية كقابمة لمتكيؼ.
 -3شحذ تركيزنا عمى التميز البحثي .
 -2االستفادة مف المعرفة كالعمكـ مف خالؿ الشراكات .
 -3تعزيز ثقافة االبتكار كريادة األعماؿ في كندا .كذلؾ مف خالؿ التركيز عمي
 بناء نظاـ شامؿ لمتدريب ،كرفع مستكل الميارات كفرص التعمـ مدل الحياة لضماف قدرةالقكل العاممة في كندا عمى التكيؼ كاستغالؿ التكنكلكجيات التخريبية كالفرص الناشئة بسرعة
 تحسيف معمكمات سكؽ العمؿ ،حتى يتمكف الطالب كأكلياء األمكر كالمكظفكف كأرباب العمؿمف اتخاذ ق اررات أكثر استنارة بشأف التعميـ كالميارات كالتكظيؼ كالتدريب كالميف
 ضماف االنتقاؿ السمس إلى مكاف العمؿ الكندم كالمجتمع الكندم لمباحثيف الدكلييف رفيعيالمستكل كطالب الدراسات العميا مف خالؿ تكفير بيئة ترحيب كسياسات ىجرة سريعة
االستجابة كحكاجز أقؿ ،مثؿ قيكد التأشيرات.

ب -

الروابط بني اجلامعة والصياعة
يكجد في كندا عدد مف البرامج الممكلة مف الحككمة الفيدرالية كالتي تيدؼ إلى تطكير

شراكات جديدة بيف األكساط األكاديمية كالصناعة  ،كتعزيز الركابط القائمة بيف الجامعات
كالصناعة  ،كتكثيؼ تدفقات المعرفة كنقؿ التكنكلكجيا .مجالس منح كندا :المجمس الكطني
لمعمكـ كاليندسة( ، )NSERCكمجمس بحكث العمكـ االجتماعية كاإلنسانية ()SHHRC
كالمعاىد الكندية ألبحاث الصحة ( ، )CIHRإلى جانب المؤسسة الكندية لالبتكار ( ،)CFIكؿ
منيا لديو آليات لتشجيع المعرفة ك نقؿ التكنكلكجيا ،كعمى سبيؿ المثاؿ ،تحدد استراتيجية
المجمس الكطني لمعمكـ كاليندسة لمشراكات كاالبتكار استراتيجية مبادرات لبناء عالقات
مستدامة ،كتبسيط الكصكؿ المؤسسات الصناعية إلى األبحاث التي يرعاىا المجمس الكطني
لمعمكـ كاليندسة ،كتسييؿ تنمية رأس الماؿ البشرم ،كالتصدم لتحديات االبتكار الكطنية
كتشمؿ مجمكعة مف برامج الشراكة المستيدفة المصممة لمساعدة الشركات في العثكر عمى
أشخاص مؤىميف تأىيال عاليا ،كالتقدـ في البحث كالتطكير ،كبناء عالقات مع العمماء
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كالميندسيف في الجامعات كالكميات في جميع أنحاء البالد .كيسعى برنامج كراسي البحكث
الصناعية إلى تكثيؼ التفكؽ األكاديمي ،كتعزيز التعاكف بيف الجامعات كالصناعة كزيادة نقؿ
المعرفة بيف األكساط األكاديمية كالقطاع الخاص ،كالمساعدة في بناء كتمة حرجة في مجاالت
البحكث التي لـ يتـ تطكيرىا بعد في الجامعات الكندية كلكف يكجد ليا حاجة صناعية ميمة.
كما يكفر بيئة تدريب معززة لطالب الدراسات العميا كالزمالء بعد الدكتكراه مف خالؿ تعريضيـ
لمتحديات البحثية الفريدة لمصناعة كفرصة لمتفاعالت المستمرة المستمرة مع الشركاء
)(Allison Bramwell, et.al,,2015,26-27

الصناعييف.

كتمكؿ برامج تسكيؽ أبحاث المعاىد الكندية ألبحاث الصحة المبادرات التي تيدؼ إلى
دعـ إنشاء معارؼ كممارسات كمنتجات كخدمات جديدة في العمكـ الصحية كتسييؿ مشاريع
تسكيؽ األبحاث ،مثؿ المشاريع األساسية ،كالتي تشجع التعاكف بيف األكساط األكاديمية
كالصناعة في تعزيز كدعـ النقؿ التجارم لممعرفة كالتكنكلكجيا الناتجة عف البحكث الصحية
كيعد برنامج مراكز التميز لمتسكيؽ كالبحث أحد مبادرات شبكة مراكز التميز الكندية التي
تيدؼ إلى تعزيز الركابط بيف الجامعات كالصناعة في المجاالت ذات األىمية االستراتيجية
الكطنية مف خالؿ المساعدة في سد الفجكة بيف االبتكار كالتسكيؽ ،كيدعـ ىذا البرنامج
مصاريؼ التشغيؿ كاألنشطة التجارية لمراكز البحكث في المجاالت األربعة الرئيسية لمبيئة
المكارد الطبيعية كالطاقة ،كعمكـ الصحة كالحياة ،كتكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات،كتقكـ
المؤسسات كالحككمية كغير الحككمية في كندامزيج مف السياسات كاألدكات لدعـ الركابط بيف
الجامعات كالصناعة كمنيا  :المنح البحثية لممرافؽ البحثية المتخصصة مع كصالت إلى
األعماؿ التجارية ،المنظمات الكسيطة أك ككاالت اإلرشاد الصناعي لربط باحثي الجامعات
كالشركات كخاصة الشركات الصغيرة التي تكاجو صعكبة في الكصكؿ إلى البحكث كاستخداميا
كالتحالفات بيف إدارات البحكث الجامعية كالشركات التي تستخدـ ىيئات إقميمية أك كطنية
ككسيط  ،حاضنات التمكيؿ التي تقدـ التمكيؿ التكميمي لمبحكث التكميمية عمى أساس عقكد
استشارية،البنية التحتية المتاخمة لمجامعات الجتذاب الشركات ،كدعـ تدريب العماؿ
الصناعييف

كتقديـ

الحكافز

الضريبية

لمشركات

)et.al,,2015,26-28
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ج  -أليات الظراكة وتفعيل الروابط بني اجلامعات ودلتنع األعنال يف
 -0مراكز التميز في كندا
في كندا  ،تـ إنشاء برنامج شبكات مراكز التميز في عاـ  0878كتكسعت بشكؿ كبير في
عاـ  ، 3116كيركز ىذا البرنامج بشدة عمى تعزيز ركابط التعاكف بيف الجامعات كالمؤسسات
اإلنتاجية في مجاؿ العمكـ الطبيعية كاليندسة كالعمكـ االجتماعية كالعمكـ الصحية ،كمنذ
إنشائيا استثمرت حكالي  0.7مميار دكالر في البحث كالتسكيؽ كترجمة المعرفة .جمعت ىذه
االستثمارات  0.0مميار دكالر مف المساىمات المقدمة مف الصناعة كالشركاء اآلخريف ،
كساعدت في إنشاء أكثر مف  011شركة منفصمة(Jose Gwmon,2013,2) .
كيتمثؿ اليدؼ الرئيسي ليذه المراكز فيما بمي)(Janet E. Halliwell, 2013 ,15
 تدعيـ البحكث التنافسية الدكلية كالرائدة في التخصصات المتعددة في المجاالت الحرجةلمتنمية االقتصادية كاالجتماعية الكندية.
 تطكير القدرات البحثية عمي مستكم عالمي في المجاالت األساسية إلنتاجية كندا كالنمكاالقتصادم.
 إنشاء شركات كطنية كدكلية تجمع بيف الجامعات كالمؤسسات اإلنتاجية إليجاد حمكؿمبتكرة كمتعددة األكجو لمتحديات الكندية المعقدة.
 تسريع تبادؿ نتائج البحكث العممية كاستخدـ المعرفة مف قبؿ المؤسسات الصناعية داخؿكندا لتحقيؽ فكائد اجتماعية كاقتصادية.
 زيادة ظيكر كندا الدكلي كسمعتيا كشركة رائدة مف خالؿ جذب التعاكف الدكلي كتطكيرالشراكات مع المنظمات الدكلية.
كمف مراكز التميز التي أنشئت في كندا

( Canada Networks of Centres of

)Excellence in Research
 مركز جامعة أكنتاريك لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتكمف األىداؼ التي مف أجميا أقيـ ىذا المركز ىك تحكيؿ نتائج البحكث العممية كالتكنكلكجية
إلي التطبيؽ العممي في المؤسسات الصناعية كاإلنتاجية كذلؾ مف خالؿ الشراكة كالتعاكف
بيف جامعة أنتاريك كالمؤسسات الكطنية لمكصكؿ إلي أفضؿ االبتكارات كاإلبداعات في مجاؿ
المعمكماتية كاالتصاؿ كمف ثـ تسكيقيا.
- 305 -

الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية ومجتمع األعمال علي ضوء خبرتي كندا وسنغافورة.

 مركز المكاد األكلية كالتصنيع في منطقة أكنتاريككيقكـ ىذا المركز بالتعاكف ما بيف جامعة أكنتاريك كالحككمةالكندية كالمؤسسات الصناعية
كاالنتاجية ،كذلؾ مف أجؿ حصر احتياجات كندا المستقبمية مف المكاد الخاـ كتحديد األكلكيات
كتطكير البرامج كالمشركعات ذات العالقة.
 مركز تصنيع االلكتركنيات الدقيقة كتسكيقياكييدؼ إلي تطكير االلكتركنيات الدقيقة مف خالؿ جامعات كندا بالشراكة مع القطاع الخاص
كخمؽ جيؿ مبدع مف العمماء كالميندسيف
 مركز بحكث تكنكلكجية األرض كالفضاءكيسعي ىذا المركز إلي ردـ اليكة بيف العمكـ كاألبحاث النظرية البحتة في مجاالت عمكـ
األرض كالفضاء كتحكيميا إلي تكنكلكجيا قابمة لمتطبيؽ تدر األرباح كتكفر آالؼ الفرص
كالكظائؼ
 -مؤسسة اإلبداعات كتتبع ىذه المؤسسة جامعة تكرنتك التي تنفؽ يكميان أكثر مف 3

ممي كف دكالر كندم عمي األبحاث التي تجرم في الجامعة كالمستشفيات التابعة ليا كتيدؼ
إلي مساعدة الباحثيف كرجاؿ األعماؿ عمي إيجاد الفرص الجديدة كتضخيـ رأس الماؿ.
 جمعية اإلبداع اإلدارم في كندا كتيدؼ إلي إعداد كخمؽ كتدريب القادة في مجاؿ إدارةاإلبداع التكنكلكجي
كمما سبؽ يتضح أف مراكز التميز في كندا ىدفيا مد ركابط قكية ككضع رؤية استراتيجية
شاممة لمتعاكف بيف الجامعات كمراكز تكليد المعرفة كمجتمع األعماؿ كالمؤسسات اإلنتاجية
كجية تطبيقية لممعرفة ،كاالستثمار في إبداع كابتكار كسائؿ تكنكلكجية متقدمة مف خالؿ
األبحاث ا لمشتركة كتبادؿ المعرفة كالميارات ،كتسكيؽ التكنكلكجيا الناتجة عف األبحاث
التطبيقية.
-3الكراسي البحثية:
لقد شيد عاـ  3111في كندا تأسيس برنامج كراسي البحث  ،كىك يمثؿ جزء ميـ مف
خطة الحككمة اليادفة إلي تفعيؿ األبحاث الكندية مف أجؿ تحقيؽ بناء كانشاء مراكز أبحاث
بمكاصفات عالمية ،لتدعيـ القدرة التنافسية لكندا ،كخمؽ اقتصاد قائـ عمي المعرفة.
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كتعتبر التجربة الكندية مف أىـ كأنجح التجارب الدكلية في إنشاء كراسي البحث ،حيث
يقكـ القطاع الحككمي بتمكيؿ الكراسي البحثية  ،الذم يقدـ االعتمادات المالية مف ميزانية
الدكلة كقد حقؽ القائمكف عمي ىذه الكراسي العممية التفكؽ كالتميز في مياديف العمكـ
الطبيعية كاليندسية كالصحية كاإلنسانية كاالجتماعية ،كما أنيـ قامكا بتحسيف التعمؽ الكندم
في المعرفة ،كتحسيف نكعية كجكدة الحياة ،كرفعكا القدرة التنافسية لالقتصاد الكندم.
).(Canada Research Chairs ,2018
كييدؼ البرنامج الكندم لمكراسي البحثية إلى استقطاب الباحثيف المتميزيف لمجامعات
الكندية ،كتحسيف قدرة الجامعات عمي تطبيؽ الجكانب المعرفية الجديدة في مؤسسات اإلنتاج
كالشركات كتحقيؽ االستغالؿ األمثؿ لممكارد مف خالؿ البحث كالتطكير االستراتيجي ،كيكجد
ىناؾ نكعاف مف كراسي البحث الكندية عمي النحك التالي(Goss GilroyINC,2016,2):
 الفئة األكلي مف كراسي البحث :يمكف االحتفاظ بيا لمدة ( )6سنكات كىي مخصصةلمباحثيف المتميزيف الذيف يعترؼ ليـ أقرانيـ كنظرؤىـ بالتفكؽ في مجاالت تخصصيـ،
كيرشح غالبا ل يذا النكع مف الكراسي البحثية األساتذة أك مساعدكىـ الذيف يتكقع ليـ أف
يصمكا إلي درجة األستاذية الكاممة خالؿ سنة أكسنتيف ،كتتمقي الجامعة مبمغا قدره  311ألؼ
دكالر كندم سنكيا عف كؿ كرسي مف كراسي الفئة األكلي.
 الفئة الثانية مف كراسي البحث :يمكف االحتفاظ بيا لمدة ( )4سنكات قابمة لمتجديد لمرةكاحدة فقط ،كىي تخصص لصغار العمماء الذيف لدييـ القدرة عمي القيادة في مجاؿ تخصصيـ
كيتـ تمكيميـ بمبمغ قدره  011ألؼ دكالر كندم سنكيا عف كؿ كرسي مف كراسي الفئة
الثانية.
كقد بمغ إجمالي عدد كراسي البحث في كندا حكالي  3111كرسي  ،يكجد حكالي 0771
كرسي بحث بمثابة كراسي ذات مخصصات مالية منتظمة مكزعة كاألتي:
  735كرسي بحث ( كتمثؿ نسبة  )%34تقكـ بالبحث في العمكـ الطبيعية كاليندسة.  547كرسي بحث ( كتمثؿ نسبة  )%24تقكـ بالبحث في العمكـ الصحية. 265 -كرسي بحث ( كتمثؿ نسبة  )%31كتقكـ بالبحث في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية.

- 307 -

الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية ومجتمع األعمال علي ضوء خبرتي كندا وسنغافورة.

كتمكؿ ىذا العدد مف كراسي البحث عف طريؽ الحككمة الكندية عبر ككاالتيا الفيدرالية
المانحة الثالث كىـ( المعيد الكندم لعمكـ الصحة ،ىيئة بحكث العمكـ االجتماعية كاإلنسانية،
ىيئة بحكث العمكـ الطبيعية كاليندسة) ).(Canada Research Chairs,2011
كتعتبر التجربة الكندية مف أىـ كأنجح التجارب الدكلية في إنشاء كراسي البحث ،تمؾ
التجارب أحرزت في اقتصاديات ىذه الدكؿ نجاحات مف كراء إنشاء كادارة برامج متخصصة
لكراسي البحث .كرغـ أف النسبة الغالبة مف ىذه البرامج تـ تمكيميا بدعـ حككمي بشكؿ
مباشر ،إال إف القطاع الصناعي كمؤسسات اإلنتاج لعبت أيضا دك ار رائدا في تمكيؿ نسبة
ىامة مف برامج كراسي البحث.
كيعكس برنامج الكراسي البحثية اىتماـ حككمة كندا بالبحث العممي كاإلبداع  ،كحرصيا
الشديد عمي بناء بنية تحتية قكية  ،كجذب العمماء كالمكىكبيف في كؿ المجاالت كتخصيص
المكارد كالتمكيؿ الالزـ كتشجيع الجامعات كالمؤسسات البحثية كمؤسسات اإلنتاج عمي تبني
خطط استراتيجية طمكحة لمبحث كاالبتكار مما يساعد كندا عمي بناء اقتصاد معرفي قكم.
كيسعى برنامج كراسي البحكث الصناعية إلى تكثيؼ التفكؽ األكاديمي  ،كتعزيز
التعاكف بيف الجامعات كالصناعة كزيادة نقؿ المعرفة بيف األكساط األكاديمية كالقطاع الخاص
 ،كالمساعدة في بناء كتمة حرجة في مجاالت البحكث التي لـ يتـ تطكيرىا بعد في الجامعات
الكندية كلكف يكجد ليا حاجة صناعية ميمة .كما يكفر بيئة تدريب معززة لطالب الدراسات
الع ميا كالزمالء بعد الدكتكراه عف طريؽ تعريضيـ لمتحديات البحثية الفريدة لمصناعة كفرصة
لمتفاعالت المستمرة المستمرة مع الشركاء الصناعييف.

 -2المؤسسة الكندية لالبتكار

كلقد تـ إنشاكىا في عاـ  0886مف قبؿ الحككمة الكندية كىي مؤسسة غير ربحية
ىدفيا دعـ قدرة كندا البحثية مف خالؿ تقديـ التمكيؿ المناسب لالرتقاء بالبنية التحتية في
الجامعات كالمؤسسات البحثية األخرم  ،فتمكؿ المؤسسة الكندية لالبتكار ما يعادؿ  %31مف
تكاليؼ البنية التحتية لمجامعات ،كيجب عمي الجامعات كحككمات المقاطعات كشركاء القطاع
الخاص كمؤسسات األبحاث أنفسيـ أف تتحمؿ النسبة المتبقية ، %51كفي عاـ 3101
التزمت المؤسسة الكندية لالبتكار بتقديـ  5.3مميار دكالر كندم لدعـ أكثر مف 5711
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مشركع في  021مؤسسة بحثية ،كأدم ذلؾ إلي إنفاؽ مبمغ 13.2مميار دكالر كندم عمي
البنية التحتية لألبحاث في كندا(Tremblay, Ghislaine , et al, 2010, 334).
كفي عقدىا األكؿ ( )3116-0886خصصت مؤسسة كندا لالبتكار أكثر مف
 3.65بميكف دكالر لمبحث العممي  ،كفي المقاـ األكؿ لمشركعات البنية التحتية كالتي تتككف
مف أحدث المعدات كالمباني كالمختبرات كقكاعد البيانات الالزمة إلجراء البحث العممي ،كقد
أ سيـ ىذا التمكيؿ الضخـ  ،في أف تككف ىذه المشركعات ذات جكدة عالية ،كمف ثـ تقكية
القدرة عمي االبتكار كتقديـ الفكائد المتعددة لدكلة كندا ،كترتبط مؤسسة كندا لالبتكار ارتباط
مباشر باستراتيجية االبتكار الكطنية مف خالؿ تييئة الظركؼ لمنمك االقتصادم المستداـ
كدعمو ع مي المدم الطكيؿ بما في ذلؾ إنشاء المشاريع الضخمة ،كاالستغالؿ التجارم
لالكتشافات كدعـ التحسينات في المجتمع كدعـ جكدة الحياة كالصحة كالبيئة
).(Amy Scott Metcalfe,Tara Fenwick,2009,214
كمف ثـ تعتبر كندا مف الدكؿ التي تيتـ اىتماـ كبير بمكضكع االبتكار كالبحث العممي
باعتباره محرؾ لمنمك كانتاجية اليد العاممة ،كىذا يتضح مف خالؿ اىتماميا بإنشاء مؤسسة
كندا لالبتكار لمؤسسة مستقمة لتدعيـ العالقة بيف الجامعات كبيكت الخبرة كاعداد رأس الماؿ
الفكرم كتكليد المعرفة كمؤسسات اإلنتاج لتطبيؽ المعرفة كتكظيؼ ميارات كقد ارت األيدم
العاممة مف خالؿ االىتماـ بتمكيؿ مشركعات البنية التحتية لمجامعات كمؤسسات االبحاث
لتحقيؽ شراكة بحثية متميزة بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ.
كمف خالؿ الدعـ الذم تقدمو مؤسسة كندا لالبتكار تسمح لمباحثيف بالتنافس مع
األفضؿ مف جميع أنحاء العالـ ،كيس اعد عمي كضع كندا في االقتصاد العالمي القائـ عمي
المعرفة كييدؼ دعـ مؤسسة كندا لالبتكار لمبحث العممي إلي(my Scott Metcalfe, :
)Tara Fenwick,2009,215
تعزيز قدرة كندا عمي االبتكار
 جذب باحثيف ذكم ميارات عالية كاإلبقاء عمييـ في كندا ضماف االستخداـ األمثؿ لمبنية التحتية لمبحكث داخؿ المؤسسات الكندية كفيما بينيا تعزيز التكاصؿ بيف الباحثيف مف مختمؼ التخصصات- 331 -
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 التشجيع عمي إقامة الشراكة كالتعاكف في مجاؿ البحث العممي بيف الجامعات كمؤسساتاإلنتاج كالقطاعات الصناعية المختمفة
 تييئة الظركؼ المناسبة لتحقيؽ نمك اقتصادم مستداـ طكيؿ األجؿكمف ثـ تختمؼ مؤسسة كندا لالبتكار عف المجالس األخرل لتمكيؿ البحكث في كندا
 تـ إنشاءىا كمنظمة مستقمة عف الحككمة  ،كمؤسسة غير ىادفة لمربح .كبالتالي  ،فإفمؤسسة كندا لالبتكار غير مرتبطة ارتباطنا كثيقنا بدكرة الميزانية الفيدرالية السنكية  ،كبدالن مف
ذلؾ يعتمد عمى مساىمات المبمغ اإلجمالي لمنحيا .كبيذه الطريقة تستطيع ىذه المؤسسة

استثمار أمكاليا كصرفيا كادارتيا عمى مدار فترة أطكؿ مما تسمح بو الميزانية السنكية  ،كال
تخضع لنفس عممية التدقيؽ الفيدرالية.
عمكما نحك البنية التحتية في المؤسسات المؤىمة  ،كليس
 تذىب أمكاؿ ىذه المؤسسةن
البحكث نفسيا.

 -3استراتيجية العمكـ كالتكنكلكجيا

تشرؼ كزارة الصناعة الكندية عمى استراتيجية كندا لمعمكـ كالتكنكلكجيا

لتعزيز

االقتصاد الكندم .مف خالؿ دعـ الشركات كتطكير السكؽ كتعزيز االقتصاد القائـ عمى
المعرفة تسعى ىيئة الصناعة الكندية إلى خمؽ الثركة كاالزدىار كالقدرة التنافسية لمكندييف،
في عاـ  ، 3116أطمقت الحككمة الفيدرالية حممة "تعبئة العمـ كالتكنكلكجيا" لصالح كندا
كىي استراتيجية العمكـ كالتكنكلكجيا في كندا لمسنكات القادمة ،كترتكز ىذه االستراتيجية عمي
الميزة الب شرية كالميزة المعرفية كتضعيا في خدمة المشركعات البحثية لدعـ الميزة الريادية
لكندا ( Emily Morrison,2014,35) .
تركز ميزة ريادة األعماؿ عمى ترجمة المعرفة إلى تطبيقات عممية .لذا تمتزـ حككمة كندا
بما يمي:
 تعزيز بيئة أعماؿ تنافسية كديناميكية تشجع االستثمارات في العمكـ كالتكنكلكجيا. متابعة البحث كالتسكيؽ بيف القطاعيف العاـ كالخاص كالشراكة البحثية بينيما. زيادة تأثير برامج البحكث التجارية الفيدرالية كبرامج التنمية.كتركز ميزة المعرفة عمى تحديد مكقع الكندييف في طميعة التطكرات اليامة .عندما تقكـ
حككمة كندا بما يمي:
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 التركيز استراتيجيا عمى البحث في المصمحة الكطنية مف المنظكر االجتماعي كاالقتصادم؛ الحفاظ عمى قيادة مجمكعة الثماني في أداء البحث كالتطكير العاـ ؛ استكشاؼ أساليب جديدة لمعمكـ كالتكنكلكجيا التي يتـ تنفيذىا عمى المستكل الفيدرالي)( Emily Morrison,2014,36
مف خالؿ ىذه األىداؼ ،تأمؿ حككمة كندا الفيدرالية في تنمية العمـ كالتكنكلكجيا مما
يؤدم إلى تحقيؽ النمك االقتصادم كالنجاح .كمع تنفيذ ىذه االستراتيجية  ،فإف عممية صنع
القرار الحككمي تسترشد بأربعة مبادئ( Emily Morrison,2014,36):
 -التركيز عمى األكلكيات

 -العمؿ عمى مستكل عالمي التميز.

 -تعزيز المساءلة.

 -تشجيع الشراكات

لتحكيؿ ىذه المبادرات إلى كاقع  ،كعدت الميزانية الفيدرالية لعاـ  3116بمكارد جديدة تقؿ
قميالن عف مميارم دكالر لممساعدة في تنفيذىا.
-4حدائؽ العمكـ كالتكنكلكجيا
أصبحت مجمعات البحث كالتكنكلكجيا في الجامعات عنص ارن أساسيان في البنية التحتية

التي تدعـ االقتصاد القائـ عمى المعرفة كبرنامج االبتكار الكندم ،تكفر المجمعات البحثية
مكقعا يعمؿ فيو الباحثكف كالشركات عمى مقربة  ،مما يخمؽ بيئة مف
كالتقنية الجامعية
ن
التعاكف كتشجيع كتطكير ،كتسكيؽ التكنكلكجيا كاالبتكار القائـ عمى المعرفة.
نسبيا  ،حيث ظيرت
كيعتبر تطكير حدائؽ العمكـ كالتكنكلكجيا في كندا ظاىرة جديدة
ن
أكؿ المستجدات في أكاخر السبعينيات كأكائؿ الثمانينيات .عمى مر السنيف أصبحت حدائؽ
ميما لمبنية التحتية لمبحث كاالبتكار في كندا حدائؽ العمكـ
العمكـ كالتكنكلكجيا مككنا
ن
كالتكنكلكجيا تعمؿ عمي تعزيز التعاكف كاالبتكار مف خالؿ الجمع بيف الجيات الفاعمة مف
الجامعة كالصناعة كالحككمة في السعي إلى البحث كالتطكير المطمؽ كالتطبيقي ككذلؾ
الحضانة كال تسكيؽ .كىي تعمؿ كمحفز في عممية التسكيؽ مف خالؿ المساعدة في تككيف
شركات جديدة قائمة عمى المعرفة كمساعدة تمؾ الشركات عمى التحكؿ إلى مساىميف بارزيف
في النمك االقتصادم اإلقميمي(AURP,2013,P.6) .
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كتضـ رابطة منتزىات البحكث الجامعية في كندا  37مف مجمعات البحث كالتقنية
كالمخطط ليا في جميع أنحاء البالد ،لتحقيؽ الكعي بأىمية البحث الجامعي كمجمعات
ا لتكنكلكجيا مع أصحاب المصمحة في جميع أنحاء الحككمة كاألكساط األكاديمية كالصناعة
مف أجؿ تطكير العمكـ كحركة التكنكلكجيا في كندا،

كتستخدـ رابطة منتزىات البحكث

الجامعية في كندا تقديرات األثر االقتصادم المرتبطة بالعمميات كالنفقات الرأسمالية لمشركات
المكجكدة في المتنزىات لممساعدة في تطكير كتعزيز استراتيجيتيا لتحديد فرص التنمية
المستدامة(Association of University of Research Parks,2013,p.3).
عكست ىذه المنتزىات الحركة الكاسعة في الخطاب السياسي الكندم الذم اعتمد بشكؿ
كبير عمى الركابط بيف الصناعة كالحككمة كاألكساط األكاديمية .كاف اليدؼ مف ىذه
المتنزىات ىك تسييؿ الركابط بيف الجامعة كالصناعة كمساحات لتشجيع األنشطة التعاكنية
لتشجيع االبتكار كالتنمية االقتصادية.
كمنتزىات االبتكار الثالثة كىي منتزه ساسكاتشكاف لالبتكار ( )SIPكمنتزه ماكماستر
لإلبداع ( )MIPكمنتجع ديفيد جكنستكف لألبحاث كالتكنكلكجيا ( ، )DJRTتمثؿ أكبر
مجمكعة مف مجمعات االبتكار في كندا كىي تكفر جميعيا مساحات عقارية لمشركات الناشئة
كالمعمكمات كالخدمات االستشارية ،كلدييا مستكل مف المشاركة الحككمية عمى جميع
المستكيات الثالثة (الفيدرالية  ،كاإلقميمية،كالبمدية) .تـ تشغيؿ ىذه الحدائؽ لمدة عشر
سنكات عمى األقؿ مع ككف  SIPأقدميا ك  MIPأصغرىا في العينة .يرتبط كؿ مف ىذه
الحدائؽ بجامعة مشيكرة  ،كىي جامعة ساسكاتشكاف ( )SIPكجامعة ماكماستر ()MIP
كجامعة كاترلك((Ata-ul Munim B.A ,2018,p. 24).)DJRTP
عالكة عمى ذلؾ  ،فإف كؿ مف ىذه المنتزىات لدييا ىيكؿ إدارة مختمؼ كعالقات مختمفة مع
الجامعات .حيث يقكـ مديرك الجامعات بتكفير اإلشراؼ االستشارم مف خالؿ مجمس اإلدارة.
مكقعا مشترنكا لمتعاكف بيف الحككمة كاألكساط
كتكفر المجمعات البحثية كالتقنية الجامعية
ن
بدءا مف بدء األفكار كحتى
األكاديمية كالصناعة كعبر دعـ النظاـ البيئي لالبتكار بالكامؿ – ن

التسكيؽ .تتضمف بعض الخدمات التي تقدميا المجمعات البحثية كالتقنية الجامعية

لممستأجريف ما يمي:
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 الكصكؿ إلى التمكيؿ عف طريؽ تكصيؿ الشركات بمصادر التمكيؿ ؛ بناء عالقة الصناعة كالجامعة. -استخداـ مرافؽ تجريبية كارشادية

 خدمات نقؿ التكنكلكجيا كتسكيقيا -خدمات دعـ المستأجريف األخرل بما في

ذلؾ التسكيؽ  ،كاالرشاد  ،كمطابقة المكارد البشرية  ،كتخطيط األعماؿ  ،كالتدريب عمى
القكل العاممة

كالخدمات القانكنية كالمحاسبية كالضريبية(Association of .

)University of Research Parks,2013,p.30
كترتبط منتزىات االبتكار بشكؿ مباشر كغير مباشر بتطكر سياسة العمـ كالتكنكلكجيا
كاالبتكار في كندا .كسكاء نظرنا إلى أف مجمعات االبتكار ىي أداة تنفيذ لسياسة االبتكار أك
كعنصر مف عناصر السياسة نفسيا  ،فقد أدت التغييرات التاريخية في السياسة المتعمقة
بالبحث كالتطكير األساسي كالصناعي إلى التحكالت في التركيز عمى حدائؽ االبتكار ككسيمة
كأداة ميمة لتحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في كندا في ضكء
االقتصاد القائـ عمي المعرفة.
كيتكلى فريؽ اإلدارة  ،بقيادة رئيس تنفيذم أك الرئيس ،مسؤكلية تشغيؿ كادارة
المتنزه .ىناؾ ثالثة أقساـ تنظيمية لمشركة  ،كىي مكتب الرئيس ،كقسـ المالية كاإلدارة ،كقسـ
العمميات ،كيشرؼ مكتب الرئيس عمى العالقات مع أصحاب المصمحة  ،كخدمات الضيافة
كادارة العالمات التجارية  ،مثؿ الخدمات المبتكرة داخؿ الشركة كخدمات الشركات ،يتـ إدارة
جميع الكظائؼ بما في ذلؾ التخطيط االستراتيجي كادارة المخاطر ككضع السياسات كاإلبالغ
المالي كتكنكلكجيا المعمكمات كالمكارد البشرية مف خالؿ قسـ المالية كاإلدارة في الحديقة
كيشرؼ قسـ العمميات عمى صيانة المباني كتقديـ الخدمات الفنية بما في ذلؾ التدفئة
المركزية كالتبريد كالتأجير كعالقات العمالء كادارة المشاريع ألنشطة البناء كاإلصالح.
).(Skelton & Isman,2014,p.35
كتعد المجنة االستشارية اإلدارية لجنة مستقمة كتضـ ممثميف عف الصناعة كاألكساط
األكاديمية كحككمة البمدية ،كتعتبر جزنءا مف ىياكؿ اإلدارة في كؿ مف حرـ ساسكاتكف كريجينا
 ،كيرأس المجنتيف االستشاريتيف نائبا رئيس البحث في الجامعة المعنية كىما مسؤكالف عف
مراجع ة كاعتماد "جميع المستأجريف الذيف يتكاجدكف داخؿ مرافؽ الحدائؽ ،كأعضاء مجمس
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اإلدارة كفريؽ اإلدارة ليس لدييـ دكر في اتخاذ الق اررات في لجاف اإلدارة االستشارية ،كتخدـ
ىذه المجاف كظيفة التحدم كتضمف بقاء أنشطة المنتزىات متكائمة مع الخطة البحثية
لمجامعات(Joe Hargrave,2018,p.38).
كمف أىـ أىداؼ الحدائؽ العممية في كندا ما يمي(Richard Shearmur, David :
)Doloreux,2000,p1067

النمك االقتصادم كذلؾ مف خالؿ:

 تحفيز تككيف الشركات الجديدة القائمة عمى التكنكلكجيا . تشجيع نمك الشركات الجديدة القائمة عمي التكنكلكجيا. تسكيؽ البحكث األكاديمية ،كتعزيز تقنيات المستقبؿ مكاجية االختالؿ اإلقميمي في القدرة عمى البحث كالتطكير كاالستثمار كاالبتكار جذب االستثمار الداخمي  ،كالبحث كالتطكير . نقؿ التكنكلكجيا مف خالؿ: تشجيع كتسييؿ الركابط بيف معاىد التعميـ العالي كالصناعة. تسييؿ نقؿ التكنكلكجيا مف المؤسسات األكاديمية إلى الشركات في الحديقة زيادة "صمة" الصناعة بأبحاث معاىد التعميـ العالي. منح المؤسسات األكاديمية حؽ الكصكؿ إلى أحدث األبحاث كالتطكير التجارم زيادة تقدير احتياجات الصناعة مف قبؿ األكاديمييف ،كتحفيز االبتكار التكنكلكجي القائـعمى العمـ.

كالفكائد المحمية كذلؾ مف خالؿ:

خمؽ فرص العمؿ كاالستشارات لممكظفيف األكاديمييف كالطالب ،خمؽ التآزر بيف الشركات،
خمؽ كظائؼ جديدة لممنطقة ،تحسيف أداء االقتصاد المحمي ،تكليد ثقافة ريادة األعماؿ،
تكليد الدخؿ لممؤسسات األكاديمية ،تحسيف صكرة المؤسسات األكاديمية في عيكف
الحككمة المركزية
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ميما مف البنية التحتية في كندا التي تدعـ
تعد مجمعات األبحاث كالتكنكلكجيا جزنءا ن
اقتصادنا القائـ عمى المعرفة .في نياية المطاؼ  ،تساعد مجمعات األبحاث كالتكنكلكجيا في
إنشاء المزيد مف الشركات الكبيرة التي تكفر فرص العمؿ كالنمك االقتصادم.
ف التأثير االقتصادم لمجمعات البحكث كالتكنكلكجيا كبير .يقدر أف الحدائؽ تسيؿ
حكالي  5.0مميار دكالر في اإلنفاؽ السنكم في جميع أنحاء االقتصاد الكندم .ىذا يكلد ما
يقرب مف  3.2مميار دكالر مف الناتج المحمي اإلجمالي  ،منيا  2.3مميار دكالر مف
األجكر كالمرتبات ،كتيسيؿ مجمعات األبحاث كالتكنكلكجيا حكالي  54111كظيفة في جميع
أنحاء االقتصاد الكندم كتساعد عمى تكليد  485مميكف دكالر مف عائدات الضرائب
الحككمية مف المتكقع أف تنمك ىذه التأثيرات الميسرة بشكؿ ممحكظ مع تحرؾ المنتزىات
نحك االنتياء مف مرحمة التطكير الخاصة بيا كما ىك مكضح في كؿ مف الخطط الرئيسية
لمجمع األبحاث كالتكنكلكجيا .بمجرد تشغيمو بالكامؿ كبنائو ،مف المتكقع أف تحقؽ النفقات
التشغيمية كالرأسمالية مف الشركات المكجكدة في مجمعات األبحاث كالتكنكلكجيا  8.0مميار
سنكيا في إجمالي اإلنفاؽ عمى االقتصاد الكندم .مف المتكقع أف ينتج عف ذلؾ
دكالر
ن
الناتج المحمي اإلجمالي  5.3مميار دكالر كتسييؿ صيانة أك خمؽ حكالي  011111كظيفة
في االقتصاد الكندم.

(Association of University of Research

)Parks,2013,p.44
بناء
دكر
كتمعب مجمعات األبحاث كالتكنكلكجيا نا
ن
رئيسيا في تكليد ىذه اآلثار االقتصادية .ن
عمى تحميمنا  ،يقدر أف حكالي  934مف التأثير التيسيرم يعزل مباشرة إلى كجكد المتنزىات.
عمى ىذا األساس ،تساىـ مجمعات األبحاث كالتكنكلكجيا في الجامعات حاليان بشكؿ مباشر

بنحك  0153مميكف دكالر في إجمالي الناتج المحمي لكندا كتدعـ حكالي  06111كظيفة.
مف المتكقع أف يرتفع عدد الكظائؼ التي تيعزل مباشرة إلى مجمعات األبحاث كالتكنكلكجيا إلى

بناء عمى خطط تكسيع مجمع البحكث كالتكنكلكجيا.
 36111كظيفة ن
)(Association of University of Research Parks,2019
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-5استراتيجية ميارات مكاف العمؿ
يكمف ازدىار كندا المستمر في الحفاظ عمى النمك كالبناء عميو  ،كاالقتصاد القكم
كتحسيف اإلنتاجية كزيادة القدرة التنافسية  ،مف خالؿ تكفير أفضؿ القكل العاممة تعميما
كاألكثر ميارة كقابمية لمنمك ،لذا كضعت الحككمة استراتيجية ميارات العمؿ لبناء سكؽ عمؿ
يتسـ بالمركنة كالكفاءة ؛ لمساعدة الكندييف عمى أف يككنكا أفضؿ العماؿ المدربيف كاألكثر
ميارة في العالـ كلتمبية احتياجات أصحاب العمؿ لجعؿ أماكف العمؿ الكندية أكثر إنتاجية
ابتكار(Amy Scott Metcalfe,Tara Fenwick,2009,216).
ك نا
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ ،تركز استراتيجية ميارات مكاف العمؿ عمى ثالثة مجاالت ذات
أكلكية لمعمؿ(Amy Scott Metcalfe,Tara Fenwick,2009,216):
• تعزيز االعتراؼ بالميارات كاستخداميا.

• تشجيع االستثمار في ميارات العمؿ.
• تعزيز الشراكات كالشبكات كالمعمكمات.

كمف خالؿ نشاط برنامج ميارات مكاف العمؿ ،يدعـ إدارة المكارد البشرية كتنمية
الميارات في كندا األكلكيات االقتصادية الكاسعة ،مثؿ القكل العاممة القابمة لمتكيؼ كالمرنة
مع ميارات عالية الجكدة ؛ كمية كافية مف العماؿ الميرة الذيف يعكسكف احتياجات أصحاب
العمؿ كيستجيبكف ليا ؛ كسكؽ عمؿ مرنة كفعالة .كلدعـ ىذه اإلستراتيجية بفعالية  ،تجمع
استراتيجية الميارات في مكاف العمؿ مجمكعة كاسعة مف البرامج كالخدمات لممقاطعات
كاألقاليـ كالشركاء كأصحاب العمؿ
كاالستجابة

لمتطمبات

أصحاب

كالعمؿ إلنتاج استجابات مبتكرة لقضايا الميارات
العمؿ

كتعزيز

القدرة

التنافسية

ألماكف

العمؿ

الكندية(HRSDC,2007-2008,p.48).
كتتعاكف ميارات مكاف العمؿ مع شركاء الصناعة كأصحاب المصمحة مف خالؿ برمجة
شراكات مكاف العمؿ لتحديد تنمية ميارات مكاف العمؿ كمعالجتيا كتعزيزىا.كتيتـ استراتيجية
أيضا بتطكير كنشر المعرفة كالمعمكمات ،كىك أمر حيكم إلعالـ سكؽ
ميارات مكاف العمؿ ن
العمؿ الذم يعمؿ بشكؿ جيد مف خالؿ معمكمات سكؽ العمؿ كالميارات بما في ذلؾ التصنيؼ
الميني الكطني كالميارات األساسية كمعمكمات سكؽ العمؿ(HRSDC,2007-.
)2008,p.53
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كمف ثـ تعتمد كندا عمي ثالثة أركاف أساسية لتدعيـ كتعزيز اإلنتاجية كزيادة القدرة
التنافسية كىي :أسكاؽ العمؿ الفعالة كالشاممة

 -أماكف العمؿ التنافسية

 -الكصكؿ إلي

التعمـ مما يعكس اىتماـ كندا بتحقيؽ الشراكة بيف الصناعة كالجامعة في ضكء اعتماد
االقتصاد عمي المعرفة في الكقت الراىف.
كلتنفيذ المككنات الرئيسية الستراتيجية ميارات العمؿ مف خالؿ العمؿ مع المقاطعات
كاألقاليـ كالدكائر الحككمية كأصحاب المصمحة في تقديـ أنشطة متعددة تشمؿ التنقؿ
كمعمكمات سكؽ العمؿ كدمج المياجريف كتنمية ميارات مكاف العمؿ كالحرؼ الماىرة كالتدريب
الميني .كىذا يتطمب (HRSDC,2007-2008,p.50):
 تعزيز برنامج العماؿ األجانب مف خالؿ تنفيذ سمسمة مف التحسينات المصممة لدعـدخكؿ العماؿ األجانب بشكؿ أسرع كأكثر فاعمية حسب متطمبات االستجابة لمتطمبات العمؿ
اإلقميمية كالمينية كالقطاعية
 دعـ إنشاء كاعتماد كاختبار كمشاركة األدكات كاألساليب الكاعدة لتطكير الميارات فيمكاف العمؿ مف خالؿ تشجيع أصحاب العمؿ عمى االستثمار في ميارات مكظفييـ مف خالؿ
مبادرة ميارات مكاف العمؿ.
 العمؿ مع المقاطعات كاألقاليـ كالشركاء فيما يتعمؽ بقضايا تنقؿ اليد العاممة  ،بما في ذلؾاالعتراؼ بأكراؽ االعتماد (المحمية كاألجنبية عمى حد سكاء) كالتراخيص الممنكحة مف قبؿ
الكاليات القضائية األخرل  ،كازالة الحكاجز كتعزيز تنقؿ العماؿ في كندا كتحديد المساعدة
اإلضافية التي يمكف لحككمة كندا تقدميا لتسريع ىذه الجيكد.
 مكاصمة العمؿ مع الشركاء كالمقاطعات كاألقاليـ الداخمية كالخارجية لتحسيف معمكماتسكؽ العمؿ كالمنتجات كالخدمات كتحسيف االتساؽ في عمكـ كندا  ،لمساعدة المستخدميف
عمى اتخاذ ق اررات سكؽ العمؿ المثمى كالمستنيرة.
 تنفيذ استراتيجية الميف كالتدريب الميني كمنحة حكافز التدريب الميني بالتشاكر معالمجمس الكندم لمديرم التدريب الميني.
 العمؿ مع المقاطعات كاألقاليـ كأصحاب المصمحة اآلخريف في مكاف العمؿ لتحسيفمستكيات الميارات األساسية مف خالؿ تعزيز قدرة أصحاب العمؿ عمى تطكير أدكات كنماذج
الدعـ في مكاف العمؿ.
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 االستمرار في تجديد برنامج استراتيجية ميارات العمؿ مف خالؿ إدخاؿ نماذج شراكةجديدة لتمبية احتياجات المكارد البشرية الممحة في القطاعات الرئيسية لالقتصاد.
كلتنفيذ كؿ ىذا تدعك الحككمة الكندية إلي تعزيز إدارة كتقديـ برامج دعـ المتعمميف مف
خالؿ ضماف كفاءة كفعالية البرامج كتحقيؽ نتائج لمكندييف .كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ الشراكة
الفعالة بيف الصناعة كالجامعات مف خالؿ االىتماـ بالتخطيط الكاعي لمتعميـ ما بعد الثانكية
كتعزيز الكعي بأىمية التعمـ مدم الحياة ،كتنفيذ االتجاه الجديد لمحككمة إلعادة تكجيو برنامج
تعميـ الكبار كمحك األمية كالميارات األساسية مف أجؿ ضماف تقديميا بطريقة فعالة كفعالة.
كمما سبؽ يتضح أف كندا تيتـ بالتعميـ كالعمؿ في ضكء اقتصاد المعرفة ،كلذلؾ تتمتع
بمستكم معيشة مرتفع كتدرؾ الحككمة الكندية أف العكلمة كاقتصاد المعرفة الناشئ كتباطؤ
نمك القكل العاممة مف العكامؿ القكية التي تشكؿ حاليان تحديات سكؽ العمؿ في كندا ،كلذلؾ

تركز الحككمة عمي التعمـ مدم الحياة  ،كاستراتيجية التكظيؼ كالميارات كىذا يتحقؽ مف

خالؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات كمنتج لممعرفة كمساعدة عمي التعمـ مدم الحياة
كمؤسسات األعماؿ لكضع معايير استراتيجية التكظيؼ كلميارات ،حيث ترم الحككمة أف
سكؽ العمؿ الكندم يحتاج بشكؿ متزايد العماؿ ذكم المستكيات األعمى مف الميارات كالتعميـ،
كىك أمر حيكم لتحسيف اإلنتاجية كالحفاظ عمى نمك اقتصادم قكم .حيث يساىـ العماؿ
المي رة في اإلنتاجية أثناء قياميـ بمعالجة المعمكمات ،كأداء المياـ بكفاءة كفعالية ،كالتكيؼ
مع التكنكلكجيا الجديدة كاستخداميا .كما أنيا تكلد ابتكارات في المنتجات كالخدمات كعمميات
اإلنتاج كالتكزيع.

ثانيا :السياؽ المجتمعي الكندم
كندا ىي دكلة تقع في الجزء الشمالي مف أمريكا الشمالية .تمتد مقاطعاتيا العشر
كأقاليميا الثالثة مف المحيط األطمسي إلى المحيط اليادئ كمف الشماؿ إلى المحيط المتجمد
الشمالي حيث تغطي  8.87مميكف كيمكمتر مربع ( 2.74مميكف ميؿ مربع)  ،مما يجعميا
ثاني أكبر دكلة في العالـ مف حيث المساحة اإلجمالية .تعد الحدكد الجنكبية لكندا مع الكاليات
المتحدة أطكؿ حدكد برية ثنائية القكمية في العالـ .عاصمتيا أكتاكا كأكبر ثالث مناطؽ
حضرية ىي تكركنتك كمكنتلاير كفانككفر ،كندا قميمة السكاف حيث يبمغ عدد سكانيا 25
مميكف نسمة ،حيث تييمف الغابات عمى معظـ مساحة أراضييا .كبالتالي
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مف  71في المائة مف سكانيا في المدف الكبيرة كالمتكسطة الحجـ  ،كالكثير منيـ بالقرب مف
الحدكد الجنكبية .يتنكع مناخ كندا عمى نطاؽ كاسع عبر مساحتيا الكاسعة  ،كالتي تتراكح بيف
الطقس البارد في القطب الشمالي في الشماؿ  ،إلى الصيؼ الحار في المناطؽ الجنكبية  ،مع
أربعة فصكؿ متميزة(J.J.Mcmurtry,2013,5-6).
كندا ىي دكلة ديمقراطية برلمانية كممكية دستكرية مع إليزابيث الثانية ممكة ليا
كرئيسة كزراء منتخبة تشغؿ منصب رئيس مجمس الكزراء االتحادم كرئيس الحككمة .البمد
رسميا عمى المستكل الفيدرالي.
عضك في الفرنككفكنية كثنائي المغة (الفرنسية كاالنجميزية)
ن
كىي تحتؿ المرتبة األكلى في القياسات الدكلية لمشفافية الحككمية كالحريات المدنية كنكعية
عرقيا كمتعددة
تنكعا
الحياة كالحرية االقتصادية كالتعميـ .إنيا كاحدة مف أكثر دكؿ العالـ
ن
ن
الثقافات  ،كىي نتاج ىجرة كاسعة النطاؽ مف العديد مف البمداف األخرل .كاف لعالقة كندا
الطكيمة كالمعقدة بالكاليات المتحدة تأثير كبير عمى اقتصادىا كثقافتياAnne .
))Westhues,Brian Wharf,2012,23
اعتبار مف عاـ  ، 3107حيث بمغ إجمالي
نا
تعد كندا عاشر أكبر اقتصاد في العالـ
الناتج المحمي االسمي حكالي  0.62تريميكف دكالر أمريكي .كىي عضك في منظمة التعاكف
االقتصادم كالتنمية ( )OECDكمجمكعة الثماني ( ، )G8كىي كاحدة مف أكبر عشر دكؿ
تجارية في العالـ ،مع اقتصاد عكلمي لمغاية .كندا ىي اقتصاد مختمط  ،تحتؿ مرتبة أعمى مف
الكاليات المتحدة كمعظـ دكؿ أكركبا الغربية عمى مؤشر الحرية لمؤسسة التراث ،كتشيد
مستكل منخفض نسبيا مف التفاكت في الدخؿ .متكسط دخؿ الفرد المتاح لألسرة في البالد
يزيد عف  32811دكالر أمريكي  ،كىك أعمى مف متكسط منظمة التعاكف االقتصادم
كالتنمية .عالكة عمى ذلؾ ،فإف بكرصة تكركنتك لألكراؽ المالية ىي سابع أكبر بكرصة في
العالـ مف حيث القيمة السكقية  ،حيث تضـ أكثر مف  0411شركة برسممة سكقية مجمعة
تزيد عف  3تريميكف دكالر أمريكي في عاـ  .3104كىي تحتؿ المرتبة األكلى في القياسات
الدكلية لمشفافية الحككمية كالحريات المدنية كنكعية الحياة كالحرية االقتصادية كالتعميـ .إنيا
عرقيا كمتعددة الثقافات  ،كىي نتاج ىجرة كاسعة النطاؽ مف
تنكعا
ن
كاحدة مف أكثر دكؿ العالـ ن
العديد مف البمداف األخرل .كاف لعالقة كندا الطكيمة كالمعقدة بالكاليات المتحدة تأثير كبير
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عمى اقتصادىا كثقافتيا.

)(World Economic Outlook Database,2019

كرأت ال حككمة الفيدرالية أف تركيز االستثمار في مجاؿ المعرفة ىك الطريؽ الكحيد لتطكير
اقتصاد معرفي قكم  ،كقد نجح ىذا التصكر بدرجة كبيرة ،حيث نجحت الحككمة الكندية عاـ
 3113في استثمار حكالي  04بميكف دكالر في تطكير البحث العممي ،كمعظميا في التعميـ
العالي ،كبخاصة في ال مجاالت التنمكية االقتصادية المستيدفة ،حيث تمتمؾ دكلة كندا ميزات
تنافسية في كتير مف المجاالت فيما يتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،حيث أصبحت
كندا في قمة الدكؿ في معدؿ اإلنفاؽ عمي البحث كالتطكير ،كتأتي في المرتبة الثانية بيف
دكؿ منظمة التعمكف كالتنمية االقتصادية بعد السكيد. .
)(Dutour.Paul,2010,987
كتنفؽ كندا مبالغ كبيرة عمي تنمية الميارات كتحقيؽ االفضؿ في التعميـ الجامعي
كدكره في التنمية األقتصادية ،ففي عاـ  3103انفؽ عمي التعميـ الجامعي كحده أكثر مف
 31بميكف دكالر ،كنتيجة لمتركيز الشديد عمي التعميـ الجامعي أصبح أكثر مف  %40مف
الكندييف يحممكف شيادات جامعية ،كىك أعمي معدؿ في دكؿ منظمة التعاكف كالتنمية
االقتصادية الذم يصؿ  %23فقط ،كما يحمؿ  %03مف الكندييف شيادات مينية.
)(Munro.Daniel,2014
كفي عاـ  ،2018أنفقت كندا حكالي  34.5مميار دكالر كندم عمى البحث كالتطكير
المحمي بسبب زيادة اإلنفاؽ عمي البحث كالتطكير مف قبؿ المؤسسات التجارية كقطاع التعميـ
العالي كيتـ تمكيؿ البحث كالتطكير مف قبؿ ستة قطاعات في كندا كىي  :المشاريع التجارية
كالمؤسسات الخاصة غير الربحية ،كقطاع التعميـ العالي  ،كالحككمة الفيدرالية كالحككمة
اإلقميمية ،كمؤسسات البحث اإلقميمية (Canada, Government of Canada,
)Statistics,2018
كىيكؿ البحث كالتطكير في كندا لو خصائصو الخاصة .عمى المستكل االتحادم  ،كزارة
الصناعة مسؤكلة عف التكجيو كالسياسة في مجاؿ البحث كالتطكير .كمع ذلؾ  ،فإف الك ازرات
كاإلدارات األخرل ليا كظيفة خاصة بيا في مجاؿ البحث كالتطكير التي تستيدؼ مجاليا .عمى
المستكل المحمي  ،يتـ إجراء الجزء األكبر مف البحث كالتطكير المتعمؽ بالتصنيع بكاسطة
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أقساـ األبحاث كمختبرات الشركات الخاصة .كاف دكر المختبرات المممككة لمحككمة تعزيز
ىامشيا .عمى كجو الخصكص ،تعمؿ قدرات البحث
البحث كالتطكير في تكنكلكجيا التصنيع
ن
كالتطكير التي تممكيا كتشغميا الحككمة بشكؿ رئيسي في أنشطة البحكث غير المكجية
تجاريان.(Mengsteab Tesfayohannes,2007,p.268).
كلقد احتمت قضية التعاكف بيف البحث العممي الجامعي كالمؤسسات اإلنتاجية الصدارة
في كندا ،كما تنبت الحككمة الكندية مف خالؿ منظكمة األبحاث الكندية استراتيجية تسكيؽ
البحكث الجامعية ،كمف أىـ معالـ ىذا الفكر ظيكر الجامعات البحثية بصكرة كثيفة في كندا ،
حيث يكجد نحك عشريف جامعة بحثية ،ىدفيا تسكيؽ نتائج األبحاث العممية بكفاءة كفاعمية،
كتعظيـ مجاالت التعاكف بيف الجامعة كمكلد كمبدع كناشر لممعرفة الجديدة ،كمؤسسات
اإلنتاج كدكرىا كمطبؽ لنتائج األبحاث العممية إلنجاز الخطط البحثية المستيدفة.
). (Wikipedia,2018
كاىتمت دكلة كندا – كدكلة صناعية متقدمة -بقضية التعاكف كالشراكة بيف الجامعات
كمؤسسات لمبحث العممي كبيكت لمخبرة العممية المتميزة كالمؤسسات االنتاجية كمراكز لتطبيؽ
نتائج البحكث العممية ،كذلؾ منذ أكاخر الثمانينات إلقتناع الحككمة كالصناعة كالجامعات
بأىمية المعرفة كتكظيفيا في اقتصاد قائـ عمي المعرفة.

الكشه الجالح :خربة دولة سيغافورة فينا يتعلل بالظراكة البخجية:
أكالن :المباردات السنغافكرية لتكثيؽ العالقة بيف الجامعة كمجتمع األعماؿ
أ -االنتقاؿ إلى اقتصاد المعرفة في سنغافكرة

تعمؿ العديد مف الييئات الحككمية في سنغافكرة ،مثؿ كزارة التعميـ ،كك ازرة التجارة
كالصناعة ،ككزارة القكل العاممة عف كثب مع المؤسسات العامة كالخاصة لتحسيف قابمية
تكظيؼ طالبنا كمعيشتيـ ،كتكفير مجمكعة مف القكل العاممة المؤىمة لمنمك االقتصادم ،كتعد
الركابط الصناعية بالجامعة أحد الجكانب الميمة لضماف التكافؽ الجيد بيف العرض كالطمب
عمى القكل العاممة ،كأف الخريجيف لدييـ الميارات التي تحتاجيا الصناعة كتساىـ حككمة
أيضا في تصميـ كتنفيذ التعاكف بيف الجامعات كالصناعة ،ىذا جيد متعدد الككاالت
سنغافكرة ن
لخمؽ بيئة مكاتية لتعزيز العالقات بيف الجامعة كالصناعة .باإلضافة إلى كزارة التعميـ  ،تعمؿ
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كزارة التجارة كالصناعة عف كثب مع الصناعة لفيـ احتياجاتيـ كاىتماماتيـ ؛ بينما يمعب
داعما في السعي لتطكير القكل العاممة المنتجة كأماكف العمؿ
دكر
أيضا نا
كزارة القكم العاممة ن
ن
التقدمية ،تعمؿ ىذه الك ازرات بالتشاكر الكثيؽ مع بعضيا البعض لكضع خطط مف شأنيا
تحسيف نكعية ككمية التعاكف.

)(kam Ming Lim,2014,1-4

)

كبعد الرككد خالؿ الفترة  75 -0874قررت سنغافكرة كضع خطة لإلصالح
االقتصادم نحك اقتصاد قائـ عمي المعرفة كقدرات قكية لمبحث كالتطكير .كتـ تاسيس المجمس
الكطني لمعمكـ كالتكنكلكجيا في عاـ  0880ككاف مسؤكالن عف تحقيؽ ميمة تطكير قدرات

البحث كالتطكير التنافسية في مختمؼ القطاعات ذات الصمة باحتياجات سنغافكرة االقتصادية

كمحاكلة جذب المكاىب لمبحث كالتطكير.

(Latifa Khalid Al

)Amri,2017,71
كفي عاـ  ،3113أطمؽ عمي المجمس الكطني لمعمكـ كالتكنكلكجيا ككالة العمكـ
كالتكنكلكجيا كالبحكث ،كتمكنت الجامعات السنغافكرية مف بناء بنية تحتية تقدمية ،مف خالؿ
مؤسسات كمراكز البحكث الكطنية في العمكـ كاليندسة الفيزيائية كالبيكلكجية .عالكة عمى ذلؾ
فإف الحككمة السنغافكرية أنشئت المؤسسة الكطنية لمبحكث ،كمجمس البحكث كاالبتكار
كالمشاريع في عاـ  3115لكضع األساس لالبتكار في المستقبؿ كتنمية المشاريع في
سنغافكرة ،كتقديـ المشكرة الستراتيجيات كسياسات البحث كالتطكير في سنغافكرة كقدمت
احا بشأف اإللغاء الضريبي لمسماح لمشركات بتخصيص  931مف
الحككمة في سنغافكرة اقتر ن
أرباحيا كاحتياطيات لمبحث كالتطكير كيمكف أف تحصؿ عمى ىذا التأجيؿ الضريبي إذا تمكنت
كبير لمشركات
حافز نا
نا
مف االستثمار في البحث كالتطكير لمدة ثالث سنكات كىك ما يمثؿ
لالنخراط في أنشطة البحث كالتطكير(Latifa Khalid Al Amri,2017,72).
كتيدؼ خطة البحث كاالبتكار كالمشاريع لعاـ  3101التي كضعيا مجمس البحكث
كاالبتكار كالمشاريع إلى تعزيز أسس البحث كالتطكير مف خالؿ ميزانية تبمغ  8مميارات دكالر
أمريكي ( 02.44مميار دكالر سنغافكرم)  ،كقد تـ تعزيز ىذا االلتزاـ في مجاؿ البحث
كالتطكير بخطة  2015لدعـ رؤية حككمة سنغافكرة طكيمة األجؿ المتمثمة في أف يككف
اقتصادا مكثفنا في مجاؿ األبحاث كاالبتكار كريادة األعماؿ لخمس سنكات أخرل بقيمة 03.3
ن
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مميار دكالر أمريكي ( 05.0مميار دكالر أمريكي) .تـ تقديـ سمسمة مف خطط الدعـ مف قبؿ
العديد مف الككاالت لتعزيز قدرات االبتكار كتطكير الشركات المحمية تتراكح خطط الدعـ مف
المساعدة المالية مباشرة إلى الشركات المحمية أك بشكؿ غير مباشر مف خالؿ حاضنات ،إلى
المبادرات التي تعزز التعاكف كتنمية المكاىب ،تتطمب جميع المبادرات بكضكح أف تككف
الشركات المستيدفة مؤسسات محمية ،تـ إيقاؼ بعض المخططات في عاـ  3106كلكف مف
المحتمؿ إعادة تصميميا بمكجب خطة  2020الجديدة في السنكات الخمس المقبمة كالتي
ستستمر في دعـ بعض المناطؽ ذات األكلكية لالحتياجات الكطنية بشكؿ انتقائي كمساعدة
الشركات المحمية في البحث كالتطكير(Jue Wang,2018,399-412).
كأطمقت المؤسسة الكطنية لألبحاث في مارس  ، 3102مبادرة إنشاء المختبرات
الرئيسية لمصناعات في جامعات سنغافكرة ،بيدؼ جذب الشركات األجنبية كشركات سنغافكرة
لمتعاكف مع الجامعات المستقمة ذاتية الحكـ في مجاؿ البحكث ذات الصمة بالصناعة ،كتعزيز
الشراكات التعاكنية بي ف الجامعات كالصناعات ،كتمكيف أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف
كطالب الدكتكراه كالماجستير مف العمؿ جنبا إلى جنب مع الشركات في البرامج ذات الصمة
المباشرة بالصناعة كىذا سيدعـ الترجمة الفعالة ألعماؿ المختبرات لمسكؽ كيضمف أف تحقؽ
تأثير مف خالؿ تطكير حمكؿ متطكرة لممشاكؿ التي تكاجو الصناعة .تـ إنشاء
نا
الجامعات
مختبر في جامعة نانيانغ التكنكلكجية بسنغافكرة بقيمة  64مميكف دكالر في يكليك ، 3102
ثـ تبعو مختبر في جامعة سنغافكرة الكطنية في نكفمبر (Kam Ming .3102
)Lim,2014,4
كما أطمقت الحككمة السنغافكرية مبادرة صندكؽ مكتب نقؿ التكنكلكجيا ،كييدؼ
صندكؽ مكتب نقؿ التكنكلكجيا لمجامعات التابع لكزارة التربية كالتعميـ إلى تعزيز ثقافة االبتكار
كالمشاريع في الجامعات المستقمة ،مع ىذا الصندكؽ يتـ تكميؼ مكتب نقؿ التكنكلكجيا في
الجامعات المستقمة بتسييؿ المشاركة االستراتيجية مع الصناعة  ،كتعزيز التفاعؿ الكثيؽ مع
الكميات كمراكز البحكث ،كتيدؼ منحة سنغافكرة لمصناعة  ،التي تقدميا كزارة التعميـ ،
كمجمس التنمية االقتصادية  ،كالككاالت الحككمية األخرل  ،إلى تطكير مجمكعة قكية مف
السنغافكرييف لترسيخ القطاعات االستراتيجية الميمة لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية في
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سنغافكرة .ىذا يشكؿ شراكة خاصة بيف حككمة سنغافكرة كالشركات في سنغافكرة ،كما يعد
برنامج الدراسات العميا الصناعية مبادرة مف بنؾ التنمية األكركبي لتطكير مجمكعة مف
القكل العاممة في الدراسات العميا مع تنمية مجمكعة ميارات البحث كالتطكير األساسية
كالضركرية لألدكار في الصناعة ،كيخضع متدربك برنامج الدراسات العميا الصناعية لمتدريب
في بيئة بحث كتطكير لمشركات مف خالؿ شراكة مجمس التنمية االقتصادية مع الشركات
كالجامعات المحمية(PAN, Gary; TAN, Ga Hup; and TAN, Yvonn,2017).
كما سبؽ يتضح أف الحككمة السنغافكرية كالجامعات كالجيات الفاعمة في الصناعة
تعمؿ بفعالية لتسخير أكجو التنسيؽ مف خالؿ التعاكف الكثيؽ بيف األكساط األكاديمية
كالصناعة ،كىذا يخدـ أىداؼ زيادة تكليد المعرفة كالميارات المعمكؿ بيا  ،كتحسيف نتائج
الدراسات العميا في التكظيؼ  ،كزيادة اإلنتاجية في القكل العاممة  ،كدعـ النمك االقتصادم
أيضا حركة كطنية تدعى "الميارات المستقبمية" ،
في سنغافكرة ،كلذلؾ
أطمقت سنغافكرة ن
كالتي تؤكد عمى أىمية بعض الميارات مثؿ التعرض الحقيقي لمعمؿ في السكؽ كادارة التعاكف
مع شركاء الصناعة  ،لمساعدة مكاطنييا عمى االستجابة بفعالية الحتياجات القكل العاممة
المتغيرة .ىذا لو آثار قكية عمى مؤسسات التعميـ العالي .تحتاج الجامعات إلى دمج تجربة
الصناعة مع التعمـ في الفصكؿ الدراسية  ،كاألىـ مف ذلؾ  ،العمؿ عف قرب مع الشركات
كتكييؼ مناىجيا مع االحتياجات المتطكرة بسرعة ليذه الصناعة.

ب -الركابط بيف الجامعة كاألعماؿ

في سنغافكرة ،تعاكنت الجامعات بشكؿ مكثؼ مع الصناعة منذ أف بدأت الحككمة خطة
البحث كالتطكير في عاـ  .0870ككاف ىذا بمثابة مخطط لممنح ييدؼ إلى تحفيز البحث
كالتطكير في شكؿ تعاكف بيف الجامعات كالصناعة ،كبدأت عممية نقؿ التكنكلكجيا كاممة في
عاـ  ، 0883عندما تـ تشكيؿ مكتب عالقات الصناعة كالتكنكلكجيا في جامعة سنغافكرة
الكطنية لمتعامؿ مع التعاكف في مجاؿ البحكث  ،كادارة الممكية الفكرية كنقؿ التكنكلكجيا داخؿ
جامعة سنغافكرة الكطنية ،حتى اآلف  ،سيؿ مكتب عالقات الصناعة كالتكنكلكجيا إيداع أكثر
مف  611براءة اختراع  ،كتـ منح  055منيا ،كابراـ  73اتفاقية ترخيص لتكليد إيرادات
بقيمة  0.33مميكف دكالر أمريكي كحقكؽ ممكية بدالن مف حقكؽ االمتياز التي بمغت 3.74

مميكف دكالر أمريكي .في عاـ  ، 3113تـ تكقيع  025اتفاقية تعاكف بحثي مع أطراؼ
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خارجية تبمغ قيمتيا اإلجمالية لممشركع  33.4مميكف دكالر أمريكي  ،أك حكالي  9 04مف
ميزانية

البحكث

السنكية

لجامعة

سنغافكرة

الكطنية.

Nezu,

(Risaburo

)et.al,2005,11
باإلضافة إلى التمكيؿ العاـ لألنشطة البحثية في الجامعات السنغافكرية  ،تطكرت حكافز
حككمية ال تعد كال تحصى تيدؼ إلى إقامة تعاكف مع الصناعة منذ أكائؿ الثمانينات ،اليكـ
بدءا مف البحث كحتى حماية
تتكفر مخططات لتغطية األنشطة عبر دكرة العمؿ بأكمميا  ،ن
الممكية الفكرية  ،كدعـ التسكيؽ التجارم  ،كالشركات الناشئة  ،كتطكير األعماؿ  ،كاالستثمار
كالحكافز الضريبية  ،كتطكير المشاريع .يعكد تاريخ الدعـ الحككمي لمجاالت التعاكف بيف
الجامعات كالصناعة في سنغافكرة إلى عاـ  0870عندما تـ تقديـ خطة لمبحث كالتطكير
تـ تكسيع البرنامج اآلف بشكؿ كبير مف خالؿ خطط جديدة كمعززة لمعالجة مختمؼ القطاعات
كمستكيات االحتياجات .تعتبر برامج تطكير التكنكلكجيا كالبحث كالتطكير الخاصة بيذه
الصناعة مف المسؤكليات التي يتحمميا مجمس التنمية االقتصادية ،يعد كؿ مف مجمس
التنمية االقتصادية

كككالة العمكـ كالتكنكلكجيا كالبحث المصدراف الرئيسياف لمتمكيؿ

الحككمي ،يكفر مجمس التنمية االقتصادية منح البحث كالتطكير لمشركات مف خالؿ مجمكعة
متنكعة مف خطط المنح ،يركز مجمس التنمية االقتصادية بشكؿ خاص عمى دعـ الشركات
خاصا يسمى مخطط بدء تطكير المشاريع ،يقدـ ىذا المخطط
برنامجا
الناشئة .فإنو يدير
ن
ن
صناديؽ مطابقة لألسي ـ لمشركات الناشئة المبكرة .حتى اآلف  ،حصمت حكالي  011شركة
عمى تمكيؿ المخطط بنجاح .تمتمؾ جامعة سنغافكرة الكطنية صندكؽ دعـ لممشركع مكمالن
كلكنو متكاضع لمساعدة الشركات الناشئة(Risaburo Nezu, et.al,2005,27).

ج -أليات الشراكة كتفعيؿ الركابط بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في سنغافكرة
 -0مجمس البحكث األكاديمية
يقكـ مجمس البحكث األكاديمية بصياغة كتنفيذ كمراجعة سياسات البحث كالقكل العاممة
كالتمكيؿ في إطار خطة المجمس القكمي لمبحكث كاالبتكار كالمشاريع لمجامعات كالفنكف
التطبيقية كمعيد التعميـ التقني ،كما يستعرض مجمس البحكث األكاديمي التقدـ كاألداء لمراكز
التميز البحثية كيدير صناديؽ البحكث ،بما في ذلؾ صندكؽ البحكث األكاديمية التابع لكزارة
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التعميـ كمجمع األبحاث ،كما أنو يصكغ السياسات المتعمقة بالعمكـ االجتماعية كأبحاث العمكـ
اإلنسانية كيشكؿ أمانات مجمس البحكث األكاديمية كمجمس أبحاث العمكـ االجتماعية ،كييتـ
مجمس البحكث األكاديمية بتكجيو سياسات كاستراتيجيات البحث األكاديمي في الجامعات.
كأنشأت الحككمة صندكؽ البحكث األكاديمية في عاـ  0883لدعـ البحث األكاديمي في
جامعات سنغافكرة .يجب أف يحقؽ البحث المدعكـ مف ىذا الصندكؽ األىداؼ األربعة التالية:
• خمؽ معرفة جديدة ستشكؿ األساس لالبتكارات كاالكتشافات المستقبمية
• تعزيز سمعة الجامعات  ،كجعميا أكثر جاذبية لمباحثيف كاألكاديمييف كالطالب  ،كاضافة إلى
جاذبية سنغافكرة العامة كمركز لممكاىب
 تحسيف الجكدة الشاممة لمتعميـ لمطالب مف خالؿ تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمىالمشاركة في أحدث األفكار كاالكتشافات في مجاالتيـ
• تكفير تدريب عالي الجكدة عمى القكل العاممة مف أجؿ رعاية المكاىب المحمية لتمبية
احتياجات األكساط األكاديمية كاالقتصاد
www.moe.gov.sg/media/press/2006/pr20060728.htm
ككانت ميزانية الصندكؽ في  0885-0883حكالي  85مميكف دكالر سنغافكرم.
كمنذ ذلؾ الحيف كحتى عاـ  ، 3114استقر الصندكؽ عند  001مميكف دكالر سنغافكرم
سنكيا .في أغسطس  ، 3114زادت الحككمة صندكؽ النقد إلى  0.14مميار دكالر
ن
سنغافكرم لمسنكات الخمس المقبمة  ،كخصصت كزارة التعميـ مبمغ  341مميكف دكالر
سنغافكرم إلنشاء مراكز التميز البحثي في الجامعات .جاء التمكيؿ المشترؾ لممراكز البحثية
اإلقميمية مف المؤسسة الكطنية لمبحكث التي قدمت  411مميكف دكالر سنغافكرم أخرل  ،أم
ما مجمكعو  641مميكف دكالر سنغافكرم ،كاستمرت الخطة الخمسية األخيرة في التزاـ
الحككمة باالستثمار في الحفاظ عمى القدرات األساسية كاألبحاث التي يقكدىا الباحثكف.
كزادت الخطة مف صندكؽ البحكث األكاديمية التابع لكزارة التعميـ بنسبة  04في المائة لدعـ
التدريب بعد التخرج كلتمكيؿ المنح التي يقكدىا الباحثكف.
www.moe.gov.sg/media/parliamentary-replies/2008/09/researchin-universities.php
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 -3مجمس البحكث كاالبتكار كالمشاريع
في عاـ  3115أنشأت حككمة سنغافكرة مجمس البحكث كاالبتكار كالمشاريع ،برئاسة
رئيس كزراء سنغافكرة ،لتقديـ المشكرة لمجمس الكزراء في سنغافكرة بشأف سياسات البحث
كاالبتكار

بيدؼ تحكيؿ سنغافكرة إلى مجتمع قائـ عمى المعرفة ،يدعك مجمس البحكث

كاالبتكار كالمشاريع إلى البحث كاالبتكار كالمشاريع مف خالؿ مبادرات خمؽ المعرفة لدفع
مجاالت جديدة مف النمك االقتصادم المدفكع باالبتكار ،كيشرؼ عمى استراتيجية سنغافكرة
طكيمة األجؿ لتحكيؿ اقتصادىا إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة مع قدرات بحثية كتكنكلكجية
قكية ،يتـ دعـ مجمس البحكث كاالبتكار كالمشاريع مف قبؿ المؤسسة الكطنية لألبحاث
بسنغافكرة  ،يتـ تنفيذ ىذه البرامج مف قبؿ الباحثيف كالمبدعيف مف معاىد البحكث العامة
كالخاصة  ،بالتعاكف مع مجتمع األعماؿ ،كىذا المجمس ىك المسؤكؿ عف صياغة الخطط
كالسياسات البحثية لمدة  4سنكات لتنمية قدرات سنغافكرة البحثية ،كدعـ النمك االقتصادم
كمكاجية التحديات الكطنية المستقبمية .كمف أىـ ميامو ىي:
• تقديـ المشكرة إلى مجمس كزراء سنغافكرة بشأف السياسات كاالستراتيجيات الكطنية لمبحث
كاالبتكار لدفع تحكيؿ سنغافكرة إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة  ،مع قدرات قكية في مجاؿ
البحث كالتطكير
• قيادة الحممة الكطنية لتعزيز البحث كاالبتكار كالمشاريع  ،مف خالؿ تشجيع المبادرات
الجديدة في إنشاء المعرفة في العمكـ كالتكنكلكجيا  ،كتحفيز مجاالت جديدة لمنمك االقتصادم.
)(Sarah Cheah, Yuen-Ping Ho, and Philip Lim,2016,79
 -2المؤسسة الكطنية لمبحكث
تأسست المؤسسة الكطنية لمبحكث في يناير  ،3115كىي إدارة تابعة لمكتب رئيس
الكزراء كىك سكرتارية لمجمس البحكث كاالبتكار كالمشاريع ،لتكفير الدعـ لمجمس البحكث
كاالبتكار كالمشاريع (برئاسة رئيس الكزراء) ،كالذم بدكره يقدـ المشكرة إلى مجمس الكزراء
حكؿ األبحاث كاالبتكار الكطني الفعاؿ ،كتيدؼ ىذه المؤسسة إلي :تنسيؽ البحكث مف
مختمؼ الككاالت ككضع سياسات كخطط لتنفيذ جدكؿ األعماؿ الكطني لمبحث كالتطكير
كتخصيص التمكيؿ لتنفيذ البحكث الكطنية كاستراتيجيات االبتكار كالمشاريع ،كضع السياسات
لتحكيؿ اقتصاد سنغافكرة إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة ،كميمة المؤسسة ىي تحقيؽ التأثير
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االقتصادم مف خالؿ مبادرات التمكيؿ التي تعزز قدرات البحث كالعمكـ  ،كمف أىـ النقاط
الرئيسية التي تركز عمييا المؤسسة ىي:
 تطكير القدرات المستقبمية مف خالؿ العديد مف المبادرات التي مف شأنيا أف تساعد عمىتأسيس عمكـ قكية كمكاىب مقرىا في سنغافكرة .بعض ىذه المبادرات ىي برنامج البحث
التنافسي لمراكز التميز البحثي ،كبرنامج الحرـ الجامعي لمتميز البحثي كالمشاريع
التكنكلكجية.
 تطكير المبادرات التي تركز عمى النمك في المستقبؿ ،كعمى البحكث ذات األىميةاالقتصادية كالصناعية.
 تصميـ برنامج يحدد تحديات االبتكار الكطني كاحتياجات التمكيؿ كتطكير حمكؿ ليذهالتحديات.

www.nrf.gov.sg/nrf/default.aspx

كالمؤسسة الكطنية لمبحكث ،باعتبارىا ككالة حككمية في سنغافكرة مسؤكلة عف
تعزيز القدرة البحثية كاالبتكار كريادة األعماؿ ،كبعض المبادرات لزيادة القدرة البحثية لمبالد
أيضا عمى مجاالت التفكؽ االستراتيجي الجديدة لسنغافكرة لمحفاظ عمى
كقدراتيا ،كالتركيز ن
الجكدة التنافسية كتعتبر قناة مناسبة لجذب كرعاية كتثبيت المكاىب البحثية ،كاتاحت العديد
مف الفرص الكظيفية في مجاؿ البحث كالتطكير لمزيد مف الطالب لمكاصمة التقدـ في التعميـ
العالي ،كيعتبر الحرـ الجامعي لمتميز البحثي كالمشاريع التكنكلكجية كاحدة مف الحكافز التي
تقدميا المؤسسة الكطنية كاليدؼ الرئيسي ليذا الحرـ ىك إنشاء مركز لالبتكار بيف عدد مف
مراكز البحكث ذات المستكل العالمي ،كالجامعات الكطنية في سنغافكرة  ،كمختبرات الفنكف
التطبيقية كمعيد البحكث ،ككانت المبادرات األخرل التي اتخذتيا حككمة سنغافكرة ىي اإلعفاء
الضريبي لمدة عشر سنكات كضريبة الشركات المنخفضة ألم شركة تنفذ مشاريع بحث
أيضا منحة بحثية
كتطكير معظميا في مجاؿ األكلكية إضافة إلى ذلؾ ،تقدـ حككمة سنغافكرة ن
لبرنامج زمالة المؤسسة الكطنية لمبحكث بمبمغ يصؿ إلى  2مالييف دكالر سنغافكرم عمى
مدار خمس سنكات.
(Revathi Nagaretham, Mohamed Irwan Shah Mohd, and Abdul
)Rahman Ahmad Dahlan, 2012,161-1620
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كما مف الحكافز التي تقدميا المؤسسة الكطنية لمبحكث مخطط حضانة التكنكلكجيا الذم
تـ إطالقو في عاـ  3118كىك نمكذج عمى غرار برنامج الحاضنة التكنكلكجية في إسرائيؿ.
كييدؼ إلى تشجيع حاضنات التكنكلكجيا المحمية كاألجنبية عمى االستثمار في الشركات
المبتدئة ذات التقنية العالية في سنغافكرة ،يسمح مخطط حضانة التكنكلكجيا برعاية الشركات
المبتدئة في مرحمة مبكرة كيجب أف تفي الحاضنات المحددة بعدد مف المتطمبات:
 أف ي ككف مدير حاضنة لديو القدرة كالكفاءة لتقديـ التكجيو الفعاؿ لمشركات المحتضنة. تكفير مساحة مادية مناسبة إليكاء المحتضنيف. لدييـ آليات إلعطاء المحتضنيف الدعـ الالزـ  ،مثؿ التكجيو  ،كالكصكؿ إلى العمالء ،كالمساعدة في تأميف التمكيؿ اإلضافي
 إظيار القدرة عمى تغطية نفقات التشغيؿ الخاصة بيـ .إذالـ يتـ تكفير مصركفات التشغيؿبكاسطة المخطط( Poh-Kam Wong& Annette Singh,2011,24) .
كتعتير مخطط حاضنات التكنكلكجيا مبادرة في إطار برنامج اإلطار الكطني لالبتكار
كالمشاريع الذم تبمغ تكمفتو  251مميكف دكالر كالذم أعمنو رئيس الكزراء في مارس
 . 3117بمكجب ىذا المخطط الذم يشبو النمكذج اإلسرائيمي الناجح  ،ستكفر المؤسسة
الكطنية لمبحكث ما يصؿ إلى  974مف االستثمارات في كؿ شركة ناشئة تـ تحديدىا بكاسطة
سيطمب مف
مدراء الحاضنات المختاريف بحد أقصى  500,000دكالر سنغافكرم لكؿ شركة ،ك ي
مدير الحاضنة استثمار  904عمى األقؿ مف الرصيد في البداية ،كىناؾ سبعة حاضنات
لمتكنكلكجيا تكفر اإلرشاد كالشبكات مف أجؿ تعزز نمك التقنية العالية المتطكرة في سنغافكرة،
كيكجد سبعة مدراء حاضنات التكنكلكجيا المختاريف مف قبؿ المؤسسة الكطنية لمبحكث لدييـ
الميارة كالقدرة عمي تقديـ تكجييات إدارية منتظمة ،كارشادات كاقامة الشبكات لمشركات
الناشئة عالية التقنية ،كيسعى برنامج الحضانة التكنكلكجية التابع لممؤسسة الكطنية لمبحكث
إلى بناء مجمكعة مف الشركات الناشئة ،مع فرص أكبر لمنجاح في تحكيؿ األفكار المبتكرة
إلى شركات تجارية(Njagi Dorothy Wambet,2016,21) .
كتدير المؤسسة الكطنية برنامج البحكث التنافسية لدعـ األبحاث المتطكرة عالية
تمكيال مشترنكا مف كزارة
التأثير كمخطط مراكز التميز البحثي لجامعات سنغافكرة (التي تتمقى
ن
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التعميـ) كزمالة المؤسسة الكطنية لألبحاث السنغافكرية التي تكفر فرصة لمباحثيف الشباب
الرائعيف مف جميع أنحاء العالـ لمقياـ بمجمكعة مف األبحاث في سنغافكرة ،كتحصؿ الزمالة
عمى منحة بحثية مدتيا خمس سنكات  ،مع حرية اختيار مكضكع البحث كالتنظيـ .
www.nrf.gov.sg/nrf/uploadedFiles/2pp%20factsheet%20NRF%203
May2012.pdf
كيتسـ اإلطار الكطني لالبتكار كالمشاريع التابع لممؤسسة الكطنية لألبحاث بإىتماـ
خاص بالتفاعالت بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ  ،كييدؼ ىذا إلى تشجيع الجامعات
كالفنكف التطبيقية عمى متابعة ريادة األعماؿ األكاديمية كتحكيؿ نتائج أبحاثيـ إلى منتجات
تجارية .كما أنو يساعد ركاد األعماؿ عمى إنشاء شركات قائمة عمى التكنكلكجيا .كتشجيع
الشركات الصغيرة عمى التفاعؿ مع الجامعات  ،مف خالؿ صندكؽ لالبتكار الجامعي  ،كخطط
حضانة التكنكلكجيا كمنح البحث كالتطكير في مجاؿ الفنكف التطبيقية.
www.nrf.gov.sg/nrf/uploadedFiles/2pp%20factsheet%20NFRIE%20
3May2012_v2.pdf
 -3مراكز التميز البحثية
كمف المخططات التي تديرىا المؤسسة الكطنية لمبحكث بسنغافكرة مراكز التميز البجثية حيث
أنشأت المؤسسة الكطنية لألبحاث ككزارة التعميـ مراكز التميز البحثية في عاـ  3116لتحفيز
التميز البحثي ف ي الجامعات المحمية ،كشيد ىذا البرنامج إنشاء خمسة مراكز بحثية داخؿ
جامعة سنغافكرة الكطنية كجامعة نانيانغ التكنكلكجية ،تيجرم مراكز التميز البحثية بحثنا
عالميا بقيادة الباحثيف يتماشى مع المصالح االستراتيجية طكيمة األجؿ لسنغافكرة ،كييدؼ
ن
برنامج المراكز التميز البحثية إلى:
 جذب كاستبقاء كدعـ محققيف أكاديمييف عمى مستكل عالمي تعزيز تعميـ الدراسات العميا في الجامعات كتدريب القكل العاممة البحثية الجيدة خمؽ معرفة جديدة في مجاالت محددة مف التركيز عمى كؿ مركزيتـ استضافة كؿ مركز بكاسطة جامعة محمية .تتمتع باستقاللية كبيرة في متابعة
ميمتيا كأىدافيا البحثية الخاصة ،بتكجيو مف قبؿ مجمس اإلدارة الذم
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االستراتيجي كاإلشراؼ .كيرأس كؿ مركز مف قبؿ عالـ متميز كمدير  ،الذم ينصح مف قبؿ
رئيسيا  ،يقكد كؿ
المجمس االستشارم العممي .كيحتكم كؿ مركز عمى  04إلى  34محققنا
ن
بحثيا مف زمالء ما بعد الدكتكراه كطالب البحث كالمكظفيف الداعميف ،كيتـ مراجعة
منيـ فريقنا ن

تقدـ المراكز البحثية مف قبؿ لجنة المراجعة الدكلية كؿ ثالث سنكات .كمف أىـ ىذه المراكز:

 مرصد األرض في سنغافكرة :بدأ عممياتو في ديسمبر  3117كمقره في جامعة نانيانغالتكنكلكجية ،مف خالؿ البحكث األساسية حكؿ الزالزؿ كاالنفجارات البركانية كمكجات
التسكنامي كتغير مستكيات سطح البحر كتغير المناخ في جنكب شرؽ آسيا  ،يسعى ىذا
المرصد إلى إلياـ كتمكيف مجتمعات أكثر أمانا كاستدامة في المنطقة.
 مركز تقنيات الكـ :تستخدـ معامؿ مركز تقنيات الكـ التجريبية أشعة الميزر لمعالجة كقياسكاحتكاء أنظمة الكـ التي تحتكم عمى ذرات  ،تـ إنشاء مركز تكنكلكجيات الكـ كأكؿ مركز
بحث عف المكارد البشرية في سنغافكرة في ديسمبر  ، 3116كيجمع عمماء الفيزياء الكمية
كعمماء الكمبيكتر الستكشاؼ الطبيعة الكمية لمكاقع كامكانيات جديدة في معالجة المعمكمات،
تركز األبحاث في مركز تقنيات الكـ عمى فيـ كمراقبة تفاعالت الذرات كالفكتكنات ،كيمكف
استغالؿ ىذه التفاعالت لمكصكؿ إلى طرؽ جديدة لمحساب كاالتصاؿ .تتـ استضافة المركز
مف قبؿ جامعة سنغافكرة الكطنية  ،مع مكظفيف كطالب يزيد عددىـ عف  311مف أكثر مف
أيضا أستاذ فيزياء الكـ بمعيد
 24دكلة .يرأس المركز البركفيسكر أرتكر إيكيرت  ،كىك ن
الرياضيات بجامعة أكسفكرد.
 معيد عمكـ السرطاف في سنغافكرة تيدؼ مبادرة معيد عمكـ السرطاف في جامعة سنغافكرةالكطنية  ،كالتي تـ إطالقيا في أكتكبر  ، 3117إلى تحفيز األبحاث ذات المستكل العالمي
في عمكـ السرطاف مف خالؿ االعتماد عمى القدرات األكاديمية السائدة كالكفاءات البحثية
كاستقطاب أفضؿ المكاىب األكاديمية العالمية في مجاؿ أبحاث السرطاف ،كتعزيز التعاكف
منيجا متعدد
العممي الدكلي المتميز ،كتقديـ التدريب الجيد لرعاية الباحثيف ،يتبع المعيد
ن

األكجو كمنسقنا ألبحاث السرطاف يمتد مف الدراسات الميكانيكية األساسية كصكنال إلى العالجات

التجريبية . ،إنو يربط بيف المكارد الفريدة في سنغافكرة لتطكير مناىج جديدة لفيـ كعالج ىذا
المرض المعقد ،كيقكد ىذا المعيد البركفيسكر دانييؿ تينف مف مركز بيث إسرائيؿ لمشماس
الطبي  ،كمية ىارفارد الطبية.
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 معيد عمـ األحياء الميكانيكية ،تـ استضافة بكاسطة جامعة سنغافكرة الكطنية  ،كبدأعممياتو في  0أبريؿ  ، 3118كييدؼ إلى تطكير نمكذج جديد لدراسة النظـ كاألمراض الحية
مف خالؿ التركيز عمى ميكانيكا الخمية كاألنسجة ،كأحد أىدافو ىك إنشاء معيار دكلي مشترؾ
لتحديد النماذج الحسابية الجديدة  ،كالككاشؼ كاألدكات التجريبية لدراسة أمراض الخاليا
كاألنسجة ،كيرأس المعيد البركفيسكر مايكؿ شيتز  ،ككيمياـ آر كيناف االبف أستاذ مف جامعة
ككلكمبيا.
 مركز سنغافكرة ليندسة عمكـ الحياة البيئية :تـ إطالقو في أبريؿ  ، 3100كىك مشركعمشترؾ بيف جامعة نانيانغ التكنكلكجية ك جامعة سنغافكرة الكطنية  ،كيتـ استضافتو في
جامعة نانيانغ التكنكلكجية ،كييدؼ إلى اتباع نيج متعدد التخصصات الكتشاؼ كمراقبة
كتكجيو سمكؾ مجتمعات األغشية الحيكية لمتطبيقات البيئية كاليندسية كالصحية العامة
كالتطبيقات الطبية المستدامة .يتـ تمكيف ذلؾ مف خالؿ نقاط قكتيا في تحميؿ األحياء
المجيرية المعقدة  ،باستخداـ البيكلكجيا الحاسكبية المتقدمة كالمرافؽ المتطكرة في تسمسؿ
الجينكـ  ،كالتصكير الحيكم كعمميات المفاعؿ الحيكم ،كيرأس ىذا المركز القائد العممي
المشيكر عالميان  ،البركفيسكر ستافاف كيميبيرج مف جامعة نيك ساكث كيمز.

https://www.nrf.gov.sg/programmes/research-centres-ofexcellence
 -4الككالة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالبحث
كفي عاـ  ، 3113أطمؽ عمي المجمس الكطني لمعمكـ كالتكنكلكجيا ككالة العمكـ
تمكيال لمبحكث لدعـ البحكث خارج نطاؽ الجامعة في
كالتكنكلكجيا كالبحث ،كتمنح الككالة
ن

الجامعات كالمستشفيات كمراكز البحكث كمع شركاء محمييف كدكلييف آخريف .ىذا باإلضافة

إلى األبحاث التي تجرييا مف خالؿ معاىد العمكـ الطبية الحيكية كالعمكـ الفيزيائية كاليندسية
التابعة ليا كعددىا  ، 03باإلضافة إلى ستة اتحادات كمراكز تقع في مدينتي بيكبكليس
 ، 2009كانت الككالة لمعمكـ كالتكنكلكجيا

بناء عمى تصنيفات أسيا
كفكجينيكبكليس
ن
إنتاجا في منطقة آسيا كالمحيط اليادئ مف
كالبحث بسنغافكرة ىي الككالة السابعة األكثر
ن
حيث األكراؽ المنشكرة في المجالت التي تحمؿ العالمة التجارية  ،كالتي احتمت مرتبة متقدمة

عف الجامعة الكطنية األسترالية ،كتقدـ الككالة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالبحث مجمكعة متنكعة
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م ف الجكائز التي مف بيف أمكر أخرل تمكف السنغافكرييف مف متابعة دراسات العمكـ الجامعية
كالدكتكراه في أفضؿ الجامعات في أم مكاف في العالـ  ،كتمكيؿ خريجي الدكتكراه الشباب
الكتساب خبرة ما بعد الدكتكراه في أفضؿ المختبرات (بما في ذلؾ مختبرات الشركات) في أم
مكاف في العالـ كالتي تمكف الطالب األجانب مف العمؿ في سنغافكرة.
)(www.a-star.edu.sg
كتعمؿ الككالة بنشاط عمى تعزيز التفاعالت بيف البحث كالصناعة لتسريع ترجمة
نتائج البحكث إلى فكائد مممكسة لالقتصاد .مف تقديـ المشكرة الفنية كالتمكيؿ لعممائيا لحماية
كتسكيؽ حقكؽ الممكية الفكرية الخاصة بيـ  ،كاعارة العمماء الباحثيف إلى الشركات كمشاركة
العديد مف المرافؽ المتاحة  ،كتركز الككالة بشكؿ كاضح عمى بناء رأس الماؿ الصناعي
بارز بشكؿ خاص في تطكير الشراكات كالركابط بيف البحكث
دكر نا
لسنغافكرة ،كلذا لعبت نا
األساسية كالتطبيقية كبيف ككاالت القطاع العاـ كمعاىد البحكث كالجامعات كالمجتمع
اإلكمينيكي كالصناعة.
www.a-star.edu.sg/Industry/Overview/tabid/171/Default.aspx
 -5مجمس التنمية االقتصادية
كما أنشأت سنغافكرة مجمس التنمية االقتصادية الذم يعد المحرؾ الرئيسي لمبحث
كالتطكير

كييدؼ إلى جذب االستثمارات كاقامة صناعات تعزز التنمية االقتصادية في

سنغافكرة كتعزز مكانتيا كمركز عالمي لمعديد مف الدكافع االقتصادية ،كيسعى مجمس التنمية
االقتصادية إلى تسييؿ كدعـ كؿ مف المستثمريف المحمييف كاألجانب في قطاعي الصناعة
عددا مف مخططات
كالخدمات لتطكير كتكسيع فرص العمؿ الجديدة ،كيدير مجمس اإلدارة ن
الحكافز لمشركات ،بما في ذلؾ المخططات التي تشجع االستثمار في البحث كالتطكير مف
خالؿ تكفير التمكيؿ المشترؾ لدعـ إنشاء مراكز البحث كالتطكير ،كتطكير القدرات البحثية
الداخمية في اإلستراتيجية الكطنية لالبتكار؛ كالتمكيؿ المشترؾ لدعـ تطكير القكل العاممة في
تطبيؽ التكنكلكجيات الجديدة كالبحكث الصناعية كالكفاءة المينية(Roland .
)Attila Csizmazia,2017,491
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كمف أىـ كظائؼ مجمس التنمية االقتصادية بسنغافكرة:
 تحفيز التكسع في النمك كتنمية اقتصاد سنغافكرة صياغة سياسات كخطط تشجيع االستثمار كالحكافز كاالستراتيجيات التركيجية تعزيز تسييؿ كالمساعدة في تطكير الصناعات كالخدمات المساندة التي تكفر مككناتأجزاء ميمة كالخدمات ذات الصمة بقطاع التصنيع كالخدمات
 تش جيع الصناعات األجنبية كالمحمية عمى االرتقاء بمياراتيـ كتقنياتيـ مف خالؿ االستثمارفي أتمتة التكنكلكجيا  ،كأنشطة البحث كالتدريب كتطكير المنتجات.
 دعـ تطكير رجاؿ األعماؿ المحمييف كالشركات الصغيرة كالمتكسطة كمساعدة الشركاتالمحمية عمى تكسيع كتطكير عممياتيا
 تكفير أك دعـ التدريب عمى الميارات المكتسبة لتطكير اقتصاد سنغافكرة تحديد المؤسسات الرئيسية كتشجيعيـ عمى إنشاء مقراتيـ الدكلية في سنغافكرة كاالضطالعبمجمكعة كاسعة مف أنشطة الخدمات كاألعماؿ الدكلية.
)(Government of Singapore,2012,5
 -6حديقة العمكـ
في السياؽ الكطني لمنيكض بالبحث كاالبتكار  ،تـ إنشاء منتزه العمكـ في سنغافكرة
عاـ  0871كمكاف يمكف أف يتقارب فيو البحث كالتطكير كانشاء عالقات تعاكف مع
المؤسسات كالشركات عمى حد سكاء  ،كيمكف لمباحثيف العمؿ في أم كقت كااللتقاء كتبادؿ
األفكار ،كتعتبر حديقة العمكـ أكؿ مؤشر إيجابي عمى اعتراؼ الحككمة السنغافكرية بأىمية
ربط أنشطة البحث كالتطكير بالجامعات بسياستيا االقتصادية ،كشارؾ كؿ مف مجمس التنمية
االقتصادية كشركة جكركنج تاكف ككربكريشف ،ككالىما مف المؤسسات االقتصادية الكطنية
التي تقكد التنمية االقتصادية منذ الستينيات

مشاركة مباشرة في عممية تخطيط كانشاء

حديقة العمكـ بسنغافكرة.
)(Su-Ann Mae Phillips and Henry Wai-chung Yeung,2003,715
 -7الجامعات الريادية في سنغافكرة
تعتبر جميكرية سنغافكرة دكلة مدينة حديثة  ،كاحدة مف المراكز التجارية الرئيسية في
كبير عمى
اعتمادا نا
العالـ كرابع أكبر مركز مالي .يعتمد االقتصاد العالمي كالمتنكع لسنغافكرة
ن
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التجارة

ال سيما الصناعات التحكيمية  ،التي شكمت حكالي  21في المائة مف إجمالي الناتج

المحمي لسنغافكرة في عاـ  ،3102كعمى مدار العقديف الماضييف  ،طبقت حككمة سنغافكرة
العديد مف تدابي ر اإلصالح لمكاجية اعتمادىا المفرط عمى االستثمارات األجنبية المباشرة
كالشركات متعددة الجنسيات مف حيث التطكير التكنكلكجي ،كليذا السبب  ،أعطت حككمة
سنغافكرة اآلف أكلكية لتطكير ريادة األعماؿ المحمية  ،كخاصة الشركات الناشئة في مجاالت
التكنكلكجيا المتقدمة كغيرت اإلصالحات مف النظاـ الجامعي  ،كشاركتو في تشجيع االبتكار
كريادة األعماؿ مف خالؿ تشجيع المزيد مف التعاكف بيف الجامعة كمجتمع األعماؿ.
)(Rosa Lombardi,et.a,2017,138
فالجامعة الكطنية في سنغافكرة ىي شركة رائدة في التدريس كالبحث كتيدؼ إلى أف
تصبح جامعة ريادة األعماؿ .تـ إنشاء مجمكعة عمى مستكل الجامعة  ،تسمى مشركع
الجامعة الكطنية بسنغافكرة  ،لتحقيؽ ىذا اليدؼ المحدد مف خالؿ تشجيع تعميـ ريادة
األعماؿ لمشباب كالكبار كىذا المشركع يقدـ برنامجيف  ،لمطالب الجامعييف كطالب الدراسات
العميا  ،كيكفر فرص التدريب في الجامعات كالشركات كالشركات في الخارج.
)(Rosa Lombardi,et.a,2017,138
كأنشأت جامعة سنغافكرة لإلدارة ككاالت تركج لنقؿ التكنكلكجيا كتشجع تعميـ كثقافة
ريادة األعماؿ داخؿ الحرـ الجامعي ،في عاـ  ، 3103كأطمقت برنامج الماجستير في
االبتكار ،كىك برنامج جديد لشيادة الدراسات العميا لخريجي الشباب المختاريف كالمينييف
العامميف في الشركات الخاصة .عالكة عمى ذلؾ  ،تعمؿ جامعة سنغافكرة لإلدارة باالشتراؾ مع
عدد كبير مف الشركات الصغيرة كالمتكسطة لتعزيز إدارة المشاريع كتقديـ االستشارات المتعمقة
عددا مف الترتيبات التعاكنية في التدريس
بالمؤسسات .نفذت جامعة نانيانغ التكنكلكجية ن
كالبحث مع شركاء صناعييف مختمفيف داخؿ سنغافكرة كخارجيا .منذ عاـ  ، 3113أدخمت
أم دمج مفيكميف  ،المعرفة المكثفة لمتكنكلكجيا الفائقة

برنامجا لمريادة الفنية كاالبتكار
ن
كريادة األعماؿ كاالبتكار( Charles Hampden-Turner,2009,39) .

كفي السنكات األخيرة  ،قدمت جامعة سنغافكرة الكطنية  ،التعمـ التجريبي المبتكر
لريادة األعماؿ مف خالؿ برامج التدريب الداخمية الخاصة بيا حيث يكمؿ الطالب فترة تدريب
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مع شركات ناشئة ذات تقنية عالية أثناء حضكرىـ برامج ريادة األعماؿ في الجامعات الشريكة
بالخارج .بحثت دراسة أجريت في عاـ  3103بيف أكثر مف  711طالب في جامعة سنغافكرة
الكطنية ،العالقة بيف برامج تعميـ ريادة األعماؿ كالسمكؾ الريادم لمطالب  ،كجد أف تعميـ
ريادة األعماؿ يشجع سمكؾ ريادة األعماؿ لدل الطالب  ،كبشكؿ أعمؽ  ،أف التعمـ التجريبي
كاف لو تأثير أعمى بكثير عمى سمككيات الريادة مف البرامج القائمة عمى الفصؿ.
)(Cecile Nieuwenhuizen,et.al,2016,532
في عاـ  ، 0870تـ تشكيؿ معيد نانيانغ التكنكلكجي في مقر جامعة سنغافكرة
الكطنية لتثقيؼ الميندسيف ،في عاـ  ، 0880اندمجت معيد نانيانغ التكنكلكجي مع المعيد
الكطني لمتعميـ إلنشاء جامعة نانيانغ التكنكلكجية،

كقامت الجامعة بإنشاء مركز ريادة

األعماؿ عاـ  .3110كمركز مستقؿ لمتميز في الجامعة  ،يقدـ برامج البكالكريكس في ريادة
األعماؿ ماجستير العمكـ في برنامج الريادة في التكنكلكجيا كاالبتكار لطالب الدراسات العميا
بدكاـ كامؿ أك جزئي .كبرنامج تطكير ريادة األعماؿ لممديريف التنفيذييف.
)(Cecile Nieuwenhuizen,et.al,2016,533
كلتحقيؽ أىداؼ جامعة سنغافكرة في تنظيـ المشاريع كريادة األعماؿ  ،تـ تأسيس لجنة
الجامعة لممشاريع باعتبارىا الذراع الرئيسي لألنشطة المتعمقة بتنظيـ المشاريع .كتتمثؿ
ميمتيا في تكفير الدعـ لرعاية األفكار التجارية كاحتضاف المؤسسات الكاعدة ،كبمكجب ىذه
المجنة  ،يتكلى مكتب االتصاؿ الصناعي مسؤكلية ربط الجامعة بالصناعة مف أجؿ التعاكف
المحتمؿ كالتعاكف في البحث كتمكيؿ أنشطة تنظيـ المشاريع التي يقكدىا أعضاء ىيئة
أيضا أداء الكميات في الخارج عندما يتعمؽ
التدريس كالطالب في الجامعة ،كتراقب المجنة ن
األمر بتدريب الطالب عمى ريادة األعماؿ كتكفير الخبرة العممية في مراكز ريادة األعماؿ
المكجكدة في بكيف كشانغيام كستككيكلـ كسيمككف فالي كنيكيكرؾ .يعد مركز ريادة العماؿ
في الجامعة أحد أقساـ لجنة الجامعة لممشارع ،كتعتبر أنشطة البحث كالتعميـ التي تركز عمى
اتجاىات ريادة األعماؿ ىي محكر اىتماـ المركز(Charisse N. Reyes,2016,144) .
كمما سبؽ يتضح أف كما ىك الحاؿ في البمداف األخرل  ،طكرت جامعات سنغافكرة
مجمكعة كاسعة مف الركابط مع قطاع األعماؿ باستخداـ مجمكعة متنكعة مف اآلليات ،فإف
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المساىمة الكبرل لمجامعات تنبع مف تعميـ الطالب الذيف ينتقمكف بعد ذلؾ إلى مناصب في
قطاعات أخرل يأخذكف معيـ المعرفة كالميارات كالقدرات التي طكرىا تعميميـ .كمع ذلؾ ،
تؤكد جامعة جامعة سنغافكرة الكطنية باإلضافة إلى تعميـ خريجييا كقادة أعماؿ ،تقكـ بتقديـ
برامج تعميمية تجريبية في ريادة األعماؿ في سنغافكرة كالعالـ  ،كدعـ مبادرات كشبكات
الطالب كالخريجيف مف الجامعة كالمتعمقة بتعمـ ريادة األعماؿ .كما ىك الحاؿ مع الجامعات
مناسبا  ،مف خالؿ
األخرل  ،كتعمؿ الجامعة عمى تسييؿ تسكيؽ أبحاثيا  ،حيثما كاف ذلؾ
ن
خدمة مكتب اتصاؿ تديره الصناعة بشكؿ احترافي ؛ كيعمؿ عمى رعاية إنشاء حمكؿ عرضية
ناجحة لػمجامعة مف خالؿ حاضنة تدار بشكؿ احترافي كتمكيؿ أكلي كنظاـ تكجيو ككذلؾ مف
خالؿ االستفادة مف شبكة خريجي الجامعة في قطاع األعماؿ كالمؤسسات.
باإلضافة إلى إدراؾ الحككمة أىمية الجامعة في المجتمع حيث أف البحكث الجامعية
تساعد في إنشاء ممكية فكرية جديدة يمكف أف تساعد في دعـ كتنمية الصناعة ،كيمكف أف
أيضا خدمات استشارية تمكف مجتمع األعماؿ مف االستفادة مف خبرات الجامعة
تقدـ الجامعة ن
كمف المعرفة المكجكدة داخؿ الجامعة ،كيمكف أف يقدـ مجتمع األعماؿ الدعـ كالتمكيؿ الكافي
لمجامعات لتطكير الخدمات التعميمية.لذا يجب أف تككف ىناؾ عالقة مثمرة كمتكافئة بيف
الجامعات كبيكت خبرة كمعرفة كمجتمع األعماؿ كجية تطبيقية ليذه المعرفة كاألفكار البحثية،
كىذا ما تنشدة السياسة الكطنية لمبحث كاالبتكار في دكلة سنغافكرة.

ثانيا :السياؽ المجتمعي السنغافكرم

تقع جميكرية سنغافكرة في جنكب شرؽ آسيا ،كىي سمسمة جزر بيف ماليزيا مف
الشماؿ كاندكنيسيا مف الجنكب ،كعاصمتيا مدينة سنغافكرة ،كتبمغ مساحتيا  719.9كيمك
متر مربع كعدد سكانيا  4874246نسمة ،كيمكف تقسيميا جغرافيا إلي ثالث مناطؽ رئيسية
ىي منطقة التالؿ المركزية كالمنطقة الغربية كالشرقية كالمنطقة الساحمية ،كتتميز بالمناخ
االستكائي لقربيا مف خط االستكاء ،مع ىطكؿ أمطار غزيرة ،كالمغات الرسمية المانداريف
كالم االكية كالتأميمية كاالنجميزية  ،كحصمت ىذه المدينة عمى استقالليا عف بريطانيا في عاـ
 0848كدمجت في االتحاد الماليزم في عاـ  .0852كمع ذلؾ  ،أدل مختمؼ العكامؿ  ،بما
في ذلؾ االختالفات في األيديكلكجية السياسية كالسياسة العرقية  ،إلى انسحابيا مف االتحاد
في عاـ  . 0854منذ ذلؾ الحيف شرعت سنغافكرة في عممية التحديث كالتصنيع التي تقكدىا
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الدكلة  ،كتعتبرىا الخيار الذم ال مفر منو لبقاء ىذه الدكلة الفقيرة الخالية مف المكارد
الطبيعية ،كاعتمدت في ذلؾ عمي مكقعيا االستراتيجي كميناء بحرم ،ككفاءة القكم العاممة
بيا.

)(Heejin Han,2017,6

عندما أصبحت سنغافكرة مستقمة في عاـ  ، 0854كانت جزيرة استكائية فقيرة كصغيرة
(حكالي  611كيمكمتر مربع) مع القميؿ مف المكارد الطبيعية ،كالمياه العذبة الصغيرة  ،كالنمك
السكاني السريع  ،كاإلسكاف المتدني ،كالصراع المتكرر بيف الجماعات العرقية كالدينية التي
شكمت سكانيا

في ذلؾ الكقت لـ يكف ىناؾ تعميـ إجبارم كفقط عدد قميؿ مف خريجي

المعا لمتجارة
عالميا
مركز
نا
المدارس الثانكية كالكميات كالعماؿ الميرة .تعد سنغافكرة اليكـ
ن
ن
كالتمكيؿ كالنقؿ كيعد تحكليا مف "العالـ الثالث إلى األكؿ" في جيؿ كاحد مف قصص النجاح
)(OECD,2011,160

الكبرل في آسيا

كترجع قصة النجاح الكبرم لدكلة سنغافكرة إلي اىتماميا بالتعميـ بصفة عامة كالتعميـ
العالي كالجامعي بصفة خاصة ،حيث تعد دكلة سنغافكرة أحد الدكؿ الرائدة في تقديـ تعميـ
عالي ذات جكدة يدرب الطالب عمي القياـ باألعماؿ االبتكارية كاإلبداعية كالدخكؿ إلي عالـ
ريادة األعماؿ ،كتمكنيـ مف التكصؿ إلي مشركعات ريادية تمبي احتياجات المجتمع ،كذلؾ
مف خالؿ الشراكة مع الصناعة كالتقدـ التكنكلكجي.

)(Mok,Ka.Ho,2015,93

حيث ييدؼ نظاـ التعميـ في سنغافكرة إلى إبراز األفضؿ في كؿ طفؿ مف خالؿ تمكيف
الطالب مف اكتشاؼ مكاىبيـ كتحقيؽ إمكاناتيـ الكاممة كتطكير شغفيـ بالتعمـ مدل الحياة.
نسعى إلى رعاية الطفؿ بأكممو  ،كمساعدتو عمى تطكير مجمكعة أساسية دائمة مف الكفاءات
كالقيـ كال شخصيات ،لضماف امتالكيـ لمقدرات كالتصرفات الالزمة لمنمك في القرف الحادم
كالعشريف(Ministry of Education,2015,iv) .
لذا تسعي الحككمة السنغافكرية إلي بناء نظاـ تعميـ فعاؿ يتماشي مع االقتصاد المبني
عمي المعرفة كتككيف أجياؿ مف القكم العاممة المؤىمة لاللتحاؽ بسكؽ العمؿ ،كتككيف مكاطف
نشط قادر عمي العمؿ بعقمية المبتكر كالمتميز.
مع ظيكر اقتصاد قائـ عمى المعرفة ،قامت سنغافكرة بتحكيؿ اقتصادىا بعيدان عف

االقتصاد القائـ عمى التصنيع ذم الميارات العالية إلى االقتصاد القائـ عمى الخدمات
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كالمنتجات عالية القيمة ،إلعداد مكاطنييا لمتنقؿ في ىذا النمكذج االقتصادم الجديد  ،طكرت
سنغافكرة فمسفة تعميمية جديدة " ،مدارس التفكير " ،بدالن مف مجرد نقؿ المعرفة لمطالب ،

ستطكر "مدارس التفكير" ميارات التفكير اإلبداعي كالنقدم كالعاطفة لمتعمـ مدل الحياة ،

لتحقيؽ ىذه األىداؼ زادت سنغافكرة التنكع في نظاميا المدرسي ،كتـ تخفيض المناىج
الدراسية لتكفير مساحة لمزيد مف األنشطة القائمة عمى االستفسار ،كتـ إنشاء كقت مشترؾ
لممعمميف لمتعاكف في تخطيط الدركس كأنشطة التعمـ النشطة لمطالب .عالكة عمى ذلؾ ،
ساىـ االستثمار الكبير في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تسييؿ أساليب التعمـ
الجديدة .كمنح سمطات المدارس قدر أكبر مف االستقالؿ الذاتي كالمشاركة الجماعية مما
ساعد المدارس عمى أف تككف مبتكرة في برامجيا كتدريسيا .كؿ ىذه الجيكد سيمت تطكير
ثقافة التحسيف المستمر  ،كبيئة مدرسية مفتكحة كتعاكنية( Suzanne .
)choo,et.al,2017,427
كمف مؤشرات النجاح في التحكؿ إلي اقتصاد المعرفة في سنغافكرة تحقيقيا الترتيب
الثاني عالميا في تقرير التنافسية الدكلية لعاـ  3107في مجمؿ مؤشرات التنافسية الدكلية
بمعدؿ نقاط  83.5كحققت الكاليات المتحدة الترتيب األكؿ بمعدؿ نقاط . 85.6
)(Klaus Schwab,2018,viii
كتختمؼ حالة سنغافكرة عف أم دكلة آسيكية أخرل بحمكؿ التسعينيات ،كانت البالد

قد كصمت بالفعؿ إلى مستكل و
عاؿ مف التنمية الصناعية ،ككانت الرغبة في االنتقاؿ القتصاد
يحركو االبتكار كاضحة في كقت مبكر أكثر مف البمداف المجاكرة ليا ،فإف جامعة سنغافكرة

الكطنية ،كجامعة نانيانغ التكنكلكجية لدييا تقميد قكم في التعاكف مع الصناعة ،كتـ تطكير
ثقافة التفاعؿ مع الصناعة مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة بما في ذلؾ التدريب الداخمي
كالتعاكف البحثي كترخيص التكنكلكجيا كمشاركة الصناعة في المجاف االستشارية لإلدارات
األكاديمية لمجامعات ،في سنغافكرة  ،تعاكنت الجامعات بشكؿ مكثؼ مع الصناعة منذ أف
بدأت الحككمة خطة لمبحث كالتطكير في عاـ  ،0870ككاف ىذا بمثابة مخطط لممنح ييدؼ
إلى تحفيز البحث كالتطكير في شكؿ تعاكف بيف الجامعات كالصناعة .بدأت عممية نقؿ
التكنكلكجيا كاممة في عاـ  ،0883عندما تـ تشكيؿ مكتب عالقات الصناعة كالتكنكلكجيا مف
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جامعة سنغافكرة الكطنية لمتعامؿ مع التعاكف في مجاؿ البحكث ،كادارة الممكية الفكرية كنقؿ
التكنكلكجيا داخؿ جامعة سنغافكرة الكطنية  ،سيؿ مكتب عالقات الصناعة كالتكنكلكجيا إيداع
أكثر مف  611براءة اختراع تـ منح  055منيا ،تـ إبراـ  73اتفاقية ترخيص لتكليد إيرادات
بقيمة  0.33مميكف دكالر أمريكي( Kamil Idris,2007,6) .
كتمثؿ البحكث كاالبتكار كالمشاريع حجر الزاكية في االستراتيجية الكطنية لسنغافكرة
لتطكير اقتصاد كمجتمع قائـ عمى المعرفة ،نمت االستثمارات العامة في مجاؿ البحكث
كاالبتكار عمى مدل السنكات الػ  34الماضية .بمكجب الخطة الخمسية األخيرة لألبحاث
كاالبتكار كالمشاريع لعاـ  ، 3104التزمت حككمة سنغافكرة بمبمغ  05مميار دكالر خالؿ
الفترة مف  3100إلى  3104إلنشاء سنغافكرة كمركز عالمي لمبحث كالتطكير ،ستكاصؿ
الحككمة التزاميا بالبحث كاالبتكار كالمشاريع  ،كستستثمر  08مميار دكالر لخطة الخمسية
لألبحاث كاالبتكار كالمشاريع  3131خالؿ الفترة مف  3105إلى .3131
)(National Research Foundation,2016,2
كمف ثـ تعد سنغافكرة كاحدة مف قصص النجاح الكبرل في آسيا  ،حيث تحكلت مف
دكلة نامية إلى اقتصاد صناعي حديث في جيؿ كاحد .خالؿ العقد الماضي  ،كظؿ نظاـ التعميـ
في سنغافكرة ثابتنا أك بالقرب مف قمة معظـ أنظمة تصنيؼ التعميـ العالمية الكبرل.

الكشه الرابع :الدراسة التخليلية التفشريية لدوليت املكارىة
بعد عرض اإلطار العاـ لمدراسة كاإلطار النظرم ،كطرح خبرتي كندا كسنغافكرة في
الشراكة البحثية لتمبية متطمبات اقتصاد المعرفة ،تأتي الدراسة التحميمية التفسيرية لياتيف
الخبرتيف.

 -0التكجو نحك تمبية متطمبات اقتصاد المعرفة
تتشابو كؿ مف كندا كسنغافكرة في االىتماـ الشديد بتكفير المناخ التعميمي الجيد لتمبية
كتحقيؽ متطمبات بناء اقتصاد معرفي كؼء يحقؽ التنمية االقتصادية لمدكلة ،كيختمفاف في
بداية إدراؾ أىمية اقتصاد المعرفة كدكره في تحقيؽ النيضة كالرقي لممجتمع ،كيعكد ىذا
ال تشابو كيمكف تفسيره في ضكء الثكرة المعرفية كاالنفجار المعمكماتي ،فقد نتج عف تراكـ
المعرفة كتنكعيا تغيرات جذرية في بنية االقتصاد العالمي كمتطمبات سكؽ العمؿ العالمي،
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ككذلؾ أكجد االنفجار المعرفي تكجيان عالميان نحك بناء اقتصاد معرفي عالمي ،كرغبة كثير مف

الدكؿ أف تككف جزءا مف ىذا التكجو ،كاشتدت المنافسة بيف كافة الدكؿ المتالؾ العرفي
بإعتبارىا المكرد األكثر أىمية في عصر العكلمة الثقافية ،ككانت كندا كسنغافكرة مف بيف ىذه
الدكؿ.
كيمكف تفسير االختالؼ بينيما في بداية إدراؾ أىمية اقتصاد المعرفة كدكره في تحقيؽ
الن يضة االقتصادية في ضكء األيديكلكجية االقتصادية كالسياسية لكؿ منيما فكندا مف بيف
الدكؿ الصناعية الكبرم التي تدرؾ أىمية اقتصاد المعرفة في بناء الدكلة الحديثة ،كاحتكارىا
لمصناعات المتقدمة  ،االمر الذم جعميا تسبؽ سنغافكرة بفترة مف الزمف ،كفي الكقت الذم
كانت سنغ افكرة ما تزاؿ دكلة نامية تحاكؿ بناء اقتصاد صتاعي يستكعب القكم العاممة داخؿ
المجتمع ،كلـ تبدأ سنغافكرة إدارؾ أىمية اقتصاد المعرفة إال بعد أف أصبح لدييا اقتصاد
صناعي جيد كنظـ تعميمية متميزة ،أم أنيا أصبحت تمتمؾ المقكمات التي تساعد عمي التكجو
نحك اقتصاد المعرفة.

 -3دكر الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في تمبية متطمبات اقتصاد
المعرفة

تتشابو كؿ مف كندا كسنغافكرة في اعتماد كؿ منيما عمي تكفير كانشاء آليات الربط أك
تحقيؽ الشراكة البحثية بيف الجامعات كبيكت خبرة كمخازف المعرفة كمجتمع األعماؿ كبيكت
تطبيؽ كاستثمار المعرفة ،كتختمفاف في نكعية ككسائؿ كآليات الربط بيف كؿ مف الجامعة
كمؤسسات اإلنتاج ،كيمكف تفسير ىذا التشابو في ضكء اىتماميما الشديد بالبحث العممي
كاالبتكار ،كأصبح لكؿ دكلة نظاـ جامعي متميز كراقي لمبحث العممي كاالبتكار ،كيمكف تفسيره
في ضكء مفيكـ الميزة التنافسية العالمية ،القائـ عمي امتالؾ المعرفة كتكظيفيا بطريقة
صحيحة كمثمي ،فيناؾ صراع بيف معظـ الدكؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية ،كتدرؾ معظـ ىذه
الدكؿ أف ال تتحقؽ الميزة التنافسية إال مف خالؿ الحصكؿ عمي المعرفة كليس ىذا كحسب بؿ
ككيفية تطبيؽ ىذه المعرفة لمحصكؿ عمي أكثر أك أفضؿ المكاسب ،كلذا تيتـ كؿ مف كندا
كسنغافكرة بأىمية تحقيؽ الشراكة البحثية كتفعيميا  ،حيث ييتـ كؿ منيما باإلنفاؽ كرفع
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ميزانية البحث العممي كاالبتكار ،كما تيتـ كؿ منيما بريادة األعماؿ  ،كأىـ مجاالت ريادة
األعماؿ في الجامعات.
كتختمؼ كؿ م نيما عف بعض بالتركيز عمي بعض اآلليات لتحقيؽ الشراكة البحثية ،
فكندا تركز بصكرة كبرم عمي مبادرات الكراسي البحثية كحاضنات األعماؿ ،كتركز سنغافكرة
عمي مراكز التميز كالجامعات البحثية كيرجع ذلؾ إلي مدم قتاعة كؿ دكلة بالطريقة المناسبة
لالستفادة مف نتائج األبحاث العممية ،كاختالؼ كضع كؿ دكلة كالعكامؿ األقتصادية لكؿ منيما
كمقدار ما يتكفر مف ميزانية لدعـ مبادرات الربط بيف الجامعة كمجتمع األعماؿ.
كتتشابو كؿ مف كندا كسنغافكرة في تعاكف كؿ مؤسسات الدكلة جميعيا مف كز اررات
كشركات كمؤسسات تعميمية في تحقيؽ الركابط بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ لالستفادة مف
نتائج األبحاث العممية ،كتفسير ذلؾ في ضكء مفيكـ التكافؿ االجتماعي كفيو تكمؿ مؤسسات
المجتمع بعضيـ البعض مما يقمؿ كيقمص مف التحديات كالصعكبات كاليدر االقتصادم.

 -2ريادة األعماؿ
تتشابو كؿ مف كندا كسنغافكرة كدكؿ متقدمة في التركيز عمي ريادة األعماؿ ،كيمكف
تفسير ذلؾ في ضكء مفيكـ ريادة األعماؿ مف حيث تعرؼ بأنيا استخداـ األساليب اإلبداعية
كالمبتكرة لتنمية المشركعات كالمؤسسات التي تحقؽ تأثي ارن اجتماعيان كاسع النطاؽ .كأف أىـ
ما يشغؿ االستراتيجيات الدكلية في ىذه األكنة ،ىك السعي لضماف االستدامة كجعؿ االقتصاد

كبير بمجاالت دعـ ريادة األعماؿ
اىتماما نا
قائما عمى المعرفة؛ إذ أبدت السياسات الدكلية
ن
ن
بمختمؼ تصنيفاتيا ،كإحدل أىـ ركائز التنمية .كفي ىذا اإلطار ،تبرز أىمية ريادة األعماؿ
بشكؿ عاـ كريادة األعماؿ المستدامة بشكؿ خاص؛ لككنيا ذات أبعاد متعددة ،لبعدييا التجارم
كاالقتصادم في تحقيؽ العائد كالربح .كيقكـ االقتصاد المعرفي ،عمى صناعة المعرفة كاالبتكار
تباعا ،فيك اقتصاد ال يعتمد عمى
كاإلبداع كتحقيؽ الريادة في األعماؿ كاإلنجازات البشرية ن
م ِّعدات أك مناجـ أك مصانع ك و
مبني عمى العقؿ البشرم؛ إذ يستثمر
أيد عاممة كافرة ،بؿ اقتصاد
ي
ه
أفكار كابداعات عممية ،كمف ثـ تجارية تحقؽ الريادة لمكطف في
نا
في العقؿ البشرم ليشكؿ

شتى المجاالت ،كتخمؽ فرص العمؿ لكادر بشرم محترؼ ،كترفع مف المستكل المعيشي لعامة
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الناس ،كلقد أدركت كؿ مف كندا كسنغافكرة كدكؿ صناعية كبرم أىميد مجاالت ريادة األعماؿ
كمبادرة لتكثيؽ العالقة بيف الجامعة كمجتمع األعماؿ.
كتختمؼ كؿ مف كندا كسنغافكرة في كيفية تكظيؼ ريادة األعماؿ لخدمة االقتصاد
المبني عمي المعرفة كيفسر ذلؾ في ضكء األيديكلكجية الفكرية لكؿ دكلة  ،فكندا كجدت
الطريقة المثمي لريا دة األعماؿ في إنشاء حاضنات األعماؿ البحثية كتكسعت في إنشاء ىذه
النكعية مف الحضانات الريادية ،أما سنغافكرة فكجدت الطريقة المثمي لتحقيؽ مجاالت ريادة
األعماؿ في إنشاء جامعات ريادة األعماؿ كانتشرت ىذه النكعية في سنغافكرة إيمانان منيا

بأىمية األعماؿ الريادية لترجمة نتائج األبحاث العممية بطريقة عممية مثمرة.

 -3المؤسسات الحككمية كدكرىا في اقتصاد المعرفة كتحقيؽ الشراكة البحثية
تتشابو كؿ مف كندا كسنغافكرة بإىتماـ القيادة السياسية بالشراكة البحثية بيف الجامعات
كمؤسسات اإلنتاج مف خالؿ حرص بعض المؤسسات في كؿ دكلة بتقديـ الدعـ كالمساندة
لمجامعة أك الشركات االقتصادية في المجتمع ،كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء مفيكـ الفعؿ
االجتماعي ىك أف كؿ سمكؾ يحقؽ ىدؼ معيف باستعماؿ كسيمة مشركعة بناء عمي قاعدة
سمككية يقرىا المجتمع ،فنجد في كندا أف المؤسسة الكندية لالبتكار ىدفيا الرئيسي دعـ قدرة
كندا البحثية مف خالؿ تقديـ التمكيؿ المناسب لالرتقاء بالبنية التحتية لمجامعات كالمؤسسات
البحثية األخرم ،كفي سنغافكرة نجد الككالة لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالبحث ،كتمنح ىذه الككالة
تمكيالن مناسبان لمبحكث كدعـ البحكث خارج نطاؽ الجامعة في الشركات كمراكز البحكث.

كتتشابو كؿ مف كندا كسنغافكرة أف لدم كؿ منيما نظامان جيدان لضماف حماية الممكية

الفكرية مف خالؿ مكتب حقكؽ الممكية الفكرية ،كيمكف تفسير ىذا مف خالؿ أف تأثير
تصدر
تصدر عمكميا كتقنياتيا تمامان كما ٌ
الممكية الفكرية عمى االقتصاد ال يمكف إنكاره ،فاألمـ ٌ

المصدرة مف كثير مف الدكؿ تعتمد أساسان عمى تميزىا
مكاردىا البشرية كالطبيعية ،كالمنتجات
ٌ
المكتسب مف األبحاث العممية كالتطكيرية ،كالسماح لممبدع أك مالؾ براءة االختراع كالعالمة
التجارية أك المؤلؼ باالستفادة مف عممو ك استثماره.كىذا بدكره يؤثر عمي إنجاح الشراكة
الب حثية بيف الجامعات كمؤسسات اإلنتاج لتأتي بثمارىا المرجكة كىذا ما تأمؿ أف تحققو الدكؿ
المتقدمة مثؿ كندا كسنغافكرة.
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الكشه اخلامص :معوقات حتكيل الظراكة البخجية بني اجلامعات املصرية ودلتنع
األعنال.
تكاجو عممية الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في مصر العديد مف
المعكقات كالصعكبات التي تحكؿ دكف تفعيميا كاالستفادة مف إمكاناتيا عمى أكمؿ كجو؛
بعضيا يرتبط بالجامعات ،كالبعض اآلخر يرتبط بالقطاع الخاص ،كيمكف تكضيح ذلؾ فيما
يمي( فاطمة أحمد زكي ،كفاء عبد الفتاح محمكد) 288-287 ، 3106 ،
 ضعؼ البنية التحتي ة كالمعمكماتية الالزمة لتطكير البحث العممي مما أدم إلي ضعؼ قاعدةالبيانات لدم المؤسسات البحثية المختمفة كبالتالي عدـ القدرة عمي اتخاذ القرار
 تدني مستكم الثقة بيف المؤسسات االنتاجية أك الخدمية كمؤسسات البحكث كالتطكير أكالجامعات.
 إحجاـ أصحاب األعماؿ كالقطاع الخاص عف تدعيـ التعميـ كالبحث العممي. انحصار إنتاج الجامعات كالمراكز البحثية عمي النشر العممي لغرض الترقية مما تؤدم إليعزكؼ الباحثيف عف بذؿ الجيكد لمحصكؿ عمي تعاقدات مع الصناعة لتطكيرىا مف خالؿ
البحث العممي.
 القصكر في تسكيؽ الجامعات المصرية كالمراكز البحثية كبيكت خبرة لتكسيع المشاركة فيمشركعات تنمكية كتكنكلكجية.
 ندرة كجكد آليات لتمكيؿ البحث العممي كاالبتكار لغير العامميف بالبحث العممي مف جيةالدكلة.
 ندرة كجكد مصادر رئيسة كثابتة كمتزايدة لضخ الدعـ الالزـ لميزانية البحث العممي. االفتقار إلي التشريعات التي تنظـ حركة السياسات البحثية لمجماعات المصرية  ،كغيابالربط بيف البحث العممي كأىدافو مف ناحية  ،كأىداؼ كتطمعات المؤسسات المجتمعية مف
ناحية أخرم.
كما تكاجو الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ

العديد مف

المعكقات كالصعكبات التي تحكؿ دكف تفعيؿ الشراكة كخاصة فيما يتعمؽ بالجامعة كمف
أىميا( :ماىر أحمد حسف)345 ،3106 ،
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 اىتماـ الجامعات بالجكانب التعميمية كاألكاديمية أكثر مف الجكانب التطبيقية كمشكالتالمجتمع المحيط .
 قمة اىتماـ الخطط االستراتيجية بالجامعات بربط البرامج كالتخصصات التي تقدمياباحتياجات القطاع الخاص كالمجتمع المحمي.
 ضعؼ االمكانيات كالمكارد المالية المخصصة ألنشطة البحث كالتطكير في الجامعات. افتقار الجامعات إلى كجكد الحاضنات العممية كمركز التقنية كالمعامؿ المتطكرة لتحكيؿنتائج البحكث العممية إلى منتجات أكلية قابمة لمتسكيؽ
 ندرة تكافر المعمكمات الكافية عف اإلمكانيات المتاحة لدل الجامعات كمراكز البحكث لخدمةمؤسسات المجتمع في مجاؿ البحث كالتطكير .
 انعزالية الجامعات في تطكير كمياتيا كبرامجيا كمقرراتيا الدراسية ،كعدـ اىتماميا برصدالتغيرات كالمستجدات التي تحدث بمؤسسات القطاع الخاص .
 غياب التنسيؽ كالتكامؿ بيف مراكز البحث العممي بالجامعات؛ مما يؤدم إلى اال لزدكاجية،كاىدار الجيد كالكقت كالماؿ ،كضعؼ االستفادة مف االمكانات المتاحة.
كما أف ىناؾ بعض المعكقات المرتبطة بمجتمع األعماؿ كمنيا(:ماىر أحمد
حسف)346-345 ،3106،

 عزكؼ مؤسسات القطاع الخاص عف المشاركة في تمكيؿ المشركعات البحثية كالخدماتالتي تقدميا الجامعات .
-

ضعؼ ثقة مجتمع األعماؿ في مخرجات الجامعات مف الميارات البشرية كالبرامج

كاألبحاث كالدراسات العممية ،كضعؼ قناعاتيا بالفائدة العممية ليا.
 اكتفاء بعض مؤسسات القطاع الخاص بما لدييا مف خبراء كفنييف لحؿ ما يعترضيامشكالت
 ضعؼ ثقة مجتمع األعماؿ في اإلمكانات كالخبرات بالجامعات الكطنية ،كاتجاىيا إلىالتعاقد مع المؤسسات البحثية األجنبية  ،لمحصكؿ عمى االستشارات كالتقنيات المتطكر.
 محدكدية الميزانيات التي يخصصيا مجتمع األعماؿ القطاع الخاص ألنشطة البحثكالتطكير ،المعامؿ كالمختبرات كمراكز التقنية .
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 عدـ تكافر الككادر البشرية المتخصصة في البحث كالتطكير في مجتمع األعماؿ لمقياـبالتنسيؽ في ىذا الصدد مع الجامعات.
 ضعؼ اىتماـ مجتمع األعماؿ بإنشاء كحدات لمبحث كالتطكير بيا ،بحيث تتكلى تقديراالحتياجات مف البحكث ،كالتنسيؽ مع الجامعات إلنجازىا.
كمف خالؿ العرض السابؽ يتضح أف أىـ معكقات الشراكة البحثية في مصر أف دكر
الجامعة في معظـ المشاريع اإلنتاجية استشاريان يعتمد عمي اقتراح الحمكؿ كصياغة التكصيات

دكف البحث عف آلية فاعمة لتطبيؽ التكصيات كمتابعة التنفيذ ،كقمة قدرة الجامعات المصرية
عمي قيادة تنمية حقيقية معتمدة عمي المعرفة داخؿ المجتمع ،كاالعتماد في التنمية عمي
المكارد المادية دكف قيمة مضافة ناتج عف استغالؿ المعرفة ،كضعؼ قنكات االتصاؿ بيف

الجامعات كمراكزىا البحثية مف جية كبيف مجتمع األعماؿ مف جية أخرم ،كتكجد عالقة
ضعيفة أك معدكمة بيف مجتمع األعماؿ مف جية كمؤسسات البحكث الجامعية كغير الجامعية
مف جية أخرل ،مع تركيز اىتماـ األساتذة عمي القياـ باألبحاث بيدؼ الحصكؿ عمي
الترقيات األكاديمية التي ال عالقة ليا بأسكاؽ العمؿ ،كعدـ كجكد ما يسمى بصناعة
المعمكمات ،كأجيزة التنسيؽ بيف المؤسسات كالمراكز البحثية ،كال يكجد صناديؽ متخصصة
لتمكيؿ البحث العممي كالتطكير .

الكشه الشادض :املرتكزات واآلليات لتفعيل الظراكة البخجية بني اجلامعات املصرية
ودلتنع األعنال علي ضوء خربتي كيدا وسيغافورة
بناء عمي ما تقدـ مف البنية الفكرية كالمفاىيمية لمشراكة البحثية كاقتصاد المعرفة،
باإلضافة إلي خبرة كؿ مف دكلة كندا كسنغافكرة فيما يتعمؽ بالشراكة البحثية بيف الجامعات
كالصناعة ،تكصؿ البحث الحالي إلي أف ىناؾ ضركرة ممحة لمشراكة بيف الجامعات كمجتمع
األعماؿ في ظؿ التحكؿ االقتصادم ،كيقترح البحث الحالي مجمكعة مف المرتكزات كاآلليات
لتفعيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات المصرية كمجتمع األعماؿ لتمبية منطمبات اقتصاد
المعرفة كذلؾ كما يمي:
أكالن  :مرتكزات الشراكة البحثية كاقتصاد المعرفة:

يرتكز تحقيؽ كؿ مف الشراكة البحثية كاقتصاد المعرفة عمي عدة عناصر كىي :

 -1سياسات الممكية الفكرية في الجامعات:
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تعزيز سياسات الممكية الفكرية مف خالؿ الدكر الرئيسي الذم تؤديو الجامعات في تبني
سياسات فعالة لحماية حقكؽ الممكية الفكرية كتشجيع المخترعيف بيدؼ بناء القدرات الكطنية
في مجاالت االبتكار كالتركيز عمي العمكـ كالتكنكلكجيا كاإلبداع كريادة األعماؿ في ضكء
مرتكزات االستراتيجية الكطنية لالبتكار.
 -2تنافسية مؤسسات التعميـ العالي
النظر إلي مؤسسات التعميـ العالي مف خالؿ التيار الميني في التعميـ العالي كقكل العكلمة
لجعؿ مخططي التعميـ الجامعي ككاضعي سياساتو في مجتمع المعرفة ،حيث تككف أىداؼ
التعميـ الجامعي تشتؽ مف فمسفة تنطمؽ مف أف العرض يخمؽ الطمب كىذا يفرض عمى
الجامعات أف تككف مصد ارن لإلبداع كاالبتكار في الفكر كالتقنية ،كما يفرض عمييا أف يككف

ليا رؤية تنبؤية عف مستقبؿ المجتمع كاحتياجاتو .بغمبة االتجاه الميني عمى االتجاه العممي
في طبيعة التعميـ الجامعي ،ككذلؾ بركز مفيكـ السكؽ كآلياتو كدخكلو في عمؽ عمميات
كأنشطة مؤسسات التعميـ العالي.

 -3البحث العممي كانتاج المعرفة :
أصبحت المعرفة اليكـ محددان رئيسان لنجاح اقتصاديات الدكؿ كتنافسيتيا ،كمؤسسات

التعميـ العالي ىي المعكؿ عمييا في إدارة المعرفة كالتحكؿ نحك المجتمع المعرفي كدعـ
تحقيؽ اقتصاد المعرفة .كالمرتكز الرئيس في تحقيؽ ذلؾ يتمثؿ في البحث العممي كربطو
بقطاعات اإلنتاج المختمفة في الدكلة عبر االستثمار في الشراكات اإلستراتيجية بيف
مؤسسات التعم يـ العالي كالبحث العممي كالشركات كالمؤسسات العاممة في قطاعات اإلنتاج
المختمفة حككمية كانت أك خاصة.
 -3اعتراؼ القطاعات اإلنتاجية بمختمؼ تخصصاتيا بأىمية البحث التطبيقي كالتكنكلكجي
كأنيا بأمس الحاجة إليو.
 -4تطكير فمسفة التعميـ العالي عبر اعتراؼ الجامعات بأف ميمتيا األساسية ليست فقط
التعميـ كنقؿ المعرفة  ،كانما ميمتيا أيضان خمؽ المعرفة كتطبيقيا في صكرة ركابط شراكة مع
قطاعات اإلنتاج بغرض إجراء كتطبيؽ البحكث التطبيقية.

ثانيان :آليات تفعيؿ مرتكزات الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجتمع األعماؿ في مصر
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شجع مف خاللو األكاديميكف كالباحثكف عمى إمكانية تعزيز مكانة
 -0صياغة مناخ بحثي يي ى

البحث التطبيقي كاألكاديمي ،كتطكير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بالشكؿ الذم يسيؿ تحديد

المشاكؿ ،كتكفر المعمكمات ،كعرض البيانات.
 -3التنسيؽ بيف معظـ الكحدات البحثية كبعضيا مف جية كبيف قطاعات اإلنتاج كالخدمات
مف جية أخرل لتفعيؿ االستفادة الكاممة مف مخرجات البحث العممي
-2تشجيع المبتكريف المصرييف عمى تسجيؿ براءات اإلختراع مف خالؿ مكتب براءات
اإلختراع باألكاديمية كذلؾ لالستفادة مف اإلمكانيات البشرية العاممة في مجاؿ البحث العممي
إلحداث نيضة عممية
 -4تح ديث منظكمة القكانيف كالتشريعات كالمكائح الحاكمة إلدارة عممية البحث العممي
كسياساتيا ،كدعـ قضايا الممكية الفكرية كالضكابط المينية.
 -5التكسع فى انشاء مكاتب فى كؿ جامعو الداره الممكيو الفكريو كبراءات االختراع كالعمؿ
عمى تكعية شباب الباحثيف كاألساتذة بأىمية الممكية الفكرية.
 -6لكؿ مؤسسة تكجو إستراتيجي في مجاالت محددة تتفرد بو ىذه المؤسسة .كبعد تحديد ىذا
التكجو تبدأ المؤسسة البحثية في بناء جسكر الثقة كالتعاكف مع الجيات المستفيدة مف
اإلنتاج العممي المتميز.
 -7ضركرة اىتماـ التعميـ الجامعي كمؤسسات كمراكز البحكث بمفاىيـ التعميـ المبني عمي
العمؿ كتكفير مدم متنكع مف الفرص الكافية كالمناسبة لطالبيا.
 -8االىتماـ بتفعيؿ دكر الحاضنات التكنكلكجية لكي تمعب دكر رئيسي في اقتصاد المعرفة
بفضؿ مساىمتيا كتحكيؿ األفكار كاألبحاث التطبيقية إلي مشاريع إنتاجية كصناعية ناجحة.
 -9تأسيس كحدة أك مركز تابع لمراكز تنمية القادة بالجامعات تيتـ بتدريب أعضاء ىيئة
التدريس عمي كيفية تسكيؽ نتائج األبحاث الجامعية ،كعقد دكرات ككرش عمؿ بيذا المركز
لتنمية قدرات أعضاء التدريس عمي كيفية نقؿ نتائج األبحاث إلي المؤسسات اإلنتاجية.
 -11إنشاء مركز لمبحكث كاالستشارات ليككف ممثالن لمجامعة في التعامؿ مع قطاع الصناعة.

 -11إنشاء كحده لدعـ الشراكة البحثية تتبع قطاع شئكف البيئة كخدمة المجتمع كتضـ في
عضكيتيا مممثيف عف رجاؿ األعماؿ ،كمممثيف عف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات
المصرية كتختص بتسييؿ كتنظيـ كافة أنكاع الشراكة البحثية بيف الجامعات كمجمتع األعماؿ
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كتتصدم لحؿ أية نكع مف المشاكؿ اإلدارية كالمالية .كتعمؿ عمي تدعيـ العالقة بيف األبحاث
العممية بالجامعة كاحتياجات مجتمع االعماؿ ،كتحديد أىداؼ كؿ طرؼ مف أطراؼ الشراكة
البحثية كبرامجو كخططو المستقبمية.كما تختص ىذه الكحدة بككضع خطط تدريبية لطالب
الجامعات ،كطالب البحث العممي في مؤسسات األعماؿ كاإلنتاج  ،كاشراؾ مجتمع األعماؿ في
اإلشراؼ عمي ىذا التدريب.
 -12إنشاء مركز اإلبداع كريادة األعماؿ ليمكف الجامعة مف تحقيؽ متطمبات اقتصاد المعرفة.
 -13تبني االستراتيجيات الالزمة لمكصكؿ إلي جامعات منتجة مف خالؿ االىتماـ بالبحث
كالتطكير المستمر لمتشريعات كالقكانيف الالزمة لذلؾ كاعتماد ثقافة التميز كالتعمـ المنظـ
 -14االىتماـ بزيادة الجامعات البحثية في مصر لبحث احتباجات سكؽ العمؿ مف األبحاث
كالقكم العاممة .
 -15نشر ثقافة الشراكة بيف الحككمة كالصناعة كالجامعة مف خالؿ إنشاء مجمس التعاكف
المثمر بيف الجامعات كالمؤسسات اإلنتاجية.
 -16إنشاء مركز لتسكيؽ النشاط البحثي لمجامعة كنتائجيا إلي المؤسسات اإلنتاجية
 -17التكسع في تطبيؽ جامعات منظمات األعماؿ في مصر لمتاكيد عمي أىمية اقتراف النظرية
بالتطبيؽ مف أجؿ تكفير قكم عاممة مؤىمة كمدربة جيدان بما يخدـ متطمبات كاحتاجات
المجتمع مف خالؿ:

 التكازف بيف العمميات التعميمية األكاديمية كالتطبيقية إلعداد الطالب لمتعمـ مدم الحياة التكسع في خمؽ كابتكار المعرفة مف خالؿ البحكث المنظمة مع التركيز عمي البحكثالتطبيقية
 التأكيد عمي أىمية األندماج كالمشاركة كالشراكة مع مجتمع األعماؿ. -07تطكير المناىج التعميمية بالجامعات مف خالؿ إعطاء الفرصة لمجتمع األعماؿ
باالشتراؾ في كضع المناىج التي تسيـ في اكتساب الطالب خبرات العمؿ كميارات سكؽ
العمؿ.
 -08إعادة النظز في منظكمة التعميـ الجامعي مف أجؿ تطكيرىا مف خالؿ التركيز عمي
البحث العممي كاستثمار رأس الماؿ البشرم كالكفاءات البحثية المكجكدة بالجامعة كتطكير
مراكزىا البحثية لخدمة المجتمع كتمبية متطمبات سكؽ العمؿ .
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 -31عمؿ دكرات تدريبية لنشر الكعي بأىمية الشراكة البحثية بيف الجامعات كمنظمات
األعماؿ كالشركات لتحقيؽ النمك االقتصادم المصرم المأمكؿ في ضكء اقتصاد المعرفة.
 -30إنشاء كتفعيؿ مراكز اإلبداع كاالبتكار كالتميز ،كالحاضنات ،كأكدية المعرفة ،كحدائؽ
المعرفة ،كالكراسي البحثية ،كمراكز ريادة األعماؿ ،كالبحكث التعاقدية لخمؽ مناخ مالئـ
لتطكير األنشطة اإلنتاجية في الجامعة.
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