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 :امللخص

أصبح االقتراد الحالي معتسجًا عمي تؾليج الكيسة السزافة الشاتجة عؽ التججيج     
كاالبتكار المحيؽ أساسيسا السعخفة، عميو فالذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمؤسدات اإلنتاج 

، كييجؼ البحث االقتراد الحاليكالرشاعة يسثل أحج السقتخحات السظخكحة لتمبية متظمبات 
الحالي إلي التعخؼ عمي طبيعة كأشكاؿ الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ في 

عمي ضؾء اقتراد السعخفة، كالتؾصل إلي أىؼ السختكدات كاآلليات  كسشغافؾرة كشجا كل مؽ
 كشجا خبختيلتفعيل الذخاكة  البحثية بيؽ الجامعات السرخية كمجتسع األعساؿ السدتخمرة مؽ 

السشيج السقارف لتحقيق عمي  كاعتسج البحث، كبسا يؾاكب الدياؽ الثقافي السرخي  كسشغافؾرة
مؽ خاللو إلي  مجسؾعة مؽ مختكدات الذخاكة البحثية ما يخنؾا إليو مؽ أىجاؼ كتؾصل 

كاقتراد السعخفة كمشيا: سياسات السمكية الفكخية في الجامعات، تشافدية مؤسدات التعميؼ 
العالي، البحث العمسي كإنتاج السعخفة،اعتخاؼ القظاعات اإلنتاجية بسختمف تخرراتيا بأىسية 

اجة إليو، كسا تؾصل إلي مجسؾعة مؽ اآلليات البحث التظبيقي كالتكشؾلؾجي كأنيا بأمذ الح
 مخاكد كتفعيل إنذاء كمشيا: اعساؿلتفعيل الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية كمجتسع األ

 كالكخاسي البحثية، السعخفة، كحجائق السعخفة، كأكدية كالتسيد، كالحاضشات، كاالبتكار اإلبجاع
 في اإلنتاجية األنذظة لتظؾيخ مالئؼ لخمق مشاخ التعاقجية كالبحؾث األعساؿ، ريادة كمخاكد

، التؾسع في تظبيق جامعات مشغسات األعساؿ في مرخ لمتاكيج عمي أىسية اقتخاف الجامعة
الشغخية بالتظبيق مؽ أجل تؾفيخ قؾي عاممة مؤىمة كمجربة جيجًا بسا يخجـ متظمبات كاحتاجات 

اع شئؾف البيئة كخجمة تختص بتدييل السجتسع، إنذاء كحجه لجعؼ الذخاكة البحثية تتبع قظ
 كتشغيؼ كافة أنؾاع الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمجستع األعساؿ.

 سشغافؾرة -كشجا -الكمسات السفتاحية : الذخاكة البحثية
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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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  اإلطار العاو للبخح الكشه األول :
مكدمة:   
فسا  ذخي كالحاسب اآلليبالتالحؼ العزؾي القؾي بيؽ العقل البعرخنا الخاىؽ  يتسيد  

مؽ يـؾ يسخ إال كاإلندانية تحقق انترارًا ججيجًا في حقل السعمؾماتية، كعمؾـ الحاسب اآللي 
مؽ إنتاجيتو ككفاءتو  كالتي تحسل في طياتيا حمؾاًل عسمية تديؼ في رفالية اإلنداف، كتديج

نغؼ التعميؼ ذات الجؾدة كالكفاءة العالية بإعجاد األفخاد  ىتستالحلػ  في إدارة شئؾف حياتو
 البيئة في السشغسة بقاء يعتسجكإنتاج مخخجات تعميسية قادرة عمي التؾعيف الجيج لمسعمؾمة، ك 

 مؾاردىا مؽ كاالستفادة  البيئة ىحه مع التكيف في فعاليتيا مجي كالجيشاميكية عمي التشافدية
 .كامل بذكل

مؽ السعخكؼ أف ىشاؾ ارتباطًا مباشخًا بيؽ التقجـ الرشاعي في أي بمج كمجى ما         
 جكيعكألف القؾة السحخكة ليحا التظؾر ىي البحث العمسي،  ،يتحقق فيو مؽ تظؾر تكشؾلؾجي

 إلى الؾصؾؿ إمكانية ليا تؾفخ ألنيا لمذخكات ميسة كالرشاعة الجامعات بيؽ التعاكف 
 مؾارد إلى كالؾصؾؿ كالتظؾيخ كالبحث التؾعيف تديل أنيا كسا كالسؾاىب كالسعخفة التكشؾلؾجيا

 الجامعات بيؽ لمتعاكف  يسكؽ ، الخارجي التسؾيل إلى باإلضافة لمجامعات، بالشدبة السعخفة
  الرشاعة مذاكل عمى األساسية البحؾث نتائج كتظبيق بحثية بيانات يؾفخ أف كالرشاعة

فالرشاعات التي ستبقى ، كتحؾيل األفكار الخالقة إلى سمع كمشتجات متسيدة سيمة التدؾيق
ىي الرشاعات التي تتسيد بالسدايا التشافدية كليدت الشدبية، كأف ىحا التسيد  كتتظؾر

التشافدي ال يسكؽ تحكيقو إال مؽ خالؿ عسميات التحجيث كالتظؾيخ التي يذكل البحث العمسي 
 ((Ludmila Striukova& Thierry Rayna,474,5202امعات ركيدة أساسية فييالمج

كتقـؾ الجامعة بجكر أساسي في تشسية السجتسع كتظؾيخه، كقيادة التغييخ فيو عؽ طخيق ربط   
باحتياجات السؤسدات اإلنتاجية كالرشاعية، كتقجـ الخبخة كالسذؾرة الفشية لتمػ البحؾث 

السؤسدات، كتشغيؼ البخامج التجريبية كالتأىمية لمعامميؽ بيا لخفع مدتؾي أدائيؼ كإطالعيؼ 
عمي كل ما ىؼ ججيج كمتظؾر في مجاالت تخرراتيؼ، كتشسية رأس الساؿ الفكخي لكافة أفخاد 

جكر ال يسكؽ تحكيقو بجكف شخاكة فعالة بيؽ الجامعات كسخكد أبحاث متسيدة السجتسع، كىحا ال
 (.422، 4740) ماىخ أحسج حدؽ، كمؤسدات اإلنتاج كالرشاعة.

 

https://0c10b15iw-1106-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Ludmila%20%20Striukova
https://0c10b15iw-1106-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Thierry%20Rayna
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فعمي التعميؼ الجامعي أال يكف عشج مجخد نقل السعارؼ كتمقيشيا لمظالب كإنسا  كمؽ ثؼ  
خل الحكيقي كالظخيق األمثل لسؾاجية يتعجي ذلػ لتعمؼ السيارات الالزمة في الحياة، فيؾ السج

التحجيات الستختبة عمي العؾلسة كالثؾرة السعمؾماتية، كالجخؾؿ إلي عرخ اإلنتاج كثيف 
نجج أف الذخاكة بيؽ الجامعات مخكد البحؾث العمسية، كمؤسدات اإلنتاج  كبالتالي السعخفة، 

كالرشاعة السدتخجميؽ كالسدتيمكيؽ لشتائج األبحاث العمسية ، لؼ تعج مجخد خيار بل أصبحت 
 ضخكرة حتسية تفخضيا طبيعة العرخ كمتغيخاتو.

أي مؤسدة تخبؾية يعتسج عمي أساليب تعميسية ججيجة تؤدي إلي تظؾيخ  كتظؾيخ        
أساليب البحث العمسي لجي الظالب في السدتقبل كتدعي لتشسية السيارات األساسية  مدتيجفة 
خجمة الحاجات االساسية لألفخاد الستعمسيؽ، كيكؾف محؾرىا أف يكتدب الستعمؼ ميارات التعمؼ 

فعية لمتعمؼ السدتسخ، كسؾؼ يدداد التأكيج عمي تحؾيل االىتساـ الحاتي، كأف تكؾف لجيو الجا
مؽ التعميؼ إلي التعمؼ، كمؽ تمقي السعمؾمات إلي معالجتيا، كىحا يتظمب اإلطالع عمي أحجث 

 .(24، 4747) رفعت عسخ عدكز، محسؾد دمحم أحسج، التجارب كاألبحاث العمسية.
يذيجىا العالؼ كالتحجيات السترمة بالتشسية في فالتظؾر االقترادي كالتحؾالت التي          

، كل ىحه السعخفة اقتراد نحؾ التحؾؿكتشسية السؾارد البذخية، ككحلػ  ،مفيؾميا الذامل
 كاألصؾؿ  االستخاتيجية السؾارد أىؼ كأحج الفكخي  الساؿ رأس أىسيةالعؾامل ساعجت عمي إدراؾ 

 سبق ما عمى كبشاء مدتجامة، تشافدية مسيدات لتحقيق السؤسدات تييئ التي السادية غيخ
 طخيق عؽ السعخفة إنتاج عؽ كالسدئؾلة خي الفك الساؿ رأس مؤسدات أىؼ أحج الجامعات تعج

 العسل ثؼ التجريذ، كىؾ الجامعات كعائف أىؼ أحج طخيق عؽ السعخفة كنقل العمسي، البحث
 كتشسية السجتسع خجمة في كالستسثمة لمجامعة الثالثة الؾعيفة خالؿ مؽ كتدؾيقيا نذخىا عمى

 .البيئة
االقترادات الستقجمة اليـؾ أساسيا السعخفة، كىي االقترادات التي تمعب فييا نذؾء ف        

االنتاج كالتؾزيع كاستخجاـ السعخفة  كاستثسار السعخفة دكرًا في خمق الثخكة، أي اقتراد يحخكو
إلي إنتاجية أعمي كتظؾر السعمؾمات االبتكار الحي يؤدي بكالسعمؾماتية، اقترادات تتسيد 

 .كالسعخفة في كافة القظاعات
ككفًقا لجراسة أجختيا مشغسة التعاكف كالتشسية في السيجاف االقترادي كالبشػ الجكلي         

تحتل سشغافؾرة السختبة األكلى في تعاكنيا في مجاؿ حساية السمكية الفكخية كالبحث العمسي 
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ؽ أف يعدى نجاح سشغافؾرة إلى عجة عؾامل مؽ بيشيا استخجاميا بيؽ الجامعة كالرشاعة، يسك
الظؾيل األمج لمغة اإلنجميدية كمغة عسل، مسا سيل اعتساد السسارسات الجيجة كتبديط 
العسميات، كيتؼ تخؾ السعالجة الفعمية لشقل التكشؾلؾجيا لمجامعات.حيث  أنذأت جامعة 

العالقات الرشاعية كالتكشؾلؾجية في حيؽ  ما يدسي بسكتب 4444سشغافؾرة الؾطشية في عاـ 
جامعة سشغافؾرة أف نقل التكشؾلؾجيا مؽ خالؿ التخخيص ىؾ الشيج األكثخ مباشخة، تدتخجـ 

خسل التقشيات بذكل تمجسؾعة متشؾعة مؽ األساليب لشذخ التقشيات التي لجيو.  الؾطشية
التكشؾلؾجيا" الخاصة بيا عمى "قاعجة بيانات عخكض ككضعيا انتقائي إلى الذخكات لمتقييؼ 

إذا كانؾا ميتسيؽ باستغالؿ ك  ،يتؼ مشح الذخكات فخًصا لتقييؼ التقشياتك  ،عمى اإلنتخنت
 مكتب العالقات الرشاعية كالتكشؾلؾجية،التكشؾلؾجيا ، فيسكشيؼ تقجيؼ خظة عسل لمتفاكض مع 

غافؾرة جامعة سشتدعى الذخكات غالًبا إلى الحرؾؿ عمى تخخيص حرخي ، كلكؽ تسشح ك 
ىحا التخخيص بحكسة كفقط عشجما تكؾف الذخكات قادرة عمى أف تكؾف محجدة في  الؾطشية

في  تؼ تظؾيخ ثقافة التفاعل مع الرشاعةك  ،مجاؿ االستخجاـ كالتظبيق الجغخافي لمتكشؾلؾجيا
مؽ خالؿ مجسؾعة مؽ األنذظة بسا في ذلػ التجريب الجاخمي كالتعاكف البحثي  سشغافؾرة

لتكشؾلؾجي كالتعييشات السداعجة كمذاركة الرشاعة في المجاف االستذارية كالتخخيص ا
 (Risaburo Nezu, et.al,477,542) . بالجامعات لألقداـ األكاديسية

كىي معتخؼ  كتعج كشجا رائجة عمى مدتؾى العالؼ في العمؾـ كالتكشؾلؾجيا كاالبتكار ،     
بيا كؾاحجة مؽ أكثخ االقتراديات ابتكاًرا  كتشافدية في العالؼ. األكلى في مشغسة التعاكف 
االقترادي كالتشسية مؽ حيث  خخيجي الجامعات أك الكميات بيؽ الدكاف في سؽ العسل. 

مجاف مجسؾعة الدبع، في أداء البحث كالتظؾيخ في قظاع التعميؼ العالي، يتؾفخ بكاألكلي  بيؽ 
القؾى العاممة في كشجا أكبخ مؽ أي بمج آخخ مؽ بمجاف مجسؾعة  مؽالسيشجسيؽ السؤىميؽ 

كىي أعمى ندبة مؽ جسيع البمجاف  -٪ مؽ العساؿ أكسمؾا التعميؼ بعج الثانؾي  4.,,الدبع ، 
مجاف مجسؾعة باكف كالتشسية في السيجاف االقترادي، كالثانية بيؽ األعزاء في مشغسة التع

٪ مؽ السعخفة العالسية  2تؾلج كشجا أكثخ مؽ ، ك جحب تسؾيل رأس الساؿ االستثساري في  الدبع،
أداء كشجا قؾي باستسخار في التجابيخ ، ك ٪ فقط مؽ سكاف العالؼ,.7عمى الخغؼ مؽ أنيا تسثل 
، كتتستع كشجا بتاريخ طؾيل مؽ غيؼ الدؾؽ كالعؾامل االجتساعيةالستعمقة بجؾدة التعميؼ كتش

االستثسار في البحث كالتظؾيخ  كتسؾيل بخامج الذخاكة األكاديسية، كتشفيح سياسات كلؾائح 
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كل ىحا دليل عمى التداـ  ،صجيقة لالبتكار كتذجيع تقجـ القظاع الخاص في العمؾـ كالتكشؾلؾجيا
 نحؾ الرشاعة كأف تربح شخيًكا ابتكارًيا لمعالؼ.كشجا بالتدؾيق كالبحث السؾجو 

 (Government of Canada,4742)                                        
، لكي تدتظيع أف الجامعات السرخيةكبشاء عمي ذلػ يشبغي إعادة التفكيخ في بشاء كتشغيؼ        

الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمؤسدات  مجتسع األعساؿ مؽ خالؿتقـؾ بجكرىا في دعؼ 
 .اإلنتاج كالرشاعة 

  مظهلة البخح:

أكلؾية متقجمة في اىتسامات السجتسع  كرغؼ تعجد  في مرخ الجامعي تحتل قزية التعميؼ     
كالعالي القزايا ذات األكلؾية لمسجشسع السرخي، إال أف قزية التعميؼ بذقييا قبل الجامعي 

ئؼ اباعتباره إحجي الجع القزايا السحؾرية كالسريخية. فالتعميؼ ىؾ أساس الشيزة، تسثل إحجي
الخئيدية لمتشسية الذاممة بأبعادىا الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية. لحا فإف التحجي 

دايجًا  مؽ االنجماج مع الخئيدي ىؾ مؾاكبة السعاييخ الجكلية في التعميؼ، عمي نحؾ يتيح قجرًا مت
ق نجاح في البشية األساسية التعميسية، كفي إتاحة يتحقكعمي الخغؼ مؽ الخارجي،  العالؼ

قجر كبيخ مؽ التظؾيخ كالتحجيث الالـز لمؾصؾؿ إلي  نحتاج إليالتعميؼ لمجسيع أال أنو ال يداؿ 
 األفاؽ السخجؾة مؽ الجؾدة كالكفاءة حتي يحقق التعميؼ أىجافو الخئيدية.

 يحتميا التعميؼ الجامعي فإنو مظمؾب مؽ مؤسداتو االستفادة مؽي كنغخًا لألىسية الت       
التقجـ الدخيع في مجاؿ تكشؾلؾجيا التعميؼ كالسعمؾمات لتقجيؼ تعميؼ يييئ الفخد كالسجتسع لعرخ 
يعتسج عمي العقل البذخي كااللكتخكنيات الجقيقة كالحؾاسيب أي مجتسع اقتراد السعخفة عرخ 

دائؼ التعمؼ كالتجريب نغخًا  لتججد السعارؼ اإلندانية كالسعمؾمات يتظمب مؽ الفخد أف يكؾف 
الظخؽ التقميجية لمتعميؼ، كالتي تعتسج عمي التمقيؽ كالحفع كالسؾاجية السباشخة ف ،بذكل سخيع

بيؽ السعمؼ كالستعمؼ لؼ تعج قادرة عمي مدايخة االتجاىات الحجيثة في التعميؼ، فالظالب محؾر 
لكشو يمعب دكرًا سمبيًا مقترخًا عمي تمقي األكامخ كتشفيحىا بظخيق آلية دكف العسمية التعميسية ك 

 (.,42، 4742)أحسج حمسي دمحم، تفكيخ أك مذاركة فعالة. 
في مرخ يسخ بأزمة حيث عل يعامل عمي أنو مؽ الخجمات، كلؼ  الجامعي فالتعميؼ         

يشغخ إليو عمي أنو أساس االستثسار االقترادي كاالجتساعي كالتشسية الذاممة، كىحه الشغخة 
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أفزل استثسار كأساس التشسية الذاممة تتظمب مجسؾعة مؽ السقؾمات تتخكد  أنو لمتعميؼ عمي
 في اآلتي:

يا السعمؾمات لسا ليا مؽ فؾائج كبيخة في التعميؼ عمي مدتؾي االستخجاـ الفعاؿ لتكشؾلؾج -
 كل مؽ الظالب كالسعمؼ كاإلدارة لمعسمية التعميسية.

ضخكرة التؾسع في نذخ ثقافة التعميؼ عؽ بعج لسا لو مؽ فؾائج كبيخة في التعمؼ الحاتي  -
 .كالسدتسخ بسا يعشي االستغالؿ الشاجح ليحا الشؾع مؽ التعميؼ

كمخاكد األبحاث: يتؼ مؽ خالليا إجخاء عقؾد شخاكة الذخاكة البحثية التؾسع في مفيـؾ  -
في مذاريع كأبحاث تظبيكية مذتخكة بيؽ الظخفيؽ بيجؼ نقل السعخفة مؽ أقداـ كمعامل 

سا كمختبخات الجامعات إلى التظبيق العسمي في قظاع األعساؿ ليؾاكب أحجث التقشيات ب
)سؾيمؼ كثخ ميارة كاحتخافيو لجعؼ متظمبات اقتراد السعخفة. يؤدي إلي تكؾيؽ أجياؿ أ

 .(42، 4744 جؾدة،
بدبب عجـ تؾافخ السقؾمات  في الؾقت الحالي السرخية ات التعميسيةسدتؾاجو السؤ ك         

تختب ك مؽ التحجيات كالسذكالت نتيجة التظؾرات كالتغيخات البيئية الدخيعة، الكثيخ الدابقة
تغيخ سؾؽ العسل السعاصخ مؽ االعتساد عمي كثافة العسالة إلي االعتساد عمي كثافة  ىحا عمي

السعخفة كإعساؿ العقل  عميعتسج يالتكشؾلؾجيا كبالتالي السظالبة إلي عسالة تستمػ خبخة كتجريب 
 بجال مؽ عسالة يعتسج تجريبيا عمي السحاكاة كالتقميج.

التشسية الذاممة كالسدتجامة كىؾ  تحقيقيعتبخ البحث العمسي مؽ أىؼ كسائل كمؽ ثؼ       
دعامة رئيدية مؽ دعائؼ تقجـ الجكؿ كرخائيا، حيث أنو السدئؾؿ األكؿ عؽ تحقيق التظؾر 
كالتقجـ فى كافة السجاالت كاألنذظة االقترادية كاالجتساعية، لحلػ أصبحت قزية تظؾيخ 

مي، لسا لو مؽ دكر فى صشاعة الحاضخ كضساف مدتقبل البحث العمسي ىى قزية أمؽ قؾ 
 .أكثخ اشخقا لألجياؿ القادمة

 يكؾف  أف ، 4727 كاالبتكار كالتكشؾلؾجيا العمؾـ فى مرخ استخاتيجية كتدتيجؼ      
 كالتكشؾلؾجيا لمعمؾـ كمشتجا ، كمبتكخا مبجعا، مجتسعا 4727 عاـ بحمؾؿالسجتسع السرخي 

 كيخبط كالسعخفة، لالبتكار التشسؾية الكيسة يزسؽ متكامل نغاـ بؾجؾد كيتسيد كالسعارؼ
 العسل خالؿ مؽ ذلػ كيتؼ .الؾطشية كالتحجيات باألىجاؼ االبتكار كمخخجات السعخفة تظبيقات
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التعميؼ  كزارة ، مؾقع4727 رؤية السدتجامة التشسية ) استخاتيجية:التالية األىجاؼ تحقيق عمى
 .العمسى( كالبحث العالى

 خالؿ مؽ السعخفي اإلنتاج تعغيؼ عمى ، كالعسلالسعخفة كإنتاج لتؾطيؽ محفدة بيئة تييئة  -
 .التحتية كالبشية كالتسؾيمية كاالستثسارية التذخيعية، البيئة تييئة

 خالؿ مؽ االبتكار إنتاج كفاءة رفع عمى لالبتكار، كالعسل متكامل كطشي نغاـ كتظؾيخ تفعيل -
 التعميؼ كتظؾيخ ، كاالحتياجات االبتكار بيؽ الخكابط كزيادة ، اإلبجاعي تذجيع اإلنتاج

 . كالتظؾيخ العالي كالبحث كالتعميؼ األساسي
 األكلؾيات تحجيج عمى باألكلؾيات، كالعسل االبتكار كمخخجات السعخفة تظبيقات ربط  -

 لمقظاعات السعخفي السشتج زيادة عمى العسل خالؿ مؽ تحفيدىا كالتحجيات القظاعية، ككيفية
 السحمي. السكؾف  كاستيجاؼ رفع ، األكلؾية ذات

إلي  هبؤرة تخكيد  يشقلأف عميو التعميؼ  فلمتغيخ التكشؾلؾجي يعشي أ  كالسعجؿ الستدارع  
لمتعمؼ السدتسخ، كبسا يسكشيؼ مؽ اكتداب السيارات  تقجيؼ خخيجيؽ لجييؼ قجرات كاستعجادت

السختبظة بالؾعيفة الفشية في مؾقع العسل، كيتظمب ىحا التؾجو إعادة الشغخ في البشية التحتية 
كاستيعابو لألسذ العمسية كالفكخية التي تختكد خخيج التعميؼ لبخامج التعميؼ، بسا يحقق تسكؽ 
 . عمييا ميارات العسل كسمؾكياتو.

السرخية  الجامعات فبالخغؼ مؽ الجيؾد التي بحلت خالؿ الدشؾات األخيخة لتظؾيخ        
 عالقتيالؼ تتسكؽ مؽ تؾثيق  الجامعاتأف  السالحعمؽ إال أنو  كمذكالتوكربظيسا بالسجتسع 

اىتساماتيا البحثية إلى البحؾث التظبيكية ذات  تؾجيوبسؤسدات السجتسع بالرؾرة السظمؾبة، ك 
دراسة رئاسة كىحا ما تؤكجه بعض الجراسات كمشيا  السباشخ، كاالجتساعي االقتراديالعائج 

الجسيؾرية: السجالذ القؾمية الستخررة، انفراؿ التعميؼ الجامعي عؽ شئؾف الحياة  
كاإلنتاج كخجمة السجتسع كمدايخة سؾؽ العسل ، كفرل التعميؼ الشغخي عؽ التظبيق مسا عسل 

ية عؽ الغخكؼ السجتسعية السحيظة. )رئاسة الجسيؾرية: عمي عدلة الجامعات السرخ 
 (.4772/4774السجالذ القؾمية الستخررة،

كسػػػا أشػػػارت دراسػػػة الجىذػػػاف إلػػػي أف عمػػػى الػػػخغؼ مػػػؽ العالقػػػة الثشائيػػػة الستبادلػػػة  بػػػيؽ     
البحػػػػػث العمسػػػػػي الػػػػػحي يػػػػػتؼ فػػػػػي الجامعػػػػػة كالرػػػػػشاعة فػػػػػالتظؾيخ الرػػػػػشاعي ىػػػػػؾ مرػػػػػجر 

 ي تدػػػػػػػػػػػػػتفيج مشيػػػػػػػػػػػػػا الجامعػػػػػػػػػػػػػة، كفػػػػػػػػػػػػػى نفػػػػػػػػػػػػػذلمسؾاضػػػػػػػػػػػػػيع التظبيكيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػ
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فػػػػي الجامعػػػػات، إال  السؾجػػػػؾدة السخبخيػػػػة التجييػػػػدات تدػػػػتفيج مػػػػؽ أف السسكػػػػؽ مػػػػؽ الؾقػػػػت
أف الؾاقػػػع يذػػػيخ إلػػػى كجػػػؾد بعػػػض الثغػػػخات فػػػي تمػػػػ العالقػػػة كيتسثػػػل ذلػػػػ فيسػػػا يمي:)جسػػػاؿ 

 (.,4،  4747عمي الجىذاف، 
كمتحبحبة كيذؾبيا كثيخ مؽ جؾانب مؤقتة  عالقة كالجامعات الرشاعة بيؽ أف العالقة - 

الخمل مثل عجـ الثقة كعجـ السعخفة باحتياجات اآلخخ كعجـ السذاركة كعجـ السرارحة 
 ككجؾد تؾقعات غيخ كاقعية لجى الظخفيؽ.

إلى الخبخة الرشاعية بشغخة اقل مؽ الخبخة األكاديسية، كقمة التعاكف مع الستسيديؽ  الشغخة -
مؽ الرشاعييؽ في إعظاء السحاضخات في الجامعة كاإلشخاؼ عمى األبحاث كالسذاريع كلؾ 

 .بالتذارؾ
دقيقة في األقداـ   عسؾمية التخررات األكاديسية بالجامعة، كعجـ كجؾد تخررات -

، مسا يعيق استفادة الرشاعة مشيا، كيقمل فخص العسق الالـز لخجمة بالكميات كالجامعة
االحتياجات البحثية الرشاعية، إضافة إلى صعؾبة التظؾيخ السدتسخ لمسشاىج كالسؾضؾعات 
الجراسية بسا يتشاسب كاحتياجات رجاؿ الرشاعة، كعجـ إشخاؾ رجاؿ الرشاعة في بياف 

 جيل تمػ البخامج إال في حاالت فخدية قميمة.كجية الشغخ التي تخجميا عشج ترسيؼ أك تع
ضعف التشديق الستغالؿ السؾارد السذتخكة الستؾافخة  لجى الرشاعة كالجامعة، حيث تتؾفخ  -

امكانات لجى الرشاعة تحتاج إلييا الجامعة ،كسا أف لجى الجامعة امكانات عجيجة يسكؽ 
 إف تحتاجيا كتدتفيج مشيا الرشاعة.

البحؾث العمسية التي تقؾـ بيا الجامعات لرالح قظاع الرشاعات  ف  تجنى مدتؾى اإلبجاع -
كالتي يقـؾ بإعجادىا أعزاء ىيئة التجريذ في ىحه الجامعات، محجكدة ججًا ، لجرجة أنيا 

 ترل إلى حج اليامذية بالشدبة لبعض الجامعات.
سية نجرة كجؾد استخاتيجية لتدؾيق البحث العمسي في الجامعات، فاغمب السؤسدات العم -

كالجامعات تفتقخ إلى كجؾد خظة تدؾيكية كاضحة لتدؾيق نتائج ما تجخيو مؽ بحؾث 
 . عمسية إلى الجيات يسكؽ اف تدتفيج مشيا

كسا تعاني مرخ مؽ االنفراؿ بيؽ مخخجات التعميؼ الجامعي كمتظمبات سؾؽ العسل،         
ألكؿ ارتفاع البظالة لجي مسا كاف لو أكبخ األثخ عمي السجتسع السرخي مؽ اتجاىيؽ ميسيؽ ا

خخيجي التعميؼ الجامعي في مرخ بدبب نجرة امتالؾ الظالب السيارات التي يحتاجيا سؾؽ 
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العسل، كالثاني يتعمق بتجني اإلنتاجية بدبب ضعف قجرة القؾي البذخية مؽ خخيجي التعميؼ 
لتشسية الجامعي عمي تحقيق األداء األمثل الحي يتظمبو سؾؽ العسل، حيث يذيخ تقخيخ ا

(  إلي أف أحج األسباب السيسة لفذل سؾؽ العسل في استيعاب األعجاد 4747البذخية لسرخ)
الستدايجة مؽ خخيجي الجامعات في مرخ ىؾ اىتساـ الدياسة التعميسية  بتحقيق اليجؼ الحي  
يخمي إلي زيادة عجد الظالب الحى يتخخجؾف مؽ التعميؼ عمي كافة السدتؾيات دكف التخكيد 

كبيخة عمي السيارات التى يتعمسؾنيا فعاًل، أك عمي إدراؾ إلي أي مجى تكؾف ىحه  بجرجة
السيارات مفيجة لدؾؽ العسل الخاص، مسا أدي إلي االىتساـ بالكؼ عمي حداب الكيف، مسا 
أثخ في تجني نؾعية التعميؼ كعجـ مالءمتو لدؾؽ العسل، كعجـ قجرة الشغاـ التعميسي عمي 

ات كالتخررات الالزمة الحتياجات سؾؽ العسل. )معيج التخظيط تدكيج الظالب بالسيار 
 (.5467ص4747القؾمي5

كتخي دراسة البشػ الجكلي أف ىشاؾ أعجاد كبيخة مؽ خخيجي الجامعات السرخية كل عاـ      
كيعجد العجيج مؽ ىؤالء الخخيجيؽ عؽ الحرؾؿ عمي عسل في السجاالت التي درسؾىا ، ألف 

قؾة عاممة مؽ أصحاب السيارات السيشية  كالسعخفة التي ال تتؾافخ في أصحاب العسل يحتاجؾف 
الخخيجيؽ  حيث يستاز خخيجي الجامعات بسيارات غيخ مالئسة لمؾعائف التي يتقجمؾف 

 .(4747لذغميا.)البشػ الجكلي، 
عالقة ىديمة أك معجكمة بيؽ  أف ىشاؾ ( 4742)سعاد خميل إبخاليؼ  كسا رأت دراسة     

قظاع الرشاعة كعالؼ األعساؿ مؽ جية ، كمؤسدات البحؾث الجامعية كغيخ الجامعية مؽ 
جية أخخي مع تخكيد اىتساـ االساتحه عمي الكياـ باألبحاث بيجؼ الحرؾؿ عمي التخقيات 

إلي سياسة  األكاديسية التي ال عالقة ليا بأسؾاؽ العسل كالؾاقع ، كأنشا برؾرة عامة نفتقخ
كاألىجاؼ كالؾسائل، كليذ لجيشا أجيدة لمتشديق بيؽ عمسية كتكشؾلؾجية محجدة السعالؼ 

السؤسدات كالسخاكد البحثية، كتؾصي باالستفادة مؽ خبخات الجكلة الستقجمة مؽ خالؿ إقامة 
 خبط قظاعات اإلنتاج الرشاعي بالسؤسدات البحثية كالجامعات السرخية.لشخاكة 
( أشارت إلي ضعف التخابط بيؽ الجامعة 4742كسا أف دراسة ىالة أحسج إبخاليؼ)       

كمؤسدات السجتسع اإلنتاجية كالخجمية، كتجني السؤائسة بيؽ مخخجات التعميؼ العالي 
 كاحتياجات التشسية، كمؽ ىشا تحتؼ ضخكرة تفعيل الذخاكة البحثية لمجامعات السرخية.
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إلػػػػى االقترػػػػاد القػػػػائؼ عمػػػػى السعخفػػػػة  تتظمػػػػب أف يكػػػػؾف  لمتحػػػػؾؿكإف االسػػػػتجابة         
نغػػػػػػاـ التعمػػػػػػيؼ السرػػػػػػخي مرػػػػػػجرًا لمسدػػػػػػتؾيات السختفعػػػػػػة مػػػػػػؽ السيػػػػػػارات الالزمػػػػػػة لمقػػػػػػؾى 
العاممػػػة، إضػػػافة إلػػػى تعديػػػد مبػػػجأ الػػػتعمؼ مػػػجى الحيػػػاة، مػػػؽ خػػػالؿ تػػػؾفيخ أنغسػػػة تعميسيػػػة 

االت، كأيزػػػػػػا كتجريبيػػػػػػة عاليػػػػػػة السدػػػػػػتؾى، تعتسػػػػػػج عمػػػػػػى تكشؾلؾجيػػػػػػا السعمؾمػػػػػػات كاالترػػػػػػ
يتظمػػػػبِ إعػػػػػادة الشغػػػػػخ فػػػػي السػػػػػؾاد التعميسيػػػػػة السختمفػػػػػة، كمجػػػػاالت الجراسػػػػػة، إلػػػػػى جانػػػػػب 
مخاجعػػػة السشػػػػاىج لغػػػػخس ميػػػػارات حػػػػل السذػػػكالت كتظػػػػؾيخ التعمػػػػيؼ الفشػػػػى، كتحقيػػػػق تؾافػػػػق 
أفزػػػػػػل بػػػػػػيؽ مخخجػػػػػػات السؤسدػػػػػػات التعميسيػػػػػػة كمتظمبػػػػػػات سػػػػػػؾؽ العسػػػػػػل عمػػػػػػى كافػػػػػػة 

 (.0، 4742كالتعميؼ،  لتخبية ) كزارةالسدتؾيات.
في مرخ في  العالي كعمي الخغؼ مؽ الجيؾد التي تبحليا الجكلة متسثمة في كزارة التعميؼ       

تظؾيخ نغاميا التخبؾي، لسؾاكبة التغيخات التكشؾلؾجية كالتقمبات االقترادية في سؾؽ العسل 
كمؾاجية تمػ التغيخات بتغييخ أنساط اإلنتاج كخظط كاستخاتيجيات التدؾيق، كأساليب تؾعيف 

بيؽ ما العسالة الججيج بسؾاصفات محجدة، فإف السؤشخات العامة تذيخ إلي كجؾد فجؾة حكيكية 
 .ىؾ مؾجؾد كما ىؾ مخغؾب مدتكباًل 

 :التالي الخئيدي الدؤاؿا عمى اإلجابة الحالي البحث حاكؿيلحا       
 ؟ كمجتسع االعساؿالذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية آليات تفعيل  يسكؽ كيف

 :التالية الفخعية األسئمة في الدؤاؿ ىحاكيسكؽ صياغة 
 لمذخاكة البحثية في ضؾء الفكخ اإلداري السعاصخ؟ البشية الفكخية ما -4
  في دكلة كشجا ؟ كمجتسع األعساؿبيؽ الجامعات ما طبيعة  كأشكاؿ الذخاكة البحثية  -4
 في دكلة سشغافؾرة ؟ كمجتسع األعساؿما طبيعة  كأشكاؿ الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات  -2
في  البحثية  في كل مؽ كشجا كسشغافؾرةليات الذخاكة آما أكجو الذبو كاالختالؼ بيؽ  - -2

   ؟مفاليؼ العمؾـ االجتساعية ضؾء 
 ما معؾقات تحقيق الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية كمجتسع األعساؿ؟ -,
السدتخمرة  كمجتسع األعساؿتفعيل الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية  آلياتما  -6

 يؾاكب الدياؽ الثقافي السرخي؟كبسا كسشغافؾرة كشجا  دكلة خبختيمؽ 
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  :أٍداف البخح

 ييجؼ البحث الحالي إلي تحقيق ما يمي:      
كأىؼ   كمجتسع األعساؿالذخاكة البحثية بيؽ الجامعات إلقاء الزؾء عمي مفيـؾ – 4

 .مقؾماتيا
في تحقيق الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمجتسع  دراسة خبخة كشجا كجكلة متقسة -4

 األعساؿ.
دراسة خبخة سشغافؾرة كجكلة متقسة في تحقيق الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمجتسع  -2

 األعساؿ
 بيؽ الجامعات السرخية كمجتسع األعساؿ لذخاكة البحثيةمعؾقات تحقيق التعخؼ عمي  -2

 مرخ.
 كمجتسع األعساؿيل الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية اآلليات لتفع التؾصل إلي أىؼ -,

كبسا يؾاكب الدياؽ الثقافي  كسشغافؾرة  دكلة كشجا كل مؽ السدتخمرة مؽ خبخة
 .السرخي 

  أٍنية البخح:

يعج مؾضؾع الذخاكة البحثية مظمبًا كطشيًا بدبب أىسيتو كدكره في تحقيق عسمية التشسية  -
 .التي تجحب باقي أكجو التظؾر كالتشسية في السجاالت األخخى اإلدارية كباعتباره القاطخة 

أثبتت تجػارب األمؼ الستقجمة اقتراديًا كصشاعيًا أىسية تؾعيف نتائػج البحث العمسي في  -
التشسية االقترادية كاالجتساعية، لحا فإف أىسية ىحه الجراسة تأتي مؽ أىسية بشاء كتعديد 

قظاعات الرشاعية كاإلنتاجية تؤتي ثسارىا لكال عالقة شخاكة فعالة بيؽ الجامعات كال
 .الظخفيؽ، كتحقق التقجـ  كالشيؾض االقترادي لمسجتسع

في تحقيق  ىاكدك تحقيق الذخاكة البحثية  بيؽ العالقة تفديخ في البحث ىحا يداىؼ -
 .مقؾمات االقتراد السعخفي

كل مؽ كاضعي الدياسات التعميسية  يسثل البحث الحالي استجابة متؾاضعة قج تفيج -
إلي تحقيق الذخاكة االنتقاؿ  مقؾماتفي التعخؼ  ،العاليكمتخحي القخارات بذأف التعميؼ 

 .البحثية
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حاجة الجامعات اليـؾ إلى تشسية مرادر تسؾيل أخخى كذلػ في عل محجكدية التسؾيل  -
كتظؾيخ بشيتيا التحتية الحكؾمي ليحه الجامعات كعجـ كفايتو لتعديد أدائيا األكاديسي 

 .كتفعيل نذاط البحث العمسي
يسثل البحث الحالي استجابة متؾاضعة قج تفيج السدئؾليؽ في إيجاد حل لسذكمة البظالة  -

 كمتظمباتو. احتياجات سؾؽ العسلالسشتذخة بيؽ خخيجي الجامعات السرخية في ضؾء 
  حدود البخح:

 يقترخ البحث الحالي عمي الحجكد التالية:
في تحقيق كتمبية  ىاكدرك  بالذخاكة البحثية ييتؼ البحث الحالي السؾضؾعي: الحج 08

سبل تظؾيخ أداء الحي يعتسج عمي اإلبجاع كاالبتكار، ك  التشسية االقتراديةمقؾمات 
 . الذخاكة البحثيةمؽ خالؿ استخجاـ صيغة  بسرخ الجامعات

فبسا يتعمق   كسشغافؾرة كشجادكلة كل مؽ  يتشاكؿ البحث الحالي خبخة  الحج السكاني 18
 .السخخجات التعميسية الجاعسة في بشاء اقتراد السعخفة تأىيل كدكره في بالذخاكة البحثية

الرشاعية  الجكؿضسؽ  مشغؾمة  تحتل القسة ألنيا  كشجاتخيخ البحث الحالي دكلة  28
% مؽ عقؾدىا ,الدبع في نغؼ الذخاكة مع الرشاعة كاألعساؿ، حيث تقـؾ بإسشاد 

%  44لمجامعات إلجخاء بحؾث أكاديسية كتظبيكية عمييا متكفمة بتسؾيميا بسا ال يديج عؽ 
مؽ كل ميدانيات البحؾث الجامعية، كتؤكج االحراءات الجكلية السعتسجة أف كشجا كانت 

، سختبة الحادية عذخ دكليا في البحث العمسي كالتظؾيخ التكشؾلؾجيتحتل ال 4774عاـ 
، كتعج كشجا ثامؽ أكبخ اقتراد في العالؼ، احتمت السختبة الخامدة 4747كبحمؾؿ عاـ 

ىي إحجى أغشى دكؿ العالؼ، كعزؾ في مشغسة التعاكف االقترادي كالتشسية كمجسؾعة 
قجمة كصشاعات الخجمات، فاقترادىا الثسانية. كتسخ بشسؾ ىائل في التكشؾلؾجيا الست

يعتسج عمى السعخفة كسا أنو يدداد تشؾعا، فيؾ لؼ يعج يعتسج حرخيا عمى السؾارد الظبيعية 
           كلكؽ يشسؾ اقتراد كشجا مؽ خالؿ التججيج كالتكشؾلؾجيا.

(Statistics Canada: Canada's national statistical agency,4744) 
لي دكلة سشغافؾرة ألنيا كضعت مذيج االبتكار عمى مدتؾى العالؼ تخيخ البحث الحاك  38

كشغاـ بيئي مالئؼ لخيادة األعساؿ، كتحتل سشغافؾرة السختبة األكلى في قائسة "أكثخ السجف 
ابتكاًرا في مشظقة آسيا كالسحيط اليادئ"، كتفؾقت سشغافؾرة عمى غيخىا في السشظقة مؽ خالؿ 
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ؾمي كالتشغيسي، كصشفت سشغافؾرة أيًزا في السختبة الدابعة تكامميا العالسي كنغاميا الحك
، كاحتمت السختبة  4742دكلة لالبتكار كفًقا لسؤشخ االبتكار العالسي لعاـ  422مؽ بيؽ 

 Global)  .,474الثامشة عالسيًا في معغؼ الجكؿ السبتكخة في العالؼ  بحمؾؿ عاـ 
Innovation Index,4742) 

 ميَج الدراسة:

حيث يعج مؽ أكثخ األساليب البحثية مالئسة  السشيج السقارف  الحالي البحث يدتخجـ      
بقرج  ، كذلػ مؽ مشظمق أنو ييتؼ بؾصف ما ىؾ كائؽ كتفديخه كرصج الؾاقع لسجاؿ الجراسة

كتحجيج العالقة  ، كييتؼ بؾصف الغاىخة كصفًا دقيقًا، كيعبخ عشيا تعبيخًا كيفيًا ككسيًا،تذخيرو
كتحجيج  األخخي بالتحميل كالتفديخ كالسقارنة كالتقييؼ، بيؽ عشاصخىا، أك بيشيا كبيؽ الغؾاىخ

العؾامل السؤثخة فيو مؽ حيث طبيعتيا، كمؽ ثؼ جسع البيانات كالسعمؾمات كاستخالص أىؼ 
تبعًا  كبيحا يديخ البحث كفق السشيج السقارف  ، لتحقيق أىجاؼ البحث.الشتائج كتفديخىا
 لمخظؾات التالية:

الخظؾة األكلي : البعج الؾصفي كيذسل الغاىخة التعميسية في كضعيا السعياري، ثؼ   -4
كصف الغاىخة التعميسية في دكؿ البحث، كرصج العالقة بيشيا كبيؽ متغيخات البحث، 

)إطار كتتسثل في األسذ الشغخية كالفكخية لمذخاكة البحثية في األدبيات التخبؾية السعاصخة
 نغخي(، ككاقع الذخاكة البحثية في كل مؽ كشجا كسشغافؾرة.

الخظؾة الثانية: البعج التحميمي كيتزسؽ ىحا البعج إعيار الدياؽ السجتسعي لكل مؽ كشجا  -4
 كسشغافؾرة كالسدئؾؿ عؽ الؾضع الحالي لمغاىخة التعميسية.

أكجو الذبة كاالختالؼ لمغاىخة التعميسية  الخظؾة الثالثة: البعج التفديخي كيقرج بو يحجيج -2
 في دكؿ البحث كتفديخىا في ضؾء مفاليؼ العمؾـ االجتساعية ذات العالقة بالغاىخة.

كبتسثل ىحا البعج في الجانب الشفعي االصالحي لمتخبية  الخظؾة الخابعة: البعج التشبؤي  -2
السقارنة كتتسثل في كضع بعض السختكدات كاإلجخاءات السقتخحة لتفعيل الذخاكة البحثية في 

) شاكخ دمحم فتحي كىساـ بجراكي زيجاف، مرخ في ضؾء خبخة كل مؽ كشجا كسشغافؾرة.
4772 ،42-40 )   
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 مصطلخات البخح:

 التالية: السرظمحات عمى يخكد البحث
 الظرانة  البخجية :Research Partnership 

ىي عالقة بيؽ مؤسدتيؽ تذتسل عمى العسل سؾيًا عؽ قخب مؽ أجل أىجاؼ مذتخكة  أك    
مع العسل كمع  شخاكة مشافع متبادلة، ك مقجـ خجمة تكشؾلؾجيا السعمؾمات يجب أف تكؾف لجيو

مجسع المغة الجيات الخارجية الحيؽ يسثمؾف أىسية في تؾصيل خجمات تكشؾلؾجيا السعمؾمات) 
 (.4772العخبية،

التي تحقق التبادؿ الفاعل كالكفء  كالسسارساتمجسؾعة الدياسات تعخؼ عمي أنيا ك    
 السعخفةخؾ فييا مؽ جانب مشتجي تكيذ كالسدتخجميؽ السشتجيؽبشي  السعخفةخمق  فيكالتعاكف 

كالسؤسدات ، كالسسارسيؽمتخحي القخار،  السدتفيجيؽكمؽ جانب  األكاديسيؽكجسيع  العمساء
  (Ajay Agrawal,Rebecca Henderson,4774,p.26)        الرشاعية كاإلنتاجية.

      

التظؾر في العالقة بيؽ كيسكؽ تعخيف الذخاكة البحثية أيزا عمي أنيا نؾع ججيج مؽ         
الجامعة كمشغسات األعساؿ يتظمب إجخاء عقج شخاكة في مذاريع كأبحاث تظبيكية مذتخكة بيؽ 
الظخفيؽ بيجؼ نقل السعخفة مؽ أقداـ كمعامل كمختبخات الجامعات إلي التظبيق العسمي في 

ق،  4226إياد،قظاع األعساؿ في ضؾء إطار متؾاز كمتعادؿ لخجمة الظخفيؽ)أحسج دمحم إبخاليؼ 
406.) 
كيذيخ مفيـؾ الذخاكة البحثية إلي العالقات القائسة بيؽ الجامعات السرخية كالسؤسدات        

االسختمفة بالسجتسع بإعتبار تمػ الجامعات بيؾت خبخة كمجتسع لمسعخفة ، ككسؤسدات معشية 
ىجاؼ مذتخكة لكل بالبحث العمسي عمي السدتؾي القؾمي كالسحمي كذلػ لتحقيق مشافع كفؾائج كأ

ىالة أحسج إبخاليؼ دمحم، مشيسا بحيث تتفق فيسا بيشيا عمي تجعيؼ السذخكعات كالبخامج البحثية)
4742 ،224) 

بيؽ الجامعة كسؤسدة  األفكاركتجفق  الستبادؿ التفاعل :كيقرج بيا في ىحا البحث  
مع مختمف أبحاث مذتخكة  تخبؾية كالقظاعات الرشاعية كاإلنتاجية مؽ خالؿ مذخكعات

 تؾفيخداخل كخارج الجامعة، ك  البذخيةخارج الجامعة، كالتجريب كالتظؾيخ لمسؾارد األطخاؼ 
، كالعسل مع الجيات الحكؾمية السحيط األعساؿ لسجتسعطؾؿ الحياة  السدتسخبخامج التعميؼ 
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 السجتسع مع  سباشخالالججيجة، كالتؾاصل  لمذخكات السدتسخكمتخحي القخارات، كالتظؾيخ كالجعؼ 
 .كتؾصيل البحؾث إلييؼ

   

كاالتراؿ كتظؾيخىسا ما بيؽ الجامعات كبيؾت خبخة كمجتسع معخفة بسعشي تشسية العالقة 
 في السجتسع كجيات مدتفيجة مؽ البحؾث كخخيجي التعميؼ العالي. كمجتسع األعساؿ

 business community * دلتنع األعنال
األنذظة  :في ضؾء الجراسة الحالية في ىحا البحث بسجتسع األعساؿ كيقرج      

التجارية كالرشاعية التي تقـؾ بيا مشغسات السجتسع مؽ إنتاج أك بيع أك شخاء الدمع 
 .كالخجمات، كفي مقابل ىحا تحرل السشغسة عمي الخبح لتعغيؼ ثخكة أصحابيا

 الدراسات الشابكة:

البحثية عمي مدتؾي الجراسات األجشبية تعجدت البحؾث كالجراسات الستعمقة بالذخاكة 
كتؼ عخضيا مؽ   كالعخبية، كفيسا يمي عخض لبعض الجراسات التي تشاكلت الذخاكة البحثية،

 عمي الشحؾ التالي: األقجـ إلي األحجث
     Mohammed Saad,Girma Zawdie and Chandra((.111 دراسة -4

لمجامعات في البمجاف الشامية: الخبخات في ماليديا استخاتيجية الحمدكف الثالثي  كعشؾانيا:"    
تشاكلت ىحه الجراسة القزايا الستعمقة بتحؾؿ الدياسات في البمجاف الشامية بيجؼ كالجدائخ" ك 

جعل الجامعات أكثخ ارتباطا بالبيئة االجتساعية االقترادية مؽ خالؿ تعديد "ثقافة الحمدكف 
ـ التكشؾلؾجي، استعخضت الجراسة األدلة التي تبيؽ الثالثي" كأساس مدتجاـ لالبتكار كالتقج

مجى إمكانية أف يؤدي نغاـ الحمدكف الثالثي لمعالقات بيؽ الجامعة كالرشاعة كالحكؾمة إلى 
تعديد أىسية الجامعات لمبمجاف الشامية بؾصفيا عؾامل فاعمة في االبتكار كالتشسية السدتجامة 

شاجح ليحا الشسؾذج: يجب تييئة الغخكؼ الالزمة كقج حجدت الجراسة شخكط مدبقة لمتشفيح ال
لتشسية مجتسعات التعمؼ، التي تحتاج إلى أف تقـؾ عمى أساس خمق السعخفة كتبادؿ السعارؼ 

إعظاء السديج مؽ الدمظة إلى الجيات الفاعمة الخئيدية السعشية بتظؾيخ العمؼ ك  ،كنقميا
اعجة إلى القسة، إقامة عالقات مدتقخة كالتكشؾلؾجيا مؽ أجل تيديخ عيؾر نغاـ ابتكار مؽ الق

كدائسة كثقة بيؽ الجيات الفاعمة الخئيدية )الجامعات كالحكؾمات كالرشاعة(. كذلػ بتظؾيخ 
 ثقافة الذخاكة كالتعاكف كإزالة الحجكد الرارمة بيؽ السؤسدات.
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 Haydn Belfield (1101) دراسة -4
 تعسل: درس مؽ التعاكف الشاجح"، كىجفتتفعيل الذخاكات بيؽ الرشاعة كالجامعة كعشؾانيا:" 

ىحه الجراسة إلي الترجي لمتحجي الستسثل في سج الفجؾة بيؽ الرشاعة كالجامعة مؽ خالؿ 
إبخاز ما يجعل الجامعات جحابة كذخكاء في الرشاعة، كجعميا مخكد حيؾي لمسداىسة في 

لجراسة عمي مجسؾعة معالجة التحجيات االجتساعية كدفع عجمة الشسؾ االقترادي، كاعتسجت ا
الجامعة كتؾصي الجراسة أف يمعب  –متدايجة مؽ البحؾث األكاديسية حؾؿ حالة الرشاعة 

صانعي لدياسات التعميسية دكر ميؼ لزساف كجؾد بيئة مدتقخة لمتسؾيل كالتشغيؼ مؽ أجل 
تحقيق شخاكات استخاتيجية بيؽ الجامعات كمؤسدات الرشاعية كاالنتاج طؾيمة السجي مؽ 

مشح الجامعات السديج مؽ االستقاللية لمعسل بفعالية إلقامة شخاكات ناجحة،   تحقيق الشسؾ أجل
كمكافأة الجامعات الشذيظة في مجاؿ الذخاكة البحثية مع مؤسدات العسل ، كأف تشيج 
الحكؾمات بخامج ججيجة مقتخحة تذجع عمي الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كالرشاعة في 

 .جسيع السجاالت
 (4742) حبانة سعيد سة أملدرا -2

كعشؾانيا:"دراسة مقارنة لألداء البحثي في بعض الجامعات األجشبية كإمكانية اإلفادة مشيا في 
ىجؼ البحث إلي التؾصل إلي إجخاءات مقتخحة لتفعيل األداء البحثي بالجامعات مرخ"، ك 

 مقتخحة إجخاءات إلى البحث السرخية، كاتبع في سبيل تحقيق ذلػ السشيج السقارف، كتؾصل
 كقظاع الجامعة بيؽ تحقيق شخاكة بحثية أىسيا السرخية مؽ البحثي بالجامعات األداء لتفعيل

 العمسية االستذارات تقجيؼ:خالؿ مؽ ذلػ كيتحقق األخخى، كالجامعات كاالقتراد، الرشاعة
 بخاءات الؾاقع، كمشح في كتظبيقيا الستسيدة، األبحاث كعسل كالسجتسع، االقتراد لسجالي
 العمسي كحجة لمبحث كجؾد ضخكرة مع ىحا السبتجئة، الذخكات كتعيج االقتراد، لقظاع االختخاع

 األبحاث، ككتابة كتدؾيق الرشاعة، قظاع مع االتفاقات عقج مدئؾليتيا الجامعة، داخل
 العقؾد.

 Peter M. Wanderi &Dinah W. Tumuti  (4742)  دراسة -2
لجراسة اىجفت ؾائج الذخاكات بيؽ الجامعة كالرشاعة: حالة جامعة كيشياتا "، ك ف كعشؾانيا:"     

إلي تدميط الزؾء عمى أىسية الذخاكة بيؽ الجامعات كالرشاعة بيؽ جامعة كيشياتا بجكلة كيشيا  
لحلػ بحثت ىحه الجراسة فؾائج الذخاكات بيؽ الجامعات كالرشاعة في تعديد الشسؾ األكاديسي 
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تسعية مع التخكيد بذكل خاص عمى جامعة كيشياتا. كفي نياية السظاؼ، خمرت كالتشسية السج
الجراسة إلى أنو في أعقاب التحجيات االقترادية الستدايجة بدبب العؾلسة، ىشاؾ حاجة إلى 
إقامة عالقات عسل بيؽ الجامعات كمؤسدات الرشاعة مؽ أجل تحفيد الشسؾ االقترادي 

لجراسة كل مؽ الجامعة كالرشاعة بالدعي إلى تعديد ميارات كالتشسية في البالد. كسا تؾصي ا
 .البحث العمسي كضساف انتقاؿ سمذ كفعاؿ لشتائج األبحاث بيؽ الجامعة كبيئات األعساؿ

  Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta(4742) دراسة -,
  ديا"تظؾيخ استخاتيجيات الذخاكة بيؽ الجامعة كالرشاعة كالحكؾمة في أنجكنيكعشؾانيا:"

مؽ حيث قجرتيا عمي  ىجفت الجراسة إلي استعخاض الؾضع الحالي لمجامعات في أنجكنيدياك 
العسل في شخاكة مع الرشاعة كالحكؾمة، كتقييؼ ىحه الجامعات مؽ حيث إمكانيا السداىسة 
في تحقيق الذخاكة الفعالة، كاعتسجت الجراسة عمي استعخاض الؾثائق الحكؾمية كالبيانات 

السشاقذات مع السؾجؾدة داخل السجيخية العامة لمتعميؼ العالي كالسقابالت األكلية مع األفخاد ك 
السجسؾعات التي تسثل الخبخاء مؽ الجامعة كالرشاعة كالحكؾمة، كتؾصي الجراسة بسا يمي : 
أف تربح الجامعات مؤسدات مدتقمة  قادرة عمي تظؾيخ كتشفيح مبادرات استخاتيجية لمعسل 
مع مؤسدات الرشاعة  كاتخاذ خظؾات نحؾ خمق بيئة عسل متعجدة التخررات، كأف تتستع 

عات بسجسؾعة كاسعة مؽ مكاتب الجعؼ مثل مكتب دعؼ العالقات بالذخكات الرشاعية، الجام
كمكاتب دعؼ إلدارة العقؾد البحثية كغيخىا مؽ السذاريع، كمكاتب دعؼ تؾفخ الخبخة الستخررة 

 لتقجيؼ السذؾرة كالخجمات الؾاقعية لألنذظة التجارية كحساية السمكية الفكخية .
 

 (4742)  ذلنود مرسى احلليه عبد دراسة ميى -6
كعشؾانيا:"متظمبات تفعيل الذخاكة بيؽ الجامعات السرخية كمؤسدات العسل كاإلنتاج   

 ىجفت الجراسة إلي الؾقؾؼ عمي طبيعةفي ضؾء خبخات بعض الجامعات السعاصخة" ، ك 
 إلى كالتؾصل  انجمتخا كماليديا لمذخاكة في كل مؽ الؾضع الخاىؽ الذخاكة، كالؾقؾؼ عمي 

السقارف، كتؾصي الجراسة بزخكرة ربط  السشيج متظمبات مقتخحة لتفعيل الذخاكة، كاستخجمت
 بيؽ فاعمة شخاكة إقامة في السجتسع، التؾسع باحتياجات الجامعة في الجراسية السشاىج

 اإلبجاع الظالب كتذجيع قجرات تظؾيخ، العسل السختمفة  مؤسدات ك السرخية الجامعات
 فخص لديادة كالخاص  العاـ القظاع تعاكف مع مؤسدات عقؾد كإقامة الذخاكة ، تشذيطلجييؼ

 لمظالب. التجريب
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 (1105) دراسة سامي مراد -0
كعشؾانيا:"سبل تفعيل الذخاكة بيؽ الجامعات كالقظاع الخاص كدكرىا في التشسية اإلدارية 

إف اليجؼ األساسي ليحه الجراسة ىؾ بحث الدبل كالؾسائل  بالسسمكة العخبية الدعؾدية"،
السشاسبة إلقامة كتأسيذ عالقة شخاكة حكيكية مع القظاع الخاص مع التظبيق عمى قظاع 

 يخأف تديؼ بو ىحه الذخاكة في دعؼ كتؾف يسكؽالتعميؼ العالي بالدعؾدية، كتحجيج الجكر الحي 
لجامعات الدعؾدية، التعخؼ عمى أبخز التحجيات متظمبات الشيؾض بقظاع التعميؼ العالي في ا

القظاع الخاص كالجامعات  يؽأك السذاكل كالسعؾقات التي تعؾؽ إقامة شخاكة فعالة ب
الجامعات  يؽعخض تجارب ناجحة لذخاكات ناجحة ب، الحكؾمية في السسمكة العخبية الدعؾدية

، كاعتسجت الجراسة دة مشياكالقظاع الخاص في بعض الجكؿ التي ليا الدبق في ذلػ لالستفا
، كأىؼ ما تؾصمت إليو عمي السشيج الؾصفي التحميمي، باإلضافة إلى السشيج االستقخائي

الجراسة التؾسع في فكخة الكخاسي العمسية في الجامعات لخجاؿ األعساؿ كالسؤسدات كفق 
مبجأ تبادؿ شخكط محجدة، مع ضخكرة اقتخاح أساليب متشؾعة لمذخاكة الفعمية التي تدتشج إلى 

الفائجة، كالتدؾيق الفعاؿ لبخامج كخجمات الجامعات، كإقامة حجائق البحؾث كالتقشية كمخاكد 
 الجامعات كالقظاع الخاص.  االبتكار كالتسيد لخمق مشاخ مالئؼ لمذخاكة بيؽ

 Pierluigi Rippa  &Guido Capaldo (4746 )  دراسة – 2
التي تؤثخ عمى نذخ كنجاح التفاعالت التعاكنية بيؽ الجامعة  العؾاملكعشؾانيا:"     

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى العؾامل التي تؤثخ عمى التفاعل بيؽ كالرشاعة"  ك 
دراسة  الباحثؾف الجامعات كالرشاعة مؽ خالؿ التخكيد عمى مبادرات الخجمات البحثية كأجخى 

استكذافية تدتشج إلى دراسات حالة متعجدة تذيخ إلى الخجمات البحثية التي شيجتيا جامعتاف 
إيظاليتاف كبيختاف كمؤسدات صغيخة كمتؾسظة الحجؼ تقع في نفذ السشظقة، كقجمت ىحه 
الجراسة نغخة ججيجة في تحميل العؾامل التي تعدز العالقات بيؽ الجامعات كالرشاعة مع 

مى التعاكف في مجاؿ الخجمات البحثية ، كتزسشت العيشة التي تؼ تحميميا في التخكيد ع
ئج الجراسة عذخ حاالت تفاعل لمسعخفة بيؽ الجامعات كالذخكات في إيظاليا، كفي ضؾء نتا

تحميل االحتياجات فيسا يتعمق باالبتكار التكشؾلؾجي الذامل  الجراسة تؾصي الجراسة بأىسية
الت اإلنتاجية في اإلقميؼ، عمى سبيل السثاؿ، فيسا يتعمق بالسشاطق الحي يترل بسختمف السجا

تشسية السشاطق، فزال عؽ االحتياجات ذات الرمة   الرشاعية كالسخاكد التكشؾلؾجية كخظط
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، كنذخ نتائج البحؾث داخل العالؼ بالسؾارد البذخية مؽ حيث الخخيجيؽ كما بعج الخخيجيؽ
 الرشاعي.

 ( 4742) ٍيهدراسة ٍالة أمحد إبرا -4
كعشؾانيا:"تفعيل دكر الذخاكة البحثية في تحقيق السيدة التشافدية لمجامعات السرخية" 
كىجؼ البحث إلي التعخؼ عمي دكر الذخاكة البحثية في تحقيق السيدة التشافدية لمجامعات 

كنساذج تظبيقيا في الجامعات العالسية، كاستخجـ البحث السشيج الؾصفي، كتؾصل  السرخية
ي السؤائسة بيؽ نكتج ،ضعف التخابط بيؽ الجامعة كمؤسدات السجتسع االنتاجية كالخجمية إلي

ىشا تحتؼ ضخكرة تفعيل الذخاكة البحثية مخخجات التعميؼ العالي كاحتياجات التشسية، كمؽ 
لمجامعات السرخية كذلػ مؽ خالؿ تظبيق بحؾثيا كتدؾيقيا كتذجيع الجامعات عمي إنذاء 

  اخل الجامعة لخجمة مؤسدات اإلنتاج بالسجتسع.مخاكد استذارية د
 (4742)دراسة دود بً علي الكباري -47

كعشؾانيا:"الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كالقظاع الخاص كفق مؤشخات مجتسع 
السعخفة: ترؾر مقتخح:، كىجفت الجراسة إلي إبخاز كاقع الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كفق 

التعخؼ عمي تحجياتيا كتحجيج متظباتيا، كالتعخؼ عمي الخبخات مؤشخات مجتسع السعخفة، ك 
كالشساذج الجكلية في الذخاكة البحثية ، كضع ترؾر مقتخح لمذخاكة البحثية بيؽ الجامعات 
كالقظاع الخاص، كاستخجمت الجراسة السشيج الؾصفي كالسشيج الؾصفي الؾثائقي، كتكؾف 

كفئة رجاؿ األعساؿ، كاستخجمت أداتيؽ كىسا مجتسع الجراسة مؽ فئتيؽ: فئة األكاديسييؽ 
االستبانة لفئة ألكاديسييؽ ، كالسقابمة لفئة رجاؿ األعساؿ، كتؾصمت الجراسة إلي غسؾض 

مع القظاع الخاص، كغياب الفكخ االستثساري  المؾائح كالدياسات السجعسة لمذخاكة البحثية
مؽ الذخاكة البحثية لمقظاع الخاص تقمل لمبحؾث الجامعية، كغياب تذخيعات السمكية الفكخية 

مع الجامعات. كتؾصي بأف تشذئ الذخكات مخاكد البحث كالتظؾيخ الخاصة بيا داخل الحـخ 
  الجامعي.
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 تعليل عاو علي الدراسات الشابكة:

 مؽ خالؿ استقخاء الجراسات الدابقة يسكؽ الخخكج ببعض السالحغات اآلتية:    
 لتحقيق الشسؾ االقترادي  السجخلبأىسية ىحا ا الذخاكة البحثيةب السختبظةجراسات الأشارت  -

 كالسدايا كالفؾائج التي يسكؽ أف يحققيا كىي كثيخة كمتشؾعة كمشيا:
 إحجاث التحؾالت كالتغيخات التعميسية السشذؾدة 
  .تحديؽ جؾدة السخخجات التعميسية 
 .االرتقاء بالقجرة عمي البحث كاالستقراء كالحؾار مع اآلخخيؽ 
 .زيادة الجافعية لمتعمؼ كتجعيؼ االبجاع كاالبتكار 
  :كفي ضؾء العخض الدايق لمجراسات الستعمقة بالذخاكة البحثية ندتشتج أف  
اتفقت الجراسة الحالية مع بعض الجراسات الدابقة في عخض إطار نغخي عؽ الذخاكة  -

 البحثية مؽ حيث السفيؾـ كالسخاحل كاألشكاؿ كالتحجيات كالستظمبات.
بعض الجراسات الدابقة في تظبيق السشيج السقارف لتدميط اتفقت الجراسة الحالية مع  -

الزؾء عمي بعض خبخات الجكؿ الستقجمة في تحقيق الذخاكة البحثية بيؽ الجامعة 
(، كدراسة مشي عبج الحميؼ مخسي 4742دراسة أمل سعيج حباكة) اكالرشاعة كمشي

 (.4742محسؾد)
الية مع  بعض الجراسات الدابقة في أنيا تحؾؿ عسل دراسة مقارنة كاختمفت الجراسة الح -

مؽ خالؿ تقجيؼ دراسة تحميمية تفديخية لخبخة كل مؽ كشجا كسشغافؾرة في تحقيق الذخاكة 
البحثية لإلفادة مشو في مرخ، في حيت أف معغؼ الجراسات التؼ عخضيا تخكد عل كصف 

 الؾاقع الفعمي لمذخاكة البحثية.
لجراسة الحالية مع معغؼ الجراسات التي تؼ عخضيا في تخكيد معغؼ الجراسات عمي اختمفت ا -

السشيج الؾصفي كسشيج بحث في حبؽ الجراسة الحالية استخجمت السشج السقارف بخظؾاتو 
السعخكفة كالتي ال تكتفي بالؾصف بل تيتؼ بعشرخ التشبؤمؽ كضع بعض اآلليات السيسة 

 لتحقيق الذخاكة البحثية.
خبخة كل مؽ كشجا مفت الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة  في تدميط الزؾء عمي اخت -

 كسشغافؾرة كجكلتييؽ لجييسا نغاـ تعميسي متسيد.



 .......................................................... الشراكة البحثية بني اجلامعات املصرية وجمتمع األعمال

23 
 

كفي ضؾء ما سبق استقادت الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة في بعض   
 الشؾاحي:

 الجراسة كصياغة مذكمة الجراسة. تؾسيع معخفة الباحث الفكخية لتحجيج مدضدع -
 كالذخاكة البحثيةاإلطالع عمي بعض جؾانب اإلطار الشغخي السترل باقتراد السعخفة  -
 أىسية الجراسة الحالية كتبخبخىا.تأكيج  -
 أسيست الجراسات الدابقة في تحجيج أىجاؼ الجراسة الحالية -
 قة بسذكمة الجراسة.تؾجيو الباحث إلي عجيج مؽ مرادر السعمؾمات السفيجة ذات العال -
اإلفادة مؽ التؾصيات كالشتائج كالتي مؽ أىسيا: ضخكرة إقامة عالقات مدتقخة كدائسة بيؽ  -

بتظؾيخ ثقافة الذخاكة كالتعاكف، أىسية أف تدعي كل مؽ الجامعات كالحكؾمة كالرشاعة 
الجامعة كالرشاعة إلي تعديد ميارات البحث العمسي كضسا انتقاؿ سمذ كفعاؿ لشتائج 
األبحاث بيؽ الجامعة كمجتسع األعساؿ، كضخكة أف تتستع الجامعات بسجسؾعة كاسعة مؽ 

  مكاتب الجعؼ مثل مكتب دعؼ تؾفيخ الخبخة الستخررة لتقجيؼ السذؾرة.
 كبعج أف تشاكؿ الباحث السشيجية البحثية لمجراسة، يتؼ تشاكؿ اإلطار الشغخي عمى الشحؾ التالي:

  لمبحث الشغخي  اإلطارالقدؼ الثاني: 
 :كالتالي ىي أقداـ ست الشغخي  اإلطار يتشاكؿ
كالتحجيات كالستظمبات  األشكاؿك  كالفؾائج : مؽ حيث السفيـؾالذخاكة البحثيةاألكؿ: القدؼ

 التخبؾية.
 بالذخاكة البحثيةفيسا يتعمق  كشجا: خبخة دكلة الثانيا القدؼ
 : خيخة دكلة سشغافؾرة فيسا يتعمق بالذخاكة البحثية. الثالث القدؼ
 فيسا يتعمق بالذخاكة البحثية. لجكلتي السقارنة التفديخية : الجراسة التحميمةالخابع القدؼ

 القدؼ الخامذ: معؾقات تحقيق الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية كمجتسع األعساؿ.
السدتخمرة ك في مرخ  الذخاكة البحثيةات  لتفعيل : السختكدات األساسية كاآلليالدادس القدؼ
 كبسا يؾاكب الدياؽ الثقافي السرخي.كسشغافؾرة  كشجا خبختيمؽ 

 عمي حجة.قدؼ كفيسا يمي عخض تفريمي لكل 
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 األول: الظرانة البخجية  الكشه

إف بشاء اقتراد قائؼ عمي السعخفة يحتاج بالزخكرة إلي راس ماؿ فكخي متؾافخ لجي       
القؾي العاممة عالية التأىيل كالقادرة عمي االنخخاط في السجاالت الرشاعية كالتقشية الستقجمة 
كتشسيتيا، كلكي يتحقق ذلػ البج مؽ تفعيل أشكاؿ الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كالسؤسدات 

يسية كسؾؽ العسل لحيؾية كأىسية الجكر الحي تؤديو ىحه الذخاكة في إعجاد القؾة العاممة التعم
 :كأشكاليا كأنؾاعيا كفؾائجىا لسفيـؾ الذخاكة البحثية عخض يمي السؤىمة. كفيسا

 مفَوو الظرانة البخجية: -1

السجتسعات  تدعي إليياتعتبخ الجامعات إحجى مغاىخ التظؾر كالحجاثة كالسجنية التي 
كتتباىى بيا زىؾا كافتخارًا، كالجليل عمى ذلػ أف السجتسعات تظالب بقؾة كبإلحاح شجيج 
كبؾسائل مختمفة إلنذاء جامعة أك فخع مؽ فخكع إحجى الجامعات القائسة، كأف السجتسعات 
تشغخ إلى الجامعات بأمل كبيخ باعتبارىا السؤسدات الؾحيجة التي ستقؾد السجتسع إلى مخافئ 

  التظؾر كالتقجـ في السجاالت السعخفية كالثقافية كاالقترادية.
الدتيشيات  نياية مشح الغيؾر في الذائعة  التخبؾية  الذخاكة  كأحج السفاليؼ كبجأت     

 كريغ السرالح تبادؿ التعاكف، كالتذارؾ، عجيجة تدسيات تحت كذلػ ،مؽ القخف العذخيؽ
 لتحقيق كذلػ السدتؾيات، كافة عمى اتدالسؤس مختمف بيؽ كالتفاعل التعاكف  ألشكاؿ ججيجة
 الفؾائج تعغيؼ يزسؽ بسا السؤسدات، ليحه الستاحة كالسؾارد لإلمكانات استغالؿ أفزل

 (.4,7،  4740)ماىخ أحسج حدؽ ، .مشيا لكل السذتخكة
كمؽ أىؼ ىحه  ،دراستيؼ كمجاؿ الباحثيؽ باختالؼ كتشؾعت كةخاالذ تعخيفات تعجدت كقج   

 التعخيفات ما يمي :
عسمية تشجرج في إطار عالقة تشغيسية مؤسداتية تؾاصمية كاضحة كمحجدة تسكؽ األطخاؼ  -

السعشية مؽ التعاكف في مجاالت البحث كالتظؾيخ كاقتراديات السعخفة عؽ طخيق مذاركة 
 ، 4776الجامعات التي ليا تأثيخ مباشخ في إجخاء البحث مؽ الجعؼ كالتشفيح.)كامل ميشا،

24) 
نتيجة لتحقيق الفائجة العامة  عاكف فيسا بيشيسا تفيؽ أك أكثخ عمي إقامة اتفاؽ بيؽ طخ  -

كالتي يكؾف أساسيا السداكاة كاالحتخاـ كالعظاء الستبادؿ الحي يعتسج عمي التكامل ، حيث 
يقـؾ كل طخؼ بتقجيؼ إمكانات مادية كبذخية كفشية لتعغيؼ عائج كتحقيق األىجاؼ ، ال 
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فييا طخؼ عمي اآلخخ  مسا يديؼ  في تحجيج األىجاؼ كاالىتسامات كالسرالح يديظخ 
 (.474،  4742، راضي عبج السجيج طو).كالسدئؾليات السذتخكة

كيذيخ مفيـؾ الذخاكة البحثية إلي نؾع ججيج مؽ التظؾر في العالقة بيؽ الجامعة   -
أصبح ىشاؾ تخكيد أكبخ كمؤسدات السجتسع ، فشتيجة لمتغيخات الدخيعة في عالؼ اليـؾ 

عمي الؾعائف كالسدئؾليات كاألدكار التي يسكؽ أف تديؼ بيا الجامعة في خجمة التشسية 
 .Philip G. Altbach, Liz Reisberg, and Laura E)االقترادية.           

Rumbley,477454,2) 
تختيبات تعاقجية يتؼ بسقتزاىا حذج السؾارد كالسشافع كالسخاطخ لكل مؽ الجية الحكؾمية  -

كالذخيػ اآلخخ، مؽ أجل نحقيق كفاءة أعمي، كتخريص أقزل لخاس الساؿ ، كتحقيق 
  National Council for ppp(NCPP))التداـ أقزل لمقؾاعج كالمؾائح الحكؾمية. 

زح أف أي مؤسدة تعميسية تدعي لتحقيق كفي ضؾء ما سبق مؽ تعخيفات يت   
أىجافيا بجرجة عالية مؽ التشافدية كالتسيد لسخخجاتيا ال غشي ليا عؽ الذخاكة البحثية كأداة 
ميسة ألي سياسة تعميسية ناجحة تحقق مؽ خالليا الفعالية كالفكخ االستخاتيجي لمتعاكف 

ج سؾاء عمي االبتكار كالتظؾيخ كتبادؿ السعارؼ كالخبخات لتحفيد األفخاد كالسؤسدات عمي ح
  .الكيفي ألدكات العسل

 فوائد الظرانة البخجية: -2

تحقق الذخاكة البحثية العجيج مؽ الفؾائج لكل مؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ، كيسكؽ 
 (4,2-4,4، 4740ي) ماىخ أحسج حدؽ ، تؾضيحيا فيسا يم

 الفؾائج التي تعؾد عمي الجامعات:-أ
تؾفيخ مرادر تسؾيل ججيجة تسكؽ الجامعات مؽ تظؾيخ أدائيا كرفع كفاءتيا التعميسية مؽ  -

 البحث العمسي كتجييداتو كاالنذاءات كغيخىا.خالؿ مداىسة مجتسع األعساؿ في تسؾيل 
 مختمف في الحجيثة لمتظؾرات مؾاكبة مؽ كتسكيشيا لمجامعات التشافدي السخكد تعديد  -

 السجاالت.
 .التعميسية بيئتيا تحديؽ مؽ يسكشيا بسا لمجامعات، الستظؾرة كالتقشية التحتية ةالبشي تؾفيخ  -
في  كتجريبيؼ تعاكنية، تعميسية خبخات في إشخاكيؼ خالؿ مؽ سؾؽ العسل في الظالب دمج  -

 .كالتظبيكية العسمية مياراتيؼ لتشسية الخاص القظاع مؤسدات
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في تظؾيخ زيادة قجرة الجامعات عمي إنتاج السعخفة الججيجة كالتقشية الستظؾرة كاإلفادة مشيا   -
 السجتسع.

يجمعيا عمي تؾاصل حكيقي مع التشسية الحكيكية في السجتسع، كذلػ لمبحث عؽ حمؾؿ  -
لمسذكالت التي تؾاجو السجتسع، كسا يداىؼ في حل مذكمة تسؾيل الجامعات كيديج مؽ كفاءة 

 .عة، كتقـؾ بإبخاز العمساء كالسبجعيؽالجام
  الفؾائج التي تعؾد عمي مجتسع األعساؿ: -ب 
 مؾارد مؽ إليو يحتاج بسا كتدكيجه كتظؾيخ إنتاجيتو، مجتسع األعساؿ كفاءة تحدديؽ  -

 . متسيدة كتقشية كخبخات عمسية كمعخفة بذخية مؤىمة كمجربة،
الحرؾؿ عمى االستذارات الفشية كالبحثية لمجامعات في معالجة مذكالت العسل كاإلنتاج،   -

 مجتسع األعساؿ.كزيادة السخدكد السالي كاالقترادي لسؤسدات 
تظؾيخ قجرات العامميؽ بسجتسع األعساؿ كإكدابيؼ السيارات العسمية كالسعخفية الستججدة التي   -

 جات في مجاؿ عسميؼ.تسكشيؼ مؽ مؾاكبة التغيخات كالسدتج
 السشتجة الستظؾرة كالتكشؾلؾجيا الحجيثة كالسعخفة التظبيكية البحؾث نتائج مؽ اإلفادة  -

 بالجامعات.
 .الجامعات خبخات مؽ كاإلفادة السدتؾردة، األجشبية التقشية عمى االعتساد تقميل  -

أحسج سامي السعسؾري، ) : كلمذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ فؾائج مشيا
4744  ،442) 

دعؼ صشاع القخار إذ تعج مؽ أبخز السرادر  لتقجيؼ الخجمات كاالستذارات لرشاع  -
 الدياسات.

مداىسة الذخاكة البحثية في الؾصؾؿ بالجامعات إلي السعاييخ الجكلية لمجؾدة كالتشافدية   -
 بيؽ الجامعات الجكلية.

تشسية االقترادية، حيث جؾانب التشسية يتؼ الحرؾؿ الجفع نحؾ التقجـ التقشي كتحقيق ال  -
عمييا مؽ مخدكف رأس الساؿ البذخي القائج إلي االختخاعات كالتقشية الحجيثة كتحديؽ 

 اإلنتاج.
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االستفادة مؽ الجعؼ السالي السقجـ لمجامعات مؽ مجتسع األعساؿ بسا يؾفخ مرجر تسؾيل  -
ؾيل الحكؾمي مسا يداىؼ في استقالؿ جيج لمجامعات كيجعميا ال تعتسج كثيخ عمي التس

 .الجامعات ماليا  كإداريا
، استفادة الذخكات مؽ الخبخات كاإلمكانات العمسية كالكؾادر البذخية الستاحة في الجامعة   -

كالؾصؾؿ إلي السعارؼ كبخاءات االختخاع كالسعخفة الزسشية ، كتؾفيخ التجريب لمسؾعفيؽ 
 تغالؿ اإلمكانيات السادية لمجامعة كمخافقيا كمعجاتيا.الحالييؽ أك في السدتقبل مؽ خمل اس

 
   

 مراحل الظرانة البخجية -3
:)ىالة أحسج إبخاليؼ تسخ الذخاكة البحثية بيؽ الجامعة كمجتسع األعساؿ بعجد مؽ السخاحل كىي

 ( 247-224،  4742دمحم، 
 كضع خظة استخاتيجية لمذخاكة  - أ

االستخاتيجية لبخنامج الذخاكة، كالخظؾات حيث يتؼ في ىحه السخحمة تحجيج أىؼ األىجاؼ 
اإلجخائية الزخكرية إلنجازىا ، كتحجيج السؾارد السظمؾبة لمبخنامج كمعاييخ التقؾيؼ كالقيؾد 

 الخارجية.
 االستثسار في البخنامج - ب

تتظمب الخظة االستخاتيجية في السخحمة الدابقة لتشفيح البخنامج تؾفيخ السؾارد السالية الالزمة، 
كالؾقت الالـز إلتساـ الذخاكة، باإلضافة إلي السؾارد البذخية مسؽ لجييؼ ميارات إدارة العالقات 

مالء كالتعخؼ بيؽ الذخكاء، كتجريب العامميؽ إلكدابيؼ ثقافة االنفتاح عمي نقل السعمؾمات لمد 
 فخص الذخاكة السحتسمة.عمي 

 تعديد الثقافة التعاكنية  -ج
مؽ خالؿ تخريص السؾارد كتحجيج االإلتدامات نحؾ السذخكعات التعاكنية الخارجية، كتعديد 
ثقافة التشديق كالتعاكف في إيجاد لغة حؾار مذتخكة نحؾ أليات الذخاكة، كتحيج القيؾد 

 صمة الذخاكة.كالتعقيجات كحميا لمبجء كمؾا
 تدؾيق البخانامج ألصحاب السرمحة -د
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مؽ خالؿ تحجيج السشغسة لمكيسة التي يسكؽ أف تقجميا لمذخكاء، باإلضافة إلي تؾفيخ     
 قشؾات االتراؿ يسكؽ خالليا اإلعالف عؽ قجراتيا في تعديد قجرات السشغسات الذخيكة.

 قياس تقجـ الذخاكة -ق
كأصحاب السرمحة  الذخاكة بذكل مدتسخ مؽ خالؿ الذخكاءالبج مؽ تقييؼ بخنامج  

  الخئيدييؽ في السشغسة، كاستخجاـ الشتائج لمتحديؽ السدتسخ لمبخنامج.
 ودلتنع األعنال: اجلامعات بني الظرانة أطهال -4

 يمي: فيسا ذلػ كيسكؽ تؾضيح كمجتسع األعساؿ، الجامعات بيؽ الذخاكة أشكاؿ كتتشؾع تتعجد  
 :نقل التكشؾلؾجيا مكاتب -أ 

تديؼ مكاتب نقل التكشؾلؾجيا في تيديخ كتدخيع العالقة بيؽ السؤسدات الجامعية     
كمؤسدات األعساؿ، حيث تداعج مؤسدات األعساؿ عمي اإلطالع بذكل دائؼ كمدتسخ عمي 
أحجث االتجاىات التكشؾلؾجية لمسحافغة عمي القجرة التشافدية ليحه السؤسدات، كمؽ أشكاؿ 

 التكشؾلؾجيا كالتعاكف بيؽ الجامعة كالسؤسدات اإلنتاجية ما يمي:نقل 
 كالبحثية العمسية اإلمكانات مؤسدات األعساؿ مؽ باستفادة ذلػ االستذارات: كيتؼ

 كذلػ ،الخسسي الظابع احجىسا طابعيؽ، العالقة ىحه كتأخح ،يااحتياجات تمبية في لمجامعات
 كاآلخخ عمييا متفق أجؾر مقابل الجامعات مع استذارات عقؾدمؤسدات االعساؿ  بتؾقيع
 .الرشاعية كالذخكات بالجامعات الباحثيؽ بيؽ فخدية برؾرة يتؼ ي،كالحيالخسس غيخ الظابع

التخاخيص الجامعية: كىي نؾع مؽ ضساف حقؾؽ السمكية الفكخية عمي االكتذافات 
 بحق تخاخيص الرشاعية السؤسدات بسشح ذلػ كالسعارؼ التي طؾرت داخل الجامعة، كيتؼ

 االختخاع بخاءات استغالؿ
 مؽ ندبة أك لمتخخيص رسـؾ مقابل الجامعات في السشتجة لألفكار الفكخية كالسمكية

 . ججيجة مشتجات إلى بعج تحؾيميا السبيعات
 عمسية بحؾث بتسؾيل الخاص القظاع قياـ خالؿ مؽ كتتؼ :السجعؾمة أك التعاقجية البحؾث -

 إلجخاء شخاكة عقؾد تؾقيع خالؿ مؽ أك السجتسع، لرالح أك رالحول محجدة مذكالت لحل
 الستظؾرة كالتكشؾلؾجيا السعخفة مؽ لإلفادة الجامعات مع مذتخكة تظبيكية كأبحاثمذخكعات 

 (.27-,4، 4740) مرظفي أحسج عمي ، . مؤسدات اإلنتاج في عسميا كتظبيقيا بيا،
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 حاضشات األعساؿ التكشؾلؾجية:  -ب
 التظبيقي البحث العمسي لجعؼ عالسيا السدتخجمة اآلليات كأنجح أىؼ مؽ تعج كىي  

أفكار كمذخكعات  كتبشي كالتقشية، السعخفة عمى السبشية الرغيخة االقترسادية السشذأت كتشسية
 ججيجة ناجحة كمشتجات مذخكعات إلى مخبخي  نسؾذج مجخد مؽ كتحؾيميا الستسيديؽ، الباحثيؽ

 كتكشؾلؾجيا متظؾرة، فشية، خبخات مؽ لمجامعات األساسية البشية عمى االعتساد خالؿ مؽ
 (.,,4، 4740، حدؽ أحسج) ماىخ .كمعجات كأجيدة ككرش كمعامل كأساتحة

كىي تعتبخ بحلػ نؾعًا مؽ الجمج بيؽ مفيؾـ تذجيع نسؾ مذخكعات األعساؿ الججيجة      
كبيؽ مفيـؾ تدؾيق كنقل التكشؾلؾجيا، كتعتبخ الجامعات كالسؤسدات البحثية األخخي السظؾر 

تديؼ  في تدؾيق التكشؾلؾجيا الخئيدي لبخامج حاضشات األعساؿ التكشؾلؾجية، فالحزانات  
حتزاف كتذجيع الذخكات الشاشئة القائسة عمي التكشؾلؾجيا  العالية، بسا الجامعية مؽ خالؿ ا

 Rhonda G )يحقق لمجامعة مذاركة فاعمة في خجمة أىجاؼ التشسية السحمية كالؾطشية.
.Phillips,47745277) 

 حجائق العمـؾ كالتتكشؾلؾجيا : -ج
كىي عبارة عؽ تجسعات عمسية يجيخىا أفخاد متخررؾف بيجؼ زيادة مدتؾي رفالية       

السجتسع مؽ خالؿ تذجيع كتفعيل ثقافة اإلبجاع كالتشافذ بيؽ مختمف السؤسدات التي تعتسج 
عمي السعخفة بفزل دكر ىحه الحجائق في ضبط تجفق السعخفة كالتكشؾلؾجيا بيؽ الجامعات 

لذخكات كاألسؾاؽ كتيديخ تظؾر الذخكات مؽ خالؿ عسمية االحتزاف كمؤسدات اإلنتاج كا
 .(44,،  4742حسدة عبج هللا العقيل،  (كتقجيؼ مختمف أنؾاع الخجمات.

كالتكشؾلؾجيا نظاؽ الجعؼ إلي تذجيع كتيديخ كصؾؿ   كبحلػ يتعجي عسل حائق العمـؾ   
بجاع كالسعخفة إلي مجسؾعة مؽ الذخكات كالقظاعات الرشاعية كالتجارية التي تعتسج عمي اإل

، كرأس العؾامل اليامة كمشيا البحث كالتظؾيخ كرأس الساؿ البذخي، كالبشية التحتية لالبتكار
الساؿ السغامخ، كرأس الساؿ التكشؾلؾجي ، كرأس الساؿ االجتساعي، حيث تختبط ىحه العؾامل 

تساعية في الدؾؽ، كمؽ ثؼ بالقجرة عمي التكيف مع التغيخات التكشؾلؾجيةكاالقترادية كاالج
اعتسجت حجائق العمؾـ كالتكشؾلؾجيا عمي أسذ كدعائؼ ججيجة تيدخ العالقات التفاعمية بيؽ 

  (. ,2،  4740) مرظفي أحسج عمي ، الجامعات كالرشاعة كالحكؾمة.
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 تجسعات البحث الكثيف :  -د
كىي مؾاقع تدتشج إلي البحث كالتظؾيخ كسرجر لالبتكار كالسيدة التشافدية، كتختمف تجسعات   

البحث الكثيفة عؽ التجسعات التقميجية  حيث أنيا تتدؼ بسجسؾعة مؽ الدسات كالخرائص 
كىي كسا يمي: قاعجة عمسية قؾية، ثقافة ريادة األعساؿ، جحب الظالب كاألفخاد السؾىؾبيؽ، قؾي 

، تقجيؼ الخجمات ذات االستثساري كاألصميماىخة، تؾافخ التسؾيل كخاصة رأس الساؿ عاممة 
الكيسة السزافة الجاعسة لألعساؿ، مؾقع جيج مؽ مخاكد بحؾث الذخكات الكبخي، تؾفيخ إطار 
عسل لمتعاكف الجكلي، شبكات رسسية كغيخ رسسية فعالة تدسح بالتفاعل كتبادؿ األفكار بيؽ 

 .لحكؾمة، كالسؤسدات الرشاعية، كمؤسدات البحث العمسيمؤسدات السعخفة) ا
(Christian Saublens,4772540-42) . 

 دكر الجامعة كالحكؾمة في تعديد الذخاكة البحثية -5
تقؾـ الجامعة كالحكؾمة بجكر فعاؿ في تحقيق الذخاكة البحثية، كيتسثل دكر الجامعة   

) أحسج محسؾد الخظيب، بالشذاطات التالية:في الذخاكة مع مجتسع األعساؿ مؽ خالؿ الكياـ 
4772 ،,2,.) 

السذاركة السثسخة كالفاعمة في التظؾيخ كاالبتكار كخمق الخبخة كالتقشية كتظؾيخىا كالسداعة  -
 في تظؾيعيا.

إجخاء البحؾث الستعمقة بحقل العسل لمسداعجة في حل السذكالت اإلنتاجية التي تؾاجو  -
 كاالنتاجي كالخجمي(.مجتسع األعساؿ ) الرشاعي 

تقجيؼ االستذارات الفشية لسؤسدات السجتسع العامة كالخاصة كمعالجة مذكالتيا في حق  -
 اإلنتاج.

 الذخاكات تظؾيخ في السيسة األدكار مؽ عجًدا تمعب أف الحكؾمية لمؾكاالت سكؽيك         
 لسداعجة السؾارد تؾفيخ في ميًسا دكًرا تمعب كسا كمجتسع األعساؿ، الجامعات بيؽ االستخاتيجية

. كالسذاركة لالستجابة السؤسدات مدتؾى  عمى كالكفاءات القجرات تظؾيخ عمى الجامعات
 )  Tomas Coates Ulrichse,474254-2   (:عمى القجرة الحكؾمية كالبخامج لمؾكاالت

 لمذخاكات لالستجابة الالزمة كالكفاءات القجرات لتظؾيخ األساسية بالسؾارد الجامعات تدكيج -
 اكدعسي الشاشئة االستخاتيجية

 .البحث قاعجة داخل التسيد كمخاكد الخبخة تحجيج في لمسداعجة الؾساطة دكر تؾفيخ -
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 التحتية البشية أك السذاريع مؽ كاالستفادة بالتحجي السجفؾعة التسؾيل فخص خمق -
 .البعض بعزيؼ استثسارات فعالية بديادة لمذخكاء ذلػ يدسح أف يسكؽ. السذتخكة

 مع االنخخاط مؽ أجل األكاديسي الدمؾؾ لتذجيع الشغاـ مدتؾى  عمى الحؾافد عمى التأثيخ -
 الرشاعة

 مع التسؾيل بخامج تكامل كيفية حؾؿ استخاتيجي بذكل كالتفكيخ التسؾيل بخامج تعقيج تقميل - 
 التقشيات تظؾر

 نغاـ لمحؾافد يذجع األكاديسييؽ لمعسل بالعمؼ كنتائج األبحاث. العسل عمي إيجاد -
التعاكف بيؽ البخامج عمي السدتؾي السحمي كالقؾمي كالعالسي مسا يؾفخ بيئة داعسة  -

 لمذخكات االستخاتيجية.
 تحجيات الذخاكة البحثية -6

             يمي :مؽ أىؼ التحجيات التي تحؾؿ دكف التعاكف بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ ما 
(Tim Wilson DL,4744542)                                                      

 كاستخاتيجيتيا الجامعة رسالة مع تتساشى المجتسع األعساؿ  حتياجاتا -
 القجرة لجييا كليذ بسؾاردىا بالفعل الجامعة التدمت لقج ؛ كالقجرة الدمشي الشظاؽ تظابق قمة -

 .مجتسع األعساؿ لمحرؾؿ عمي الشتائج حتاجوي الحي الدمشي بالسكياس لمؾفاء الستاحة
 احتياجات لتمبية التدييالت أك السيارات مجسؾعة الجامعة تسمػ ال ؛ القجرة تظابق قمة -

 مجتسع األعساؿ البحثية.
 بالسكياس العظاء دكرة تفي ال ، مظمؾًبا الخارجي التسؾيل يكؾف  عشجما: البيخكقخاطية جكرةال -

 .مجتسع األعساؿ إليو حتاجي الحي الدمشي
 في الذخكة تخغب الحي بالدعخ السظمؾبة الخجمة تقجيؼ الجامعة تدتظيع ال:السالية القيؾد -

 مجاؿ في بالكامل االقترادية التكاليف تقجيخ سياؽ في خاص بذكل كاضح كىحا. دفعو
 لمتقييؼ. البحث في العسل مجخالت تدتحق حيث البحثي التعاكف 

 يتظمب فتخة زمشية طؾيمة. الخجمة لتؾفيخ الجامعة تتظمبو الحي االستثسار: االستجامة -
 متبادؿ بذكل التعاكف  نتائج تؾقعات عمى التعخؼ يتؼ ال:كاألىجاؼ التؾقعات في التظابققمة  -
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 الحي الكبيخ التقجـ مؽ الخغؼ عمى. تشذأ قج التي الفكخية السمكية مدتقبل عمى االتفاؽ نجرة -
 اإلبالغ يتؼ يداؿ ال أنو إال الفكخية، لمسمكية المبخت اتفاقيات نذخ مشح السجاؿ ىحا في إحخازه تؼ

 .السفاكضات بعض في ىامة كسدألة عشو
 إلييا يشغخ ؛ السحتسميؽ الذخكاء بيؽ كالخرؾـ التعؾيزات إدارة حؾؿ الشغخ كجيات تبايؽ -

 متدايجة مذكمة أنيا عمى
 متظمبات الذخاكة البحثية -0
ىشاؾ بعض الستظمبات لتحقيق الذخاكة البحثيةبيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ كمؽ   

  (,2-22، 4742جؾد بؽ عمي الكباري، ) أبخز ىحه الستظمبات
 إيجاد سياسات لمذخاكة البحثية -
خالؿ إيجاد جية تعشي بؾضع الدياسات كاآلليات الخاصة بجكر كل مؽ  مؽ  

الجامعات كمجتسع األعساؿ في تعديد الذخاكة كمجاالتيا، كيسكؽ أف يظمق عمييا مجمذ أك 
السخجعية السعتسجة في السجاؿ، بحيث تخجع إلييا جسيع مكتب أك إدارة  الذخاكة كتكؾف بسثابة 

، كتزؼ مسثمي مؽ كافة السؤسدات في السجتسع ذات الرمة الجيات السعشية بالبحث العمسي
 بالبحث العمسي كالعؾدة إلييا عشج حؾث أي مذكمة.

 التحكيؼ في خالفات الذخاكة البحثية -
نغخًا لكؾف الذخاكة بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ تجكر في محؾر العالقات الشفعية   

الستبادلة بيؽ الظخفيؽ، كقج يذؾب العالقة عجد مؽ الخالفات كتزارب السرالح كاآلراء مسا قج 
يؤدي إلي إحجاـ أحج الظخفيؽ أك كالىسا عشج االستسخار في الذخاكة البحثية سؾاء عمي 

أك السمكية الفكخية لشتائج البحث أك آلية الشذخ العمسي مسا يتحتؼ عمي ذلػ مدتؾي اإلنفاؽ 
  إيجاد جية محكسة يختزييا الظخفيؽ. 

متسثمة  -كمؽ خالؿ العخض الدابق يتزح أف نجاح كفعالية مؤسدات البحث العمسي       
اإلنتاج في تحقيق أىجافيا يعتسج عمي قؾة العالقة بيشيا  كبيؽ مؤسدات  –في الجامعات

كتتدايج كفاءة كجؾدة ىحه العالقة بالتفاعل كالتكامل كالتشديق بيؽ الظخفيؽ في مسارسة 
األنذظة كالسياـ السعشية، كخاصة أنذظة البحث العمسي كتؾفيخ احتياجاتو كتمبية احتياجات 
قظاعات اإلنتاج مؽ األبحاث العمسية الستسيدة التي تديؼ في تحديؽ جؾدة اإلنتاج كرفع 

قؾية بيشيسا سؾؼ يتؼ تحقيق الفائجة السخجؾة لمظخفيؽ،  ، كإذا ما تؾافخت عالقة متكافئةاهمدتؾ 
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كمؽ ثؼ نجاح تمػ السؤسدات البحثية كاإلنتاجية في الكياـ بجكرىا كاإلسياـ في تشسية كتظؾيخ 
 السجتسع.

 بالظرانة البخجية:فينا يتعلل نيدا  : خربة دولة الكشه الجاىي 

 ودلتنع األعنالالهيدية لتوثيل العالقة بني اجلامعة  املباردات  :أوال 

 كشجاإلى اقتراد السعخفة في  االنتقاؿ - أ
 ال،كاالكتذاؼ السعخفة أساس عمى كمجتسعيا بشت حياتيا لقج ،السبجعيؽ مؽ أمة كشجا        
 رائعة تكشؾلؾجيات إلنذاء انظالؽ كشقظة متيااستخج فقج األساس، ىحا عمى بالبقاء يكتفي

 األجداء مؽ العجيج مؽ ميسة مداىسات عمى نجاحيا يعتسج ،مددىخة كدكلة رؤية كمؤسدات
 لمخبح اليادفة غيخ كالسشغسات الذخكات ذلػ في بسا الكشجي، كالسجتسع لالقتراد السختمفة

 السختبة في كحمت جيًجا أداءً  كشجا حققت ، الجكلية لمسعاييخ كفًقا ،األبحاث كجامعات كالحكؾمات
 العالؼ في ابتكاًرا الجكؿ ألكثخ الخئيدييؽ التختيبيؽ في 44 ك 44

 (Feridun Hamdullahpur, Suzanne Corbeil,July 474,54) 

 :لػ مؾطشا كشجا ستكؾف  4727 عاـ بحمؾؿ العالؼ، في ابتكارا األكثخ الجكلة رفتياكب 

(Feridun Hamdullahpur, Suzanne Corbeil,July 474,52) 

 عمى لمسشافدة مجيدة متدايج نحؾ عمى مبتكخة كشجية كشخكات الشسؾ سخيعة ججيجة مذاريع •
  الجؾدة عالية العسل فخص مؽ السديج كخمق العالسي الرعيج

 عمى كقادرة السذاريع تشغيؼ عمى كقادرة متدايجة إنتاجية كذات تعميساً  متعمسة عاممة قؾة •
  كالجكلية الكشجية الذخكات أفزل مؽ استثسارات كتدتقظب التكيف

 البحؾث ذلػ في بسا البحؾث أشكاؿ جسيع في كتدتثسخ تحتفل بالحياة نابزة بحث بيئة  •
 االكتذافات تحخكيا التي

 التي السسارسات أفزل كاعتساد لتحجيج األكاديسي القظاع مع بالذخاكة يبتكخ حكؾمي قظاع •
  أفزل بذكل الكشجييؽ احتياجات كتمبية الكفاءة مؽ تديج

 ثقافة لخمق كالرشاعية األكاديسية األكساط مع بالذخاكة يعسل كمثيخ مبجع اجتساعي قظاع •
  جامعتشا حـخ في جدئياً  رعايتيا يتؼ اجتساعية، ريادة

 الستشؾعة االحتياجات لتمبية عالسي مدتؾى  ذات بخامج تقجـ التي التعميسية السؤسدات •
 .عكالسجتس كاالقتراد كشجا لظالب كالستظؾرة
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 البحثية الجامعات ستتخح ،4727 عاـ بحمؾؿ العالؼ في ابتكاًرا األكثخ الجكلة كشجا جعللك      
 Feridun Hamdullahpur, Suzanne) :رئيدية مجاالت أربعة في إجخاءاتفي كشجا 

Corbeil,July 474,,6-0) 
 .لمتكيف كقابمة كابتكارية مؾلبة األكثخ العاممة القؾى  تظؾيخ -4
 . البحثي التسيد عمى تخكيدنا شحح -4
  . الذخاكات خالؿ مؽ كالعمـؾ السعخفة مؽ االستفادة -2
 كذلػ مؽ خالؿ التخكيد عمي  .كشجا في األعساؿ كريادة االبتكار ثقافة تعديد -2
 قجرة لزساف الحياة مجى التعمؼ كفخص السيارات مدتؾى  كرفع لمتجريب، شامل نغاـ بشاء -

  بدخعة الشاشئة كالفخص التخخيبية التكشؾلؾجيات كاستغالؿ التكيف عمى كشجا في العاممة القؾى 
 العسل كأرباب كالسؾعفؾف  األمؾر كأكلياء الظالب يتسكؽ حتى العسل، سؾؽ  معمؾمات تحديؽ -

  كالسيؽ كالتجريب كالتؾعيف كالسيارات التعميؼ بذأف استشارة أكثخ قخارات اتخاذ مؽ
 رفيعي الجكلييؽ لمباحثيؽ الكشجي كالسجتسع الكشجي العسل مكاف إلى الدمذ االنتقاؿ ضساف -

 سخيعة ىجخة كسياسات تخحيب بيئة تؾفيخ خالؿ مؽ العميا الجراسات كطالب السدتؾى 
 .التأشيخات قيؾد مثل أقل، كحؾاجد االستجابة

 الخكابط بيؽ الجامعة كالرشاعة - ب
 تظؾيخ إلى تيجؼ كالتي الفيجرالية الحكؾمة مؽ السسؾلة البخامج مؽ عجد كشجا في يؾجج      

 الجامعات بيؽ القائسة الخكابط كتعديد ، كالرشاعة األكاديسية األكساط بيؽ ججيجة شخاكات
 الؾطشي السجمذ: كشجا مشح مجالذ. التكشؾلؾجيا كنقل السعخفة تجفقات كتكثيف ، كالرشاعة

( SHHRC) كاإلندانية االجتساعية العمؾـ بحؾث كمجمذ ،( NSERC)كاليشجسة لمعمؾـ
 كل، (CFI) لالبتكار الكشجية السؤسدة جانب إلى ،( CIHR) الرحة ألبحاث الكشجية كالسعاىج

 استخاتيجية تحجد السثاؿ، سبيل عمى، ك التكشؾلؾجيا نقل ك السعخفة لتذجيع آليات لجيو مشيا
 عالقات لبشاء مبادرات استخاتيجية كاالبتكار لمذخاكات كاليشجسة لمعمؾـ الؾطشي السجمذ

 الؾطشي السجمذ يخعاىا التي األبحاث إلى السؤسدات الرشاعية الؾصؾؿ كتبديط مدتجامة،
  الؾطشية االبتكار لتحجيات كالترجي البذخي، الساؿ رأس تشسية كتدييل كاليشجسة، لمعمؾـ

 عمى العثؾر في الذخكات لسداعجة السرسسة السدتيجفة الذخاكة بخامج مؽ مجسؾعة ذسلتك 
 العمساء مع عالقات كبشاء كالتظؾيخ، البحث في كالتقجـ عاليا، تأليال مؤىميؽ أشخاص
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 البحؾث كخاسي بخنامج يدعىك . البالد أنحاء جسيع في كالكميات الجامعات في كالسيشجسيؽ
 نقل كزيادة كالرشاعة الجامعات بيؽ التعاكف  كتعديد األكاديسي، التفؾؽ  تكثيف إلى الرشاعية

 مجاالت في حخجة كتمة بشاء في كالسداعجة الخاص، كالقظاع األكاديسية األكساط بيؽ السعخفة
. ميسة صشاعية حاجة ليا يؾجج كلكؽ الكشجية الجامعات في بعج تظؾيخىا يتؼ لؼ التي البحؾث

 تعخيزيؼ خالؿ مؽ الجكتؾراه بعج كالدمالء العميا الجراسات لظالب معدزة تجريب بيئة يؾفخ كسا
 الذخكاء مع السدتسخة السدتسخة لمتفاعالت كفخصة لمرشاعة الفخيجة البحثية لمتحجيات

  (Allison Bramwell, et.al,,474,546-40)              .الرشاعييؽ
 إلى تيجؼ التي السبادرات الرحة ألبحاث الكشجية السعاىج أبحاث تدؾيق بخامج تسؾؿك       
 مذاريع كتدييل الرحية العمـؾ في ججيجة كخجمات كمشتجات كمسارسات معارؼ إنذاء دعؼ

 األكاديسية األكساط بيؽ التعاكف  تذجع كالتي األساسية، السذاريع مثل األبحاث، تدؾيق
 الرحية البحؾث عؽ الشاتجة كالتكشؾلؾجيا لمسعخفة التجاري  الشقل كدعؼ تعديد في كالرشاعة

 التي الكشجية التسيد مخاكد شبكة مبادرات أحج كالبحث لمتدؾيق التسيد مخاكد بخنامج عجيك 
 االستخاتيجية األىسية ذات السجاالت في كالرشاعة الجامعات بيؽ الخكابط تعديد إلى تيجؼ

 ، كيجعؼ ىحا البخنامجكالتدؾيق االبتكار بيؽ الفجؾة سج في السداعجة خالؿ مؽ الؾطشية
 لمبيئة ةالخئيدي األربعة السجاالت في البحؾث لسخاكد التجارية كاألنذظة التذغيل مراريف

،كتقؾـ كالسعمؾمات االتراالت كتكشؾلؾجيا كالحياة، الرحة كعمؾـ كالظاقة، الظبيعية السؾارد
 بيؽ الخكابط جعؼالسؤسدات كالحكؾمية كغيخ الحكؾمية في كشجامديج مؽ الدياسات كاألدكات ل

 إلى كصالت مع الستخررة البحثية لمسخافق البحثية لسشحكمشيا : ا كالرشاعة الجامعات
 الجامعات باحثي لخبط الرشاعي اإلرشاد ككاالت أك الؾسيظة السشغسات، التجارية األعساؿ

  كاستخجاميا البحؾث إلى الؾصؾؿ في صعؾبة تؾاجو التي الرغيخة الذخكات كخاصة كالذخكات
 كطشية أك إقميسية ىيئات تدتخجـ التي كالذخكات الجامعية البحؾث إدارات بيؽ التحالفاتك 

 عقؾد أساس عمى التكسيمية لمبحؾث التكسيمي التسؾيل تقجـ التي التسؾيل حاضشات،  كؾسيط
 العساؿ تجريب كدعؼ الذخكات، الجتحاب لمجامعات الستاخسة التحتية البشية،استذارية

 ,Allison Bramwell) لمذخكات الزخيبية الحؾافد كتقجيؼ الرشاعييؽ
et.al,,474,546-42) 
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 كتفعيل الخكابط بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ فيأليات الذخاكة  - -ج
  مخاكد التسيد في كشجا  -4

كتؾسعت بذكل كبيخ في  4424تؼ إنذاء بخنامج شبكات مخاكد التسيد في عاـ  في كشجا ،    
، كيخكد ىحا البخنامج بذجة عمى تعديد ركابط التعاكف بيؽ الجامعات كالسؤسدات 4770عاـ 

اإلنتاجية في مجاؿ العمـؾ الظبيعية كاليشجسة كالعمـؾ االجتساعية كالعمؾـ الرحية، كمشح 
مميار دكالر في البحث كالتدؾيق كتخجسة السعخفة. جسعت ىحه  4.2إنذائيا  استثسخت حؾالي 

مميار دكالر مؽ السداىسات السقجمة مؽ الرشاعة كالذخكاء اآلخخيؽ ،  4.4االستثسارات 
 (Jose Gwmon,474254)  شخكة مشفرمة. 477كساعجت في إنذاء أكثخ مؽ 

 (,Janet E. Halliwell, 4742 ,4)اليجؼ الخئيدي ليحه السخاكد فيسا بمي كيتسثل  
تجعيؼ  البحؾث التشافدية الجكلية كالخائجة في التخررات الستعجدة في السجاالت الحخجة  -

 لمتشسية االقترادية كاالجتساعية الكشجية.
تظؾيخ القجرات البحثية عمي مدتؾي عالسي في السجاالت األساسية إلنتاجية كشجا كالشسؾ  -

 االقترادي.
ة تجسع بيؽ الجامعات كالسؤسدات اإلنتاجية إليجاد حمؾؿ إنذاء شخكات كطشية كدكلي -

 مبتكخة كمتعجدة األكجو لمتحجيات الكشجية السعقجة.
تدخيع تبادؿ نتائج البحؾث العمسية كاستخجـ السعخفة مؽ قبل السؤسدات الرشاعية داخل  -

 كشجا لتحقيق فؾائج اجتساعية كاقترادية.
ئجة مؽ خالؿ جحب التعاكف الجكلي كتظؾيخ زيادة عيؾر كشجا الجكلي كسسعتيا كذخكة را -

 الذخاكات مع السشغسات الجكلية.
 Canada Networks of Centres of)  كمؽ مخاكد التسيد التي أنذئت في كشجا

Excellence in Research) 
 مخكد جامعة أكنتاريؾ لتكشؾلؾجيا السعمؾمات كاالتراالت  -

كمؽ األىجاؼ التي مؽ أجميا أقيؼ ىحا السخكد ىؾ تحؾيل نتائج البحؾث العمسية كالتكشؾلؾجية 
إلي التظبيق العسمي في السؤسدات الرشاعية كاإلنتاجية كذلػ مؽ خالؿ الذخاكة كالتعاكف 
بيؽ جامعة أنتاريؾ كالسؤسدات الؾطشية لمؾصؾؿ إلي أفزل االبتكارات كاإلبجاعات في مجاؿ 

 .تية كاالتراؿ كمؽ ثؼ تدؾيقياالسعمؾما
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 مخكد السؾاد األكلية كالترشيع في مشظقة  أكنتاريؾ -
كيقـؾ ىحا السخكد بالتعاكف ما بيؽ جامعة أكنتاريؾ كالحكؾمةالكشجية كالسؤسدات    

الرشاعية كاالنتاجية، كذلػ مؽ أجل حرخ احتياجات كشجا السدتقبمية مؽ السؾاد الخاـ كتحجيج 
 خ البخامج كالسذخكعات ذات العالقة.األكلؾيات كتظؾي

 مخكد ترشيع االلكتخكنيات الجقيقة  كتدؾيقيا -
لجقيقة مؽ خالؿ جامعات كشجا بالذخاكة مع القظاع كييجؼ إلي تظؾيخ االلكتخكنيات  ا   

 الخاص كخمق جيل مبجع مؽ العمساء كالسيشجسيؽ 
 مخكد بحؾث تكشؾلؾجية األرض كالفزاء  -
كيدعي ىحا السخكد إلي ردـ اليؾة بيؽ العمـؾ كاألبحاث الشغخية البحتة في مجاالت     

عمؾـ األرض كالفزاء كتحؾيميا إلي تكشؾلؾجيا قابمة لمتظبيق تجر األرباح كتؾفخ آالؼ الفخص 
 كالؾعائف 

 4مؤسدة اإلبجاعات كتتبع ىحه السؤسدة جامعة تؾرنتؾ التي تشفق يؾميًا أكثخ مؽ  -
ر كشجي عمي األبحاث التي تجخي في الجامعة كالسدتذفيات التابعة ليا كتيجؼ مميؾف دكال 

 إلي مداعجة الباحثيؽ كرجاؿ األعساؿ عمي إيجاد الفخص الججيجة كتزخيؼ رأس الساؿ.
جسعية اإلبجاع اإلداري في كشجا كتيجؼ إلي إعجاد كخمق كتجريب القادة في مجاؿ إدارة  -

 اإلبجاع التكشؾلؾجي
كمسا سبق يتزح أف مخاكد التسيد في كشجا ىجفيا مج ركابط قؾية ككضع رؤية استخاتيجية      

شاممة لمتعاكف بيؽ الجامعات كسخاكد تؾليج السعخفة كمجتسع األعساؿ كالسؤسدات اإلنتاجية 
كجية تظبيكية لمسعخفة، كاالستثسار في إبجاع كابتكار كسائل تكشؾلؾجية متقجمة مؽ خالؿ 

خكة كتبادؿ السعخفة كالسيارات، كتدؾيق التكشؾلؾجيا الشاتجة عؽ األبحاث األبحاث السذت
 .التظبيكية

 الكخاسي البحثية: -4 
في كشجا تأسيذ بخنامج كخاسي البحث ، كىؾ يسثل جدء ميؼ مؽ  4777لقج شيج عاـ      

خظة الحكؾمة اليادفة إلي تفعيل األبحاث الكشجية مؽ أجل تحقيق بشاء كإنذاء مخاكد أبحاث 
 بسؾاصفات عالسية، لتجعيؼ القجرة التشافدية لكشجا، كخمق اقتراد قائؼ عمي السعخفة.
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خبة الكشجية مؽ أىؼ كأنجح التجارب الجكلية في إنذاء كخاسي البحث، حيث كتعتبخ التج       
يقؾـ القظاع الحكؾمي بتسؾيل الكخاسي البحثية ، الحي يقجـ االعتسادات السالية مؽ ميدانية 
الجكلة كقج حقق القائسؾف عمي ىحه الكخاسي العمسية التفؾؽ كالتسيد في مياديؽ العمؾـ 

ية كاإلندانية كاالجتساعية، كسا أنيؼ قامؾا بتحديؽ التعسق الكشجي الظبيعية كاليشجسية كالرح
 في السعخفة، كتحديؽ نؾعية كجؾدة الحياة، كرفعؾا القجرة التشافدية لالقتراد الكشجي.

(Canada Research Chairs  ,4742). 
 لمجامعاتالستسيديؽ  الباحثيؽ استقظاب إلى البحثية لمكخاسي الكشجي البخنامج كييجؼ    

الججيجة في مؤسدات اإلنتاج  السعخفية الجؾانب تظبيق عمي الجامعات قجرة كتحديؽ الكشجية،
كيؾجج ، االستخاتيجي كالتظؾيخ البحث خالؿ مؽ لمسؾارد األمثل االستغالؿ كالذخكات كتحقيق

 (Goss GilroyINC,474654)ىشاؾ نؾعاف مؽ كخاسي البحث الكشجية عمي الشحؾ التالي:
( سشؾات كىي مخررة 0الفئة األكلي مؽ كخاسي البحث: يسكؽ االحتفاظ بيا لسجة ) -

لمباحثيؽ الستسيديؽ الحيؽ يعتخؼ ليؼ أقخانيؼ كنغخؤىؼ بالتفؾؽ في مجاالت تخرريؼ، 
كيخشح غالبا ليحا الشؾع مؽ الكخاسي البحثية األساتحة أك مداعجكىؼ الحيؽ يتؾقع ليؼ أف 

ألف  477الكاممة خالؿ سشة أكسشتيؽ، كتتمقي الجامعة مبمغا قجره يرمؾا إلي درجة األستاذية 
 دكالر كشجي سشؾيا عؽ كل كخسي مؽ كخاسي الفئة األكلي.

( سشؾات قابمة لمتججيج لسخة ,مؽ كخاسي البحث: يسكؽ االحتفاظ بيا لسجة )الفئة الثانية   -
يادة في مجاؿ لجييؼ القجرة عمي الك الحيؽ لرغار العمساءكاحجة فقط، كىي تخرص 

عؽ كل كخسي مؽ كخاسي  ألف دكالر كشجي سشؾيا 477قجره  كيتؼ تسؾيميؼ بسبمغ  تخرريؼ
 الفئة الثانية.

 4227كخسي ، يؾجج حؾالي  4777كقج بمغ إجسالي عجد كخاسي البحث في كشجا حؾالي      
 كخسي بحث بسثابة كخاسي ذات مخررات مالية مشتغسة مؾزعة كاألتي:

 %( تقؾـ بالبحث في العمؾـ الظبيعية كاليشجسة.,2) كتسثل ندبة  كخسي بحث 226  -
 %( تقـؾ بالبحث في العمؾـ الرحية.,2) كتسثل ندبة  كخسي بحث 6,2 -
 %( كتقـؾ بالبحث في العمؾـ االجتساعية كاإلندانية.47كخسي بحث ) كتسثل ندبة  206 -
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ة الكشجية عبخ ككاالتيا الفيجرالية كتسؾؿ ىحا العجد مؽ كخاسي البحث عؽ طخيق الحكؾم
االجتساعية كاإلندانية، السانحة الثالث كىؼ) السعيج الكشجي لعمـؾ الرحة، ىيئة بحؾث العمـؾ 

 .(Canada Research Chairs,4744)  بحؾث العمـؾ الظبيعية كاليشجسة( ىيئة
 تمػ البحث، كخاسي إنذاء في الجكلية التجارب كأنجح أىؼ مؽ الكشجية التجخبة كتعتبخ      

 متخررة بخامج إنذاء كإدارة كراء مؽ نجاحات الجكؿ ىحه اقتراديات في أحخزت التجارب
 بذكل حكؾمي بجعؼ تؼ تسؾيميا البخامج ىحه مؽ الغالبة الشدبة أف كرغؼ .البحث لكخاسي
 ندبة في تسؾيل رائجا دكرا أيزا لعبت القظاع الرشاعي كمؤسدات اإلنتاج إف إال مباشخ،

 .البحث كخاسي بخامج مؽ ىامة
كيعكذ بخنامج الكخاسي البحثية اىتساـ حكؾمة كشجا بالبحث العمسي كاإلبجاع ، كحخصيا      

الذجيج عمي بشاء بشية تحتية قؾية ، كجحب العمساء كالسؾىؾبيؽ في كل السجاالت كتخريص 
اإلنتاج عمي تبشي  السؾارد كالتسؾيل الالـز كتذجيع الجامعات كالسؤسدات البحثية كمؤسدات

 خظط استخاتيجية طسؾحة لمبحث كاالبتكار مسا يداعج كشجا عمي بشاء اقتراد معخفي قؾي.
كيدعى بخنامج كخاسي البحؾث الرشاعية إلى تكثيف التفؾؽ األكاديسي ، كتعديد         

ألكساط األكاديسية كالقظاع التعاكف بيؽ الجامعات كالرشاعة كزيادة نقل السعخفة بيؽ ا
، كالسداعجة في بشاء كتمة حخجة في مجاالت البحؾث التي لؼ يتؼ تظؾيخىا بعج في الخاص

الجامعات الكشجية كلكؽ يؾجج ليا حاجة صشاعية ميسة. كسا يؾفخ بيئة تجريب معدزة لظالب 
الجراسات العميا كالدمالء بعج الجكتؾراه عؽ طخيق تعخيزيؼ لمتحجيات البحثية الفخيجة لمرشاعة 

 ت السدتسخة السدتسخة مع الذخكاء الرشاعييؽ.كفخصة لمتفاعال
 السؤسدة الكشجية لالبتكار -2

مؽ قبل الحكؾمة الكشجية كىي مؤسدة غيخ ربحية  4440كلقج تؼ إنذاكىا في عاـ       
ىجفيا دعؼ قجرة كشجا البحثية مؽ خالؿ تقجيؼ التسؾيل السشاسب لالرتقاء بالبشية التحتية في 

% مؽ 27حثية األخخي ، فتسؾؿ السؤسدة الكشجية لالبتكار ما يعادؿ الجامعات كالسؤسدات الب
تكاليف البشية التحتية لمجامعات، كيجب عمي الجامعات كحكؾمات السقاطعات كشخكاء القظاع 

 4747% ، كفي عاـ 67الخاص كمؤسدات األبحاث أنفديؼ أف تتحسل الشدبة الستبكية
 6277مميار دكالر كشجي لجعؼ أكثخ مؽ  2.,  التدمت السؤسدة الكشجية لالبتكار بتقجيؼ
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مميار دكالر كشجي عمي  42.4مؤسدة بحثية، كأدي ذلػ إلي إنفاؽ مبمغ  427مذخكع في 
 (Tremblay, Ghislaine , et al, 4747, 222)البشية التحتية لألبحاث في كشجا.

( خررت مؤسدة كشجا لالبتكار أكثخ مؽ  4770-4440كفي عقجىا األكؿ )    
بميؾف دكالر لمبحث العمسي ، كفي السقاـ األكؿ لسذخكعات البشية التحتية كالتي تتكؾف ,2.6

مؽ أحجث السعجات كالسباني كالسختبخات كقؾاعج البيانات الالزمة إلجخاء البحث العمسي، كقج 
أسيؼ ىحا التسؾيل الزخؼ ، في أف تكؾف ىحه السذخكعات ذات جؾدة عالية، كمؽ ثؼ تقؾية 

كتختبط مؤسدة كشجا لالبتكار ارتباط البتكار كتقجيؼ الفؾائج الستعجدة لجكلة كشجا، القجرة عمي ا
مباشخ باستخاتيجية االبتكار الؾطشية مؽ خالؿ تييئة الغخكؼ لمشسؾ االقترادي السدتجاـ 
كدعسو عمي السجي الظؾيل بسا في ذلػ إنذاء السذاريع الزخسة، كاالستغالؿ التجاري 

  يشات في السجتسع كدعؼ جؾدة الحياة كالرحة كالبيئةلالكتذافات كدعؼ التحد
(Amy Scott Metcalfe,Tara Fenwick,47745442). 

كمؽ ثؼ تعتبخ كشجا مؽ الجكؿ التي تيتؼ اىتساـ كبيخ بسؾضؾع االبتكار كالبحث العمسي         
مؤسدة  باعتباره محخؾ لمشسؾ كإنتاجية اليج العاممة، كىحا يتزح مؽ خالؿ اىتساميا بإنذاء

كشجا لالبتكار لسؤسدة مدتقمة لتجعيؼ العالقة بيؽ الجامعات كبيؾت الخبخة كإعجاد رأس الساؿ 
الفكخي كتؾليج السعخفة كمؤسدات اإلنتاج لتظبيق السعخفة كتؾعيف ميارات كقجرات األيجي 
العاممة مؽ خالؿ االىتساـ بتسؾيل مذخكعات البشية التحتية لمجامعات كمؤسدات االبحاث 

 حقيق شخاكة بحثية متسيدة بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ.لت
كمؽ خالؿ الجعؼ الحي تقجمو مؤسدة كشجا لالبتكار تدسح لمباحثيؽ بالتشافذ مع        

األفزل مؽ جسيع أنحاء العالؼ، كيداعج عمي كضع كشجا في االقتراد العالسي القائؼ عمي 
 ,my Scott Metcalfe) :العمسي إليالسعخفة كييجؼ دعؼ مؤسدة كشجا لالبتكار لمبحث 

Tara Fenwick,4774544,) 
 تعديد قجرة كشجا عمي االبتكار

 جحب باحثيؽ ذكي ميارات عالية كاإلبقاء عمييؼ في كشجا -
 ضساف االستخجاـ األمثل لمبشية التحتية لمبحؾث داخل السؤسدات الكشجية كفيسا بيشيا -
 التخرراتتعديد التؾاصل بيؽ الباحثيؽ مؽ مختمف  -
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التذجيع عمي إقامة الذخاكة كالتعاكف في مجاؿ البحث العمسي بيؽ الجامعات كمؤسدات  -
 اإلنتاج كالقظاعات الرشاعية السختمفة

 تييئة الغخكؼ السشاسبة لتحقيق نسؾ اقترادي مدتجاـ طؾيل األجل -
 كشجاعؽ السجالذ األخخى لتسؾيل البحؾث في  مؤسدة كشجا لالبتكار تختمفكمؽ ثؼ 

 كسشغسة مدتقمة عؽ الحكؾمة ، كسؤسدة غيخ ىادفة لمخبح. كبالتالي ، فإف تؼ إنذاءىا -
ارتباًطا كثيًقا بجكرة السيدانية الفيجرالية الدشؾية ، كبجاًل مؽ  ةغيخ مختبظ مؤسدة كشجا لالبتكار 

 دةىحه السؤس تدتظيع  ذلػ يعتسج عمى مداىسات السبمغ اإلجسالي لسشحيا. كبيحه الظخيقة
استثسار أمؾاليا كصخفيا كإدارتيا عمى مجار فتخة أطؾؿ مسا تدسح بو السيدانية الدشؾية ، كال 

 .تخزع لشفذ عسمية التجقيق الفيجرالية
عسؾًما نحؾ البشية التحتية في السؤسدات السؤىمة ، كليذ  ىحه السؤسدة تحىب أمؾاؿ -

 .البحؾث نفديا
 استخاتيجية العمـؾ كالتكشؾلؾجيا -2

تذخؼ كزارة الرشاعة الكشجية عمى استخاتيجية كشجا لمعمـؾ كالتكشؾلؾجيا  لتعديد        
االقتراد الكشجي. مؽ خالؿ دعؼ الذخكات كتظؾيخ الدؾؽ كتعديد االقتراد القائؼ عمى 
السعخفة تدعى ىيئة الرشاعة الكشجية إلى خمق الثخكة كاالزدىار كالقجرة التشافدية لمكشجييؽ، 

أطمقت الحكؾمة الفيجرالية حسمة "تعبئة العمؼ كالتكشؾلؾجيا" لرالح كشجا   ، 4770في عاـ 
كىي استخاتيجية العمؾـ كالتكشؾلؾجيا في كشجا لمدشؾات القادمة، كتختكد ىحه االستخاتيجية عمي 
السيدة البذخية كالسيدة السعخفية كتزعيا في خجمة السذخكعات البحثية لجعؼ السيدة الخيادية 

 ) (,Emily Morrison,474252 . لكشجا
تمتـد حكؾمة كشجا لحا  تخكد ميدة ريادة األعساؿ عمى تخجسة السعخفة إلى تظبيقات عسمية.   

 بسا يمي: 
 .تعديد بيئة أعساؿ تشافدية كديشاميكية تذجع االستثسارات في العمـؾ كالتكشؾلؾجيا -
 البحثية بيشيسا.متابعة البحث كالتدؾيق بيؽ القظاعيؽ العاـ كالخاص كالذخاكة  -
 زيادة تأثيخ بخامج البحؾث التجارية الفيجرالية كبخامج التشسية. -
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تخكد ميدة السعخفة عمى تحجيج مؾقع الكشجييؽ في طميعة التظؾرات اليامة. عشجما ك    
 تقـؾ حكؾمة كشجا بسا يمي:

 االجتساعي كاالقترادي؛سشغؾر اللتخكيد استخاتيجيا عمى البحث في السرمحة الؾطشية مؽ ا -
 الحفاظ عمى قيادة مجسؾعة الثساني في أداء البحث كالتظؾيخ العاـ ؛ -
 استكذاؼ أساليب ججيجة لمعمـؾ كالتكشؾلؾجيا التي يتؼ تشفيحىا عمى السدتؾى الفيجرالي -

Emily Morrison,4742526) ( 
العمؼ كالتكشؾلؾجيا مسا  مؽ خالؿ ىحه األىجاؼ، تأمل حكؾمة كشجا الفيجرالية في تشسية     

يؤدي إلى تحقيق الشسؾ االقترادي كالشجاح. كمع تشفيح ىحه االستخاتيجية ، فإف عسمية صشع 
 ) (Emily Morrison,4742526 القخار الحكؾمي تدتخشج بأربعة مبادئ:

 التخكيد عمى األكلؾيات  -                 العسل عمى مدتؾى عالسي التسيد. -
 تعديد السداءلة. -                                 تذجيع الذخاكات  -

بسؾارد ججيجة تقل  4770لتحؾيل ىحه السبادرات إلى كاقع ، كعجت السيدانية الفيجرالية لعاـ 
 قمياًل عؽ ممياري دكالر لمسداعجة في تشفيحىا.

 حجائق العمـؾ كالتكشؾلؾجيا-,
كالتكشؾلؾجيا في الجامعات عشرخًا أساسيًا في البشية التحتية أصبحت مجسعات البحث      

تؾفخ السجسعات البحثية  ،التي تجعؼ االقتراد القائؼ عمى السعخفة كبخنامج االبتكار الكشجي
كالتقشية الجامعية مؾقًعا يعسل فيو الباحثؾف كالذخكات عمى مقخبة ، مسا يخمق بيئة مؽ 

 تكشؾلؾجيا كاالبتكار القائؼ عمى السعخفة.تظؾيخ، كتدؾيق الك ع يالتعاكف كتذج
في كشجا عاىخة ججيجة ندبًيا ، حيث عيخت  حجائق العمـؾ كالتكشؾلؾجياكيعتبخ تظؾيخ        

حجائق أكؿ السدتججات في أكاخخ الدبعيشيات كأكائل الثسانيشيات. عمى مخ الدشيؽ أصبحت 
العمؾـ ث كاالبتكار في كشجا حجائق مكؾًنا ميًسا لمبشية التحتية لمبح العمـؾ كالتكشؾلؾجيا

تعديد التعاكف كاالبتكار مؽ خالؿ الجسع بيؽ الجيات الفاعمة مؽ  كالتكشؾلؾجيا تعسل عمي 
الجامعة كالرشاعة كالحكؾمة في الدعي إلى البحث كالتظؾيخ السظمق كالتظبيقي ككحلػ 

عجة في تكؾيؽ الحزانة كالتدؾيق. كىي تعسل كسحفد في عسمية التدؾيق مؽ خالؿ السدا
شخكات ججيجة قائسة عمى السعخفة كمداعجة تمػ الذخكات عمى التحؾؿ إلى مداىسيؽ بارزيؽ 

  (AURP,4742,P.6) .في الشسؾ االقترادي اإلقميسي
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 مؽ مجسعات البحث كالتقشية  42رابظة مشتدىات البحؾث الجامعية في كشجا  كتزؼ      
 الؾعي بأىسية البحث الجامعي كمجسعات لتحقيق  كالسخظط ليا في جسيع أنحاء البالد،

لتكشؾلؾجيا مع أصحاب السرمحة في جسيع أنحاء الحكؾمة كاألكساط األكاديسية كالرشاعة ا
رابظة مشتدىات البحؾث  كتدتخجـ ، مؽ أجل تظؾيخ العمـؾ كحخكة التكشؾلؾجيا في كشجا

تقجيخات األثخ االقترادي السختبظة بالعسميات كالشفقات الخأسسالية لمذخكات  الجامعية في كشجا
السؾجؾدة في الستشدىات لمسداعجة في تظؾيخ كتعديد استخاتيجيتيا لتحجيج فخص التشسية 

 (Association of University of Research Parks,4742,p.2)السدتجامة.
ي الخظاب الدياسي الكشجي الحي اعتسج بذكل عكدت ىحه السشتدىات الحخكة الؾاسعة ف     

كبيخ عمى الخكابط بيؽ الرشاعة كالحكؾمة كاألكساط األكاديسية. كاف اليجؼ مؽ ىحه 
الستشدىات ىؾ تدييل الخكابط بيؽ الجامعة كالرشاعة كسداحات لتذجيع األنذظة التعاكنية 

 لتذجيع االبتكار كالتشسية االقترادية.
( كمشتده ماكساستخ SIPر الثالثة  كىي مشتده ساسكاتذؾاف لالبتكار )كمشتدىات االبتكا      

( ، تسثل أكبخ DJRT( كمشتجع ديفيج جؾندتؾف لألبحاث كالتكشؾلؾجيا )MIPلإلبجاع )
مجسؾعة مؽ مجسعات االبتكار في كشجا  كىي تؾفخ جسيعيا مداحات عقارية لمذخكات الشاشئة  

يا مدتؾى مؽ السذاركة الحكؾمية عمى جسيع كالسعمؾمات كالخجمات االستذارية، كلجي
السدتؾيات الثالثة )الفيجرالية ، كاإلقميسية،كالبمجية(. تؼ تذغيل ىحه الحجائق لسجة عذخ سشؾات 

أصغخىا في العيشة. يختبط كل مؽ ىحه الحجائق  MIPأقجميا ك  SIPعمى األقل مع كؾف 
( كجامعة MIPماكساستخ )( كجامعة SIPبجامعة مذيؾرة ، كىي جامعة ساسكاتذؾاف )

  42) ,4742,p. (Ata-ul Munim B.A(.DJRTPكاتخلؾ)
عالكة عمى ذلػ ، فإف كل مؽ ىحه السشتدىات لجييا ليكل إدارة مختمف كعالقات مختمفة   

مع الجامعات. حيث يقؾـ مجيخك الجامعات بتؾفيخ اإلشخاؼ االستذاري مؽ خالؿ مجمذ 
كالتقشية الجامعية مؾقًعا مذتخًكا لمتعاكف بيؽ الحكؾمة تؾفخ السجسعات البحثية ك اإلدارة. 

بجًءا مؽ بجء  –كاألكساط األكاديسية كالرشاعة كعبخ دعؼ الشغاـ البيئي لالبتكار بالكامل 
األفكار كحتى التدؾيق. تتزسؽ بعض الخجمات التي تقجميا السجسعات البحثية كالتقشية 

 الجامعية لمسدتأجخيؽ ما يمي:
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 الؾصؾؿ إلى التسؾيل عؽ طخيق تؾصيل الذخكات بسرادر التسؾيل ؛ -
 خجمات نقل التكشؾلؾجيا كتدؾيقيا  -                    بشاء عالقة الرشاعة كالجامعة. -
خجمات دعؼ السدتأجخيؽ األخخى بسا   -               استخجاـ مخافق تجخيبية كإرشادية  -

ظابقة السؾارد البذخية ، كتخظيط األعساؿ ، كالتجريب عمى في ذلػ التدؾيق ، كاالرشاد ، كم
 Association of) القؾى العاممة  كالخجمات القانؾنية كالسحاسبية كالزخيبية.

University of Research Parks,4742,p.27) 
 تختبط مشتدىات االبتكار بذكل مباشخ كغيخ مباشخ بتظؾر سياسة العمؼ كالتكشؾلؾجياك     

كاالبتكار في كشجا. كسؾاء نغخنا إلى أف مجسعات االبتكار ىي أداة تشفيح لدياسة االبتكار أك 
كعشرخ مؽ عشاصخ الدياسة نفديا ، فقج أدت التغييخات التاريخية في الدياسة الستعمقة 
بالبحث كالتظؾيخ األساسي كالرشاعي إلى التحؾالت في التخكيد عمى حجائق االبتكار كؾسيمة 

ميسة لتحقيق الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ في كشجا في ضؾء كأداة 
 االقتراد القائؼ عمي السعخفة.

كيتؾلى فخيق اإلدارة ، بكيادة رئيذ تشفيحي أك الخئيذ، مدؤكلية تذغيل كإدارة         
 إلدارة، كقدؼ كقدؼ السالية كاالستشده. ىشاؾ ثالثة أقداـ تشغيسية لمذخكة ، كىي مكتب الخئيذ، 

يذخؼ مكتب الخئيذ عمى العالقات مع أصحاب السرمحة ، كخجمات الزيافة  العسميات، ك 
كإدارة العالمات التجارية ، مثل الخجمات السبتكخة داخل الذخكة كخجمات الذخكات ،يتؼ إدارة 

غ جسيع الؾعائف بسا في ذلػ التخظيط االستخاتيجي كإدارة السخاطخ ككضع الدياسات كاإلبال
 في الحجيقة قدؼ السالية كاإلدارةالسالي كتكشؾلؾجيا السعمؾمات كالسؾارد البذخية مؽ خالؿ 

كيذخؼ قدؼ العسميات عمى صيانة السباني كتقجيؼ الخجمات الفشية بسا في ذلػ التجفئة 
السخكدية كالتبخيج كالتأجيخ كعالقات العسالء كإدارة السذاريع ألنذظة البشاء كاإلصالح. 

(Skelton & Isman,4742,p.2,). 
كتعج المجشة االستذارية اإلدارية لجشة مدتقمة كتزؼ مسثميؽ عؽ الرشاعة كاألكساط    

األكاديسية كحكؾمة البمجية، كتعتبخ جدًءا مؽ لياكل اإلدارة في كل مؽ حـخ ساسكاتؾف كريجيشا 
كيخأس المجشتيؽ االستذاريتيؽ نائبا رئيذ البحث في الجامعة السعشية كىسا مدؤكالف عؽ  ،

أعزاء مجمذ ك ، مخاجعة كاعتساد "جسيع السدتأجخيؽ الحيؽ يتؾاججكف داخل مخافق الحجائق
تخجـ ك  ،دكر في اتخاذ القخارات في لجاف اإلدارة االستذارية ليذ لجييؼاإلدارة كفخيق اإلدارة 
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البحثية لخظة اف كعيفة التحجي كتزسؽ بقاء أنذظة السشتدىات متؾائسة مع اىحه المج
 (Joe Hargrave,4742,p.22) .لمجامعات

 Richard Shearmur, David)  كمؽ أىؼ أىجاؼ الحجائق العمسية في كشجا ما يمي:
Doloreux,4777,p4760) 

 : الشسؾ االقترادي كذلػ مؽ خالؿ   
 .تكؾيؽ الذخكات الججيجة القائسة عمى التكشؾلؾجيا تحفيد  -
 الذخكات الججيجة القائسة عمي التكشؾلؾجيا.تذجيع نسؾ  -
 تعديد تقشيات السدتقبل، ك تدؾيق البحؾث األكاديسية -
 مؾاجية االختالؿ اإلقميسي في القجرة عمى البحث كالتظؾيخ كاالستثسار كاالبتكار -
 .لبحث كالتظؾيخ اك جحب االستثسار الجاخمي ،  -
 مؽ خالؿ: نقل التكشؾلؾجيا -

 .تذجيع كتدييل الخكابط بيؽ معاىج التعميؼ العالي كالرشاعة -
 تدييل نقل التكشؾلؾجيا مؽ السؤسدات األكاديسية إلى الذخكات في الحجيقة -
 .زيادة "صمة" الرشاعة بأبحاث معاىج التعميؼ العالي -
 الؾصؾؿ إلى أحجث األبحاث كالتظؾيخ التجاري  مشح السؤسدات األكاديسية حق -
تحفيد االبتكار التكشؾلؾجي القائؼ ، ك زيادة تقجيخ احتياجات الرشاعة مؽ قبل األكاديسييؽ -

 .عمى العمؼ
 الفؾائج السحمية كذلػ مؽ خالؿ:ك       

، خمق التآزر بيؽ الذخكات، خمق فخص العسل كاالستذارات لمسؾعفيؽ األكاديسييؽ كالظالب
، تؾليج ثقافة ريادة األعساؿ، تحديؽ أداء االقتراد السحمي، خمق كعائف ججيجة لمسشظقة

تحديؽ صؾرة السؤسدات األكاديسية في عيؾف ، تؾليج الجخل لمسؤسدات األكاديسية
 الحكؾمة السخكدية

تعج مجسعات األبحاث كالتكشؾلؾجيا جدًءا ميًسا مؽ البشية التحتية في كشجا التي تجعؼ       
قترادنا القائؼ عمى السعخفة. في نياية السظاؼ ، تداعج مجسعات األبحاث كالتكشؾلؾجيا في ا

 .إنذاء السديج مؽ الذخكات الكبيخة التي تؾفخ فخص العسل كالشسؾ االقترادي
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التأثيخ االقترادي لسجسعات البحؾث كالتكشؾلؾجيا كبيخ. يقجر أف الحجائق تديل ف       
مميار دكالر في اإلنفاؽ الدشؾي في جسيع أنحاء االقتراد الكشجي. ىحا يؾلج ما  6.4 حؾالي

مميار دكالر مؽ  2.4مميار دكالر مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي ، مشيا  2.2يقخب مؽ 
كعيفة في جسيع  6,777ُتديل مجسعات األبحاث كالتكشؾلؾجيا حؾالي ، ك األجؾر كالسختبات

مميؾف دكالر مؽ عائجات الزخائب  46,تداعج عمى تؾليج أنحاء االقتراد الكشجي ك 
الحكؾمية مؽ الستؾقع أف تشسؾ ىحه التأثيخات السيدخة بذكل ممحؾظ مع تحخؾ السشتدىات 
نحؾ االنتياء مؽ مخحمة التظؾيخ الخاصة بيا كسا ىؾ مؾضح في كل مؽ الخظط الخئيدية 

بشائو، مؽ الستؾقع أف تحقق الشفقات لسجسع األبحاث كالتكشؾلؾجيا. بسجخد تذغيمو بالكامل ك 
مميار  4.4التذغيمية كالخأسسالية مؽ الذخكات السؾجؾدة في مجسعات األبحاث كالتكشؾلؾجيا 

دكالر سشؾًيا في إجسالي اإلنفاؽ عمى االقتراد الكشجي. مؽ الستؾقع أف يشتج عؽ ذلػ 
كعيفة  477777الي مميار دكالر كتدييل صيانة أك خمق حؾ  6.2الشاتج السحمي اإلجسالي 
 Association of University of Research).  في االقتراد الكشجي

Parks,4742,p.22)            
تمعب مجسعات األبحاث كالتكشؾلؾجيا دكًرا رئيدًيا في تؾليج ىحه اآلثار االقترادية. بشاًء ك     

يعدى مباشخة إلى كجؾد الستشدىات.  ٪ مؽ التأثيخ التيديخي ,4عمى تحميمشا ، يقجر أف حؾالي 
عمى ىحا األساس، تداىؼ مجسعات األبحاث كالتكشؾلؾجيا في الجامعات حاليًا بذكل مباشخ 

كعيفة.  40777مميؾف دكالر في إجسالي الشاتج السحمي لكشجا كتجعؼ حؾالي  4764بشحؾ 
اث كالتكشؾلؾجيا إلى مؽ الستؾقع أف يختفع عجد الؾعائف التي ُتعدى مباشخة إلى مجسعات األبح

 .البحؾث كالتكشؾلؾجيا  كعيفة بشاًء عمى خظط تؾسيع مجسع 40777
(Association of University of Research Parks,4744)                       

 استخاتيجية ميارات مكاف العسل-6 
يكسؽ ازدىار كشجا السدتسخ في الحفاظ عمى الشسؾ كالبشاء عميو ، كاالقتراد القؾي      

كتحديؽ اإلنتاجية كزيادة القجرة التشافدية ، مؽ خالؿ تؾفيخ أفزل القؾى العاممة تعميسا 
كاألكثخ ميارة كقابمية لمشسؾ، لحا كضعت الحكؾمة استخاتيجية ميارات العسل  لبشاء سؾؽ عسل 

ة كالكفاءة ؛ لسداعجة الكشجييؽ عمى أف يكؾنؾا أفزل العساؿ السجربيؽ كاألكثخ يتدؼ بالسخكن
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ميارة في العالؼ  كلتمبية احتياجات أصحاب العسل لجعل أماكؽ العسل الكشجية أكثخ إنتاجية 
 (Amy Scott Metcalfe,Tara Fenwick,47745446)       .كابتكاًرا

استخاتيجية ميارات مكاف العسل عمى ثالثة مجاالت ذات كلتحقيق ىحه األىجاؼ، تخكد       
 (Amy Scott Metcalfe,Tara Fenwick,47745446) أكلؾية لمعسل:

  .تعديد االعتخاؼ بالسيارات كاستخجاميا•         .تذجيع االستثسار في ميارات العسل• 
   .تعديد الذخاكات كالذبكات كالسعمؾمات• 
ميارات مكاف العسل، يجعؼ إدارة السؾارد البذخية كتشسية خالؿ نذاط بخنامج  كمؽ     

السيارات في كشجا األكلؾيات االقترادية الؾاسعة، مثل القؾى العاممة القابمة لمتكيف كالسخنة 
مع ميارات عالية الجؾدة ؛ كسية كافية مؽ العساؿ السيخة الحيؽ يعكدؾف احتياجات أصحاب 

كلجعؼ ىحه اإلستخاتيجية بفعالية ، تجسع  ة كفعالة.العسل كيدتجيبؾف ليا ؛ كسؾؽ عسل مخن
استخاتيجية السيارات في مكاف العسل مجسؾعة كاسعة مؽ البخامج كالخجمات لمسقاطعات 
كاألقاليؼ كالذخكاء كأصحاب العسل  كالعسل إلنتاج استجابات مبتكخة لقزايا السيارات  

فدية ألماكؽ العسل كاالستجابة لستظمبات أصحاب العسل كتعديد القجرة التشا
 (HRSDC,4770-4772,p.22)الكشجية.

تعاكف ميارات مكاف العسل مع شخكاء الرشاعة كأصحاب السرمحة مؽ خالؿ بخمجة كت        
كتيتؼ استخاتيجية شخاكات مكاف العسل لتحجيج تشسية ميارات مكاف العسل كمعالجتيا كتعديدىا.

السعخفة كالسعمؾمات، كىؾ أمخ حيؾي إلعالـ سؾؽ ميارات مكاف العسل أيًزا بتظؾيخ كنذخ 
العسل الحي يعسل بذكل جيج مؽ خالؿ معمؾمات سؾؽ العسل كالسيارات بسا في ذلػ الترشيف 

-HRSDC,4770) السيشي الؾطشي كالسيارات األساسية كمعمؾمات سؾؽ العسل.
4772,p.,2) 

كتعديد اإلنتاجية كزيادة القجرة كمؽ ثؼ تعتسج كشجا عمي ثالثة أركاف أساسية لتجعيؼ       
الؾصؾؿ إلي  -    أماكؽ العسل التشافدية -  أسؾاؽ العسل الفعالة كالذاممة  :التشافدية كىي

التعمؼ مسا يعكذ اىتساـ كشجا بتحقيق الذخاكة بيؽ الرشاعة كالجامعة في ضؾء اعتساد 
 االقتراد عمي السعخفة في الؾقت الخاىؽ.

لخئيدية الستخاتيجية ميارات العسل مؽ خالؿ العسل مع السقاطعات كلتشفيح السكؾنات ا    
كاألقاليؼ كالجكائخ الحكؾمية كأصحاب السرمحة في تقجيؼ أنذظة متعجدة تذسل التشقل 
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كمعمؾمات سؾؽ العسل كدمج السياجخيؽ كتشسية ميارات مكاف العسل كالحخؼ الساىخة كالتجريب 
 (HRSDC,4770-4772,p.,7) السيشي. كىحا يتظمب :

تعديد بخنامج العساؿ األجانب مؽ خالؿ تشفيح سمدمة مؽ التحديشات السرسسة لجعؼ  -
دخؾؿ العساؿ األجانب بذكل أسخع كأكثخ فاعمية حدب متظمبات االستجابة لستظمبات 

 العسل اإلقميسية كالسيشية كالقظاعية
لتظؾيخ السيارات في دعؼ إنذاء كاعتساد كاختبار كمذاركة األدكات كاألساليب الؾاعجة  -

مكاف العسل مؽ خالؿ تذجيع أصحاب العسل عمى االستثسار في ميارات مؾعفييؼ مؽ 
 خالؿ مبادرة ميارات مكاف العسل.

العسل مع السقاطعات كاألقاليؼ كالذخكاء فيسا يتعمق بقزايا تشقل اليج العاممة ، بسا في ذلػ  -
مى حج سؾاء( كالتخاخيص السسشؾحة مؽ االعتخاؼ بأكراؽ االعتساد )السحمية كاألجشبية ع

قبل الؾاليات القزائية األخخى ، كإزالة الحؾاجد كتعديد تشقل العساؿ في كشجا كتحجيج 
 لتدخيع ىحه الجيؾد. تقجمياالسداعجة اإلضافية التي يسكؽ لحكؾمة كشجا 

ؾمات مؾاصمة العسل مع الذخكاء كالسقاطعات كاألقاليؼ الجاخمية كالخارجية لتحديؽ معم -
سؾؽ العسل كالسشتجات كالخجمات كتحديؽ االتداؽ في عسؾـ كشجا ، لسداعجة 

 السدتخجميؽ عمى اتخاذ قخارات سؾؽ العسل السثمى كالسدتشيخة.
تشفيح استخاتيجية السيؽ كالتجريب السيشي كمشحة حؾافد التجريب السيشي بالتذاكر مع  -

 السجمذ الكشجي لسجيخي التجريب السيشي.
مع السقاطعات كاألقاليؼ كأصحاب السرمحة اآلخخيؽ في مكاف العسل لتحديؽ  العسل -

مدتؾيات السيارات األساسية مؽ خالؿ تعديد قجرة أصحاب العسل عمى تظؾيخ أدكات 
 كنساذج الجعؼ في مكاف العسل.

االستسخار في تججيج بخنامج استخاتيجية ميارات العسل مؽ خالؿ إدخاؿ نساذج شخاكة  -
 بية احتياجات السؾارد البذخية السمحة في القظاعات الخئيدية لالقتراد.ججيجة لتم

كلتشفيح كل ىحا تجعؾ الحكؾمة الكشجية إلي تعديد إدارة كتقجيؼ بخامج دعؼ الستعمسيؽ مؽ      
خالؿ ضساف كفاءة كفعالية البخامج كتحقيق نتائج لمكشجييؽ. كذلػ مؽ خالؿ تحقيق الذخاكة 

 كالجامعات مؽ خالؿ االىتساـ بالتخظيط الؾاعي لمتعميؼ ما بعج الثانؾيةالفعالة بيؽ الرشاعة 
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كتشفيح االتجاه الججيج لمحكؾمة إلعادة تؾجيو بخنامج كتعديد الؾعي بأىسية التعمؼ مجي الحياة، 
 تعميؼ الكبار كمحؾ األمية كالسيارات األساسية مؽ أجل ضساف تقجيسيا بظخيقة فعالة كفعالة.

كلحلػ تتستع  في ضؾء اقتراد السعخفة، كمسا سبق يتزح أف كشجا تيتؼ بالتعميؼ كالعسل       
بسدتؾي معيذة مختفع  كتجرؾ الحكؾمة الكشجية أف العؾلسة كاقتراد السعخفة الشاشئ كتباطؤ 
نسؾ القؾى العاممة مؽ العؾامل القؾية التي تذكل حاليًا تحجيات سؾؽ العسل في كشجا، كلحلػ 

د الحكؾمة عمي التعمؼ مجي الحياة ، كاستخاتيجية التؾعيف كالسيارات كىحا يتحقق مؽ تخك
خالؿ الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كسشتج لمسعخفة كمداعجة عمي التعمؼ مجي الحياة 

، حيث تخي الحكؾمة أف كمؤسدات األعساؿ لؾضع معاييخ استخاتيجية التؾعيف كلسيارات
ذكل متدايج العساؿ ذكي السدتؾيات األعمى مؽ السيارات كالتعميؼ، سؾؽ العسل الكشجي يحتاج ب

كىؾ أمخ حيؾي لتحديؽ اإلنتاجية كالحفاظ عمى نسؾ اقترادي قؾي. حيث يداىؼ العساؿ 
السيخة في اإلنتاجية أثشاء قياميؼ بسعالجة السعمؾمات، كأداء السياـ بكفاءة كفعالية، كالتكيف 

ميا. كسا أنيا تؾلج ابتكارات في السشتجات كالخجمات كعسميات مع التكشؾلؾجيا الججيجة كاستخجا
 اإلنتاج كالتؾزيع.

 : الشيام اجملتنعي الهيديثاىيا

كشجا ىي دكلة تقع في الجدء الذسالي مؽ أمخيكا الذسالية. تستج مقاطعاتيا العذخ      
سحيط الستجسج كأقاليسيا الثالثة مؽ السحيط األطمدي إلى السحيط اليادئ كمؽ الذساؿ إلى ال

مميؾف ميل مخبع( ، مسا يجعميا  ,2.2مميؾف كيمؾمتخ مخبع ) 4.42الذسالي  حيث تغظي 
ثاني أكبخ دكلة في العالؼ مؽ حيث السداحة اإلجسالية. تعج الحجكد الجشؾبية لكشجا مع الؾاليات 

اطق الستحجة أطؾؿ حجكد بخية ثشائية القؾمية في العالؼ. عاصستيا أكتاكا كأكبخ ثالث مش
 26حزخية ىي تؾركنتؾ كمؾنتخياؿ كفانكؾفخ، كشجا قميمة الدكاف حيث يبمغ عجد سكانيا 

مميؾف ندسة، حيث تييسؽ الغابات عمى معغؼ مداحة أراضييا. كبالتالي   حيث يتخكد أكثخ 
في السائة مؽ سكانيا في السجف الكبيخة كالستؾسظة الحجؼ ، كالكثيخ مشيؼ بالقخب مؽ  27مؽ 

شؾبية. يتشؾع مشاخ كشجا عمى نظاؽ كاسع عبخ مداحتيا الؾاسعة ، كالتي تتخاكح بيؽ الحجكد الج
الظقذ البارد في القظب الذسالي في الذساؿ ، إلى الريف الحار في السشاطق الجشؾبية ، مع 

 (J.J.Mcmurtry,47425,-6)أربعة فرؾؿ متسيدة.
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كشجا ىي دكلة ديسقخاطية بخلسانية كممكية دستؾرية مع إليدابيث الثانية ممكة ليا        
كرئيدة كزراء مشتخبة تذغل مشرب رئيذ مجمذ الؾزراء االتحادي كرئيذ الحكؾمة. البمج 
عزؾ في الفخنكؾفؾنية كثشائي المغة )الفخندية كاالنجميدية( رسسًيا عمى السدتؾى الفيجرالي. 

السختبة األكلى في الكياسات الجكلية لمذفافية الحكؾمية كالحخيات السجنية كنؾعية كىي تحتل 
الحياة كالحخية االقترادية كالتعميؼ. إنيا كاحجة مؽ أكثخ دكؿ العالؼ تشؾًعا عخقًيا كمتعجدة 
الثقافات ، كىي نتاج ىجخة كاسعة الشظاؽ مؽ العجيج مؽ البمجاف األخخى. كاف لعالقة كشجا 

 Anne كالسعقجة بالؾاليات الستحجة تأثيخ كبيخ عمى اقترادىا كثقافتيا.الظؾيمة 
Westhues,Brian Wharf,4744542)) 

، حيث بمغ إجسالي  4742تعج كشجا عاشخ أكبخ اقتراد في العالؼ اعتباًرا مؽ عاـ    
تخيميؾف دكالر أمخيكي. كىي عزؾ في مشغسة التعاكف  4.02الشاتج السحمي االسسي حؾالي 

( ، كىي كاحجة مؽ أكبخ عذخ دكؿ G2( كمجسؾعة الثساني )OECDقترادي كالتشسية )اال
تجارية في العالؼ، مع اقتراد عؾلسي لمغاية. كشجا ىي اقتراد مختمط ، تحتل مختبة أعمى مؽ 
الؾاليات الستحجة كمعغؼ دكؿ أكركبا الغخبية عمى مؤشخ الحخية لسؤسدة التخاث، كتذيج 

التفاكت في الجخل. متؾسط دخل الفخد الستاح لألسخة في البالد مدتؾى مشخفض ندبيا مؽ 
دكالر أمخيكي ، كىؾ أعمى مؽ متؾسط مشغسة التعاكف االقترادي  42477يديج عؽ 

كالتشسية. عالكة عمى ذلػ، فإف بؾرصة تؾركنتؾ لألكراؽ السالية ىي سابع أكبخ بؾرصة في 
شخكة بخسسمة سؾقية مجسعة  4,77 العالؼ مؽ حيث الكيسة الدؾقية ، حيث تزؼ أكثخ مؽ

كىي تحتل السختبة األكلى في الكياسات  .,474تخيميؾف دكالر أمخيكي في عاـ  4تديج عؽ 
الجكلية لمذفافية الحكؾمية كالحخيات السجنية كنؾعية الحياة كالحخية االقترادية كالتعميؼ. إنيا 

، كىي نتاج ىجخة كاسعة الشظاؽ مؽ  كاحجة مؽ أكثخ دكؿ العالؼ تشؾًعا عخقًيا كمتعجدة الثقافات
العجيج مؽ البمجاف األخخى. كاف لعالقة كشجا الظؾيمة كالسعقجة بالؾاليات الستحجة تأثيخ كبيخ عمى 

كرأت        (World Economic Outlook Database,4744)اقترادىا كثقافتيا.
ق الؾحيج لتظؾيخ اقتراد الحكؾمة  الفيجرالية أف تخكيد االستثسار في مجاؿ السعخفة ىؾ الظخي

 4774معخفي قؾي ، كقج نجح ىحا الترؾر بجرجة كبيخة، حيث نجحت الحكؾمة الكشجية عاـ 
بميؾف دكالر في تظؾيخ البحث العمسي، كمعغسيا في التعميؼ العالي،  ,4في استثسار حؾالي 

 ات تشافديةكبخاصة في السجاالت التشسؾية االقترادية السدتيجفة، حيث تستمػ دكلة كشجا ميد 
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في كتيخ مؽ السجاالت فيسا يتعمق بتكشؾلؾجيا السعمؾمات كاالتراالت، حيث أصبحت كشجا في 
قسة الجكؿ في معجؿ اإلنفاؽ عمي البحث كالتظؾيخ، كتأتي في السختبة الثانية بيؽ دكؿ مشغسة 

 (Dutour.Paul,47475420) .                التعمؾف كالتشسية االقترادية بعج الدؾيج.
كتشفق كشجا مبالغ كبيخة عمي تشسية السيارات كتحقيق االفزل في التعميؼ الجامعي         

انفق عمي التعميؼ الجامعي كحجه أكثخ مؽ  4744كدكره في التشسية األقترادية، ففي عاـ 
% مؽ 4,بميؾف دكالر، كنتيجة لمتخكيد الذجيج عمي التعميؼ الجامعي أصبح أكثخ مؽ  27

ؾف شيادات جامعية، كىؾ أعمي معجؿ في دكؿ مشغسة التعاكف كالتشسية الكشجييؽ يحسم
% مؽ الكشجييؽ شيادات ميشية.  44% فقط، كسا يحسل 24االقترادية الحي يرل 

(Munro.Daniel,4742) 
مميار دكالر كشجي عمى البحث كالتظؾيخ ,.22 ، أنفقت كشجا حؾالي 4742كفي عاـ   

السحمي بدبب زيادة اإلنفاؽ عمي البحث كالتظؾيخ مؽ قبل السؤسدات التجارية كقظاع التعميؼ 
العالي  كيتؼ تسؾيل البحث كالتظؾيخ مؽ قبل ستة قظاعات في كشجا كىي : السذاريع التجارية  

، كالحكؾمة الفيجرالية  كالحكؾمة كالسؤسدات الخاصة غيخ الخبحية، كقظاع التعميؼ العالي 
 ,Canada, Government of Canada)اإلقميسية، كمؤسدات البحث اإلقميسية

Statistics,4742) 
كليكل البحث كالتظؾيخ في كشجا لو خرائرو الخاصة. عمى السدتؾى االتحادي ، كزارة      

ع ذلػ ، فإف الؾزارات الرشاعة مدؤكلة عؽ التؾجيو كالدياسة في مجاؿ البحث كالتظؾيخ. كم
كاإلدارات األخخى ليا كعيفة خاصة بيا في مجاؿ البحث كالتظؾيخ التي تدتيجؼ مجاليا. عمى 
السدتؾى السحمي ، يتؼ إجخاء الجدء األكبخ مؽ البحث كالتظؾيخ الستعمق بالترشيع بؾاسظة 

ؾمة تعديد أقداـ األبحاث كمختبخات الذخكات الخاصة. كاف دكر السختبخات السسمؾكة لمحك
البحث كالتظؾيخ في تكشؾلؾجيا الترشيع ىامذًيا. عمى كجو الخرؾص، تعسل قجرات البحث 
كالتظؾيخ التي تسمكيا كتذغميا الحكؾمة بذكل رئيدي في أنذظة البحؾث غيخ السؾجية 

 .(Mengsteab Tesfayohannes,4770,p.462)تجاريًا.
ي الجامعي كالسؤسدات اإلنتاجية الرجارة كلقج احتمت قزية التعاكف بيؽ البحث العمس       

في كشجا، كسا تشبت الحكؾمة الكشجية مؽ خالؿ مشغؾمة األبحاث الكشجية استخاتيجية تدؾيق 
البحؾث الجامعية، كمؽ أىؼ معالؼ ىحا الفكخ عيؾر الجامعات البحثية برؾرة كثيفة في كشجا ، 
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ألبحاث العمسية بكفاءة كفاعمية، حيث يؾجج نحؾ عذخيؽ جامعة بحثية، ىجفيا تدؾيق نتائج ا
كتعغيؼ مجاالت التعاكف بيؽ الجامعة كسؾلج كمبجع كناشخ لمسعخفة الججيجة، كمؤسدات 

 اإلنتاج كدكرىا كسظبق لشتائج األبحاث العمسية إلنجاز الخظط البحثية السدتيجفة.
(Wikipedia,4742) . 

بقزية التعاكف كالذخاكة بيؽ  -كجكلة صشاعية متقجمة –كاىتست دكلة كشجا     
الجامعات كسؤسدات لمبحث العمسي كبيؾت لمخبخة العمسية الستسيدة كالسؤسدات االنتاجية 
كسخاكد لتظبيق نتائج البحؾث العمسية، كذلػ مشح أكاخخ الثسانيشات إلقتشاع الحكؾمة كالرشاعة 

 فة كتؾعيفيا في اقتراد قائؼ عمي السعخفة.                       كالجامعات بأىسية السعخ 
 : خربة دولة سيغافورة فينا يتعلل بالظرانة البخجية:الجالح الكشه

 :  املباردات الشيغافورية لتوثيل العالقة بني اجلامعة ودلتنع األعنالأواًل

 إىل اقتصاد املعرفة يف سيغافورة االىتكال - أ
مؽ الييئات الحكؾمية في سشغافؾرة، مثل كزارة التعميؼ، ككزارة التجارة تعسل العجيج       

كالرشاعة، ككزارة القؾى العاممة عؽ كثب مع السؤسدات العامة كالخاصة لتحديؽ قابمية 
تؾعيف طالبشا كمعيذتيؼ، كتؾفيخ مجسؾعة مؽ القؾى العاممة السؤىمة لمشسؾ االقترادي، كتعج 

أحج الجؾانب السيسة لزساف التؾافق الجيج بيؽ العخض كالظمب الخكابط الرشاعية بالجامعة 
عمى القؾى العاممة، كأف الخخيجيؽ لجييؼ السيارات التي تحتاجيا الرشاعة كتداىؼ حكؾمة 
سشغافؾرة أيًزا في ترسيؼ كتشفيح التعاكف بيؽ الجامعات كالرشاعة، ىحا جيج متعجد الؾكاالت 

الجامعة كالرشاعة. باإلضافة إلى كزارة التعميؼ ، تعسل  يؽلخمق بيئة مؾاتية لتعديد العالقات ب
كزارة التجارة كالرشاعة عؽ كثب مع الرشاعة لفيؼ احتياجاتيؼ كاىتساماتيؼ ؛ بيشسا يمعب 
كزارة القؾي العاممة أيًزا دكًرا داعًسا في الدعي لتظؾيخ القؾى العاممة السشتجة كأماكؽ العسل 

التذاكر الؾثيق مع بعزيا البعض لؾضع خظط مؽ شأنيا التقجمية، تعسل ىحه الؾزارات ب
                              ((kam Ming Lim,474254-2)تحديؽ نؾعية ككسية التعاكف.

قخرت سشغافؾرة كضع خظة لإلصالح  26 -,442كبعج الخكؾد خالؿ الفتخة           
االقترادي نحؾ اقتراد قائؼ عمي السعخفة كقجرات قؾية لمبحث كالتظؾيخ. كتؼ تاسيذ السجمذ 

ككاف مدؤكاًل عؽ تحقيق ميسة تظؾيخ قجرات  4444الؾطشي لمعمـؾ كالتكشؾلؾجيا في عاـ 
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ف القظاعات ذات الرمة باحتياجات سشغافؾرة االقترادية البحث كالتظؾيخ التشافدية في مختم
  (Latifa Khalid Al Amri,4740504)       كمحاكلة جحب السؾاىب لمبحث كالتظؾيخ.

، أطمق عمي السجمذ الؾطشي لمعمـؾ كالتكشؾلؾجيا ككالة العمؾـ 4774كفي عاـ           
كتسكشت الجامعات الدشغافؾرية مؽ بشاء بشية تحتية تقجمية، مؽ خالؿ  ،كالتكشؾلؾجيا كالبحؾث

مؤسدات كمخاكد البحؾث الؾطشية في العمـؾ كاليشجسة الفيديائية كالبيؾلؾجية. عالكة عمى ذلػ  
السؤسدة الؾطشية لمبحؾث، كمجمذ البحؾث كاالبتكار  الحكؾمة الدشغافؾرية أنذئت فإف

األساس لالبتكار في السدتقبل كتشسية السذاريع في  لؾضع  4776كالسذاريع  في عاـ 
كقجمت  كتقجيؼ السذؾرة الستخاتيجيات كسياسات البحث كالتظؾيخ في سشغافؾرة سشغافؾرة،

٪ مؽ 47الحكؾمة في سشغافؾرة اقتخاًحا بذأف اإللغاء الزخيبي لمدساح لمذخكات بتخريص 
مى ىحا التأجيل الزخيبي إذا تسكشت أرباحيا كاحتياطيات لمبحث كالتظؾيخ  كيسكؽ أف تحرل ع

مؽ االستثسار في البحث كالتظؾيخ لسجة ثالث سشؾات كىؾ ما يسثل حافًدا كبيًخا لمذخكات 
     (Latifa Khalid Al Amri,4740504)         لالنخخاط في أنذظة البحث كالتظؾيخ.

يا مجمذ البحؾث التي كضع 4747 لعاـخظة البحث كاالبتكار كالسذاريع تيجؼ ك         
مميارات دكالر  4إلى تعديد أسذ البحث كالتظؾيخ مؽ خالؿ ميدانية تبمغ كاالبتكار كالسذاريع 

مميار دكالر سشغافؾري( ، كقج تؼ تعديد ىحا االلتداـ في مجاؿ البحث  ,,.42أمخيكي )
لجعؼ رؤية حكؾمة سشغافؾرة طؾيمة األجل الستسثمة في أف يكؾف  ,474كالتظؾيخ بخظة 

 44.2لخسذ سشؾات أخخى بكيسة  قتراًدا مكثًفا في مجاؿ األبحاث كاالبتكار كريادة األعساؿ ا
مميار دكالر أمخيكي(. تؼ تقجيؼ سمدمة مؽ خظط الجعؼ مؽ قبل  46.4مميار دكالر أمخيكي )

العجيج مؽ الؾكاالت لتعديد قجرات االبتكار كتظؾيخ الذخكات السحمية تتخاكح خظط الجعؼ مؽ 
ة السالية مباشخة إلى الذخكات السحمية أك بذكل غيخ مباشخ مؽ خالؿ حاضشات، إلى السداعج

تتظمب جسيع السبادرات بؾضؾح أف تكؾف  ،السبادرات التي تعدز التعاكف كتشسية السؾاىب
كلكؽ مؽ   4740تؼ إيقاؼ بعض السخظظات في عاـ  ،الذخكات السدتيجفة مؤسدات محمية

الججيجة في الدشؾات الخسذ السقبمة  كالتي  4747خظة  السحتسل إعادة ترسيسيا بسؾجب
األكلؾية لالحتياجات الؾطشية بذكل انتقائي  كمداعجة  ستدتسخ في دعؼ بعض السشاطق ذات
 (Jue Wang,47425244-244)الذخكات السحمية في البحث كالتظؾيخ.
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إنذاء السختبخات  مبادرة ، 4742السؤسدة الؾطشية لألبحاث في مارس  كأطمقت     
سشغافؾرة  كشخكات جحب الذخكات األجشبية بيجؼ ،جامعات سشغافؾرةالخئيدية لمرشاعات في 

تعديد ك  ،لرمة بالرشاعةافي مجاؿ البحؾث ذات  الجامعات السدتقمة ذاتية الحكؼلمتعاكف مع 
كالباحثيؽ التعاكنية بيؽ الجامعات كالرشاعات، كتسكيؽ أعزاء ىيئة التجريذ  الذخاكات

كطالب الجكتؾراه كالساجدتيخ مؽ العسل جشبا إلى جشب مع الذخكات في البخامج ذات الرمة 
ىحا سيجعؼ التخجسة الفعالة ألعساؿ السختبخات لمدؾؽ كيزسؽ أف تحقق ك  السباشخة بالرشاعة

الجامعات تأثيًخا مؽ خالؿ تظؾيخ حمؾؿ متظؾرة لمسذاكل التي تؾاجو الرشاعة. تؼ إنذاء 
،  4742مميؾف دكالر في يؾليؾ  ,0بكيسة بدشغافؾرة  جامعة نانيانغ التكشؾلؾجيةفي  بخ مخت

 Kam Ming)   .4742في نؾفسبخ  في جامعة سشغافؾرة الؾطشيةثؼ تبعو مختبخ 
Lim,474252) 

ييجؼ ك   ،صشجكؽ مكتب نقل التكشؾلؾجياكسا أطمقت الحكؾمة الدشغافؾرية مبادرة        
صشجكؽ مكتب نقل التكشؾلؾجيا لمجامعات التابع لؾزارة التخبية كالتعميؼ إلى تعديد ثقافة االبتكار 

في  مكتب نقل التكشؾلؾجيامع ىحا الرشجكؽ  يتؼ تكميف   ،الجامعات السدتقمةكالسذاريع في 
بتدييل السذاركة االستخاتيجية مع الرشاعة ، كتعديد التفاعل الؾثيق مع  السدتقمةالجامعات 

تيجؼ مشحة سشغافؾرة لمرشاعة  ، التي تقجميا كزارة التعميؼ ، ، ك الكميات كمخاكد البحؾث
كمجمذ التشسية االقترادية ، كالؾكاالت الحكؾمية األخخى ، إلى تظؾيخ مجسؾعة قؾية مؽ 

خ القظاعات االستخاتيجية السيسة لمتشسية االقترادية كاالجتساعية في الدشغافؾرييؽ لتخسي
يعج ، كسا سشغافؾرة. ىحا يذكل شخاكة خاصة بيؽ حكؾمة سشغافؾرة كالذخكات في سشغافؾرة

بخنامج الجراسات العميا الرشاعية  مبادرة مؽ بشػ التشسية األكركبي لتظؾيخ مجسؾعة مؽ 
ميارات البحث كالتظؾيخ األساسية  ةمجسؾعتشسية  ا مع القؾى العاممة في الجراسات العمي
لمتجريب  بخنامج الجراسات العميا الرشاعيةيخزع متجربؾ ، ك كالزخكرية لألدكار في الرشاعة

مع الذخكات  مجمذ التشسية االقتراديةفي بيئة بحث كتظؾيخ لمذخكات مؽ خالؿ شخاكة 
 (PAN, Gary; TAN, Ga Hup; and TAN, Yvonn,4740) كالجامعات السحمية.

 كالجامعات كالجيات الفاعمة في الرشاعة الدشغافؾرية الحكؾمةكما سبق يتزح أف       
مؽ خالؿ التعاكف الؾثيق بيؽ األكساط األكاديسية  التشديقلتدخيخ أكجو  تعسل بفعالية

ائج ىحا يخجـ أىجاؼ زيادة تؾليج السعخفة كالسيارات السعسؾؿ بيا ، كتحديؽ نتك  ، كالرشاعة

https://www.researchgate.net/profile/Kam_Lim
https://www.researchgate.net/profile/Kam_Lim
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 الجراسات العميا في التؾعيف ، كزيادة اإلنتاجية في القؾى العاممة ، كدعؼ الشسؾ االقترادي
أطمقت سشغافؾرة أيًزا حخكة كطشية تجعى "السيارات السدتقبمية" ،    في سشغافؾرة، كلحلػ 

كإدارة التعاكف  الدؾؽ كالتي تؤكج عمى أىسية بعض السيارات مثل التعخض الحكيقي لمعسل في 
مع شخكاء الرشاعة ، لسداعجة مؾاطشييا عمى االستجابة بفعالية الحتياجات القؾى العاممة 
الستغيخة. ىحا لو آثار قؾية عمى مؤسدات التعميؼ العالي. تحتاج الجامعات إلى دمج تجخبة 

كات مع الذخ  قخبالرشاعة مع التعمؼ في الفرؾؿ الجراسية ، كاألىؼ مؽ ذلػ ، العسل عؽ 
 كتكييف مشاىجيا مع االحتياجات الستظؾرة بدخعة ليحه الرشاعة.

 الروابط بني اجلامعة واألعنال - ب

في سشغافؾرة، تعاكنت الجامعات بذكل مكثف مع الرشاعة مشح أف بجأت الحكؾمة خظة        
. ككاف ىحا بسثابة مخظط لمسشح ييجؼ إلى تحفيد البحث 4424البحث كالتظؾيخ في عاـ 

بجأت عسمية نقل التكشؾلؾجيا كاممة في ك  بيؽ الجامعات كالرشاعة،في شكل تعاكف  كالتظؾيخ
جامعة سشغافؾرة  في، عشجما تؼ تذكيل مكتب عالقات الرشاعة كالتكشؾلؾجيا   4444عاـ 

الؾطشية لمتعامل مع التعاكف في مجاؿ البحؾث ، كإدارة السمكية الفكخية كنقل التكشؾلؾجيا داخل 
إيجاع أكثخ  مكتب عالقات الرشاعة كالتكشؾلؾجيا سيلحتى اآلف ،  ،الؾطشيةجامعة سشغافؾرة 

اتفاقية تخخيص لتؾليج إيخادات  22إبخاـ ك  ،مشيا 466تؼ مشح ك بخاءة اختخاع ،  077مؽ 
 ,2.2مميؾف دكالر أمخيكي كحقؾؽ ممكية بجاًل مؽ حقؾؽ االمتياز التي بمغت  4.22بكيسة 

اتفاقية تعاكف بحثي مع أطخاؼ  426، تؼ تؾقيع  4774مميؾف دكالر أمخيكي. في عاـ 
٪ مؽ  ,4مميؾف دكالر أمخيكي ، أك حؾالي  ,.24خارجية تبمغ قيستيا اإلجسالية لمسذخكع 

 ,Risaburo Nezu) .سشغافؾرة الؾطشية ميدانية البحؾث الدشؾية لجامعة
et.al,477,544)  

، تظؾرت  الدشغافؾرية في الجامعاتباإلضافة إلى التسؾيل العاـ لألنذظة البحثية       
 ،حؾافد حكؾمية ال تعج كال تحرى تيجؼ إلى إقامة تعاكف مع الرشاعة مشح أكائل الثسانيشات

اليـؾ تتؾفخ مخظظات لتغظية األنذظة عبخ دكرة العسل بأكسميا ، بجًءا مؽ البحث كحتى 
ة ، كتظؾيخ األعساؿ ، حساية السمكية الفكخية ، كدعؼ التدؾيق التجاري ، كالذخكات الشاشئ

لسجاالت  كاالستثسار كالحؾافد الزخيبية ، كتظؾيخ السذاريع. يعؾد تاريخ الجعؼ الحكؾمي
عشجما تؼ تقجيؼ خظة لمبحث   4424إلى عاـ  الجامعات كالرشاعة في سشغافؾرة التعاكف بيؽ
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لجة تؼ تؾسيع البخنامج اآلف بذكل كبيخ مؽ خالؿ خظط ججيجة كمعدزة لسعا   كالتظؾيخ
مختمف القظاعات كمدتؾيات االحتياجات. تعتبخ بخامج تظؾيخ التكشؾلؾجيا كالبحث كالتظؾيخ 

يعج كل   التشسية االقترادية،الخاصة بيحه الرشاعة مؽ السدؤكليات التي يتحسميا مجمذ 
السرجراف الخئيدياف مجمذ التشسية االقترادية  كككالة العمؾـ كالتكشؾلؾجيا كالبحث مؽ 

مشح البحث كالتظؾيخ لمذخكات مؽ خالؿ  مجمذ التشسية االقتراديةيؾفخ  ،لحكؾميلمتسؾيل ا
بذكل خاص عمى دعؼ  مجمذ التشسية االقتراديةيخكد  ،مجسؾعة متشؾعة مؽ خظط السشح

يقجـ ىحا  ،الذخكات الشاشئة. فإنو يجيخ بخنامًجا خاًصا يدسى مخظط بجء تظؾيخ السذاريع
 477السخظط صشاديق مظابقة لألسيؼ لمذخكات الشاشئة السبكخة. حتى اآلف ، حرمت حؾالي 

بشجاح. تستمػ جامعة سشغافؾرة الؾطشية  صشجكؽ دعؼ لمسذخكع  السخظطشخكة عمى تسؾيل 
 (Risaburo Nezu, et.al,477,540).مكساًل كلكشو متؾاضع لسداعجة الذخكات الشاشئة

 ة وتفعيل الروابط بني اجلامعات ودلتنع األعنال يف سيغافورةأليات الظران -ج

 دللص البخوخ األنادميية  -1

يقؾـ مجمذ البحؾث األكاديسية برياغة كتشفيح كمخاجعة سياسات البحث كالقؾى العاممة       
كالتسؾيل في إطار خظة السجمذ القؾمي لمبحؾث كاالبتكار كالسذاريع لمجامعات كالفشؾف 

دتعخض مجمذ البحؾث األكاديسي التقجـ كاألداء لسخاكد يكسا  ،التظبيكية كمعيج التعميؼ التقشي
البحثية كيجيخ صشاديق البحؾث، بسا في ذلػ صشجكؽ البحؾث األكاديسية التابع لؾزارة  التسيد

كسا أنو يرؾغ الدياسات الستعمقة بالعمـؾ االجتساعية كأبحاث العمؾـ  ،التعميؼ كمجسع األبحاث
 كييتؼاإلندانية  كيذكل أمانات مجمذ البحؾث األكاديسية كمجمذ أبحاث العمـؾ االجتساعية، 

لبحؾث األكاديسية بتؾجيو سياسات كاستخاتيجيات البحث األكاديسي في الجامعات. مجمذ ا
لجعؼ البحث األكاديسي في  4442أنذأت الحكؾمة صشجكؽ البحؾث األكاديسية  في عاـ ك 

 األىجاؼ األربعة التالية:ىحا الرشجكؽ جامعات سشغافؾرة. يجب أف يحقق البحث السجعؾـ مؽ 
 األساس لالبتكارات كاالكتذافات السدتقبمية خمق معخفة ججيجة ستذكل • 
تعديد سسعة الجامعات ، كجعميا أكثخ جاذبية لمباحثيؽ كاألكاديسييؽ كالظالب ، كإضافة إلى • 

 جاذبية سشغافؾرة العامة كسخكد لمسؾاىب 
تحديؽ الجؾدة الذاممة لمتعميؼ لمظالب مؽ خالؿ تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ عمى  -

 ث األفكار كاالكتذافات في مجاالتيؼ السذاركة في أحج
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تؾفيخ تجريب عالي الجؾدة عمى القؾى العاممة مؽ أجل رعاية السؾاىب السحمية لتمبية • 
 احتياجات األكساط األكاديسية كاالقتراد

www.moe.gov.sg/media/press/4776/pr47767042.htm 
مميؾف دكالر سشغافؾري.  46 حؾالي 4446-4442 فيانت ميدانية الرشجكؽ كك      

مميؾف دكالر سشغافؾري  447، استقخ الرشجكؽ عشج  ,477كمشح ذلػ الحيؽ كحتى عاـ 
مميار دكالر  ,4.7، زادت الحكؾمة صشجكؽ الشقج إلى  ,477سشؾًيا. في أغدظذ 

مميؾف دكالر  4,7خررت كزارة التعميؼ مبمغ ك سشغافؾري لمدشؾات الخسذ السقبمة ، 
ذاء مخاكد التسيد البحثي في الجامعات. جاء التسؾيل السذتخؾ لمسخاكد البحثية سشغافؾري إلن

مميؾف دكالر سشغافؾري أخخى ، أي  77,اإلقميسية مؽ السؤسدة الؾطشية لمبحؾث التي قجمت 
استسخت الخظة الخسدية األخيخة في التداـ ، ك مميؾف دكالر سشغافؾري  0,7ما مجسؾعو 

اظ عمى القجرات األساسية كاألبحاث التي يقؾدىا الباحثؾف. الحكؾمة باالستثسار في الحف
في السائة لجعؼ  ,4كزادت الخظة مؽ صشجكؽ البحؾث األكاديسية التابع لؾزارة التعميؼ بشدبة 

 التجريب بعج التخخج كلتسؾيل السشح التي يقؾدىا الباحثؾف. 
www.moe.gov.sg/media/parliamentary-replies/4772/74/research-

in-universities.php 
 دللص البخوخ واالبتهار واملظاريع -2

أنذأت حكؾمة سشغافؾرة مجمذ البحؾث كاالبتكار كالسذاريع، بخئاسة  4776في عاـ       
رئيذ كزراء سشغافؾرة، لتقجيؼ السذؾرة لسجمذ الؾزراء في سشغافؾرة بذأف سياسات البحث 

مجمذ البحؾث يجعؾ  ،كاالبتكار  بيجؼ تحؾيل سشغافؾرة إلى مجتسع قائؼ عمى السعخفة
لى البحث كاالبتكار كالسذاريع مؽ خالؿ مبادرات خمق السعخفة لجفع إ كاالبتكار كالسذاريع

كيذخؼ عمى استخاتيجية سشغافؾرة  ،مجاالت ججيجة مؽ الشسؾ االقترادي السجفؾع باالبتكار
طؾيمة األجل لتحؾيل اقترادىا إلى اقتراد قائؼ عمى السعخفة مع قجرات بحثية كتكشؾلؾجية 

 تكار كالسذاريع مؽ قبل السؤسدة الؾطشية لألبحاثيتؼ دعؼ مجمذ البحؾث كاالب ،قؾية
، يتؼ تشفيح ىحه البخامج مؽ قبل الباحثيؽ كالسبجعيؽ مؽ معاىج البحؾث العامة  بدشغافؾرة

 الخظطالسدؤكؿ عؽ صياغة  كىحا السجمذ ىؾ، كالخاصة ، بالتعاكف مع مجتسع األعساؿ
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البحثية، كدعؼ الشسؾ االقترادي  سشؾات لتشسية قجرات سشغافؾرة ,لسجة  كالدياسات البحثية
 ىي:كمؽ أىؼ ميامو  كمؾاجية التحجيات الؾطشية السدتقبمية.

سشغافؾرة بذأف الدياسات كاالستخاتيجيات الؾطشية لمبحث  كزراء تقجيؼ السذؾرة إلى مجمذ• 
كاالبتكار لجفع تحؾيل سشغافؾرة إلى اقتراد قائؼ عمى السعخفة ، مع قجرات قؾية في مجاؿ 

 كالتظؾيخ  البحث
قيادة الحسمة الؾطشية لتعديد البحث كاالبتكار كالسذاريع ، مؽ خالؿ تذجيع السبادرات • 

 الججيجة في إنذاء السعخفة في العمـؾ كالتكشؾلؾجيا ، كتحفيد مجاالت ججيجة لمشسؾ االقترادي.
 (Sarah Cheah, Yuen-Ping Ho, and Philip Lim,4746504) 

 للبخوخملؤسشة الوطيية ا -3    

ىي إدارة تابعة لسكتب رئيذ ك  ،4776تأسدت السؤسدة الؾطشية لمبحؾث في يشايخ      
لتؾفيخ الجعؼ لسجمذ البحؾث  ،البحؾث كاالبتكار كالسذاريع كىؾ سكختارية لسجمذالؾزراء 

كالحي بجكره يقجـ السذؾرة إلى مجمذ الؾزراء ، كاالبتكار كالسذاريع )بخئاسة رئيذ الؾزراء(
: تشديق البحؾث مؽ كتيجؼ ىحه السؤسدة إلي ،األبحاث كاالبتكار الؾطشي الفعاؿحؾؿ 

ككضع سياسات كخظط لتشفيح ججكؿ األعساؿ الؾطشي لمبحث كالتظؾيخ  مختمف الؾكاالت
دياسات ضع ال، ك استخاتيجيات االبتكار كالسذاريعك كتخريص التسؾيل لتشفيح البحؾث الؾطشية 

اقتراد قائؼ عمى السعخفة، كميسة السؤسدة ىي تحقيق التأثيخ لتحؾيل اقتراد سشغافؾرة إلى 
الشقاط  االقترادي مؽ خالؿ مبادرات التسؾيل التي تعدز قجرات البحث كالعمـؾ ، كمؽ أىؼ

 ىي: السؤسدةخكد عمييا تالخئيدية التي 
تظؾيخ القجرات السدتقبمية مؽ خالؿ العجيج مؽ السبادرات التي مؽ شأنيا أف تداعج عمى  -

تأسيذ عمؾـ قؾية كمؾاىب مقخىا في سشغافؾرة. بعض ىحه السبادرات ىي بخنامج البحث 
كبخنامج الحـخ الجامعي لمتسيد البحثي كالسذاريع  ،التشافدي لسخاكد التسيد البحثي

 التكشؾلؾجية.
عمى البحؾث ذات األىسية ك  ،تظؾيخ السبادرات التي تخكد عمى الشسؾ في السدتقبل -

 كالرشاعية.االقترادية 
ترسيؼ بخنامج يحجد تحجيات االبتكار الؾطشي كاحتياجات التسؾيل كتظؾيخ حمؾؿ ليحه  -

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

http://www.nrf.gov.sg/nrf/default.aspx
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سشغافؾرة مدؤكلة عؽ السؤسدة الؾطشية لمبحؾث، باعتبارىا ككالة حكؾمية في ك      
كاالبتكار كريادة األعساؿ، كبعض السبادرات لديادة القجرة البحثية لمبالد  تعديد القجرة البحثية

االستخاتيجي الججيجة لدشغافؾرة لمحفاظ عمى  التفؾؽ كالتخكيد أيًزا عمى مجاالت  ،كقجراتيا
كاتاحت العجيج  ،البحثية الجؾدة التشافدية كتعتبخ قشاة مشاسبة لجحب كرعاية كتثبيت السؾاىب

مؽ الفخص الؾعيفية في مجاؿ البحث كالتظؾيخ لسديج مؽ الظالب لسؾاصمة التقجـ في التعميؼ 
العالي، كيعتبخ الحـخ الجامعي لمتسيد البحثي كالسذاريع التكشؾلؾجية  كاحجة مؽ الحؾافد التي 

كد لالبتكار بيؽ عجد مؽ تقجميا السؤسدة الؾطشية كاليجؼ الخئيدي ليحا  الحـخ ىؾ إنذاء مخ 
مخاكد البحؾث ذات السدتؾى العالسي، كالجامعات الؾطشية في سشغافؾرة ، كمختبخات الفشؾف 
التظبيكية كمعيج البحؾث، ككانت السبادرات األخخى التي اتخحتيا حكؾمة سشغافؾرة ىي 

يع اإلعفاء الزخيبي لسجة عذخ سشؾات كضخيبة الذخكات السشخفزة ألي شخكة تشفح مذار 
بحث كتظؾيخ معغسيا في مجاؿ األكلؾية إضافة إلى ذلػ، تقجـ حكؾمة سشغافؾرة أيًزا مشحة 

مالييؽ دكالر سشغافؾري  2بحثية لبخنامج زمالة السؤسدة الؾطشية لمبحؾث بسبمغ يرل إلى 
 عمى مجار خسذ سشؾات.

(Revathi Nagaretham, Mohamed Irwan Shah Mohd, and Abdul 

Rahman Ahmad Dahlan, 11012050-0511) 

كسا مؽ الحؾافد التي تقجميا السؤسدة الؾطشية لمبحؾث مخظط حزانة التكشؾلؾجيا الحي     
بخنامج الحاضشة التكشؾلؾجية في إسخائيل.  غخار نسؾذج عمىكىؾ  4774تؼ إطالقو في عاـ 

إلى تذجيع حاضشات التكشؾلؾجيا السحمية كاألجشبية عمى االستثسار في الذخكات  كييجؼ
خعاية الذخكات بمخظط حزانة التكشؾلؾجيا السبتجئة ذات التقشية العالية في سشغافؾرة، يدسح 

 السبتجئة في مخحمة مبكخة كيجب أف تفي الحاضشات السحجدة بعجد مؽ الستظمبات:
 القجرة كالكفاءة  لتقجيؼ التؾجيو الفعاؿ لمذخكات السحتزشة.أف يكؾف مجيخ حاضشة لجيو  -
 تؾفيخ مداحة مادية مشاسبة إليؾاء السحتزشيؽ. -
لجييؼ آليات إلعظاء السحتزشيؽ الجعؼ الالـز ، مثل التؾجيو ، كالؾصؾؿ إلى العسالء ،  -

 كالسداعجة في تأميؽ التسؾيل اإلضافي
ل الخاصة بيؼ. إذالؼ يتؼ تؾفيخ مرخكفات التذغيل إعيار القجرة عمى تغظية نفقات التذغي -

 ) (Poh-Kam Wong& Annette Singh,4744542   بؾاسظة السخظط.
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مبادرة في إطار بخنامج اإلطار الؾطشي لالبتكار  حاضشات التكشؾلؾجيا كتعتيخ مخظط      
مميؾف دكالر كالحي أعمشو رئيذ الؾزراء في مارس  267كالسذاريع الحي تبمغ تكمفتو 

السؤسدة . بسؾجب ىحا السخظط الحي يذبو الشسؾذج اإلسخائيمي الشاجح ، ستؾفخ 4772
ئة تؼ تحجيجىا بؾاسظة ٪ مؽ االستثسارات في كل شخكة ناش,2ما يرل إلى  الؾطشية لمبحؾث

سُيظمب مؽ ك  ،دكالر سشغافؾري لكل شخكة775777,  مجراء الحاضشات السختاريؽ بحج أقرى
، كىشاؾ سبعة حاضشات ٪ عمى األقل مؽ الخصيج في البجاية,4مجيخ الحاضشة استثسار 

فؾرة، لمتكشؾلؾجيا تؾفخ اإلرشاد كالذبكات مؽ أجل تعدز نسؾ التقشية العالية الستظؾرة في سشغا
كيؾجج سبعة مجراء حاضشات التكشؾلؾجيا السختاريؽ مؽ قبل السؤسدة الؾطشية لمبحؾث لجييؼ 
السيارة كالقجرة عمي تقجيؼ تؾجييات إدارية مشتغسة، كإرشادات كإقامة الذبكات لمذخكات 
الشاشئة عالية التقشية، كيدعى بخنامج الحزانة التكشؾلؾجية التابع لمسؤسدة الؾطشية لمبحؾث 

لى بشاء مجسؾعة مؽ الذخكات الشاشئة، مع فخص أكبخ لمشجاح في تحؾيل األفكار السبتكخة إ
 (Njagi Dorothy Wambet,4746544) إلى شخكات تجارية.

كتجيخ السؤسدة الؾطشية بخنامج البحؾث التشافدية لجعؼ األبحاث الستظؾرة عالية          
سشغافؾرة )التي تتمقى تسؾياًل مذتخًكا مؽ كزارة التأثيخ  كمخظط مخاكد التسيد البحثي لجامعات 

التعميؼ( كزمالة السؤسدة الؾطشية لألبحاث الدشغافؾرية التي تؾفخ فخصة لمباحثيؽ الذباب 
الخائعيؽ مؽ جسيع أنحاء العالؼ لمكياـ بسجسؾعة مؽ األبحاث في سشغافؾرة، كتحرل الدمالة 

 يار مؾضؾع البحث كالتشغيؼ .عمى مشحة بحثية مجتيا خسذ سشؾات ، مع حخية اخت
www.nrf.gov.sg/nrf/uploadedFiles/4pp٪47factsheet٪47NRF٪472Ma

y4744.pdf 
كيتدؼ اإلطار الؾطشي لالبتكار كالسذاريع  التابع  لمسؤسدة الؾطشية لألبحاث بإىتساـ             

جامعات خاص بالتفاعالت بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ ، كييجؼ ىحا إلى تذجيع ال
كالفشؾف التظبيكية عمى متابعة ريادة األعساؿ األكاديسية كتحؾيل نتائج أبحاثيؼ إلى مشتجات 
تجارية. كسا أنو يداعج ركاد األعساؿ عمى إنذاء شخكات قائسة عمى التكشؾلؾجيا. كتذجيع 
الذخكات الرغيخة عمى التفاعل مع الجامعات ، مؽ خالؿ صشجكؽ لالبتكار الجامعي ، كخظط 

 انة التكشؾلؾجيا كمشح البحث كالتظؾيخ في مجاؿ الفشؾف التظبيكية.حز
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www.nrf.gov.sg/nrf/uploadedFiles/4pp٪47factsheet٪47NFRIE٪472
May4744_v4.pdf 

 مرانز التنيز البخجية -4

مخاكد التسيد  بدشغافؾرة السخظظات التي تجيخىا السؤسدة الؾطشية لمبحؾث كمؽ     
حيث أنذأت السؤسدة الؾطشية لألبحاث ككزارة التعميؼ مخاكد التسيد البحثية في عاـ  البجثية
لتحفيد التسيد البحثي في الجامعات السحمية، كشيج ىحا البخنامج إنذاء خسدة مخاكد  4770

ُتجخي مخاكد التسيد  ،بحثية داخل جامعة سشغافؾرة الؾطشية  كجامعة نانيانغ التكشؾلؾجية
عالسًيا بكيادة الباحثيؽ يتساشى مع السرالح االستخاتيجية طؾيمة األجل البحثية بحًثا 

 ييجؼ بخنامج السخاكد التسيد البحثية إلى:ك  ،لدشغافؾرة
 جحب كاستبقاء كدعؼ محققيؽ أكاديسييؽ عمى مدتؾى عالسي  -
 تعديد تعميؼ الجراسات العميا في الجامعات كتجريب القؾى العاممة البحثية الجيجة  -
 خمق معخفة ججيجة في مجاالت محجدة مؽ التخكيد عمى كل مخكد -

بؾاسظة جامعة محمية. تتستع باستقاللية كبيخة في متابعة  مخكديتؼ استزافة كل           
يؾفخ التؾجيو   مؽ قبل مجمذ اإلدارة الحي بتؾجيوميستيا كأىجافيا البحثية الخاصة، 

مؽ قبل عالؼ متسيد كسجيخ ، الحي يشرح مؽ قبل  كل مخكديخأس ك االستخاتيجي كاإلشخاؼ. 
محقًقا رئيدًيا ، يقؾد كل  ,4إلى  ,4عمى  مخكديحتؾي كل ك  السجمذ االستذاري العمسي.

مخاجعة  ، كيتؼمشيؼ فخيًقا بحثًيا مؽ زمالء ما بعج الجكتؾراه كطالب البحث كالسؾعفيؽ الجاعسيؽ
 . كمؽ أىؼ ىحه السخاكد:جكلية كل ثالث سشؾاتمؽ قبل لجشة السخاجعة ال السخاكد البحثيةتقجـ 

جامعة نانيانغ كمقخه في  4772بجأ عسمياتو في ديدسبخ  :مخصج األرض في سشغافؾرة -
مؽ خالؿ البحؾث األساسية حؾؿ الدالزؿ كاالنفجارات البخكانية كمؾجات  التكشؾلؾجية،

ىحا عى يدسيا ، التدؾنامي كتغيخ مدتؾيات سظح البحخ كتغيخ السشاخ في جشؾب شخؽ آ
 إلى إلياـ كتسكيؽ مجتسعات أكثخ أماًنا كاستجامة في السشظقة.  السخصج

التجخيبية أشعة الميدر لسعالجة كقياس  مخكد تقشيات الكؼتدتخجـ معامل : مخكد تقشيات الكؼ -
كاحتؾاء أنغسة الكؼ التي تحتؾي عمى ذرات ، تؼ إنذاء مخكد تكشؾلؾجيات الكؼ كأكؿ مخكد 

، كيجسع عمساء الفيدياء  4770لسؾارد البذخية في سشغافؾرة في ديدسبخ بحث عؽ ا
كعمساء الكسبيؾتخ الستكذاؼ الظبيعة الكسية لمؾاقع كإمكانيات ججيجة في معالجة  الكسية
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عمى فيؼ كمخاقبة تفاعالت الحرات مخكد تقشيات الكؼ تخكد األبحاث في  ،السعمؾمات
يسكؽ استغالؿ ىحه التفاعالت لمؾصؾؿ إلى طخؽ ججيجة لمحداب كاالتراؿ. ك  ،كالفؾتؾنات

، مع مؾعفيؽ كطالب يديج عجدىؼ  جامعة سشغافؾرة الؾطشيةتتؼ استزافة السخكد مؽ قبل 
دكلة. يخأس السخكد البخكفيدؾر أرتؾر إيكيخت ، كىؾ أيًزا  ,2مؽ أكثخ مؽ  477عؽ 

 عة أكدفؾرد.أستاذ فيدياء الكؼ بسعيج الخياضيات بجام
في جامعة سشغافؾرة  معيج عمـؾ الدخطافمعيج عمؾـ الدخطاف في سشغافؾرة تيجؼ مبادرة  -

، إلى تحفيد األبحاث ذات السدتؾى العالسي  4772الؾطشية ، كالتي تؼ إطالقيا في أكتؾبخ 
  في عمؾـ الدخطاف مؽ خالؿ االعتساد عمى القجرات األكاديسية الدائجة كالكفاءات البحثية

كاستقظاب أفزل السؾاىب األكاديسية العالسية في مجاؿ أبحاث الدخطاف، كتعديد التعاكف 
يتبع السعيج مشيًجا متعجد ، العمسي الجكلي الستسيد، كتقجيؼ التجريب الجيج لخعاية الباحثيؽ

األكجو كمشدًقا ألبحاث الدخطاف يستج مؽ الجراسات السيكانيكية األساسية كصؾاًل إلى 
. إنو يخبط بيؽ السؾارد الفخيجة في سشغافؾرة لتظؾيخ مشاىج ججيجة لفيؼ ،لتجخيبيةالعالجات ا

البخكفيدؾر دانييل تيشؽ مؽ مخكد بيث  ىحا السعيج يقؾد ك  ،كعالج ىحا السخض السعقج
 إسخائيل لمذساس الظبي ، كمية ىارفارد الظبية.

كبجأ ،  غافؾرة الؾطشيةبؾاسظة جامعة سش تؼ استزافة  ،معيج عمؼ األحياء السيكانيكية -
ييجؼ إلى تظؾيخ نسؾذج ججيج لجراسة الشغؼ كاألمخاض ، ك  4774أبخيل  4عسمياتو في 

أحج أىجافو ىؾ إنذاء معيار ك  ،الحية مؽ خالؿ التخكيد عمى ميكانيكا الخمية كاألندجة
دكات التجخيبية لجراسة األدكلي مذتخؾ لتحجيج الشساذج الحدابية الججيجة ، كالكؾاشف ك 

البخكفيدؾر مايكل شيتد ، ككيمياـ آر كيشاف  السعيجيخأس ، ك أمخاض الخاليا كاألندجة
 االبؽ أستاذ مؽ جامعة كؾلؾمبيا.

، كىؾ مذخكع  4744في أبخيل  وتؼ إطالق : مخكد سشغافؾرة ليشجسة عمـؾ الحياة البيئية -
، كيتؼ استزافتو في  جامعة سشغافؾرة الؾطشيةك جامعة نانيانغ التكشؾلؾجية مذتخؾ بيؽ 

ييجؼ إلى اتباع نيج متعجد التخررات الكتذاؼ كمخاقبة جامعة نانيانغ التكشؾلؾجية، ك 
كتؾجيو سمؾؾ مجتسعات األغذية الحيؾية لمتظبيقات البيئية كاليشجسية كالرحية العامة 

الظبية السدتجامة. يتؼ تسكيؽ ذلػ مؽ خالؿ نقاط قؾتيا في تحميل األحياء  كالتظبيقات
السجيخية السعقجة ، باستخجاـ البيؾلؾجيا الحاسؾبية الستقجمة كالسخافق الستظؾرة في 
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القائج  ىحا السخكديخأس ك  ،تدمدل الجيشـؾ ، كالترؾيخ الحيؾي كعسميات السفاعل الحيؾي 
 العمسي السذيؾر عالسيًا ، البخكفيدؾر ستافاف كيميبيخج مؽ جامعة نيؾ ساكث كيمد.

https://www.nrf.gov.sg/programmes/research-centres-of-excellence 

 ونالة للعلوو والتهيولوديا والبخحال -5  

أطمق عمي السجمذ الؾطشي لمعمؾـ كالتكشؾلؾجيا ككالة العمؾـ  ، 4774كفي عاـ    
تسؾياًل لمبحؾث لجعؼ البحؾث خارج نظاؽ الجامعة في الؾكالة تسشح كالتكشؾلؾجيا كالبحث، ك 

الجامعات كالسدتذفيات كمخاكد البحؾث كمع شخكاء محمييؽ كدكلييؽ آخخيؽ. ىحا باإلضافة 
ج العمؾـ الظبية الحيؾية كالعمؾـ الفيديائية كاليشجسية إلى األبحاث التي تجخييا مؽ خالؿ معاى

، باإلضافة إلى ستة اتحادات كمخاكد تقع في مجيشتي بيؾبؾليذ  42التابعة ليا كعجدىا 
الؾكالة لمعمـؾ كالتكشؾلؾجيا كالبحث ، كانت  4774 أسيا  بشاًء عمى ترشيفات  كفؾجيشيؾبؾليذ

تاًجا في مشظقة آسيا كالسحيط اليادئ مؽ حيث ىي الؾكالة الدابعة األكثخ إن بدشغافؾرة
األكراؽ السشذؾرة في السجالت التي تحسل العالمة التجارية ، كالتي احتمت مختبة متقجمة عؽ 

مجسؾعة متشؾعة مؽ  الؾكالة لمعمـؾ كالتكشؾلؾجيا كالبحث، كتقجـ الجامعة الؾطشية األستخالية
الجؾائد التي مؽ بيؽ أمؾر أخخى تسكؽ الدشغافؾرييؽ مؽ متابعة دراسات العمـؾ الجامعية 
كالجكتؾراه في أفزل الجامعات في أي مكاف في العالؼ ، كتسؾيل خخيجي الجكتؾراه الذباب 

في أي  الكتداب خبخة ما بعج الجكتؾراه في أفزل السختبخات )بسا في ذلػ مختبخات الذخكات(
 مكاف في العالؼ كالتي تسكؽ الظالب األجانب مؽ العسل في سشغافؾرة.

                                                                (www.a-star.edu.sg) 

بشذاط عمى تعديد التفاعالت بيؽ البحث كالرشاعة لتدخيع تخجسة الؾكالة تعسل ك       
نتائج البحؾث إلى فؾائج ممسؾسة لالقتراد. مؽ تقجيؼ السذؾرة الفشية كالتسؾيل لعمسائيا لحساية 
كتدؾيق حقؾؽ السمكية الفكخية الخاصة بيؼ ، كإعارة العمساء الباحثيؽ إلى الذخكات كمذاركة 

بذكل كاضح عمى بشاء رأس الساؿ الرشاعي  الؾكالةخكد كتة ، العجيج مؽ السخافق الستاح
لعبت دكًرا بارًزا بذكل خاص في تظؾيخ الذخاكات كالخكابط بيؽ البحؾث  ، كلحالدشغافؾرة

األساسية كالتظبيكية كبيؽ ككاالت القظاع العاـ كمعاىج البحؾث كالجامعات كالسجتسع 
 .اإلكميشيكي كالرشاعة

www.a-star.edu.sg/Industry/Overview/tabid/010/Default.aspx 

  

https://www.nrf.gov.sg/programmes/research-centres-of-excellence
https://www.nrf.gov.sg/programmes/research-centres-of-excellence
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 دللص التينية االقتصادية -6 

كسا أنذأت سشغافؾرة مجمذ التشسية االقترادية الحي يعج السحخؾ الخئيدي لمبحث       
 كالتظؾيخ  كييجؼ إلى جحب االستثسارات كإقامة صشاعات تعدز التشسية االقترادية في

كيدعى مجمذ التشسية  ،عالسي لمعجيج مؽ الجكافع االقتراديةسشغافؾرة كتعدز مكانتيا كسخكد 
االقترادية إلى تدييل كدعؼ كل مؽ السدتثسخيؽ السحمييؽ كاألجانب في قظاعي الرشاعة 

يجيخ مجمذ اإلدارة عجًدا مؽ مخظظات كالخجمات لتظؾيخ كتؾسيع فخص العسل الججيجة، ك 
االستثسار في البحث كالتظؾيخ مؽ  الحؾافد لمذخكات، بسا في ذلػ السخظظات التي تذجع

تظؾيخ القجرات البحثية ك  ،خالؿ تؾفيخ التسؾيل السذتخؾ لجعؼ إنذاء مخاكد البحث كالتظؾيخ
؛ كالتسؾيل السذتخؾ لجعؼ تظؾيخ القؾى العاممة في الؾطشية لالبتكار الجاخمية في اإلستخاتيجية

  Roland)          السيشية. كالكفاءةتظبيق التكشؾلؾجيات الججيجة  كالبحؾث الرشاعية 
Attila Csizmazia,11012320) 

 كمؽ أىؼ كعائف مجمذ التشسية االقترادية بدشغافؾرة:
 تحفيد التؾسع في الشسؾ كتشسية اقتراد سشغافؾرة -
 صياغة سياسات كخظط تذجيع االستثسار كالحؾافد كاالستخاتيجيات التخكيجية -
تعديد تدييل كالسداعجة في تظؾيخ الرشاعات كالخجمات السدانجة التي تؾفخ مكؾنات أجداء  -

 ميسة كالخجمات ذات الرمة بقظاع الترشيع كالخجمات
تذجيع الرشاعات األجشبية كالسحمية عمى االرتقاء بسياراتيؼ كتقشياتيؼ مؽ خالؿ االستثسار  -

 جريب كتظؾيخ السشتجات.في أتستة التكشؾلؾجيا ، كأنذظة البحث كالت
دعؼ تظؾيخ رجاؿ األعساؿ السحمييؽ كالذخكات الرغيخة كالستؾسظة كمداعجة الذخكات  -

 السحمية عمى تؾسيع كتظؾيخ عسمياتيا
 تؾفيخ أك دعؼ التجريب عمى السيارات السكتدبة لتظؾيخ اقتراد سشغافؾرة -
جكلية في سشغافؾرة كاالضظالع تحجيج السؤسدات الخئيدية كتذجيعيؼ عمى إنذاء مقخاتيؼ ال -

 بسجسؾعة كاسعة مؽ أنذظة الخجمات كاألعساؿ الجكلية.
(Government of Singapore,47445,) 
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 حديكة العلوو -7

في الدياؽ الؾطشي لمشيؾض بالبحث كاالبتكار ، تؼ إنذاء مشتده العمـؾ في سشغافؾرة       
عالقات تعاكف مع  كإنذاءكسكاف يسكؽ أف يتقارب فيو البحث كالتظؾيخ  4427عاـ 

السؤسدات كالذخكات عمى حج سؾاء ، كيسكؽ لمباحثيؽ العسل في أي كقت كااللتقاء كتبادؿ 
الدشغافؾرية بأىسية أكؿ مؤشخ إيجابي عمى اعتخاؼ الحكؾمة  ـكتعتبخ حجيقة العمؾ  ،األفكار

شارؾ كل مؽ مجمذ التشسية ك  ،بدياستيا االقترادية بالجامعات ربط أنذظة البحث كالتظؾيخ
االقترادية  كشخكة جؾركنج تاكف كؾربؾريذؽ، ككالىسا مؽ السؤسدات االقترادية الؾطشية 

يات  مذاركة مباشخة في عسمية تخظيط كإنذاء التي تقؾد التشسية االقترادية مشح الدتيش
 حجيقة العمؾـ بدشغافؾرة. 

  (Su-Ann Mae Phillips and Henry Wai-chung Yeung,11122104) 

 الجامعات الخيادية في سشغافؾرة -2
كاحجة مؽ السخاكد التجارية الخئيدية في  تعتبخ جسيؾرية سشغافؾرة دكلة مجيشة حجيثة ،      

العالؼ كرابع أكبخ مخكد مالي. يعتسج االقتراد العالسي كالستشؾع لدشغافؾرة اعتساًدا كبيًخا عمى 
في السائة مؽ إجسالي الشاتج  27التجارة   ال سيسا الرشاعات التحؾيمية ، التي شكمت حؾالي 

لعقجيؽ الساضييؽ ، طبقت حكؾمة سشغافؾرة ، كعمى مجار ا4742السحمي لدشغافؾرة في عاـ 
العجيج مؽ تجابيخ اإلصالح لسؾاجية اعتسادىا السفخط عمى االستثسارات األجشبية السباشخة 
كالذخكات متعجدة الجشديات مؽ حيث التظؾيخ التكشؾلؾجي، كليحا الدبب ، أعظت حكؾمة 

الذخكات الشاشئة في مجاالت سشغافؾرة اآلف أكلؾية لتظؾيخ ريادة األعساؿ السحمية ، كخاصة 
التكشؾلؾجيا الستقجمة كغيخت اإلصالحات مؽ الشغاـ الجامعي ، كشاركتو في تذجيع االبتكار 

 كريادة األعساؿ مؽ خالؿ تذجيع السديج مؽ التعاكف بيؽ الجامعة كمجتسع األعساؿ.
(Rosa Lombardi,et.a,1101202.) 

رائجة في التجريذ كالبحث كتيجؼ إلى أف  فالجامعة الؾطشية في سشغافؾرة ىي شخكة     
تربح جامعة ريادة األعساؿ. تؼ إنذاء مجسؾعة عمى مدتؾى الجامعة ، تدسى مذخكع 

، لتحقيق ىحا اليجؼ السحجد مؽ خالؿ تذجيع تعميؼ ريادة  الجامعة الؾطشية بدشغافؾرة
ؽ كطالب الجراسات كىحا السذخكع يقجـ بخنامجيؽ ، لمظالب الجامعيي األعساؿ لمذباب كالكبار

 العميا ، كيؾفخ فخص التجريب في الجامعات كالذخكات كالذخكات في الخارج.
(Rosa Lombardi,et.a,1101202.) 

 

https://0c10bv3xw-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Rosa%20Lombardi
https://0c10bv3xw-1104-y-https-www-emerald-com.mplbci.ekb.eg/insight/search?q=Rosa%20Lombardi
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كأنذأت جامعة سشغافؾرة لإلدارة ككاالت تخكج لشقل التكشؾلؾجيا كتذجع تعميؼ كثقافة        
، كأطمقت بخنامج الساجدتيخ في  4744ريادة األعساؿ داخل الحـخ الجامعي، في عاـ 

االبتكار، كىؾ بخنامج ججيج لذيادة الجراسات العميا لخخيجي الذباب السختاريؽ كالسيشييؽ 
الخاصة. عالكة عمى ذلػ ، تعسل جامعة سشغافؾرة لإلدارة باالشتخاؾ مع العامميؽ في الذخكات 

عجد كبيخ مؽ الذخكات الرغيخة كالستؾسظة لتعديد إدارة السذاريع كتقجيؼ االستذارات الستعمقة 
بالسؤسدات. نفحت جامعة نانيانغ التكشؾلؾجية عجًدا مؽ التختيبات التعاكنية في التجريذ 

، أدخمت  4774ؽ مختمفيؽ داخل سشغافؾرة كخارجيا. مشح عاـ كالبحث مع شخكاء صشاعيي
بخنامًجا لمخيادة الفشية كاالبتكار   أي دمج مفيؾميؽ ، السعخفة السكثفة لمتكشؾلؾجيا الفائقة 

  (Charles Hampden-Turner,1112222  )كريادة األعساؿ كاالبتكار. 
طشية ، التعمؼ التجخيبي السبتكخ في الدشؾات األخيخة ، قجمت جامعة سشغافؾرة الؾ ك       

لخيادة األعساؿ مؽ خالؿ بخامج التجريب الجاخمية الخاصة بيا حيث يكسل الظالب فتخة تجريب 
مع شخكات ناشئة ذات تقشية عالية أثشاء حزؾرىؼ بخامج ريادة األعساؿ في الجامعات الذخيكة 

ب في جامعة سشغافؾرة طال 277بيؽ أكثخ مؽ  4742بالخارج. بحثت دراسة أجخيت في عاـ 
الؾطشية، العالقة بيؽ بخامج تعميؼ ريادة األعساؿ كالدمؾؾ الخيادي لمظالب ، كجج أف تعميؼ 
ريادة األعساؿ يذجع سمؾؾ ريادة األعساؿ لجى الظالب ، كبذكل أعسق ، أف التعمؼ التجخيبي 

 لفرل.كاف لو تأثيخ أعمى بكثيخ عمى سمؾكيات الخيادة مؽ البخامج القائسة عمى ا
(Cecile Nieuwenhuizen,et.al,11052421) 

، تؼ تذكيل معيج نانيانغ التكشؾلؾجي في مقخ جامعة سشغافؾرة  4424في عاـ       
، انجمجت معيج نانيانغ التكشؾلؾجي مع السعيج  4444الؾطشية لتثكيف السيشجسيؽ، في عاـ 

التكشؾلؾجية،  كقامت الجامعة بإنذاء مخكد ريادة  الؾطشي لمتعميؼ إلنذاء جامعة نانيانغ
. كسخكد مدتقل لمتسيد في الجامعة ، يقجـ بخامج البكالؾريؾس في ريادة 4774األعساؿ عاـ 

في التكشؾلؾجيا كاالبتكار لظالب الجراسات العميا  األعساؿ  ماجدتيخ العمؾـ في بخنامج الخيادة 
 دة األعساؿ لمسجيخيؽ التشفيحييؽ.  بجكاـ كامل أك جدئي. كبخنامج تظؾيخ ريا

(Cecile Nieuwenhuizen,et.al,11052422) 

كلتحقيق أىجاؼ جامعة سشغافؾرة في  تشغيؼ السذاريع كريادة األعساؿ ، تؼ تأسيذ لجشة    
باعتبارىا الحراع الخئيدي لألنذظة الستعمقة بتشغيؼ السذاريع. كتتسثل  الجامعة لمسذاريع

جعؼ لخعاية األفكار التجارية كاحتزاف السؤسدات الؾاعجة، كبسؾجب ىحه ميستيا في تؾفيخ ال
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المجشة ، يتؾلى مكتب االتراؿ الرشاعي مدؤكلية ربط الجامعة بالرشاعة مؽ أجل التعاكف 
السحتسل كالتعاكف في البحث كتسؾيل أنذظة تشغيؼ السذاريع التي يقؾدىا أعزاء ىيئة 

المجشة أيًزا أداء الكميات في الخارج  عشجما يتعمق  التجريذ كالظالب في الجامعة، كتخاقب
األمخ بتجريب الظالب عمى ريادة األعساؿ كتؾفيخ الخبخة العسمية في مخاكد ريادة األعساؿ 
السؾجؾدة في بكيؽ كشانغياي كستؾكيؾلؼ كسيمكؾف فالي كنيؾيؾرؾ. يعج مخكد ريادة العساؿ 

كتعتبخ أنذظة البحث كالتعميؼ التي تخكد عمى  في الجامعة أحج أقداـ لجشة الجامعة لمسذارع،
 (Charisse N. Reyes,11052033) اتجاىات ريادة األعساؿ ىي محؾر اىتساـ السخكد.

كسا ىؾ الحاؿ في البمجاف األخخى ، طؾرت جامعات سشغافؾرة كمسا سبق يتزح أف         
فإف ، متشؾعة مؽ اآللياتمجسؾعة كاسعة مؽ الخكابط مع قظاع األعساؿ باستخجاـ مجسؾعة 

السداىسة الكبخى لمجامعات تشبع مؽ تعميؼ الظالب الحيؽ يشتقمؾف بعج ذلػ إلى مشاصب في 
قظاعات أخخى  يأخحكف معيؼ السعخفة كالسيارات كالقجرات التي طؾرىا تعميسيؼ. كمع ذلػ ، 

تقجيؼ بتقـؾ  ، اؿباإلضافة إلى تعميؼ خخيجييا كقادة أعس جامعة سشغافؾرة الؾطشيةتؤكج جامعة 
دعؼ مبادرات كشبكات ك بخامج تعميسية تجخيبية في ريادة األعساؿ في سشغافؾرة كالعالؼ ، 

الستعمقة بتعمؼ ريادة األعساؿ. كسا ىؾ الحاؿ مع الجامعات ك  الجامعةالظالب كالخخيجيؽ مؽ 
ؽ خالؿ عمى تدييل تدؾيق أبحاثيا ، حيثسا كاف ذلػ مشاسًبا ، م الجامعةتعسل ك األخخى ، 

خجمة مكتب اتراؿ تجيخه الرشاعة بذكل احتخافي ؛ كيعسل عمى رعاية إنذاء حمؾؿ عخضية 
مؽ خالؿ حاضشة تجار بذكل احتخافي كتسؾيل أكلي كنغاـ تؾجيو ككحلػ مؽ  مجامعةناجحة لػ

 في قظاع األعساؿ كالسؤسدات. الجامعةخالؿ االستفادة مؽ شبكة خخيجي 
البحؾث الجامعية  أىسية الجامعة في السجتسع حيث أف كؾمةالح باإلضافة إلى إدراؾ     

كيسكؽ أف تداعج في إنذاء ممكية فكخية ججيجة يسكؽ أف تداعج في دعؼ كتشسية الرشاعة، 
األعساؿ مؽ االستفادة مؽ خبخات الجامعة  مجتسع الجامعة أيًزا خجمات استذارية تسكؽ تقجـ

أف يقجـ مجتسع األعساؿ الجعؼ كالتسؾيل الكافي ، كيسكؽ السعخفة السؾجؾدة داخل الجامعة مؽك 
لحا يجب أف تكؾف ىشاؾ عالقة مثسخة كمتكافئة بيؽ .لتظؾيخ الخجمات التعميسية لمجامعات

الجامعات كبيؾت خبخة كمعخفة كمجتسع األعساؿ كجية تظبيكية ليحه السعخفة كاألفكار البحثية، 
 في دكلة سشغافؾرة.كىحا ما تشذجة الدياسة الؾطشية لمبحث كاالبتكار 
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 : الشيام اجملتنعي الشيغافوريثاىيا

تقع جسيؾرية سشغافؾرة في جشؾب شخؽ آسيا، كىي سمدمة جدر بيؽ ماليديا مؽ      
كيمؾ    044.4الذساؿ كانجكنيديا مؽ الجشؾب، كعاصستيا مجيشة سشغافؾرة، كتبمغ مداحتيا

ندسة، كيسكؽ تقديسيا جغخافيا إلي ثالث مشاطق رئيدية  ,202426متخ مخبع كعجد سكانيا 
ىي مشظقة التالؿ السخكدية كالسشظقة الغخبية كالذخقية كالسشظقة الداحمية، كتتسيد بالسشاخ 
االستؾائي لقخبيا مؽ خط االستؾاء، مع ىظؾؿ أمظار غديخة، كالمغات الخسسية السانجاريؽ 

رمت ىحه السجيشة عمى استقالليا عؽ بخيظانيا في عاـ كالساالكية كالتأميمية كاالنجميدية ، كح
. كمع ذلػ ، أدى مختمف العؾامل ، بسا 4462كدمجت في االتحاد الساليدي في عاـ  44,4

في ذلػ االختالفات في األيجيؾلؾجية الدياسية كالدياسة العخقية ، إلى اندحابيا مؽ االتحاد 
ي عسمية التحجيث كالترشيع التي تقؾدىا . مشح ذلػ الحيؽ  شخعت سشغافؾرة ف,446في عاـ 

الجكلة ، كتعتبخىا الخيار الحي ال مفخ مشو  لبقاء ىحه الجكلة الفقيخة الخالية مؽ السؾارد 
الظبيعية، كاعتسجت في ذلػ عمي مؾقعيا االستخاتيجي كسيشاء بحخي، ككفاءة القؾي العاممة 

              (Heejin Han,474056)            بيا.  
، كانت جديخة استؾائية فقيخة كصغيخة  ,446عشجما أصبحت سشغافؾرة مدتقمة في عاـ   

كيمؾمتخ مخبع( مع القميل مؽ السؾارد الظبيعية، كالسياه العحبة الرغيخة ، كالشسؾ  077)حؾالي 
الدكاني الدخيع ، كاإلسكاف الستجني، كالرخاع الستكخر بيؽ الجساعات العخقية كالجيشية التي 

سكانيا  في ذلػ الؾقت لؼ يكؽ ىشاؾ تعميؼ إجباري كفقط عجد قميل مؽ خخيجي شكمت 
السجارس الثانؾية كالكميات كالعساؿ السيخة. تعج سشغافؾرة اليـؾ مخكًدا عالسًيا المًعا لمتجارة 
كالتسؾيل كالشقل كيعج تحؾليا مؽ "العالؼ الثالث إلى األكؿ" في جيل كاحج مؽ قرص الشجاح 

                                                      (OECD,47445467)ا الكبخى في آسي
 

لجكلة سشغافؾرة إلي اىتساميا بالتعميؼ برفة عامة كالتعميؼ  كتخجع قرة الشجاح الكبخي   
العالي كالجامعي برفة خاصة، حيث تعج دكلة سشغافؾرة أحج الجكؿ الخائجة في تقجيؼ تعميؼ 
عالي ذات جؾدة يجرب الظالب عمي الكياـ باألعساؿ االبتكارية كاإلبجاعية كالجخؾؿ إلي عالؼ 

إلي مذخكعات ريادية تمبي احتياجات السجتسع، كذلػ مؽ  ريادة األعساؿ، كتسكشيؼ مؽ التؾصل
 (Mok,Ka.Ho,474,542)            خالؿ الذخاكة مع الرشاعة كالتقجـ التكشؾلؾجي.
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حيث ييجؼ نغاـ التعميؼ في سشغافؾرة إلى إبخاز األفزل في كل طفل مؽ خالؿ تسكيؽ   
كتظؾيخ شغفيؼ بالتعمؼ مجى الحياة. الظالب مؽ اكتذاؼ مؾاىبيؼ كتحقيق إمكاناتيؼ الكاممة 

ندعى إلى رعاية الظفل بأكسمو ، كمداعجتو عمى تظؾيخ مجسؾعة أساسية دائسة مؽ الكفاءات 
كالكيؼ كالذخريات، لزساف امتالكيؼ لمقجرات كالترخفات الالزمة لمشسؾ في القخف الحادي 

 (Ministry of Education,474,,iv)كالعذخيؽ. 
الدشغافؾرية إلي بشاء نغاـ تعميؼ فعاؿ يتساشي مع االقتراد السبشي  ؾمةلحا تدعي الحك     

عمي السعخفة كتكؾيؽ أجياؿ مؽ القؾي العاممة السؤىمة لاللتحاؽ بدؾؽ العسل، كتكؾيؽ مؾاطؽ 
 نذط قادر عمي العسل بعقمية السبتكخ كالستسيد.

ؾيل اقترادىا بعيجًا عؽ مع عيؾر اقتراد قائؼ عمى السعخفة، قامت سشغافؾرة بتح           
االقتراد القائؼ عمى الترشيع ذي السيارات العالية إلى االقتراد القائؼ عمى الخجمات 
كالسشتجات عالية الكيسة، إلعجاد مؾاطشييا لمتشقل في ىحا الشسؾذج االقترادي الججيج ، طؾرت 

السعخفة لمظالب ، سشغافؾرة فمدفة تعميسية ججيجة ، "مجارس التفكيخ "، بجاًل مؽ مجخد نقل 
ستظؾر "مجارس التفكيخ" ميارات التفكيخ اإلبجاعي كالشقجي كالعاطفة لمتعمؼ مجى الحياة ، 
لتحقيق ىحه األىجاؼ زادت سشغافؾرة التشؾع في نغاميا السجرسي، كتؼ تخفيض السشاىج 

خؾ الجراسية لتؾفيخ مداحة لسديج مؽ األنذظة القائسة عمى االستفدار، كتؼ إنذاء كقت مذت
لمسعمسيؽ لمتعاكف في تخظيط الجركس كأنذظة التعمؼ الشذظة لمظالب. عالكة عمى ذلػ ، 
ساىؼ االستثسار الكبيخ في تكشؾلؾجيا السعمؾمات كاالتراالت في تدييل أساليب التعمؼ 
الججيجة. كمشح سمظات السجارس قجر أكبخ مؽ االستقالؿ الحاتي كالسذاركة الجساعية مسا 

أف تكؾف مبتكخة في بخامجيا كتجريديا. كل ىحه الجيؾد سيمت تظؾيخ  ساعج السجارس عمى
 Suzanne ) ثقافة التحديؽ السدتسخ ، كبيئة مجرسية مفتؾحة كتعاكنية.

choo,et.al,47405240) 
كمؽ مؤشخات الشجاح في التحؾؿ إلي اقتراد السعخفة في سشغافؾرة تحكيقيا التختيب       

في مجسل مؤشخات التشافدية الجكلية  4742فدية الجكلية لعاـ الثاني عالسيا في تقخيخ التشا
 .  6.,2كحققت الؾاليات الستحجة التختيب األكؿ بسعجؿ نقاط     ,.22بسعجؿ نقاط 

(Klaus Schwab,4742,viii)  
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كتختمف حالة سشغافؾرة عؽ أي دكلة آسيؾية أخخى بحمؾؿ التدعيشيات، كانت البالد       
قج كصمت بالفعل إلى مدتؾى عاٍؿ مؽ التشسية الرشاعية، ككانت الخغبة في االنتقاؿ القتراد 
يحخكو االبتكار كاضحة في كقت مبكخ أكثخ مؽ البمجاف السجاكرة ليا، فإف جامعة سشغافؾرة 

نانيانغ التكشؾلؾجية لجييا تقميج قؾي في التعاكف مع الرشاعة، كتؼ تظؾيخ الؾطشية، كجامعة 
ثقافة التفاعل مع الرشاعة مؽ خالؿ مجسؾعة مؽ األنذظة بسا في ذلػ التجريب الجاخمي 
كالتعاكف البحثي كتخخيص التكشؾلؾجيا كمذاركة الرشاعة في المجاف االستذارية لإلدارات 

فؾرة ، تعاكنت الجامعات بذكل مكثف مع الرشاعة مشح أف األكاديسية لمجامعات، في سشغا
، ككاف ىحا بسثابة مخظط لمسشح ييجؼ 4424بجأت الحكؾمة خظة لمبحث كالتظؾيخ في عاـ 

إلى تحفيد البحث كالتظؾيخ في شكل تعاكف بيؽ الجامعات كالرشاعة. بجأت عسمية نقل 
القات الرشاعة كالتكشؾلؾجيا مؽ ، عشجما تؼ تذكيل مكتب ع4444التكشؾلؾجيا كاممة في عاـ 

جامعة سشغافؾرة الؾطشية  لمتعامل مع التعاكف في مجاؿ البحؾث، كإدارة السمكية الفكخية كنقل 
التكشؾلؾجيا داخل جامعة سشغافؾرة الؾطشية ، سيل مكتب عالقات الرشاعة كالتكشؾلؾجيا إيجاع 

اتفاقية تخخيص لتؾليج إيخادات  22مشيا، تؼ إبخاـ  466بخاءة اختخاع تؼ مشح  077أكثخ مؽ 
   (Kamil Idris,477056 )مميؾف دكالر أمخيكي. 4.22بكيسة 

كتسثل البحؾث كاالبتكار كالسذاريع حجخ الداكية في االستخاتيجية الؾطشية لدشغافؾرة          
لتظؾيخ اقتراد كمجتسع قائؼ عمى السعخفة، نست االستثسارات العامة في مجاؿ البحؾث 

الساضية. بسؾجب الخظة الخسدية األخيخة لألبحاث  ,4ر عمى مجى الدشؾات الػ كاالبتكا
مميار دكالر خالؿ  46، التدمت حكؾمة سشغافؾرة بسبمغ  ,474كاالبتكار كالسذاريع  لعاـ 

إلنذاء سشغافؾرة كسخكد عالسي لمبحث كالتظؾيخ، ستؾاصل  ,474إلى  4744الفتخة مؽ 
مميار دكالر لخظة الخسدية  44كار كالسذاريع ، كستدتثسخ الحكؾمة التداميا بالبحث كاالبت

 . 4747إلى  4746خالؿ الفتخة مؽ  4747لألبحاث كاالبتكار كالسذاريع 
      (National Research Foundation,474654)                                 

آسيا ، حيث تحؾلت مؽ كمؽ ثؼ تعج سشغافؾرة كاحجة مؽ قرص الشجاح الكبخى في           
دكلة نامية إلى اقتراد صشاعي حجيث في جيل كاحج. خالؿ العقج الساضي ، كعل نغاـ التعميؼ 

 في سشغافؾرة ثابًتا أك بالقخب مؽ قسة معغؼ أنغسة ترشيف التعميؼ العالسية الكبخى.
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 املكارىة لدوليت: الدراسة التخليلية التفشريية الكشه الرابع

اإلطار العاـ لمجراسة كاإلطار الشغخي، كطخح خبختي كشجا كسشغافؾرة في بعج عخض      
الذخاكة البحثية لتمبية متظمبات اقتراد السعخفة، تأتي الجراسة التحميمية التفديخية لياتيؽ 

 .الخبختيؽ
 التودُ حنو تلبية متطلبات اقتصاد املعرفة  -1

ج بتؾفيخ السشاخ التعميسي الجيج لتمبية تتذابو كل مؽ كشجا كسشغافؾرة في االىتساـ الذجي       
كتحقيق متظمبات بشاء اقتراد معخفي كفء يحقق التشسية االقترادية لمجكلة، كيختمفاف في 
بجاية إدراؾ أىسية اقتراد السعخفة كدكره في تحقيق الشيزة كالخقي لمسجتسع، كيعؾد ىحا 

سعمؾماتي، فقج نتج عؽ تخاكؼ التذابو كيسكؽ تفديخه في ضؾء الثؾرة السعخفية كاالنفجار ال
السعخفة كتشؾعيا تغيخات جحرية في بشية االقتراد العالسي كمتظمبات سؾؽ العسل العالسي، 
ككحلػ أكجج االنفجار السعخفي تؾجيًا عالسيًا نحؾ بشاء اقتراد معخفي عالسي، كرغبة كثيخ مؽ 

جكؿ المتالؾ العخفي ، كاشتجت السشافدة بيؽ كافة الالجكؿ أف تكؾف جدءا مؽ ىحا التؾجو
بإعتبارىا السؾرد األكثخ أىسية في عرخ العؾلسة الثقافية، ككانت كشجا كسشغافؾرة مؽ بيؽ ىحه 

 الجكؿ.
كيسكؽ تفديخ االختالؼ بيشيسا في بجاية إدراؾ أىسية اقتراد السعخفة كدكره في تحقيق       

لكل مشيسا فكشجا مؽ بيؽ  الشيزة االقترادية في ضؾء األيجيؾلؾجية االقترادية كالدياسية
الجكؿ الرشاعية الكبخي التي تجرؾ أىسية اقتراد السعخفة في بشاء الجكلة الحجيثة، كاحتكارىا 
لمرشاعات الستقجمة ، االمخ الحي جعميا تدبق سشغافؾرة بفتخة مؽ الدمؽ، كفي الؾقت الحي 

القؾي العاممة داخل  كانت سشغافؾرة ما تداؿ دكلة نامية تحاكؿ بشاء اقتراد صتاعي يدتؾعب
السجتسع، كلؼ تبجأ سشغافؾرة إدارؾ أىسية اقتراد السعخفة إال بعج أف أصبح لجييا اقتراد 

كنغؼ تعميسية متسيدة، أي أنيا أصبحت تستمػ السقؾمات التي تداعج عمي التؾجو صشاعي جيج 
 نحؾ اقتراد السعخفة. 

 تلبية متطلبات اقتصاد املعرفة دور الظرانة البخجية بني اجلامعات ودلتنع األعنال يف -2
تتذابو كل مؽ كشجا كسشغافؾرة في اعتساد كل مشيسا عمي تؾفيخ كإنذاء آليات الخبط أك   

تحقيق الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كبيؾت خبخة كمخازف السعخفة كمجتسع األعساؿ كبيؾت 
يؽ كل مؽ الجامعة تظبيق كاستثسار السعخفة، كتختمفاف في نؾعية ككسائل كآليات الخبط ب
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اىتساميسا الذجيج بالبحث العمسي كمؤسدات اإلنتاج، كيسكؽ تفديخ ىحا التذابو في ضؾء 
كاالبتكار، كأصبح لكل دكلة نغاـ جامعي متسيد كراقي لمبحث العمسي كاالبتكار، كيسكؽ تفديخه 

بظخيقة  في ضؾء مفيؾـ السيدة التشافدية العالسية، القائؼ عمي امتالؾ السعخفة كتؾعيفيا
صحيحة كمثمي، فيشاؾ صخاع بيؽ معغؼ الجكؿ لتحقيق السيدة التشافدية، كتجرؾ معغؼ ىحه 
الجكؿ أف ال تتحقق السيدة التشافدية إال مؽ خالؿ الحرؾؿ عمي السعخفة كليذ ىحا كحدب بل 
ككيفية  تظبيق ىحه السعخفة لمحرؾؿ عمي أكثخ أك أفزل السكاسب، كلحا تيتؼ كل مؽ كشجا 

كتفعيميا ، حيث ييتؼ كل مشيسا باإلنفاؽ كرفع ؾرة بأىسية تحقيق الذخاكة البحثية كسشغاف
ميدانية البحث العمسي كاالبتكار، كسا تيتؼ كل مشيسا بخيادة األعساؿ ، كأىؼ مجاالت ريادة 

 األعساؿ في الجامعات.
ية ، كتختمف كل مشيسا عؽ بعض بالتخكيد عمي بعض اآلليات لتحقيق الذخاكة البحث      

فكشجا تخكد برؾرة كبخي عمي مبادرات الكخاسي البحثية كحاضشات األعساؿ، كتخكد سشغافؾرة 
عمي مخاكد التسيد كالجامعات البحثية كيخجع ذلػ إلي مجي قتاعة كل دكلة بالظخيقة السشاسبة 
ا لالستفادة مؽ نتائج األبحاث العمسية، كاختالؼ كضع كل دكلة كالعؾامل األقترادية لكل مشيس

 كمقجار ما يتؾفخ مؽ ميدانية لجعؼ مبادرات الخبط بيؽ الجامعة كمجتسع األعساؿ.
كتتذابو كل مؽ كشجا كسشغافؾرة في تعاكف كل مؤسدات الجكلة جسيعيا مؽ كزرارات       

لالستفادة مؽ  كشخكات كمؤسدات تعميسية في تحقيق الخكابط بيؽ الجامعات كمجتسع األعساؿ
ة، كتفديخ ذلػ في ضؾء مفيـؾ التكافل االجتساعي كفيو تكسل مؤسدات نتائج األبحاث العمسي

 السجتسع بعزيؼ البعض مسا يقمل كيقمص مؽ التحجيات كالرعؾبات كاليجر االقترادي.
 ريادة األعنال  -3

كل مؽ كشجا كسشغافؾرة كجكؿ متقجمة في التخكيد عمي ريادة األعساؿ، كيسكؽ  تتذابو       
استخجاـ األساليب اإلبجاعية  بأنيا تفديخ ذلػ في ضؾء مفيـؾ ريادة األعساؿ مؽ حيث تعخؼ

. كأف أىؼ كالسبتكخة لتشسية السذخكعات كالسؤسدات التي تحقق تأثيخًا اجتساعيًا كاسع الشظاؽ
ىؾ الدعي لزساف االستجامة كجعل االقتراد يات الجكلية في ىحه األكنة، ما يذغل االستخاتيج

قائًسا عمى السعخفة؛ إذ أبجت الدياسات الجكلية اىتساًما كبيًخا بسجاالت دعؼ ريادة األعساؿ 
كفي ىحا اإلطار، تبخز أىسية ريادة األعساؿ  .بسختمف ترشيفاتيا، كإحجى أىؼ ركائد التشسية

عساؿ السدتجامة بذكل خاص؛ لكؾنيا ذات أبعاد متعجدة، لبعجييا التجاري كريادة األ بذكل عاـ
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كيقؾـ االقتراد السعخفي، عمى صشاعة السعخفة كاالبتكار  .كاالقترادي في تحقيق العائج كالخبح
كاإلبجاع كتحقيق الخيادة في األعساؿ كاإلنجازات البذخية تباًعا، فيؾ اقتراد ال يعتسج عمى 

أك مرانع كأيٍج عاممة كافخة، بل اقتراد مبشٌي عمى العقل البذخي؛ إذ يدتثسخ  ُمعِّجات أك مشاجؼ
في العقل البذخي ليذكل أفكاًرا كإبجاعات عمسية، كمؽ ثؼ تجارية تحقق الخيادة لمؾطؽ في 
شتى السجاالت، كتخمق فخص العسل لكادر بذخي محتخؼ، كتخفع مؽ السدتؾى السعيذي لعامة 

ؽ كشجا كسشغافؾرة كجكؿ صشاعية كبخي أىسيج مجاالت ريادة األعساؿ الشاس، كلقج أدركت كل م
 كسبادرة لتؾثيق العالقة بيؽ الجامعة كمجتسع األعساؿ. 

كتختمف كل مؽ كشجا كسشغافؾرة في كيفية تؾعيف ريادة األعساؿ لخجمة االقتراد     
السبشي عمي السعخفة كيفدخ ذلػ في ضؾء األيجيؾلؾجية الفكخية لكل دكلة ، فكشجا كججت 
الظخيقة السثمي لخيادة األعساؿ في إنذاء حاضشات األعساؿ البحثية كتؾسعت في إنذاء ىحه 

يادية، أما سشغافؾرة فؾججت الظخيقة السثمي لتحقيق مجاالت ريادة الشؾعية مؽ الحزانات الخ 
األعساؿ في إنذاء  جامعات ريادة األعساؿ كانتذخت ىحه الشؾعية في سشغافؾرة إيسانًا مشيا 

 عسمية مثسخة.بأىسية األعساؿ الخيادية لتخجسة نتائج األبحاث العمسية بظخيقة 
 املؤسشات احلهومية ودورٍا يف اقتصاد املعرفة وحتكيل الظرانة البخجية  -4

تتذابو كل مؽ كشجا كسشغافؾرة بإىتساـ الكيادة الدياسية بالذخاكة البحثية بيؽ الجامعات     
بعض السؤسدات في كل دكلة بتقجيؼ الجعؼ كالسدانجة  كمؤسدات اإلنتاج مؽ خالؿ حخص

ية في السجتسع، كيسكؽ تفديخ ذلػ في ضؾء مفيؾـ الفعل لمجامعة أك الذخكات االقتراد
االجتساعي ىؾ أف كل سمؾؾ يحقق ىجؼ معيؽ باستعساؿ كسيمة مذخكعة بشاء عمي قاعجة 
سمؾكية يقخىا السجتسع، فشجج في كشجا أف السؤسدة الكشجية لالبتكار ىجفيا الخئيدي دعؼ قجرة 

رتقاء بالبشية التحتية لمجامعات كالسؤسدات كشجا البحثية مؽ خالؿ تقجيؼ التسؾيل السشاسب لال 
البحثية األخخي، كفي سشغافؾرة نجج الؾكالة لمعمؾـ كالتكشؾلؾجيا كالبحث، كتسشح ىحه الؾكالة 

 .تسؾياًل مشاسبًا لمبحؾث كدعؼ البحؾث خارج نظاؽ الجامعة في الذخكات كمخاكد البحؾث
ا نغامًا جيجًا لزساف حساية السمكية كتتذابو كل مؽ كشجا كسشغافؾرة أف لجي كل مشيس     

مؽ خالؿ مكتب حقؾؽ السمكية الفكخية، كيسكؽ تفديخ ىحا مؽ خالؿ أف  تأثيخ السمكية الفكخية 
الفكخية عمى االقتراد ال يسكؽ إنكاره، فاألمؼ ترّجر عمؾميا كتقشياتيا تسامًا كسا ترّجر 

خ مؽ الجكؿ تعتسج أساسًا عمى تسيدىا مؾاردىا البذخية كالظبيعية، كالسشتجات السرّجرة مؽ كثي
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كالتظؾيخية، كالدساح لمسبجع أك مالػ بخاءة االختخاع كالعالمة  السكتدب مؽ األبحاث العمسية
كىحا بجكره يؤثخ عمي إنجاح الذخاكة .التجارية أك السؤلف باالستفادة مؽ عسمو ك استثساره
السخجؾة كىحا ما تأمل أف تحققو الجكؿ البحثية بيؽ الجامعات كمؤسدات اإلنتاج لتأتي بثسارىا 

 الستقجمة مثل كشجا كسشغافؾرة.
الكشه اخلامص: معوقات حتكيل الظرانة البخجية بني اجلامعات املصرية ودلتنع 

 األعنال.

العجيج مؽ  كمجتسع األعساؿ في مرخالبحثية بيؽ الجامعات  الذخاكةعسمية  تؾاجو        
؛ كجومؽ إمكاناتيا عمى أكسل  كاالستفادةكف تفعيميا السعؾقات كالرعؾبات التي تحؾؿ د

 ذلػ فيسا تؾضيحيختبط بالقظاع الخاص، كيسكؽ  اآلخخيختبط بالجامعات، كالبعض  بعزيا
 (  244-242،  4740) فاطسة أحسج زكي، كفاء عبج الفتاح محسؾد، يمي
أدي إلي ضعف ضعف البشية التحتية كالسعمؾماتية الالزمة لتظؾيخ البحث العمسي مسا  -

 قاعجة البيانات لجي السؤسدات البحثية السختمفة كبالتالي عجـ القجرة عمي اتخاذ القخار
تجني مدتؾي الثقة بيؽ السؤسدات االنتاجية أك الخجمية كمؤسدات البحؾث كالتظؾيخ أك  -

 الجامعات.
 إحجاـ أصحاب األعساؿ كالقظاع الخاص عؽ تجعيؼ التعميؼ كالبحث العمسي. -
حرار إنتاج الجامعات كالسخاكد البحثية عمي الشذخ العمسي لغخض التخقية مسا تؤدي إلي ان -

عدكؼ الباحثيؽ عؽ بحؿ الجيؾد لمحرؾؿ عمي تعاقجات مع الرشاعة لتظؾيخىا مؽ خالؿ 
 البحث العمسي.

القرؾر في تدؾيق الجامعات السرخية كالسخاكد البحثية كبيؾت خبخة لتؾسيع السذاركة في   -
 عات تشسؾية كتكشؾلؾجية.مذخك 

بالبحث العمسي مؽ جية نجرة كجؾد آليات لتسؾيل البحث العمسي كاالبتكار لغيخ العامميؽ  -
 الجكلة.

 نجرة كجؾد مرادر رئيدة كثابتة كمتدايجة لزخ الجعؼ الالـز لسيدانية البحث العمسي. -
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لمجساعات السرخية ، كغياب االفتقار إلي التذخيعات التي تشغؼ حخكة الدياسات البحثية  -
الخبط بيؽ البحث العمسي كأىجافو مؽ ناحية ، كأىجاؼ كتظمعات السؤسدات السجتسعية مؽ 

 ناحية أخخي.
كسا تؾاجو الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية كمجتسع األعساؿ  العجيج مؽ       

مق بالجامعة كمؽ السعؾقات كالرعؾبات التي تحؾؿ دكف تفعيل الذخاكة كخاصة فيسا يتع
 (4,6، 4740، أحسج حدؽ )ماىخأىسيا: 

 كمذكالتأكثخ مؽ الجؾانب التظبيكية  كاألكاديسيةاىتساـ الجامعات بالجؾانب التعميسية  -
  .السجتسع السحيط

بالجامعات بخبط البخامج كالتخررات التي تقجميا  االستخاتيجيةقمة اىتساـ الخظط  -
 .باحتياجات القظاع الخاص كالسجتسع السحمي

 .البحث كالتظؾيخ في الجامعات ألنذظةكالسؾارد السالية السخررة  االمكانيات ضعف  -  
افتقار الجامعات إلى كجؾد الحاضشات العمسية كمخكد التقشية كالسعامل الستظؾرة لتحؾيل  -

 لبحؾث العمسية إلى مشتجات أكلية قابمة لمتدؾيقنتائج ا
الستاحة لجى الجامعات كمخاكد البحؾث لخجمة  اإلمكانياتالكافية عؽ  السعمؾمات تؾافخ نجرة - 

  .مؤسدات السجتسع في مجاؿ البحث كالتظؾيخ
كمقخراتيا الجراسية، كعجـ اىتساميا بخصج  انعدالية الجامعات في تظؾيخ كمياتيا كبخامجيا - 

  .التغيخات كالسدتججات التي تحجث بسؤسدات القظاع الخاص
لددكاجية، اال التشديق كالتكامل بيؽ مخاكد البحث العمسي بالجامعات؛ مسا يؤدي إلى  غياب -

 .الستاحة االمكاناتمؽ  االستفادةالجيج كالؾقت كالساؿ، كضعف كإىجار 
أحسج  )ماىخالسختبظة بسجتسع األعساؿ كمشيا: ىشاؾ بعض السعؾقاتكسا أف     

 (4,0-4,6 ،4740حدؽ،
البحثية كالخجمات  السذخكعاتفي تسؾيل  السذاركة القظاع الخاص عؽ  مؤسداتعدكؼ  -

  .التي تقجميا الجامعات
كالبخامج  البذخيةفي مخخجات الجامعات مؽ السيارات  مجتسع األعساؿثقة  ضعف  -

 ا.كالجراسات العمسية، كضعف قشاعاتيا بالفائجة العسمية لي كاألبحاث
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اكتفاء بعض مؤسدات القظاع الخاص بسا لجييا مؽ خبخاء كفشييؽ لحل ما يعتخضيا  - 
 مذكالت

كالخبخات بالجامعات الؾطشية، كاتجاىيا إلى  اإلمكاناتفي  مجتسع األعساؿثقة  ضعف -
 .كالتقشيات الستظؾر االستذارات، لمحرؾؿ عمى  شبيةاألجالتعاقج مع السؤسدات البحثية 

البحث  ألنذظةالقظاع الخاص  مجتسع األعساؿ يخرريامحجكدية السيدانيات التي  -
 .كالتظؾيخ، السعامل كالسختبخات كمخاكد التقشية 

لمكياـ  مجتسع األعساؿعجـ تؾافخ الكؾادر البذخية الستخررة في البحث كالتظؾيخ في  -
 ت.في ىحا الرجد مع الجامعاالتشديق ب

كحجات لمبحث كالتظؾيخ بيا، بحيث تتؾلى تقجيخ  بإنذاء مجتسع األعساؿاىتساـ ضعف  -
 .إلنجازىامؽ البحؾث، كالتشديق مع الجامعات  االحتياجات

أىؼ معؾقات الذخاكة البحثية في مرخ أف دكر كمؽ خالؿ العخض الدابق يتزح أف         
السذاريع اإلنتاجية استذاريًا يعتسج عمي اقتخاح الحمؾؿ كصياغة التؾصيات الجامعة في معغؼ 

دكف البحث عؽ آلية فاعمة لتظبيق التؾصيات كمتابعة التشفيح، كقمة قجرة الجامعات السرخية 
عمي قيادة تشسية حكيكية معتسجة عمي السعخفة داخل السجتسع، كاالعتساد في التشسية عمي 

سة مزافة ناتج عؽ  استغالؿ السعخفة، كضعف قشؾات االتراؿ بيؽ السؾارد السادية دكف قي
 عالقة تؾجج الجامعات كمخاكدىا البحثية مؽ جية كبيؽ مجتسع األعساؿ مؽ جية أخخي، ك 

كمؤسدات البحؾث الجامعية كغيخ  مجتسع األعساؿ مؽ جية بيؽأك معجكمة  ضعيفة
بيجؼ الحرؾؿ  باألبحاث الكياـ عمي األساتحة اىتساـأخخى، مع تخكيد  مؽ جيةالجامعية 

كجؾد ما يدسى برشاعة ـ كعج ،ال عالقة ليا بأسؾاؽ العسلالتي  األكاديسيةالتخقيات  عمي 
كال يؾجج صشاديق متخررة البحثية، د السؤسدات كالسخاك بيؽ كأجيدة التشديق، السعمؾمات

 .لتسؾيل البحث العمسي كالتظؾيخ 
املرتهزات واآلليات لتفعيل الظرانة البخجية بني اجلامعات املصرية  الشادض: الكشه

 وسيغافورة نيدا خربتيودلتنع األعنال علي ضوء 
، بشاء عمي ما تقجـ مؽ البشية الفكخية كالسفاليسية لمذخاكة البحثية كاقتراد السعخفة    

البحثية بيؽ الجامعات  فيسا يتعمق بالذخاكةكسشغافؾرة  دكلة كشجا كل مؽ  باإلضافة إلي خبخة
تؾصل البحث الحالي إلي أف ىشاؾ ضخكرة ممحة لمذخاكة بيؽ الجامعات كمجتسع  كالرشاعة،
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حث الحالي مجسؾعة مؽ السختكدات كاآلليات يقتخح البك  األعساؿ في عل التحؾؿ االقترادي،
اقتراد لتفعيل الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات السرخية كمجتسع األعساؿ لتمبية مشظمبات 

 السعخفة كذلػ كسا يمي:
 :أواًل : مرتهزات الظرانة البخجية واقتصاد املعرفة

 يختكد  تحقيق كل مؽ الذخاكة البحثية كاقتراد السعخفة عمي عجة عشاصخ كىي :    
  :سياسات السمكية الفكخية في الجامعات  -0

الجامعات في تبشي  تعديد سياسات السمكية الفكخية مؽ خالؿ الجكر الخئيدي الحي تؤديو    
سياسات فعالة لحساية حقؾؽ السمكية الفكخية كتذجيع السختخعيؽ بيجؼ بشاء القجرات الؾطشية 
في مجاالت االبتكار كالتخكيد عمي العمـؾ كالتكشؾلؾجيا كاإلبجاع كريادة األعساؿ في ضؾء 

 مختكدات االستخاتيجية الؾطشية لالبتكار.
 التعميؼ العالي اتشافدية مؤسدت  -1
مؽ خالؿ التيار السيشي في التعميؼ العالي كقؾى العؾلسة  إلي مؤسدات التعميؼ العاليلشغخ ا   

أىجاؼ  حيث تكؾف  ،مخظظي التعميؼ الجامعي ككاضعي سياساتو في مجتسع السعخفةلجعل 
مؽ أف العخض يخمق الظمب كىحا يفخض عمى  تذتق مؽ فمدفة تشظمق  التعميؼ الجامعي

جرًا لإلبجاع كاالبتكار في الفكخ كالتقشية، كسا يفخض عمييا أف يكؾف الجامعات أف تكؾف مر
. بغمبة االتجاه السيشي عمى االتجاه العمسي ليا رؤية تشبؤية عؽ مدتقبل السجتسع كاحتياجاتو

في طبيعة التعميؼ الجامعي، ككحلػ بخكز مفيـؾ الدؾؽ كآلياتو كدخؾلو في عسق عسميات 
 ي.كأنذظة مؤسدات التعميؼ العال

  البحث العمسي كإنتاج السعخفة :  -2
اليؾـ محجدًا رئيدًا لشجاح اقتراديات الجكؿ كتشافديتيا، كمؤسدات   أصبحت السعخفة     

التعميؼ العالي ىي السعؾؿ عمييا في إدارة السعخفة كالتحؾؿ نحؾ السجتسع السعخفي كدعؼ 
كالسختكد الخئيذ في تحقيق ذلػ يتسثل في البحث العمسي كربظو  تحقيق اقتراد السعخفة.

بقظاعات اإلنتاج السختمفة في الجكلة عبخ االستثسار في الذخاكات اإلستخاتيجية بيؽ 
مؤسدات التعميؼ العالي كالبحث العمسي كالذخكات كالسؤسدات العاممة في قظاعات اإلنتاج 

 السختمفة حكؾمية كانت أك خاصة.



 .......................................................... الشراكة البحثية بني اجلامعات املصرية وجمتمع األعمال

78 
 

القظاعات اإلنتاجية بسختمف تخرراتيا بأىسية البحث التظبيقي كالتكشؾلؾجي اعتخاؼ  -2
 كأنيا بأمذ الحاجة إليو.

تظؾيخ فمدفة التعميؼ العالي عبخ اعتخاؼ الجامعات بأف ميستيا األساسية ليدت فقط  -,
ركابط شخاكة  السعخفة كتظبيقيا في صؾرة  ، كإنسا ميستيا أيزًا خمق كنقل السعخفةالتعميؼ 

 مع قظاعات اإلنتاج بغخض إجخاء كتظبيق البحؾث التظبيكية.
 يف مصر الظرانة البخجية بني اجلامعات ودلتنع األعنال مرتهزات ثاىيًا: آليات تفعيل

مشاخ بحثي ُيذَجع مؽ خاللو األكاديسيؾف كالباحثؾف عمى إمكانية تعديد مكانة  صياغة -4
البحث التظبيقي كاألكاديسي، كتظؾيخ استخجاـ تكشؾلؾجيا السعمؾمات بالذكل الحي يديل 

 تحجيج السذاكل، كتؾفخ السعمؾمات، كعخض البيانات.
اعات اإلنتاج كالخجمات التشديق بيؽ معغؼ الؾحجات البحثية كبعزيا مؽ جية كبيؽ قظ -4

 مؽ جية أخخى لتفعيل االستفادة الكاممة مؽ مخخجات البحث العمسي
 تذجيع السبتكخيؽ السرخييؽ عمى تدجيل بخاءات اإلختخاع مؽ خالؿ مكتب بخاءات اإلختخاع-2

باألكاديسية كذلػ لالستفادة مؽ اإلمكانيات البذخية العاممة في مجاؿ البحث العمسي 
 إلحجاث نيزة عمسية

تحجيث مشغؾمة القؾانيؽ كالتذخيعات كالمؾائح الحاكسة إلدارة عسمية البحث العمسي  -3
 . كسياساتيا، كدعؼ قزايا السمكية الفكخية كالزؾابط السيشية

ل جامعو الداره السمكيو الفكخيو كبخاءات االختخاع كالعسل التؾسع فى انذاء مكاتب فى ك -4
 .تؾعية شباب الباحثيؽ كاألساتحة بأىسية السمكية الفكخية عمى

لكل مؤسدة تؾجو إستخاتيجي في مجاالت محجدة تتفخد بو ىحه السؤسدة. كبعج تحجيج   -5
ت السدتفيجة ىحا التؾجو تبجأ السؤسدة البحثية في بشاء جدؾر الثقة كالتعاكف مع الجيا

 مؽ اإلنتاج العمسي الستسيد.
ضخكرة اىتساـ التعميؼ الجامعي كمؤسدات كمخاكد البحؾث بسفاليؼ التعميؼ السبشي عمي   -1

 مؽ الفخص الكافية كالسشاسبة لظالبيا.العسل كتؾفيخ مجي متشؾع 
االىتساـ بتفعيل دكر الحاضشات التكشؾلؾجية لكي تمعب دكر رئيدي في اقتراد السعخفة   -.

بفزل مداىستيا كتحؾيل األفكار كاألبحاث التظبيكية إلي مذاريع إنتاجية كصشاعية 
 ناجحة.
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تأسيذ كحجة أك مخكد تابع لسخاكد تشسية القادة بالجامعات تيتؼ بتجريب أعزاء ىيئة   -2
ككرش عسل بيحا التجريذ عمي كيفية تدؾيق نتائج األبحاث الجامعية، كعقج دكرات 

اء التجريذ عمي كيفية نقل نتائج األبحاث إلي السؤسدات السخكد لتشسية قجرات أعز
 اإلنتاجية.

 إنذاء مخكد لمبحؾث كاالستذارات ليكؾف مسثاًل لمجامعة في التعامل مع قظاع الرشاعة.  -01
تزؼ في شئؾف البيئة كخجمة السجتسع ك تتبع قظاع إنذاء كحجه لجعؼ الذخاكة البحثية  -00

كمسمثيؽ عؽ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات عزؾيتيا مسمثيؽ عؽ رجاؿ األعساؿ، 
السرخية كتختص بتدييل كتشغيؼ كافة أنؾاع الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمجستع 

كتعسل عمي تجعيؼ   األعساؿ كتترجي لحل أية نؾع مؽ السذاكل اإلدارية كالسالية.
ج أىجاؼ كل العالقة بيؽ األبحاث العمسية بالجامعة كاحتياجات مجتسع االعساؿ، كتحجي

طخؼ مؽ أطخاؼ الذخاكة البحثية كبخامجو كخظظو السدتقبمية.كسا تختص ىحه الؾحجة 
بؾكضع خظط تجريبية لظالب الجامعات، كطالب البحث العمسي في مؤسدات األعساؿ 

 كاإلنتاج ، كإشخاؾ مجتسع األعساؿ في اإلشخاؼ عمي ىحا التجريب.
 الجامعة مؽ تحقيق متظمبات اقتراد السعخفة.إنذاء مخكد اإلبجاع كريادة األعساؿ ليسكؽ  -01
تبشي االستخاتيجيات الالزمة لمؾصؾؿ إلي جامعات مشتجة مؽ خالؿ االىتساـ بالبحث  -02

 كالقؾانيؽ الالزمة لحلػ كاعتساد ثقافة التسيد كالتعمؼ السشغؼكالتظؾيخ السدتسخ لمتذخيعات 
سؾؽ العسل مؽ األبحاث  االىتساـ بديادة الجامعات  البحثية في مرخ لبحث احتباجات -03

 كالقؾي العاممة .
نذخ ثقافة الذخاكة بيؽ الحكؾمة كالرشاعة كالجامعة مؽ خالؿ إنذاء مجمذ التعاكف  -04

 السثسخ بيؽ الجامعات كالسؤسدات اإلنتاجية.
 إنذاء مخكد لتدؾيق الشذاط البحثي لمجامعة كنتائجيا إلي السؤسدات اإلنتاجية -05
الشغخية اقتخاف األعساؿ في مرخ لمتاكيج عمي أىسية  التؾسع في تظبيق جامعات مشغسات -01

مؽ أجل تؾفيخ قؾي عاممة مؤىمة كمجربة جيجًا بسا يخجـ متظمبات كاحتاجات بالتظبيق 
 السجتسع  مؽ خالؿ: 

التؾازف بيؽ العسميات التعميسية األكاديسية كالتظبيكية إلعجاد الظالب لمتعمؼ مجي  -
 الحياة
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السعخفة مؽ خالؿ البحؾث السشغسة مع التخكيد عمي البحؾث  التؾسع في خمق كابتكار -
 التظبيكية

 مجتسع األعساؿ.التأكيج عمي أىسية األنجماج كالسذاركة كالذخاكة مع  -
 لسجتسع األعساؿتظؾيخ السشاىج التعميسية بالجامعات مؽ خالؿ إعظاء الفخصة  -42

سؾؽ ميارات خبخات العسل ك باالشتخاؾ في كضع السشاىج التي تديؼ في اكتداب الظالب 
 .العسل

إعادة الشغد في مشغؾمة التعميؼ الجامعي مؽ أجل تظؾيخىا مؽ خالؿ التخكيد عمي  -44
 البحث العمسي كاستثسار رأس الساؿ البذخي كالكفاءات البحثية السؾجؾدة بالجامعة

 لخجمة السجتسع كتمبية متظمبات سؾؽ العسل .كتظؾيخ مخاكدىا البحثية 
دكرات تجريبية لشذخ الؾعي بأىسية الذخاكة البحثية بيؽ الجامعات كمشغسات عسل  -47

 األعساؿ كالذخكات لتحقيق الشسؾ االقترادي السرخي السأمؾؿ في ضؾء اقتراد السعخفة.
 كحجائق السعخفة، كأكدية كالتسيد، كالحاضشات، كاالبتكار اإلبجاع مخاكد كتفعيل إنذاء -44

 مالئؼ لخمق مشاخ التعاقجية كالبحؾث األعساؿ، ريادة كمخاكد ،كالكخاسي البحثية السعخفة،
 الجامعة. في اإلنتاجية األنذظة لتظؾيخ
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