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  المقدمة

 إحدى تعد حیث المتقدمة البالد في الناجحة المنظمات خصائص أھم من واحدة المجتمعیة الشراكة تعتبر

 المواطنین حیاة مستوى تحسین على والعمل بھ، واإلرتقاء بالمجتمع النھوض خاللھا من یمكن التي المبادرات

 العمل أو بالرأي سواء التنمیة جھود في تطوعا الخاص القطاع شركات إسھام خالل من وذلك واقتصادیا اجتماعیا

  .المشاركة على األخرین وحث التمویل، أو

 أغراض لتحقیق المختلفة بقطاعاتھا المجتمع مؤسسات مشاركة ھي العموم وجھ على المجتمعیة والشراكة

 أھدافھم وتحقیق تحدید من المعنیة األطراف یمكن تواصلي تسلسل تعنى كمصطلح والشراكة محددة، وأھداف

 أن كما المعنیة، األطراف كل ومتطلبات أراء الحسبان في تأخذ وتوصیات قرارات إلى ویؤدي والتزاماتھم،

 تحقیق بغرض وذلك واختصاصاتھ، ومؤھالتھ بإمكاناتھ طرف كل فیھ یسھم للتواصل إطارًا تمثل الشراكة

 المجاالت في تداوًال أكثر أصبحت التي المفاھیم أھم من الشراكة وتعد المشاركة، األطراف بین المحددة األھداف

 المجاالت ھذه في الباحثین باھتمام المفھوم ھذا حظي فقد والبحثیة، والخدمیة واالجتماعیة والزراعیة االقتصادیة

  .المستدامة التنمیة علیھا تستند التي الركائز أھم من باعتباره

 عالقة إطار في تندرج والفاعلة المشاركة األطراف أن مفادھا أساسیة قناعة على الشراكة فكرة وتبنى

 األطر من االستفادة المشاركة األطراف جمیع خاللھا من تستطیع ومحددة، واضحة مؤسساتیة تنظیمیة

  .علیھا المتفق المشروعات تنفیذ في الموضوعة

 جمیع عي بالنفع یعود األجل طویل استثمار بإنھا: العلمي البحث مجال في المجتمعیة الشراكة وتعرف

 بمشاركة المعرفة واقتصادیات والتطویر البحث في التمیز تحقیق إلى المجتمعیة الشراكة وتھدف األطراف،

 التي األطراف تلك بمشاركة وكذلك والتنفیذ، الدعم حیث من البحث إجراء في مباشر تأثیر لھا التي المؤسسات

 المجتمعیة الجھود بتضافر ذلك ویتم واقتصادیًا، وفنیًا معرفیًا البحوث ھذه بمخرجات تتأثر أن المأمول من

  .البحثیة العملیة جودة في المطلوب التحسین إلحداث عینیة غیر أو عینیة مدخالت لتوفیر والبحثیة

 بین یتم وھادف تعاوني نشاط كل: بأنھا العلمي البحث في المجتمعیة الشراكة تعریف یمكن ذلك من إنطالقا  

 العلمیة المؤسسات وبین والحكومي المدني المجتمع ومؤسسات جنسیاتھا بمختلف والخدمیة اإلقتصادیة المؤسسات

 لكال یحفظ تعاقدي، إطار وفق ،) إلخ...للبحث كرسي –تدریبي –استشاري –بحثي(  معین بمشروع القیام بھدف

 الوسائل وتوفیر والخبرات، والكفاءات الجھود تكثیف طریق عن ذلك ویتم. ذلك في مصلحتھما الطرفین

 الشراكة أطراف تحمل مع النشاط، أو الشراكة مشروع تنفیذ في البدء على المساعدة الضروریة واإلمكانیات

 ومبدأ المشترك، والتحالف التعاون فكرة: التعریف اھذ ویتضمن. عنھا تنجم التي والمخاطر األعباء جمیع

 الوطنیة، والمسؤولیة للموارد، استغالل وتحقیق االستثمار وعنصر الشركاء، بین والمتبادلة المشتركة المصالح

  .أخرى خبرات تقدیم خالل من تتم أن یمكن بل المالي، الدعم تقدیم على اقتصارھا وعدم

 الخاص القطاع بین الشراكة مجال في العالمیة واإلقلیمیة التجارب من نماذج عرض إلى الورقة ھذه وتسعى   

  .البحثیة والمؤسسات
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  :بین القطاع الخاص والمؤسسات البحثیة الشراكة مجال في العالمیة التجارب: أوًال

التنمیةفيفعالةمشاركةمن لھلماوالتنمیة،العلميالتقدمفيالزاویةحجرمجتمعأيفيالعلميالبحثیعد   

إیجادعلىیساعدأنھكما وغیرھا،واإلداریة، والزراعیة،والصناعیة االقتصادیة،المختلفةجوانبھابجمیع

عالیةجودةعلىوالحصولاإلنتاجوزیادةاألداءتحسینفيویساعد المجتمع، تواجھالتيللمشاكلالحلول

 .المجتمعفيالمؤسساتلجمیع والخدماتللمنتجات

ظلفيأھدافھاتحقیقفيعام بشكلواستمرارھاالمؤسساتبقاءلتوكیدأساًساالعلميالبحثأصبحفقدولھذا   

فياالستثمارفيفتنافستالحقیقة،ھذهالمتقدمة الدولأدركتولقدالعولمة،واقعیفرضھاالتيالقویةالمنافسة

منالمثلىاالستفادةتحقیقأجلمنالمتعددةوالصیغاألسالیبوأسست وتطویرهودعمھالعلميالبحثمجال

وأقیمت البحوثكراسيأنشئتفقدولذاوالصناعي،التقنيالجانبعلىالتركیزمعأنواعھبشتى العلميالبحث

مجاالبذلكفأوجدتوالتطویر، البحثوأودیةوالتمیزاالبتكارومراكزوالحاضناتوالتقنیةاألبحاثحدائق

منالخاصوالقطاعجھةمنالبحوثومراكزالجامعات بینالشراكةخاللمنوالتطویرلإلبداعخصًباومناًخا

للمشاكلالحلولمنكثیًرافقدمتعدیدة،إنجازاتوأنتجتولدتبدورھاالمتنوعة الشراكةوھذهأخرى،جھة

بعضقامت وقدالمجاالت، مختلففيوالخدماتوالسلعالمنتجاتخاللھامنوتطورتتمعالمجتواجھ التي

وكوریاوتایوانومالیزیاوالصین الھندمثلذلكفيفنجحتبیئتھافيوتطبیقھالمنھجبھذاباألخذالنامیةالدول

واإلنتاجاألعمالوقطاعالتعلیمقطاعبینالشراكةمفھوم الساحةفيظھرولذلك وغیرھا،كونجوھونجالجنوبیة

 القطاعینبینالعالقةھذهمصطلحاتوتعددتسواء،حدعلىوالنامیةالمتقدمةالدول شملمتزایدعالميباھتمام

بانھاتوصفوتارةاألولى، بدایتھافيتكونعندماتنسیقعالقةبانھاتوصففتارة؛بینھماالتفاعللدرجةتبعا

العملبحتمیةالجانبینقناعةتتأكدعندماشراكة عالقة بانھاتوصفوتارةوتیرا،تزدادعندماتكاملعالقة

  .االمجتمعةالمنفعةوتملیھ المتبادلةالمصلحةتفرضھالذيالمشترك

 تطبیق في عملي بشكل تعاملت التي العالمیة الدول بعض تجارب ضاستعرونقتصر في ھذا المجال على ا   

  : ومنھا والمجتمع االنتاجیة المؤسسات مع االستراتیجیة والشراكة المنتجة الجامعة مفھوم

األمریكیةالمتحدةالوالیات تجربة:
لماوذلكالعالم،مختلف دولفياألخرىالجامعاتبینقیادًیاموقًعاعامةبصفةاألمریكیةالجامعاتتحتل   

حیثوإنتاجیتھ،الوطنياالقتصادكفاءةفي رفعبھتسھمومااألمریكي،المجتمعحیاةفيھامدورمنبھتقوم
ھذهنجاحعواملومنتجاریةفائدةذاتوعملیاتومنتجاتإلى اختراعاتالعلمیةالمعرفةتحولأناستطاعت
ذلك فيأسھموقدالعلمیة،البحوثوتمویلالتدریس،ھیئةأعضاءوجذبالمتطورة،بناء المرافقالجامعات

  .األمریكیةالمتحدةالوالیاتإلىالموھوبینالعلماءھجرة

الجامعاتھذهمثلإنالمجتمع، حیثعلىالواسعانفتاحھاھواألمریكیةالجامعاتمعظمیمیزماأھمولعل   
منوغیرھاوالزراعیةالصناعیةمن المؤسساتكثیرلصالحوورشھاومزارعھامختبراتھافيبحوًثاتجري
تجدإلیھاالتوصلیتمالتيوالنتائجالتطبیقیة،الصفةذاتخاصة بالبحوثبصفةتھتمكمااإلنتاجیة،العملمواقع

التيالمؤسساتمنكبیًراعدًداھناكأنمنوبالرغم عالیة،وبكفاءةبسرعةالعمليحیز التطبیقإلىطریقھا
 والشركاتوالمستشفیات،األبحاث،ومعاھدالحكومیة،لمؤسساتا: مثلالمتحدةالوالیات فيالعلميبالبحثتقوم

أفضلمننخبةعلیھا ویشرفالجامعات،داخلإجراؤھایتموالتطویرالبحوثأنشطةأغلبأنإالالصناعیة،
بینالربطفيكبیرةجھوًدااألمریكیةالمتحدةالوالیاتتبذلالعلوم، كمامجاالتشتىفياألمریكیینالعلماء
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 المجتمعمؤسساتمعتعاونیةعالقاتإنشاءعلىفیھاالجامعاتوتعملالخاص،العلمي والقطاعالبحث
فيوتشاركالخدمات منالمزیدلتقدمالجامعاتعلىالمجتمعضغوطوزادتالصناعیة،المؤسساتوبخاصة

المؤسسات،تلكلحاجةاستجابةالالزمةالبحوث إجراءخاللمنوذلكقضایاه،ومعالجةالمجتمعمشكالتحل
.الخاصوالقطاعالجامعات الطرفینكالفيالباحثینمنفریقفیھا یشتركالتيالتعاونیةاألبحاثعنفضال

 البحثعلىاإلنفاقمصادرمنھاًمامصدًرا األمریكیة المتحدة الوالیات فيوالصناعةاألعمالقطاعویعد  
عقودطریقعن-أساًسا–وإنماللجامعات،مالیةمساعداتأوتبرعاتمنأحیاًنایقدمھلمافقطلیسالعلمي
تشتدحیثالمتحدةالوالیاتفيشائعةممارسةالصناعیة، وتلكوالمؤسساتأقسامھاأحدأوالجامعةبینالبحث

  .أجنبیةحكوماتأوشركاتومعبلالمحلى،الحكموسلطاتالوزاراتمع ھناكالجامعاتتتعاقدكماالمنافسة،

علىالمحافظةنفس الوقتوفياألجنبیة،المنافسةلمواجھةتكالیفھوتخفیضاإلنتاجلتطویرمحاولةوفي   
نفقاتلضغطالوسائلبعضإلىاألمریكیةالشركات منكثیرلجأتوالتطویرالبحثعلىلإلنفاقمعقولمعدل
:الوسائل ھذهومنوالتطویر،البحث

بحوثبإجراءاألمریكیةالشركات بعضقیاممثلوالتطویر،البحثمجالفيالمتنافسةالشركاتبینالتعاون -
.السیاراتصناعةمنھاكثیرةمجاالتفيمشتركة

شدیدةبشرائحللكمبیوتر  Ultra Fast شركةقامتفمثالالمتنافسة،الشركاتبینالبحثیةالخدماتتبادل - 
فياألخیرةالشركةجانبمنالمساعدةعلىالحصولمقابلفي  Soft أبل"شركةبتزوید" Appleالسرعة

Ware. البرامجتطویرمجال

التكنولوجي،الجانبنحوالموجھة المبالغزیادةمقابلالبحثنحوالموجھةالمبالغبتقلیلالشركاتبعضقیام -
أبحاثعلىاإلنفاقتقلیصقررتفقدالمختلفة،واألسلحة الطائراتإنتاجشركاتإحدىفعلتمامثلوذلك

الخاصالتصمیمعملیاتفيالكمبیوتراستخدامتحسینمثلالتكنولوجيالجانب علىاإلنفاقوزیادةالسالح
.النفقاتتقلیلفيكثیًرایساعدمما بمنتجاتھا

الخاصوالقطاعبین الجامعاتالبحثیةالعالقاتمنمتعددةالأشكاوضوًحاأكثربصورةتبرزالتالیةواألمثلة
:األمریكیةالمتحدةالوالیاتفي

خارجاالستشارةلتقدیمكل أسبوعبیوملھیسمححیث:التدریسھیئةعضوبواسطةالخاصةالستشارة.١
 .الجامعة

أوواحدالستخدامأوالشركةوالمؤسسةالجامعةبینالرسمیةاالتفاقیاتتلكوھي: االستشارةاتفاقیات.٢
.الشركةتواجھمعینةلحل مشكلةالمشورةلتقدیمالتدریسھیئةأعضاءمنأكثر

الصناعةمؤسساتمعبعقد اتفاقیاتالجامعاتإحدىتقوماالتفاقمنالنوعھذاوفي :البحثاتفاقیات.٣
  .المؤسساتلحاجات تلكاستجابةالالزمةالبحوثإلجراء

الصناعیة،الجامعات والمؤسساتفيالباحثینمنفریقفیھایشتركوالتي: التعاونیةالشراكةاتفاقیات.٤
معما،منتجوتطویرالختراعاتفاقفيالجامعة والشركةباحثيمنفریقیشتركأنیمكنفمثًال

.علیھاأحدھماحصولأوالفكریةحقوق الملكیةعلىالطرفینحصول
تمتلكھالذيالفكریةحق الملكیةاستخدامأوبیعحقللشركةتضمنالتياألداةوھي: الترخیصتفاقیات.٥

فيیمكنالتيوالظروفومدتھالترخیصبمجال استخدامیتعلقفیماواضًحااالتفاقویكونالجامعة،
تجاریة،مرتبطة بتطبیقاتتكونماغالًباالخاصالقطاعیرعاھاالتيالعلمیةالبحوثكانتولماظلھا
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الجامعاتبینالتفاوضیتمتمولھ، وبالتاليبحثنتائجأيفيتمییزیةحقوًقاللبحثالراعیةالجھةتتوقع
حقوقبكلالجامعةتحتفظأنعلىاالتفاقینصفمثال قد،الفكریةالملكیةحقوقحولالخاصوالقطاع
  .الحقھذاھوصاحبالراعيیكونأنأوالملكیة،

الیابان تجربة  

  :ومنھا واإلنتاج، العلم بین الشراكة عن مسؤولة مؤسسات الیابان في توجد

 ووكالة) MITI( الدولیة والتجارة الصناعة وزارة مثل الحكومیة والمؤسسات. والخاصة الحكومیة الجامعات -

 باإلضافة). MONBUSHO( والثقافة والریاضة والعلوم التربیة وزارات واتحاد STA والتكنولوجیا العلوم

 مراكز وكذلك. JSPS العلوم  لتشجیع الیابانیة المؤسسة مثل الحكومیة التعاونیة البحوث ومعاھد مراكز إلى

   Sumitomo Industrial Corp الصناعیة سومیتومو مؤسسة مثل الخاصة البحوث ومعاھد

 من مركزًا 56 وتوھوكو طوكیو جامعتي وفي التعاونیة، البحوث مراكز من المئات الیابانیة الجامعات وتضم

 بین العالقة تقوي التي األفكار وطرح الیابانیة، الصناعة تواجھ التي المشكالت في البحث مھمتھا المراكز ھذه

  .والجامعات الصناعة

 المجاالت في اإلنتاجیة والمؤسسات الیابان في العالي التعلیم مؤسسات بین التعاون من أنواع ثالثة وھناك

  :وھي البحثیة،

  ).Kenkyu Kyoudo( الخاص والقطاع الجامعة بین) Joint research( مشتركة بحوث إقامة) 1

– Jutaku( األجر مدفوعة بحوث إنجاز) 2  Kenkyu(، القطاع لمصلحة البحوث بإجراء الجامعة تقوم إذ 

  . منھ وبتمویل اإلنتاجي

 المؤسسات تمولھا التي البحوث بإجراء الوطنیة الجامعات تقوم إذ ؛)Kihu( والھبات المنح إلى اللجوء) 3

 بشكل الضریبة من اإلنتاجیة المؤسسات بإعفاء لذلك نتیجة الحكومة وتقوم والھبات، المنح طریق عن الصناعیة

  .جزئي أو كلي

 اإلنتاجیة المؤسسات بین الشراكة تقویة ھناك مناطق في الیابان تحتوي على منظمات ھدفھاكما أن 

  : واألكادیمیة منھا

 التسھیالت تقدم Japan Silicon Valley الیابان سیلكون وادي: Kanagawa كاناجاوا منطقة-

 من فیھا تأسس وقد. والبحثیة واألكادیمیة، الصناعیة، االستثماریة المشاریع وإقامة األراضي، لتملك الالزمة

 العام نھایة وفي. وكلیة جامعة 65 الیوم وفیھا. كبرى جامعات عشر م1993-1983 بین الواقعة الفترة

 فقط% 15.6( مركزًا 885 إلى م1993 العام في وصلت مركز، 400 فیھا البحوث مراكز عدد كان م1979

 یعمل والمھندسین، العلماء من ألفًا 320 كاناجاوا منطقة في ویسكن). الیابان في البحوث مراكز مجموع من

  .الرسمیة الیابان إحصائیات حسب وذلك نفسھا، المنطقة في ألفًا 60 حوالي منھم
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 األول ھدفھا Kanagawa Science Park سمیت كبرى منظمة م1989 العام في كاناجاوا في وافتتح

  :أقسام ثالثة من مكونة وھي واألكادیمیة، اإلنتاجیة المؤسسات بین الشراكة تقویة

1 (KSP, Inc .المشاریع إیجاد على المبدعین ومساعدة اإلبداعیة، األعمال احتضان في متخصصة منظمة 

  .والمتوسطة الصغیرة

 Kanagawa Academy of Science and Technology: والتكنولوجیا للعلوم كاناجاوا أكادیمیة) 2

(KAST متقدمة تكنولوجیة بمعلومات الدارسین تزود كما الدقة، عالیة التكنولوجیا في البحوث بإجراء وتقوم.  

3 (Kanagawa High Technology Foundation العملي التطبیق إلى البحوث تحویل وتتولى 

  ).اإلنتاج(

 تقوم والثالثة العلمیة، األبحاث بإعداد تقوم والثانیة وتمولھا، اإلبداعیة األعمال تحتضن األولى فالمنظمة وھكذا

  .بتطبیقھا

 Tohoku Intelligent Cosmos توھوكو منظمة فیھا تأسست) الیابان شرق شمال( منطقة توھوكو،-

Plan تھدف وھي. والخاصة الوطنیة الجامعات بعض ومن وزارات، عدة من م بتمویل1987 العام في 

 توھوكو، منطقة في والحكومیة واألكادیمیة الصناعیة القطاعات بین والشراكة، التعاون جھود تنسیق إلى

 متطورة، معلوماتیة شبكات وتأسیس. جدیدة صناعات وتطویر وتنمیة بحثیة، مشاریع رعایة طریق عن

 The Institute of التعاونیة للبحوث معھد المنظمة لھذه ویتبع. للمنطقة التحتیة البنیة تحسین بھدف

Cooperative Research (ICR (التعاون إدارة على ویعمل م،1989 العام في تأسس وھو 

 وتقدیم الجدیدة، االختراعات تسویق على یعمل وكما واألكادیمیة، الصناعیة المؤسسات بین المشترك

 التكنولوجیا: المعھد فیھا یبحث التي المجاالت أھم ومن. األخرى التعاونیة للمراكز التسھیالت مختلف

  .Biotechnology and Pharmaceuticals واألدویة الحیویة

 وتقدم كانساي، منطقة في تقع علمیة مدینة وھي Kansai Science City: للعلوم كانساي مدینة-

 رتسومیكان جامعة داخل تأسست وقد ، Nara, Osaka and Kyoto مثل، مناطق لعدة الخدمة

Ritsumeikan م1869 العام في تأسست وعریقة، خاصة جامعة وھي.  

 ویقوم الجامعة، تمولھ اتحاد وھو والبحثیة، العلمیة المراكز من مجموعة اتحاد عن عبارة للعلوم كانساي ومدینة

  .المنطقة في اإلنتاجیة المؤسسات بھا تتقدم التي والمشاریع البحوث إعداد على

" أوتسونومیا" وجامعة" كانون" شركة بین التعاون :الیابان في الجامعي الحكومي الصناعي للتعاون نماذج ومن

  :الضوئیة الھندسة في



7

 على وتتنافس الرقمیة، الكامیرات تنتج ،"كانون" مثل لشركة جدًا مھمًا الضوئیة الھندسة بعلم اإللمام یعد   

 في الجامعات خریجي من الكفاءات نقص من تعاني الشركة بدأت وقد العالمي؛ و الیاباني السوق في تسویقھا

 الشركات؛ جمیع علیھم تتنافس الیابان مستوى على سنویًا طالب 30 سوى ھناك یكن لم حیث التخصص؛ ھذا

 لعلم وتعلیمي بحثي مركز إنشاء في أوتسونومیا جامعة مع التعاون إلى كانون شركة دعت الظروف ھذه

 من خمسة وأرسلت المركز، وتشغیل لإلنشاء، یاباني ین ملیون مائتي حوالي الشركة واستثمرت الضوء،

 یقوم: المثال سبیل وعلى م؛2008 عام الطالب من 70 حوالي بھ للدراسة التحق الذي للمركز أخصائیھا

 شركة أخصائیي إشراف تحت العدسات تصمیم لتعلیم یاباني ین مالیین عشرة بتكلفة برمجیات باستخدام الطالب

 للشركة ضمن نفسھ الوقت وفي الجامعة، في والبحث التعلیم مستوى رفع في ساھم اإلجراء ھذا مثل إن كانون،

  .المستقبلي الشركة نجاح في سیسھمون الجامعة خریجي من متمیزة كفاءات توظیف

فرنسا تجربة  

 على للحاضنات القانوني الشكل بتحدید قامت وھي للحاضنات، الفرنسیة بالجمعیة یسمى ما فرنسا یوجد في   

  :تياآل النحو

 في العلمي البحث وزارة قانون صدور بعد كبیر، بشكل وازدھرت أعدادھا، زادت وقد: الحكومیة الحاضنات  )1

 على المقامة الجدیدة للمشروعات التكنولوجیة الحاضنات من عدد تمویل أتاح الذي م،1999 العام مارس شھر

 ,INT( المختلفة العلمیة والمعاھد الھندسة، كلیات داخل المقامة الحاضنات إلیھا وتنتمي. علمیة قاعدة

ESSEC, EPITA (البحوث مراكز داخل المقامة والحاضنات )INRIA – Transfert(، إلى باإلضافة 

  Paris Innovation حاضنة مثل لألقالیم، االقتصادیة بالتنمیة ترتبط التي الحاضنات

 بھدف الكبرى الشركات أقامتھا حاضنات وھي: العالمیة الخبرة وبیوت  :الكبرى الشركات تمتلكھا حاضنات  )2

 التلیفون تطبیقات مثل والتكنولوجیة، االقتصادیة المجاالت في وخاصة الجدیدة، المشروعات وتنمیة تشجیع

 France الفرنسیــــة االتصـــال وشركة الحیویة، التكنولوجیا ومجاالت اإللكترونیات، وكذلك الجوال،

Telecom أقامت التي "Invent Mobile "الفرنسیــــة الكھرباء وشركة EDF أقامـــــت التـــي 

  ".Business Accelerator" حاضنــــــة

 الشھیر العالمي الخبرة بیت ھناك عالمیة، خبرة وبیوت خدمات شركات أقامتھا التي الحاضنات یخص وفیما

Price Water House علیھا أطلق حاضنة أقام الذي "Price Lab"، شركات في متخصصة وھي 

  .المالیة المراجعة وشركات والمحاسبیة، القانونیة االستشارات

 منتصف منذ بدأت، وھي الربح، على أساسًا تعتمد استثماریة حاضنات وھي: الخاص القطاع حاضنات   )3

 وتوظیف المخاطر، المال ورأس المشارك، المال رأس وشركات تمویلیة، شركات وأقامتھا التسعینیات،

 ذات أو الخاصة، الطبیعة ذات المشروعات في خاصة المالیة، الخدمات كل الحاضنات ھذه وتقدم. األموال
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 من النوعیة وھذه. KPM6 لشركة التابعة Talento الخاصة الحاضنات ھذه ومثال جدًا، العالیة المخاطرة

  . األخرى األوروبي االتحاد دول في أیضًا منتشرة الحاضنات

الصین تجربة  

 العام منذ العلمي، بالبحث الخاصة للسیاسات كبیرة ھیكلة وإعادة تحول عملیة الصینیة التجربة أجرت   

 العام وفي. واالقتصاد الصناعة في التطبیقات إلى العلمیة البحوث اتجاھات تحویل بھدف وذلك م،1985

 ثالثة أساس على الرئیسة عناصره بنت وقد ،Torch بـ یعرف قومي برنامج إعداد في الصین شرعت م1988

  :وھي العلمي، بالبحث النھوض أجل من محوریة مقومات

  .التكنولوجي اإلبداع عملیات وتنشیط تقویة -

  .وتطبیقاتھا العالیة التكنولوجیا وتطویر تنمیة -

  .الصینیة للمنتجات التكنولوجي المحتوى ورفع التصنیع عملیات وتطویر تحدیث إتمام -

 وذلك األخرى، الصین أقالیم مستوى وعلى المركزي، المستوى على Torch برنامج تنفیذ على العمل تم وقد

 التمویل وبرامج الصناعیة، والقواعد التكنولوجیة، والمراكز والحاضنات، الحدائق إقامة في التوسع طریق عن

  .الخاصة

    :على Torch برنامج ویتركز

  ..Commercialization of Scientific researchesاألبحاث تسویق على التركیز   )1

  .Industrialization التصنیع تطویر) 2

  . Globalization العولمة نحو االتجاه) 3

 أكتوبر حتى حاضنة 465 إقامة في ونجح. التسعینیات خالل تكنولوجیة حدیقة 54 إنشاء إلى البرنامج أدى وقد  

 بعد الحاضنات، عدد في العالم في الثاني المركز للصین حقق ما تكنولوجیة، حاضنات تقریبًا جمیعھا م2002

 عدد ووصل. حاضنة 300 بحوالي الثاني المركز على تتربع كانت التي ألمانیا وقبل المتحدة، الوالیات

 التكنولوجیا، عالیة منتجات للسوق تقدم شركة 20.796 إلى التكنولوجیة الحدائق ھذه في ٌأقیمت التي الشركات

 مجموع بلغ وقد. العالیة المؤھالت ذوي من الغالبیة في وھم شخص، ملیون 2.51 حوالي الشركات بھذه ویعمل

 وبلغت. الضرائب من أمریكي دوالر ملیار 13 عنھا نتج  أمریكي، دوالر ملیار 115 حوالي الشركات ھذه دخل

 العام نھایة وفي. أمریكي دوالر ملیار 18.6 حوالي التكنولوجیة المنتجات تصدیر من الشركات ھذه مكاسب

 ملیار 1193 وھو جدید، قیاسي رقم إلى التكنولوجیة الحدائق ھذه في الشركات عوائد مجموع بلغ م2001

  ).أمریكي دوالر ملیار 150( یوان
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 لتطویر وضع وقد ،"211 مشروع" علیھ یطلق مشروع خالل من ھیكلتھا أعیدت فقد الصینیة الجامعات أما   

  .والعشرین الواحد القرن إلى للدخول وتھیئتھا وإعدادھا رائدة، صینیة جامعة مائة

 المشروعات وعمل الخدمات، بتقدیم تقوم بھا، خاصة شركات تمتلك الصین في الجامعات من العدیدكما أن    

  . شركة 30 منھا الدولة تمتلك خاصة، شركات لدیھا بكین في جامعة 57 ھناك فمثًال الجامعات، إطار خارج

مالیزیا تجربة  

 المالیزیة التكنولوجیا تطویر شركة رأسھا على وكان والمؤسسات الشركات من عددًا مالیزیا أقامت    

)Malaysian Technology Development Corporation, MTDC (وتھدف م1997 العام في 

  .المالیزیة البحثیة والمعاھد الجامعات عن تصدر التي اإلبداعیة األفكار ونقل تسویق إلى

 للشركات لتتیح أسست فقد الجدیدة، الصغیرة المشروعات المالیزیة التكنولوجیا تطویر شركة وتحتضن   

 المتعددة الوسائط مجاالت مثل الجدیدة، والخدمیة اإلنتاجیة القطاعات في المتخصصة الصناعیة

)Multimedia (الحیویة والتكنولوجیا )Biotechnology(، أعضاء مع مشترك تعاون إطار في تعمل أن 

 أربع في وذلك التكنولوجیا، تطویر مراكز بتنمیة حدیثًا، تطویرًا الشركة أقامت وقد .بالجامعات التدریس ھیئة

 تكنولوجیا وجامعة مالیزیا، كیبایجسان وجامعة مالیزیا، بیترا وجامعة مالیا، جامعة: ھي مالیزیة جامعات

 الصناعة قطاعات في التكنولوجـي، والتطویر واالبتكار، البحث، تنشیط على المراكز ھذه وتعمل مالیزیا،

  .المتخصصة

  :اآلتي في بمالیزیا التكنولوجیا تطویر مراكز في العمل فلسفة وتتمثل   

 تكنولوجیة تطبیقات خالل من أقیمت التي الشركات من فالعدید المحلیة، والتنمیة األبحاث نتائج تسویق تنشط -

    .محلیة بحثیة معاھد من خرجت

 منتجاتھا؛ وتطویر تحسین إلى یدفع ما البحوث ومراكز الجامعات من بالقرب المالیزیة الشركات عمل في إن   -

  .ونجاحھا نموھا على یساعد وبالتالي

 والجامعات الشركات بین المدى طویل االستراتیجي التعاون وفرص المعاھدات تنمیة على المركز یعمل   -

  .البحثیة والمعاھد

  .والمعامل المعدات: مثل الجامعة، تقدمھا التي التسھیالت من اإلفادة تتم   -

 الصناعیة الشركات في والعاملین جھة، من التكنولوجیا، بمجال والعاملین الباحثین بین العمل عالقات تطویر   -

  .بینھم الشراكة نجاح وضمان أخرى، جھة من

  :یأتي فیما مالیزیا في للشركات التكنولوجیة المراكز تقدمھا التي الدعم خدمات وتتمثل   

  .الھندسیة واالستشارات والتطویر البحث    -
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  .المشترك الدولي والتعاون العالیة التكنولوجیا نقل    -

  .البشریة الموارد تنمیة    -

  .للمشروعات ومؤسسات شبكات تكوین    -

  .الجودة إدارة برنامج دعم    -

  .التصنیع عملیات تنمیة برنامج دعم    -

  .المالي التحلیل خدمات تقدیم    -

 دعمت وقد مالیزیا، في التكنولوجیا لتطویر أخرى آلیات من واحدة إّال ھي ما التكنولوجیا تطویر شركة إن

  .م2005 إلى م2001 من السنوات خالل دوالر ملیون 200 بحوالي الشركة المالیزیة الحكومة

  :الشراكة بین القطاع الخاص والمؤسسات البحثیة مجال في اإلقلیمیة التجارب: ثانیًا

  
  : منھا، الصناعة، وقطاع الجامعات بین العربیة، الدول بعض مستوى على ناجحة، علمیة لشراكات أمثلة ھناك   

 أرامكو بین والشراكة ،األدویة وشركات KACST عبدالعزیز الملك مدینة بین الشراكة ،السعودیة )١
 بمثابة بجدة للتقنیة منطقة بإنشاء العزیز عبد الملك جامعة وقیام السعودیة، والجامعات األكادیمیة والمؤسسات

 إلى ھذا سابك، وشركة سعود الملك جامعة بین والشراكة الخاص، القطاع وشركات العلمي البحث لتعاون مجمعًا
 من عددا وتأسیس للبترول،) أرامكو( شركة مع السعودیة البحثیة والمراكز الجامعات من كل شراكة جانب

 كراسي خالل من المتقدمة الدول في الجامعات مع تعاون یوجد كما السعودیة، بالجامعات العلمي البحث كراسي
نایفاألمیركرسيلندن،بجامعةفھدالملككرسيكالیفورنیا، بجامعةعبدالعزیزالملككرسي: اآلتیة البحث
  .ھارفاردبجامعةطاللبنالولیداألمیركرسي موسكو،بجامعة

 لوجیةنوالتك Knowledge Oasis للمعرفة مسقط وواحة قابوس السلطان جامعة بین التعاون عمان، )٢
Muscat، الطبقات بحوث في"  شل كرسي"  األولي: العلمي للبحث كراسي ثالث جذب الجامعة استطاعت كما 

"  العلمي البحث مجلس كرسي"  والثالث البحریة، الحیویة التقنیة في"  الیونسكو كرسي"  والثاني الكربوناتیة،
 مع ةیوالتدریب البحثیة االستشارات مجال في األخرى الشراكات بعض على عالوة المیاه، لتحلیة النانو تقنیة في

.الخاصة الشركات بعض

  .الكویتیة البترول وشركة ،)KISR( العلمیة لألبحاث الكویت مؤسسة بین الشراكة ،الكویت )٣

 في اإللكتروني اإلبداع ومركز المعلومات لتكنولوجیا  IBM وشركة زاید جامعة بین التعاون ،اإلمارات) ٤

  . األلمنیوم ومصانع البترول شركات وبعض اإلمارات جامعة وتعاون ،Smart Square لالنترنیت دبي مدینة

 كانت والخدمیة اإلنتاجیة القطاعات بعض مع تعاونھا في حسنا بالء أبلت التي المصریة الجامعات من :مصر) ٥

 المشاكل من العدید حیث مصر؛ صعید في القاھرة جنوب مترًا كیلو 375 بعد على تقع التي أسیوط جامعة

 الظروف سمحت ما بقدر لبعضھا الحلول إیجاد محاولة في الجامعة ساھمت التي والبیئیة واالجتماعیة االنتاجیة

 بینھا العالقة تعمیق سبیل في النماذج بعض  األخیرة السنوات خالل أسیوط جامعة استحدثت وقد.  واإلمكانات
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 بعضھا وتوقف التعثر، أصابھا ثم بدایتھ في بعضھا نجح ، بھا المحیطة والخدمیة اإلنتاجیة القطاعات بعض وبین

  : التعاونیة الصیغ ھذه من استحیاء على اآلخر البعض استمر فیحین تماما

الدوائیة الصناعة شركات وبعض األسمنت صناعة شركات  إحدى  مع ذلك تم حیث: التعاقدیة الصیغة 

 وحل دراسة في  الصیغة ھذه خالل من الجامعة ساھمت ولقد والمنظفات، والزیوت األلومنیوم وصناعة

 ذلك تخدم التي التطبیقیة الدراسات تقدیم وكذلك الصناعات، ھذه في باإلنتاج المتعلقة المشكالت بعض

 لھذه علمیین كمستشارین الجامعة أساتذة ببعض الشركات ھذه استعانت فقد نفسھ الوقت في. اإلنتاج

.بھا والفنیین للعاملین التدریبى بالدور الجامعة قامت كما الشركات،

قامت المحلیة السكر صناعة شركات إحدى مع التعاون طریق فعن: البحثیة التعلیمیة التدریبیة الصیغة 

 والفنى العلمي التدریب إلى ھدف الذى" السكر صناعة تكنولوجیا وبحوث دراسات" معھد بإنشاء الجامعة

  وتطویر اإلنتاجیة المشاكل لحل بحثیة مشروعات طریق عن المشترك التعاون وكذلك بالشركة، للعاملین

 الحلول وتقدیم المشكالت، لھذه العلمیة بالدراسة بالجامعة الباحثین من العدید تكلیف تم وقد اإلنتاج، وتحدیث

  .لھا المناسبة

الھندسیة، واالستشارات الدراسات مركز( بالجامعة االستشاریة المراكز بعض إنشاء تم:  االستشاریة الصیغة  

 بتقدیم المراكز ھذه وقامت) الخ..القانونیة، االستشارات مركز التجاریة، واالستشارات الدراسات مركز

  .اإلنتاجیة القطاعات لبعض العلمیة الدراسات وعمل المشورة،

التي البحثیة المشروعات من العدید م1957 عام في إنشائھا منذ الجامعة تبنت:  البحثیة المشروعات صیغة 

 البیئیة المشاكل بعض حل إلى یھدف معظمھا كان التي ودولیة محلیة ومؤسسات جھات من تمویلھا تم

.المجاالت بعض في اإلنتاجیة الكفاءة بتحسین المتعلقة أو واالقتصادیة

ببعض وتقوم التبرعات، خالل من أو ذاتى بتمویل وذلك: الجامعة داخل خیریة اتیجمع إنشاء صیغة 

 طالب لمساعدة وكذلك الدخل، معدومة أو محدودة الفقیرة واألسر المعاقین لألطفال الخیریة الخدمات

 دخلھا یخصص التي كالمعارض البسیطة الخیریة المشاریع ببعض الجمعیات ھذه وتقوم المحتاجین، الجامعة

 العدید بتشغیل تقوم كما الخیریة، األعمال بھذه للقیام الذاتیة وبالجھود مادیا الجمعیات ھذه لدعم األعمال لھذه

. األعمال ھذه في المحتاجین أو المعاقین من

في تكنولوجیة حاضنة وأنشأت النظام ھذا أسیوط جامعة طبقت:  التكنولوجیة المشاریع حاضنات صیغة 

 امكانات من االستفادة مع تقنیة، صبغة ذات مشاریع تنفیذ بھدف التطبیقى للبحث إنتاجي لقطاع كمثال 1997

 من الحاضنة ھذه جزئیا دعمت التي اإلنتاجیة القطاعات بعض مع بالتعاون ذلك وتم والبشریة، الفنیة الجامعة

  .الجامعة مع أفضل تعاون أجل

 اإلنتاجیة، القطاعات وبین الجامعة بین التفاعل تدعیم سبیل في المرحلى النجاح بعض النماذج ھذه حققت وقد

  .القطاعات لھذه اإلنتاجیة الكفاءة في الزیادة بعض وتحقیق

 شركة إنشاء خالل من الخاص القطاع مع الشراكة بین الربط خالل من األردنیة التجربة تتضح: االردن ) ٦

 التنافس دون حالت تجاریة اسس على قامت العلمي البحث ومراكز الجامعات من مدفوع مال برأس استشاریة

 لصالح العلمیة والبحوث الدراسات إعداد في یسھموا أن المبدعین والطالب لالساتذة تسمح الجامعات، بین الضار

  .نصیب وللجامعة نصیب للباحث فیكون الشركة
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ورغم تعدد صورالتعاون الناتجة من الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص في بعض الدول العربیة كما تم     

ونوعًا، وال تحقق األھداف المرغوبة خاصة في مجاالت  كمًا كافیة غیر كاتاالشر ھذه تظل عرضھ سابقا

  .وخدمة المجتمع التنمیة

 الشراكة وحتمیة أھمیة لىع الدول ھذه إجماع یتبین العالمیة واإلقلیمیةللتجارب  السابق العرض ضوء في

 األسالیب بعض على الدول ھذه اتفاق في اإلجماع ھذا ویتمثل العلمي البحث في الخاص والقطاع الجامعات بین

  :الدول تلك علیھا أعتمدت التي األسالیب ھذه ومن الخاص بالقطاع العلمي البحث ربط تحقق التي

.الطرفین بین التعاون لبحث الخاص القطاع وقیادات الجامعات أساتذة من ممثلة استشاریة لجان تشكیل-1
.والبشریة المادیة واالمكانیات للموارد الخاص والقطاع الجامعات تبادل-2
.بینھما للعالقة المنظمة التشریعات إعداد في الخاص القطاع قیادات مع والبحث التعلیم خبراء اشتراك-3
.الخاص والقطاع الجامعات الطرفان فیھا یشترك والتي) المشتركة( التعاونیة البحوث إجراء تشجیع-4
 لدراستھا الخاص القطاع تعترض التي الواقعیة بالمشكالت الجامعات تزوید في الخاص القطاع مساھمة-5

.لھا المناسبة الحلول وایجاد
توثیقخاللھامنیمكنوالتي  اإلنتاج ومراكز العلمي البحث مؤسسات تضم التي العلمیة المدن إنشاء-6

.الطرفینبینالعالقة
  .الخاص والقطاع الجامعاتبینالعالقةلضبطالالزمةالمنظمةوالقواعدالتشریعاتتطویر-٧

  :بحثیةال والمؤسسات الخاص القطاع بین للشراكة متنوعة) نماذج( أسالیب اقتراح

 ویمكن المتقدمة الدول في وناجحة الخاص والقطاع الجامعات بین للشراكة ومتنوعة متعددة أسالیب ھناك   
  :وھي الیمنیة الجمھوریة في منھا االستفادة

 والقطاع الجامعات بین العالقة في أساسیة ركیزة الفائدة تبادل مبدأ على تستند التي الفعلیة الشراكة)1
  .الخاص

.الجامعات في علمیة ابحاث لدعم معًا الشركات عددمن تجمع نحو التوجھ على التركیز)2
.محددة شروط وفق والمؤسسات األعمال لرجال الجامعات في العلمیة سياالكر فكرة في التوسع)3
.الشراكة تحقیق في الناجحة األسالیب من البحثیة العقود)4
.علمیة ابحاث مراكز إنشاء على الخاص القطاع تشجیع)5
. التكنولوجیا وأودیة والتمیز اإلبتكار ومراكز والحاضنات والتقنیة البحوث حدائق إقامة)6

 ھذا إلتباع مؤھلة والھندسیة العلمیة التخصصات تتضمن التي الیمنیة الجامعات من العدید أن نجد وھكذا   
 في تعدیالت إجراء إلى بحاجة ولكنھا واإلنتاجیة الصناعیة المؤسسات مع والتعاون من الشراكة النوع

 كونھ التخرج متطلبات من واالنتاج العمل عالم إلى الطالب دخول تجعل بحیث التعلیمیة وبرامجھا خططھا
 جمیع إلى الفائدة یقدم بالتالي وھذا العمل، عالم یدخل أن قبل والمعارف المھارات من العدید الطالب یكسب

.المجتمع وبالتالي االنتاجیة والمؤسسة والجامعة الطالب األطراف

  
  :الخاتمة

 في الخاص القطاع مشاركة مستوى زیادة ظل وفي  األقالیم دولة خالل من الالمركزیة نحو التوجھ ظل في   
 تعیشھا التي السیئة االقتصادیة الظروف ظل وفي ،االقتصادیة القطاعات معظم في االقتصادي النشاط مستوى
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 القطاعین بین الشراكة أھمیة تظھر التنمویة، المشاریع لتنفیذ الالزمة المالیة الموارد شحة إلى ادت والتي الیمن
 بشكل العالي والتعلیم عام بشكل الوطني االقتصاد في كبیرا دورا الخاص القطاع منح من البدإذ   والعام الخاص
 األھداف تحقق مجتمعیة وشراكة موحد وطني نسیج في والخاصة الحكومیة الجھود جمیع دمج یتوجب لذا خاص،
  .بحث العلميال میدان من الجھود ھذه من الفوائد معوالمجت الفرد یجني بحیث التنمویة

  :المراجع

البحث العلميتطویرفيالخاصوالقطاعالجامعاتبینالشراكة). 1429. (ثنیانبنالثنیان، سلطان!!
، رسالة دكتوراة، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة مقترحتصور:السعودیةالعربیةالمملكةفي

.السعودیة

 والبحوث للدراسات أسبار مركز ،والتنمیة العلمي البحث أزمة).٢٠١٢.(العربي فھد الحارث،!!

.rd-.org/criseelyahyaouiwww-  االنترنیت، شبكة من مأخوذ، لریاضا، واإلعالم

.arabe.htm   ٢٠١٤/ ٣/  ١٠ للموقع تاریخ الدخول.  
 بسلطنة دیاتھاحوت العلمي البحث مجال في المجتمعیة الشراكة). ٢٠١٠.( جود الوھاب عبد الحایس!

   www.minshawi.com/node/1609، االنترنیت، شبكة من مأخوذ، میدانیة دراسة عمان،

  .٢٠١٤/ ٣/  ١٠تاریخ الدخول للموقع !!

 مأخوذ من شبكة األنترنیت ،الفاعلة المجتمعیة الشراكة قیام تحدیات). ١٤٣٠.(ابراھیم بن محمد السویل!
www.imamu.edu.sa/events/community-partnership-forum-in-scienitic-

research/pages/ names.aspx ٢٠١٤/  ٣/  ١٢خ دخول الموقع یتار.  
واقع العالقة بین التعلیم العالي والعام والقطاع ). ٢٠٠٥.(صائغ، عبد الرحمن ومتولي، مصطفى!!

.الریاض. إعدادھا بتكلیف من  مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، دراسة تم الخاص
 الخاص القطاع اتومؤسس الجامعات بین الشراكة تفعیل آلیات). 1429.(عوض بن منصور القحطاني،!!

.عشر الثالث العدد ابھا، في المعلمین كلیة حولیة، واالستشارات البحوث مجال في
المعوقات، ( الشراكة المجتمعیة في مجال البحث العلمي في العالم العربي ).١٤٣٠.(القوصي، عالء الدین!

 مأخوذ من شبكة األنترنیت، )والتحدیات، ومحاوالت تذلیلھا
www.imamu.edu.sa/events/community-partnership-forum-in-scienitic-

research/pages/ names.aspx  ٢٠١٤/  ٣/  ١٢تاریخ دخول الموقع.  
في ، والخدمات االنتاج وقطاعات الجامعات بین الشراكة حول دولیة تجارب). ٢٠١١.(سالم عادل معایعة،!

الشراكة والتنمیة دور الشراكة في القطاعین العام والخاص في تحقیق التنمیة المستدامة، محررًا، المنظمة 
  .العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة

  

  

  


