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:مقدمة

نحو تعزیز العالقة بین  منذ بدایة الثمانینات سارت العدید من الدول المتقدمة بخطى متسارعة

القطاع الخاص والجامعات، تبلورت ھذه الخطى في إنشاء مراكز تقنیة متطورة تعرف بمراكز 

 Incubators، فضالً عن تأسیس حاضنات األعمال Centers of Excellenceالتمیز 

Business   للتقنیة؛ وذلك من أجل إیجاد قنوات لربط القطاع الخاص بالجامعات.  

كس من ذلك، لم تبد العدید من الدول النامیة، ومنھا الدول العربیة اھتمامًا كبیرًا تجاه على الع

خلق شراكة فاعلة بین الجامعات والقطاع الخاص، بل استمرت أوضاعھا  تتضمن فقط مجرد 

تالقي في وجھات النظر في المنتدیات والمحافل العلمیة، وقد تطورت تلك االتجاھات مؤخرا 

قیقیًا في كثیر من الدول لالستفادة من مؤسساتھا العلمیة واألكادیمیة من خالل لتصبح مسعى ح

  . خلق قنوات للتعاون بین القطاع الخاص والجامعات

فإذا كانت وضعیة الشراكة النظریة أو ربما الشكلیة مقبولة في الماضي، فإن الوقت الحالي 

  .كلیات إلى منطقة التفعیل والتطبیقربما أصبح یحتم نقل ھذه الشراكة من منطقة التنظیر والش

وتماشیًا مع ھذه المستجدات العالمیة، ونظرًا لتوافق اآلراء وتالقي وتالقح األفكار، ونظرًا 

لما تمتلكھ الجامعات الیمنیة من طاقات وإمكانیات وموارد بحثیة وعلمیة وتكنولوجیة، وأیضًا لما 

ات والموارد الجامعیة، ولحاجة ھذا القطاع یمتلكھ القطاع الخاص من فرص الستغالل ھذه الطاق

لمثل ھذه اإلمكانات النادرة؛ فقد برزت مؤخرا توجھات رسمیة وغیر رسمیة لدعم وتعزیز 

  .أواصر التعاون بین القطاع الخاص والجامعات، أمالً  في فتح قنوات للشراكة الفاعلة بینھما

  :مشكلة الدراســـة   –١

حث والتطویر، وتوافر إمكانات محلیة منھا، ممثلة في أنشطة رغم الحاجة الماسة ألنشطة الب

ة، إال أنھ ال یتم االستفادة منھا في العدید من منشآت القطاع منیالبحث والتطویر بالجامعات الی

الخاص نتیجة لعدة عوامل في مقدمتھا غیاب التعاون والشراكة الفاعلة بین الجامعات والقطاع 

عدم االستفادة الكافیة من ھذه اإلمكانات، وعالج المعوقات التي  الخاص، مما یتطلب بحث أسباب

تحول دون النفع بھا كعنصر من العناصر الحیویة للتنمیة المستدامة، وذلك من خالل تفعیل 

  .الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص

  :الھدف من الدراسة   –٢

ة وتأسیس شراكة حقیقیة بین تھدف ھذه الدراسة إلى بحث السبل والوسائل المناسبة إلقام

، وفي سبیل تحقیق ھذا الھدف، تسعى الدراسة لقطاع الخاص والجامعات في الجمھوریة الیمنیةا

  :إلى تحلیل النقاط التالیة 

استعراض لبعض التجارب الناجحة في بناء الشراكة بین القطاع الخاص والجامعات.

 القطاع الخاص والجامعات في بین التعرف على المعوقات التي تعوق الشراكة الفاعلة



  ٣

  .الیمنیة ةالجمھوری

 الیمنیة ةالقطاع الخاص والجامعات في الجمھوریاقتراح سبل فاعلة للشراكة الحقیقیة بین.

  

  :أسلوب التحلیل   –٣

في سبیل تحقیق الھدف من ھذه الدراسة، فقد انتھجت أسلوب التحلیل الوصفي في وصف 

  . القتصادیة الكلیة المرتبطة بموضوع التحلیلومعالجة العدید من المؤشرات ا

  

  :القطاع الخاص ودوره في االقتصاد الوطني  :أوًال
  :یمكن تحدید دور القطاع الخاص في االقتصاد الوطني في النقاط التالیة

) ٣٣٢٤٥(م١٩٩٦بلغ عدد المنشات الصناعیة العاملة في القطاع الصناعي الیمني لعام  - ١
- ١( تمثل الصناعات الصغیرة من ،عامل وعاملة) ١١٤٨٦٩(من  منشاة یعمل فیھا أكثر

من إجمالي %) ٦٥(الغالبیة العظمى في القطاع الصناعي بأھمیة نسبیة بلغت نحو) مالع٤
-٥یعمل فیھا من (كما تمثل المنشات الصناعیة المتوسطة الحجم ، عدد المنشات الصناعیة

في حین بلغت األھمیة النسبیة ، ةمن إجمالي عدد المنشات الصناعی%) ١٧(نحو) مالع٩
من إجمالي عدد %) ١٨( نسبة حوالي) عمال فأكثر ١٠یعمل فیھا (للمنشات الكبیرة 

  .  ١م١٩٩٦المنشات الصناعیة لعام 
بالنظر إلي توزیع المشروعات الصناعیة حسب الملكیة نجد أن مشروعات الملكیة الخاصة  - ٢

من %) ٩٥(م  بأھمیة نسبیة بلغت نحو١٩٩٦منشاة عام ) ٣١٥٨٨(الیمنیة بلغت عددھا 
منشاة صناعیة تتبع الملكیة الخاصة ) ٢١٠(إجمالي عدد المنشات الصناعیة مقابل عدد

 %)٠ر١٩( مشروع ملكیة خاصة أجنبیة بنسبة) ٦٣(وعدد %) ٠ر٦٣(المشتركة بنسبة
اعیة منشاة صن )٩١٠(و ) ٤١٠( بینما بلغت مشروعات الملكیة العامة والملكیة التعاونیة

  . ٢التوالي على %)٢ر٧٤(و %) ١ر٢٣(التوالي بنسبة  على
للقطاع اإلنتاجي السلعي دور ھام وكبیر في االقتصاد القومي والواضح في تولید جزء كبیر  - ٣

( حیث تمثل األھمیة النسبیة لقطاعات اإلنتاج السلعي            ، من الدخل القومي
%) ٣ر٣(حیث نما ھذا القطاع بنسبة   ٣.ةبأسعار السوق الثابت ٢٠٠٣لعام %) ٤٧ر٨٥

في %) ١ر٦(م مقابل نمو نسبتھ٢٠٠٣للناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 
وعلي صعید التطورات التفصیلیة التي شھدتھا قطاعات اإلنتاج السلعي فقد ،م٢٠٠٢عام 

الحقیقي إلي األمام تصدر قطاع الصناعات التحویلیة بقیة القطاعات دافعا لوتیرة النمو 
في %) ٥ر٨(م مقارنة مع٢٠٠٣بأسعار السوق الثابتة لعام %) ٥ر٩١(بتحقیقھ نموا بلغ 

في العام  %)٧( بالمقارنة مع%) ٧ر١( عت أھمیتھ النسبیة قلیال إلىالعام السابق وارتف
  .٤السابق

توفیر  یناط بالقطاع الخاص النھوض بالصناعة الوطنیة في ظل دور حكومي یقتصر علي" - ٤
وقد أصدر . تطبیقھا ع األنظمة والقوانین واإلشراف علىالبنیة التحتیة والبشریة ووض

مجلس الوزراء الیمني قرارا بشان إعداد النظام القانوني لتنفیذ وإدارة المناطق الصناعیة 

                                                          
المنعقدة ،" ١٩٩٦التقریر الختامي للندوة التعریفیة بنتائج المسح الصناعي األول " ،الجھاز المركزي لإلحصاء،وزارة التخطیط ١

.١٨ص،١٢الجدول رقم،الورقة الرابعة،٧/١٩٩٧/  ٥ - ٢خالل الفترة 
المنعقدة ،" ١٩٩٦التقریر الختامي للندوة التعریفیة بنتائج المسح الصناعي األول      " ،الجھاز المركزي لإلحصاء،الصناعة وزارة ٢

.٨ص،٣الجدول رقم،الورقة الرابعة،٧/١٩٩٧/ ٥ - ٢خالل الفترة 
.١٩ص،٢٠٠٣،دیسمبر،٢٠٠٣التقریر السنوي لعام ،البنك المركزي الیمني ٣
  .١٧,١٦ص ، ٢٠٠٣،دیسمبر،٢٠٠٣التقریر السنوي لعام ،نيالبنك المركزي الیم ٤



  ٤

باإلضافة إلي تكلیف وزارة الصناعة والتجارة بتحدیث الدراسات ، وخطة ترویجیة متكاملة
وبروم ،والحدیدة،أبین،لحج،دیة للمناطق الصناعیة الثالث في كل من مثلث عدناالقتصا

  (*)٥".بحضرموت
حیث تستند أھمیة القطاع . یؤدي القطاع الخاص دورا كبیرا وھاما في االقتصاد القومي - ٥

، الخاص إلي الدور الذي یؤدیھ من حیث حجم نشاطھ وتنوعھ والعمالة التي یستوعبھا
، من الناتج المحلي اإلجمالي غیر النفطي%) ٨٠(و %) ٧٥(لقطاع بینوتتراوح مساھمة ا
 ٣ر٨( بنحو ٢٠٠٠من إجمالي قوة العمل التي قدرت عام %)٨٩(ویعمل فیھ حوالي

ألف موظف في الجھاز اإلداري للدولة والقطاعین ) ٤٢٨(مقارنة بحوالي ، عامل) ملیون
لقطاع الخاص في جوانب عدید أھمھا كما تبرز أھمیة النشاط االقتصادي ل ،العام والمختلط

:  
ألف منشأة  ٣٣من المنشاءات الصناعیة التي یزید عددھا عن % ٩٧امتالكھ حوالي !!

  %.٩٦الجزء األكبر منھا بنسبة ) عمال ٤-١( صناعیة تشكل المنشاءات الصغیرة
  .٦مال البنوك التجاریة العاملة في الیمن رأسمن أجمالي  %)٨١(على  ما یزیدامتالكھ !!

انعكس توسع دور القطاع الخاص في زیادة قیمة قروض القطاع المصرفي المتوسطة  - ٦
ملیون  ٨٧ر٦٩٣(   حیث بلغت حوالي %)٢٦( والطویلة األجل إلي القطاع الخاص بنسبة

  . ٧م٢٠٠٢في عام) ملیون ریال یمني ٦٩ر١٤٠(  م مقارنة مع٢٠٠٣عام ) ریال یمني
كبر من إجمالي المنشات الصناعیة بنسبة بلغت الصناعات التحویلیة تشكل النسبة األ - ٧

ائیة والمشروبات إذ تسیطر ھذه تتركز معظمھا في صناعة المواد الغذ %)٨٩ر٦٤(نحو
من %) ٤٩ر٢٥( نحو یمني بأھمیة نسبیة تصل إلىمعظم منشات القطاع الصناعي ال على

نشاط الصناعات تلیھا في المرتبة الثانیة ، م ١٩٩٦إجمالي عدد المنشات الصناعیة لعام
  .٨%)١٤ر٢٢(المعدنیة بأھمیة نسبیة تبلغ نحو

  
  : التحدیات التي یواجھھا القطاع الخاص :ثانیًا

یرى الباحث إن القطاع الصناعي یتعرض في ھذه الفترة للعدید من المتغیرات الجدیدة والتي      
    تجاه البحث العلمي أبرزت أھمیة وضرورة االستعانة والتسلح بالبحوث والتطویر وتغییر النظرة

  .التعاون والشراكة مع مراكز البحوث العلمیة والجامعاتو

السعي نحو االنضمام إلى منظمة التجارة ، ومن أمثلة ھذه المتغیرات االقتصادیة الجدیدة    
وتحریر ، وتخفیض األعباء الجمركیة، العالمیة،  وبدء سریان اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة

وزیادة عدد ، وفتح الباب إلغراق السوق المحلي بالواردات، من بعض القیود التشریعیةالواردات 
  .األزمات المالیة العالمیةتداعي ، ووانتعاش حركة التجارة الدولیة ، الشركات األجنبیة

وبالتالي وضع " بشكل أوسع ، وقد أدت تلك السیاسات إلى منافسة المنتج األجنبي للمنتج الیمني  
ن المحلیین للمنافسة مع الشركات األجنبیة في األسواق المحلیة والخارجیة على حد المصنعی

سواء، وإذا لم یتم اتخاذ إجراءات لتغییر االتجاه الحالي للصناعة المحلیة فإن أغلب الصناعات 
  ).  ٣٥،ص٢٠٠٦المتوكل،". (الیمنیة ستكون عرضھ للخروج من اإلنتاج

                                                          
  .٤٩ص،الوحدة الرئیسیة لمراقبة الفقر" ٢٠٠٥- ٢٠٠٣استراتیجیة التخفیف من الفقر" ،وزارة التخطیط والتعاون الدولي ٥

  .یةلم یتم إنشاء المناطق الصناعیة الثالث  حتى تاریخ كتابة ھذا البحث حیث مازالت قید الدراسة االقتصاد(*) 
یونیو،  –،إبریل )١٩(، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد )التطور التاریخي للقطاع الخاص في الیمن( عبد الحكیم أحمد الشرجبي،  ٦

  .١٠٠ص
.٣٧ص،الوحدة الرئیسیة لمراقبة الفقر" ٢٠٠٥- ٢٠٠٣استراتیجیة التخفیف من الفقر" ،وزارة التخطیط والتعاون الدولي ٧
المنعقدة  ،"١٩٩٦التقریر الختامي للندوة التعریفیة بنتائج المسح الصناعي األول " ،المركزي لإلحصاء الجھاز،وزارة الصناعة ٨

  .١٨ص،٥/٧/١٩٩٧-٢خالل الفترة



  ٥

، إلى مجموعة من  ٩)غیر النفطي(الصناعي الیمني  الدراسات التحلیلیة للقطاع وتخلص
  :االستنتاجات منھا

جعل السوق الیمني ) مع الكثافة الموجودة( تدني معدل الدخل وزیادة النمو السكاني -١
.جاذب لعملیات اإلغراق الرسمي وغیر الرسمي

لمنافسة أدى تركیز الصناعات التحویلیة الیمنیة في الصناعات الغذائیة إلى احتدام شدة ا-٢
فیما بینھا من ناحیة وبینھا وبین المنتجات المماثلة القادمة من وراء الحدود من جھة 

.أخرى
زیادة الطاقة العاطلة مرده ، اعتماد المنظمات استراتیجیة بیع ما یمكن إنتاجھ والتي لم -٣

.تعد مالئمة في عصر االنفتاح وتحریر السوق
ة على المدخالت الصناعیة وزیادة الطاقة أدى تعدد الضرائب وزیادة الرسوم الجمركی-٤

.العاطلة إلى زیادة تكالیف اإلنتاج وصعوبة المنافسة السعریة
.أدى غیاب التوجھ التسویقي في القطاع الصناعي إلى عدم والء المستھلك للمنتج الیمني-٥
زیادة نقاط الضعف عن القوة لدى منظمات القطاع الصناعي، یجعل عملیات التسویق في -٦

.  ئة المحلیة أجدى من عملیات التصدیر التي تكون فیھا المنافسة أكثر حدهالبی
  

یواجھ القطاع الخاص مجموعة من التحدیات، تتطلب إحداث التطویر والتحدیث یشكل عام و

في أدائھ حتى یتمكن من مواجھتھا، ویستطیع أن یواصل دوره بكفاءة، وتتمثل أھم ھذه التحدیات 

  :فیما یلي

  .قتصاد المعرفِة العالمِي الذي تم  استبدالھ باقتصادیات الصناعَة الوطنیَةظھور ا  -)١
وعلى  المّتحدةلَخْلق الثروة، في الوالیات  “ فالمعرفة َأْصَبحْت مصدَر االقتصاد المركزَي ”      

  . مستوى العالم
حیث ظھر مؤخرًا حدث اقتصادي مھم ومتفائل  في " .ظھور اقتصاد تجاري جدید  -)٢

حیث ظھر اقتصاد تجاري حقیقي في الوالیات المتحدة " قتصاد والتأریخ االجتماعي اال
  .واآلن أنتشر حول العالم  اتء من السبعینبد، األمریكیة 

و على ، جدیدة كلیًا  المعرفة التي أصبحت فیھ"  . تغّیُر المعرفة ِمْن النظریة إلى التطبیِق  -)٣
حدث تغییرًا كبیرًا من النظریاِت القائمة  ، بھ حتمیًا النقیض إلى ُكّل جامعة حدیثة اعتقدت

حتمًا َسَیْحدُث حیث ” على التعلیم والَتَعّلم إلى المنظمِة القائمة على التطبیقاِت، الذي َكاَن 
  ". على المعرفِة قائمأصبَح التطبیَق 

  
في الفترِة التي  وعلیھ فإن التغییر قد جاَء  بشكل تدریجي، وبشكل متوقع، إلى األعمال التجاریة

ْتلت الحرب العالمیة الثانیة وخالل أواِئل التسعینیاِت، أي َحدثْت ثورة صامتة على خمس 
  ،)CHARLES D. WELLER ,2009( : أوجھ ھي

  .تدفق المعلومات. ١
  .الوصول الجغرافي للشركاِت وانفجار الزبائِن. ٢
  .أكثر الفرضیات السّكانیة األساسیة تم دحضھا. ٣
  .الزبائن وسیطرتھم على الشركاِتصعود . ٤
  .المعوقات المعروفة داخل وخارج الشركة سقوط. ٥

                                                          
غیر (دراسة تحلیلیة للقطاع الصناعي الیمني ( ، )الخیارات االستراتیجیة لتسویق المنتجات الصناعیة الیمنیة(سنان غالب المرھضي،  ٩

  .٨٥ -٦١، ص٢٠٠٦، إبریل یونیو ، )١٩(مجلة دراسات اقتصادیة ، العدد ، ) ) النفطي
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أن الفرضیات السائدة في أكثر األعمال التجاریة َلْن تالءم ” : Drucker  ُیؤّكدوھنا         
 CHARLES D. WELLER(  :وھذه الحقائق ھي  كما یلي“ الحالي  الحقیقَة أو الواقع

,2009(  
  

وتبعًا لذلك ینصح . اآلن قصیرة جدًا في أغلب األحیانأصبحت حیاة الُمنَتِج دورات  -)١
Drucker:  

أنھ َیِجُب على المشروع ُكّل ثالث َسَنواِت ، َأْن َیضَع ُكّل مفردة ُمنَتج ، والعملیة، والتقنیة، "     
 on" م لحیاِتھ والسوق، وقناة التوزیع، و ُكّل مفردة من نشاط الموّظفین الداخلِي ، تحت التقیی

trial for its life.  
عادیة التغیر النسبِي بشكل مباشر بحیث أن الُمنَتُج َأو الخدمُة الفریِد الیوِم ُیصبُح غدًا سلعَة "  -)٢

تنفیذي لشركة بروكتیر أند جامبِل، ما المدیر ال، Lafley. جي . وھنا یوّضَح السید  أي ،
  :یلي
واألجھزِة  المواد الخام تصاد المعرفَة ھم البشر، على خالفتعد األصول الرئیسیة في اق       

حیث َتْخرُج أصوَلِك ". في االقتصاد القدیِم، وھذه األصول البشریة غیر ثابتة بشكل كبیر جدًا
  ."ُتریُدھم َأْن َیْرجعوا في التاسعة صباحًا في الیوم التالي. من الباَب ُكّل یوم

ند جامبِل الجدیدِة اآلن مستندة على األفكاِر التي جاءْت من تقریبًا ِنْصف منتجات بروكتیر أ   
خارج الشركَة، وھذا ُیصّوُر الفوائَد العملیَة للتعاوِن الحاصل من خارج حیطاِن الشركة 

  ). البیئة الخارجیة للشركة(األربعة 
مكان  جامبل مھم جدًا ِبحیث َیحتاج المدراء التنفیذیون في كل& إن ما یجري في بروكتیر (   

 Thomas.لَفْھمھ، ھكذا َوصَف محّرُر مجلة ھارفارد لألعمال، توماس ستیوارت،
Stewart(.  

  
الحقیقة األخرى القتصاد المعرفِة العالمِي الطریِقة المثیرِة التي تستخدمھا الشركاُت منھا في ) ٣

 ھةمواجشركة آي بي إِم، وشركة بروكتیر أند جامبل، وشركة سیسكو في : الطلیعِة  مثل
تلك  متستخدالتحدیات الھائلَة المتمثلة بالعوامل الثقافیِة، واللغة، وحواجز المسافِة حیث 

َیْسمُح للبشر ،  “ نظام توجیِھ” كأرض مشتركة أو  "الِقَیم والمعاییر المشتركة  "الشركات 
ن للَتَصرُّف بدو ،ثقافیًا و اجغرافیمختلف حتى  في مواقع الشركِة المختلفة جدًا وبشكل 

والتعاوُن  االّتصاالتإجراء یتم و، ”منظمُّ  المشروع ”مراجعة اإلدارِة  وبدون الرجوع إلى 
  .والتقالیِد الثقافیِة معتقداتعلى الرغم ِمْن االختالفات العظیمة في ال، بشكل كفوء 

  
  اتجاهوفقًا لذلك، حدث التغییر العظیم في ھیكل الشركاِت، وفي طریقة سیر األعمال في  -)٤

  .لمعرفِة العالمیِة واالقتصاد الریاديا
“ ،إقامة أعمال مشتركة ” ، أن مقاومة االحتكار یعد أحد شروط ) Drucker (وُیؤّكد       

و َلیسْت مستندة  الذي ال یكون فیھ ال أحد  سیطرة" التحالفات"و" التشابكات"حیث أن تلك، 
لمتبادلة،  وذلك یتضمن العدید ِمْن ولكنھا مستندة على الشراكاِت والثقِة ا، على الملكیِة 

  .األشكاِل واألنواِع  بین الشركاِت والناِس، والمنافسون
  :باإلضافة الى ما یلي

    . أیضًا ظھور االنترنت جعل كل حدث  یحدث  بشكل أرخص وأسرع  وبشكل عالمي -)٥
توجھ إلى أنماط ھناك تغیر مستمر في أذواق المستھلكین، والف: التغیر في أذواق المستھلكین -)٦

جدیدة من االستھالك لم تكن معروفة من قبل، خصوصا مع تأثیر نشاط الدعایة واإلعالن، 

إضافة إلى ما أحدثتھ سرعة التواصل بین العالم في أجزائھ المختلفة القریبة والبعیدة من خالل 

ورغبات التقنیات المستحدثة للمعلومات واالتصاالت؛ مما عزز حدوث ھذا التغیر في أذواق 
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المستھلكین؛ ویتطلب ذلك التطویر المستمر للمنتجات، وإدخال نوعیات جدیدة تتمیز بالتنویع 

  .واالبتكار والتجدید لتتناسب مع االحتیاجات المتغیرة للعمالء

بإدخال آالت  اإلنتاجیمر العالم بثورة تكنولوجیة في وسائل : تحدیث وتوطین التقنیات  - ) ٧

لیة في األداء، كما تحققت إنجازات رائدة بسبب التقنیات الحدیثة نتج وخامات أكثر تطورا وفاع

عنھا تطویر كبیر في حجم ونوعیات المنتجات والخدمات، ویحتاج القطاع الخاص إلى اختیار 

أنسب ھذه التقنیات، وتطویرھا وتوطینھا بما یتناسب مع البیئة المحلیة من أجل تحسین المواد 

  . یات المنتجات والخدمات ،والتغلب على المشكالت المرتبطة بھاوالعملیات اإلنتاجیة ونوع

یواجھ القطاع الخاص العدید من المشكالت الداخلیة : الحاجة لتحسین الكفاءة الداخلیة   -)٨

،  ومشكالت األداء التنظیمي، –خاصـــة في المنشآت الصغیرة  –مشكالت التمویـل : مثل

حسین البیئة الداخلیة للمنشآت التي تعاني من ھذه ،  ویتطلب األمر ت..ومشكالت التسویق

المشكالت، وبحث السبل الممكنة لحلھا، مع االستفادة من الفرص المتاحة، وتجنب المخاطر 

  .إلى أكبر حد ممكن

بمزایا  –وهللا الحمد – جمھوریة الیمنیةتتمتع ال: االستغالل األمثل للمزایا النسبیة المتاحة  - ) ٩

توافر مقومات صناعات  البتروكیماویات، : نتاج والخدمات منھانسبیة من مدخالت اإل

والصناعات كثیفة استخدام الطاقة، وصناعات التعدین، وقطاعات الخدمات الواعدة وفي 

، إال أن ھذه المزایا لم یتم تحقیق االستفادة المناسبة بصورة تتناسب مع ..مقدمتھا قطاع السیاحة

ات في مكونات االقتصاد الوطني؛ األمر الذي یتطلب وضع حجم توافرھا، وأھمیة ھذه القطاع

  .الخطط واالستراتیجیات المتكاملة لتحقیق االستغالل األمثل من ھذه المزایا النسبیة

الفرص التي یمكن أن  من“ لعاصفة مثالیة ” ھذه الحقائِق الواقعیِة الجدیدِة ُیْمِكُن َأْن ُتطلَق العنان  
والبرھان الستغالل الفرص یتضمن أمثلة واضحة منھا . ل العالِمتستغلھا الدول والشركات حو

  :على سبیل المثال
الیوم َلھا عائداُت نقِدیة تبلغ . َلْم تكون موجودة  قبل عَشر سنوات  Googleشركة !!

  .   بلیون دوالر ١٥٠بلیون دوالر وبرأسمال سوِقي یبلغ حوالي  ٢٠حوالي
الیوم ُیوّلدوَن . جودة  قبل خمسة سنواتَلْم تكون مو Apple’s iPod/iTunesشركة !!

ِمْن رأسمالھ   Appleبلیون دوالر  مما ساعد في ْنمو سھَم شركة ِِ  ١٠أرباح تصل إلى 
  .م٢٠٠٨بلیون دوالر في عام  ١٥٠إلى  ٢٠٠٣بلیون دوالر في عام  ١السوِقي من  

  Cleveland’s Parker-Hannifin andشركاِت التصنیع مثل !!
Nordson Corp., Canton, Ohio’s Timken Co. and Akron’s B. W.

Rogers Co. ، عملیة التسعیر الزائد عن التكلفِة إلى عملیة التسعیر حسب قیمِة ِمن ، تحولت
  .للَنجاح في االقتصاد العالمِي    Customer Valueالزبون

  
 كل تلك التحدیات سوف تنعكس على القطاع الصناعي في شكل ضرورة البحث عن وسائل

جدیدة  لتعزیز المركز التنافسي ومن ھنا تظھر أھمیة تعزیز الشراكة المجتمعیة وتدعیم سبل 
التعاون مع المراكز البحثیة والجامعات التي تمثل مصدر مھم للبحوث العلمیة الھامة لتطویر 
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ة وتحسین األداء في كافة أنشطة المشروع مثل تقلیل الفاقد وتحسین الجودة وابتكار منتجات جدید
  . وتطویر المنتجات القائمة و تحسین األداء المالي واإلداري وغیرھا من أنشطة المشروع

  :١٠حاجة القطاع الخاص ألنشطة البحث والتطویر  مدى: ثالثًا

تأسیسًا على التحدیات التي یواجھھا القطاع الخاص، ومن أجل تحقیق المزید من التطویر في 

ر من أھم األمور التي یمكن أن تعاون القطاع الخاص في أدائھ، فإن نشاط البحث والتطویر یعتب

تطویر أدائھ وتحسین بیئة العمل وتحقیق القدرة التنافسیة، ویمثل نشاط البحث والتطویر مجموعة 

من النشاطات التي تعتمد المعارف والخبرات واألفكار كمدخالت، وتكون مخرجاتھا أو نتائجھا 

ة، أو تطویر لمنتج معین، أو اكتشاف جدید، أو مجموعة من معرفة جدیدة، أو توسیع لمعرفة قائم

، ومن ثم فإن استخدام البحث العلمي في المنشآت في ظل توفیر اإلمكانات المادیة ..المخرجات

تطویر وتحسین المنتجات والخدمات : والبشریة لھ، سیكون مردوده العدید من اإلیجابیات مثل

، واستخدام تقنیات أفضل تؤدي إلى تطویر ملموس في القائمة، وإحداث منتجات وخدمات جدیدة

من عملیات اإلنتاج، واإلقالل  الكفاءة االقتصادیة للمنشأة، وترشید تكالیف اإلنتاج، وتقلیص الفاقد

المخزون والبضاعة الراكدة، وتعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت أخذا بالمعاییر الحدیثة للجودة  من

لى المشكالت التي تواجھھا المنشأة في أي مرحلة من مراحل عملیاتھا الكلیة الشاملة، والتغلب ع

  ..التشغیلیة والتسویقیة

ویبین استقراء النتائج التي تحققت لدى المنشآت التي اھتمت بالبحث والتطویر مدى فاعلیة 

 ھذا النشاط في نمو المنشآت وتحسین مراكزھا االقتصادیة، ومن ھذه النتائج ما أشارت إلیھ إحدى

الدراسات التي طبقت في الوالیات المتحدة على أحد عشر قطاعًا صناعیًا أن المنتجات الجدیدة 

كما أثبتت بعض الدراسات . %٣٠، واألرباح بنسبة % ٨٠ساھمت في زیادة المبیعات بنسبة 

المتخصصة في إدارة األعمال أن الشركات التي تھتم بالبحث والتطویر ھي التي تستطیع أن 

قدیم منتجات جدیدة وتستطیع أن تبقى منافسة في السوق، بینما على العكس الشركات تنجح في ت

التي ال تملك إدارات للبحث والتطویر وال تقوم بممارسة البحث العلمي ال یمكن لھا أن تقدم 

  . منتجات تتالءم مع متطلبات التغییر في احتیاجات العمیل

استمرار  –خص خالل النصف األخیر منھعلى األ –ولقد شھد العالم خالل القرن الماضي 

التزاید المتسارع في االكتشافات العلمیة واالبتكارات التقنیة التي تم تطبیقھا في شتى مناحي 

الحیاة مشكلة بذلك المحرك األساسي للتنمیة االقتصادیة، وأصبحت المعرفة العلمیة القائمة على 

في الناتج المحلي في الدول الصناعیة؛ حیث لم البحث والتطویر مطلبًا ضروریًا ومكونًا رئیسًا 

یعد ھذا الناتج یعتمد على المواد الخام والمصادر الطبیعیة، بل یعتمد وبشكل متزاید على 

المدخالت المعرفیة، ولم تعد تكلفة المواد الخام في كثیر من  الصناعات الحدیثة تساوي أكثر من 

  .من تكلفة اإلنتاج% ١٠

                                                          
، الغرفة )سبل بناء شراكة فاعلة بین القطاع الخاص والجامعات في المملكة العربیة السعودیة( مركز البحوث والدراسات ،   ١٠

.التجاریة والصناعیة بالریاض، اإلدارة العامة للبحوث والمعلومات
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مي تمكنت المنشآت في الدول المتقدمة بشكل عملي من حل مشاكل ومن خالل البحث العل

اإلنتاج، وتحسین نوعیة المنتجات، وترشید تكالیفھ، وتقلیص الفاقد من عملیات اإلنتاج، وابتكار 

تقنیات ونظم إنتاجیة تحقق االستخدام الرشید للموارد، كما شھدت العقود الماضیة نجاح تجارب 

.. كوریا، وتایوان، وسنغافورة، ومالیزیا: ركب الدول المتقدمة مثلدول صناعیة جدیدة للحاق ب

وغیرھا، فما كان لھا أن تصل إلى ما وصلت إلیھ من تقدم اقتصادي لوال تبنیھا منھجا تخطیطیا 

سلیما في تنمیة منظومة متطورة وفاعلة للعلوم والتقنیة واالبتكار، تكون ظھیرا داعما للقطاعات 

وقد اعتمدت ھذه المنظومة على االرتباط والتعاون الفعال مع المؤسسات ، التنمویة المختلفة

  .العلمیة والتقنیة

  :مساھمة القطاع الخاص في تمویل البحث العلمي  -٣/١
تدل المؤشرات على ضعف تمویل البحث العلمي حیث ال یتعدى معدل اإلنفاق على البحث      

المحلي اإلجمالي، وباستثناء تونس والمغرب  من الناتج% ٠.٣العلمي في معظم الدول العربیة 
في % ٣.٨، في حین یصل إلى %٠.٧ولیبیا التي یصل فیھا ھذا اإلنفاق إلى معدالت أعلى من 

في % ١.٨ویندر أن یقل عن % ٣.١٨والیابان % ٣.٥١في أمریكا وفنلندا % ٢.٦٨السوید، و 
  .الدول األوربیة أو األسیویة الناشئة

ویل في المؤسسات البحثیة الحكومیة أو الخاصة، تعقیدات األنظمة ویضاف إلى أزمة التم
اإلداریة والمالیة المعمول بھا في أغلب المؤسسات البحثیة العربیة، مما یبقیھا رھینة الروتین 

ومن جانب آخر فرضت بعض الدول . اإلداري والمالي في اإلنفاق والتجھیز والرواتب والحوافز
ق العلمي، مثل اقتطاع الدولة نسبة من الدعم الخارجي المخصص قیودًا مستجدة على اإلنفا

لمشاریع البحث العلمي، وفرض رسوم جمركیة على المشتریات العلمیة مثلھا مثل أي سلعة 
وال یمكن بمثل ھذا التمویل المتواضع االرتقاء باألداء اإلبداعي والبحثي . تجاریة أو استھالكیة

كثر ما تحتاجھ المؤسسات البحثیة العربیة لتمویل البنى التحتیة فالموارد المالیة ھي أ. العربي 
  .للبحوث والتطویر

خالفًا للدول الصناعیة المتقدمة ، یكاد تمویل البحث العلمي في الدول العربیة یعتمد على مصدر 
من التمویل المتوفر للبحث العلمي في % ٩٧واحد ھو التمویل الحكومي الذي بلغ حوالي 

في الوالیات المتحدة األمریكیة وأقل من % ٣٠في كندا و % ٤٠ین أنھا ال تتجاوز في ح.المنطقة
  .في الیابان% ٢٠

بریطانیا، ( وفیما یلي بعض المؤشرات التي تظھر بأن إنفاق القطاع الخاص في الدول المتقدمة 
وضع في یقارب ضعف ما ینفقھ القطاع العام، في حین أن ال) فرنسا، ألمانیا ، الوالیات المتحدة

الدول العربیة لیس معكوسًا فقط ، وإنما یتمثل كذلك في أن نسبة مساھمة القطاع الخاص تكاد ال 
  .٢٠٠٢من الناتج اإلجمالي المحلي لعام % ٠ر٢مع ضآلة اإلنفاق لحدود % ٥تتجاوز ال 

شر وعلى الصعید العربي العام یرتكز الدعم لبرامج البحث والتطویر على التمویل الحكومي المبا
وبرامج الجامعات الرسمیة بشكل أساسي، مع عجز واضح عن استقطاب تمویل بنسبة مقبولة من 

  )١٧٤م ، ص٢٠٠٩تقریر المعرفة العربي لعام( . البرامج الخارجیة أو القطاع الخاص
لما ، لذلك یعد اإلنفاق على البحث العلمي الجامعي من أھم المجاالت التي ینبغي االھتمام بھا 

، وتحقیق التنمیة في شتى قطاعات المجتمع ، لمي من أھمیة في تقدم األمم والشعوبللبحث الع
وإثراء المعرفة اإلنسانیة وتطویرھا وتجدیدھا في حیاة البشـریة؛ وبالتالي فھو قضیة مجتمعیة في 

صمیم قضایا األمة المتطلعة إلى الدخول للمستقبل بثقة واقتدار؛ وذلك ألن تطویر وتنمیة أي 
  .یتوقف إلى حد كبیر على القدرة العلمیة والتكنولوجیة ألفراد ھذا المجتمع مجتمع 

كما یعد البحث العلمي من أھم المقاییس المتداولة في تحدید مدى قیام الجامعات بدورھا القیادي 
كما أنھ عنصر مھم وحیوي في حیاة الجامعة كمؤسسة فكریة وعلمیة ، في المجاالت المعرفیة
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ویحتل المرتبة الثانیة في األھمیة بعد ، ل ویعّد أحد األھداف الرئیسة ألي جامعةب، وسمعة عالمیة
  )٢٨٥الزبیر، ص(. التعلیم األكادیمي

  
ومن ھذا المنطلق یتضح لنا أن اإلنفاق على البحث العلمي الجامعي والعمل على دعمھ بسخاء 

ولن تستطیع أي  ، مفتوحةفي عالم أصبح بعد اتفاقیة الجات ذات أسواق ، أمر في غایة األھمیة
  . دولة أن تخترق تلك الحواجز إال من خالل بوابة األبحاث العلمیة

 Garnitzkg, A. & Maassen, P: ولقد أكدت أھمیة ذلك العدید من الدراسات مثل دراسة
  ".مقدمة –االقتصاد والتعلیم العالي والتكامل األوربي ): "2000)

نظم القومیة األوربیة للتعلیم العالي، وما صدر حولھا من وتناقش ھذه الدراسة التحوالت في ال
  . أوراق حكومیة رسمیة توجھ خطط التعلیم في القرن الحادي والعشرین

وتخلص الدراسة من استعراضھا لكافة ھذه الوثائق إلى أن وجھات النظر الحكومیة في أوربا 
ى ضرورة إعادة ھیكلة التعلیم تمیل إلى ربط التعلیم العالي مع الجانب االقتصادي، وتؤكد عل

وتابع . العالي حتى یتناسب وسوق العمل، وبما یؤدي للقیام بدوره كمقاول تنافسي بكفاءة وفاعلیة
السیاسات القومیة المتعلقة بالدور "الباحثان مناقشة ھذه القضیة في دراسة أخرى موضوعھا 

  ".االقتصادي للتعلیم العالي
فقد تناولت بالبحث دور التعلیم العالي ):  Seppo, H. & Pretty, M ( 2000(أما دراسة 

في تحویل المجتمع الفلندى إلى مجتمع معرفي، وما استلزم ذلك من إجراء مزید من التكامل بین 
الخطة الحكومیة للتنمیة االقتصادیة وخطة التعلیم العالي، وناقشت ھذه الدراسة أبعاد ھذا التكامل، 

حالف مع بعض الشركات من أجل تصمیم برنامج حكومي قومي، وحللت جھود الجامعات في الت
  .یھدف لدفع فنلندا لمكانة عالمیة رائدة في مجال التكنولوجیا المتقدمة

جامعة على  ١٢وفي دراسة حدیثة عن سیاسات النمو في الوالیات المتحدة األمریكیة، تم تصنیف 
ا یمیزھا عن غیرھا من كثافة ،  وذلك لم Innovation Universitiesأنھا جامعات مبدعة 

، والجامعات التي ،.Rosan, R.M. عالقاتھا وتحالفاتھا مع العدید من الشركات العالمیة
  : وصفت بأنھا مبدعة ھي

جامعة ستانفورد، جورجیا للتكنولوجیا، جامعة كارنیجي، میلون ، جامعة والیة أوھایو، جامعة 
إیھ أند أم، جامعة والیة یوتا، جامعة ویسكونسن، بوردو، جامعة والیة بنسلفانیا، جامعة تكساس 

. جامعة فرجینیا للتكنولوجیا، جامعة والیة كارولینا الشمالیة، جامعة كالیفورنیا في سان دییغو
  ).٢٨٦ -٢٨٥الزبیر، ص(

  

  : دور الجامعات في توفیر أنشطة البحث والتطویر للقطاع الخاص :رابعًا

ضر بدور بالغ األھمیة في حیاة األمم والشعوب على تقوم رسالة الجامعات في العصر الحا

اختالف مراحل تطورھا االقتصادي واالجتماعي ، إذ لم تعد مقتصرة على األھداف التقلیدیة من 

حیث البحث عن المعرفة والقیام بالتدریس ، بل امتدت الرسالة لتشمل كل نواحي الحیاة العلمیة 

ل من أھم واجبات الجامعات المعاصرة ھو أن تتفاعل مع والتقنیة والتكنولوجیة ، األمر الذي جع

المجتمع لبحث حاجاتھ وتوفیر متطلباتھ ، وإن من ضمن أھم متطلبات المجتمع ھو الوصول إلى 

مراتب عالیة في ابتكار التقانات المتقدمة والتقدم التقني والتكنولوجي والوعي االجتماعي ، وال 

في تنشیط حركة البحث العلمي ، وفتح قنوات التعاون  یتم ذلك إال بتفعیل رسالة الجامعات

  )٢٠٠١،كسناوي(.والتنسیق واالتصال بین الجامعات وقطاعات التنمیة المختلفة
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تؤدي الجامعات دورا رئیسًا في إجراء البحوث العلمیة بكافة أنواعھا ولمختلف الجھات و

: التي تعتمد على أبعاد ثالثة ھي راغبة االستفادة، وتقوم الجامعات بذلك في إطار أداء رسالتھا

  .التعلیم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

وبموجب نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات ، والالئحة الموحدة للبحث العلمي في  

  .الجامعات تم إنشاء عمادة للبحث العلمي في كل جامعة

تقدیم المشورة العلمیة، : كما قامت الجامعات الیمنیة بإنشاء مراكز للبحوث من أھدافھا 

وتطویر الحلول العلمیة والعملیة للمشكالت التي تواجھ المجتمع من خالل األبحاث والدراسات 

التي تطلب إعدادھا الجھات الحكومیة واألھلیة، ونقل وتوطین التقنیة الحدیثة، والمشاركة في 

وربط البحث العلمي بأھداف تطویرھا وتطویعھا لتالءم الظروف المحلیة لخدمة أغراض التنمیة، 

  .الجامعة وخطط التنمیة

  :وتتركز البحوث الجامعیة في ثالثة محاور ھي 

البحوث األساسیة والتطبیقیة التي یقوم بھا أعضاء ھیئة التدریس بصورة مباشرة.  

 بحوث الدراسات العلیا من قبل دارسي الدبلومات والماجستیر والدكتوراه، ویشرف علیھا

  .اتأساتذة الجامع

البحوث التي تنفذ بطلب من منشآت حكومیة أو خاصة.  

وقد غطت البحوث المنجزة من قبل الجامعات العدید من میادین المعرفة األكادیمیة إلى 

جانب بعض البحوث التطبیقیة المتعلقة بتطویر منتجات وأسالیب عمل جدیدة في عدید من 

عیة وبیطریة، وأبحاث في الكیمیاء واألدویة المجاالت االقتصادیة واإلداریة، فتم عمل أبحاث زرا

، وأبحاث في الھندسة وعلوم الكمبیوتر، واألبحاث البیئیة، وأبحاث طبیة وصحیة، وأبحاث في 

  .الخ.....مجاالت المیاه والطاقة

  القطاع الخاصبین الجامعات و  الشراكة :خامسًا

اعة سوف یؤدي إلى توفیر مما الشك فیھ أن تنمیة العالقة بین الجامعات ومؤسسات الصن 

المناخ الصحي للتطور التقني ، بید أن غیاب ھذه العالقة قد یؤدي إلى جعل الجامعات معزولة 

عن متطلبات المجتمع وغیر محققة لدورھا الفعال في نمو المجتمع باإلضافة إلى استمرار توجھ 

ذلك من غیاب االنسجام بینھا القطاعات اإلنتاجیة لالعتماد على التقنیة األجنبیة وما یترتب على 

)٢٠٠١كسناوي،.(. وبین الظروف االقتصادیة واالجتماعیة السائدة في المجتمع 

وإجماًال یمكن بلورة األھمیة المستخلصة من تعاون الجامعات والقطاعات التقنیة من خالل   

  :مجموعة من الفوائد والمزایا التي تخدم التنمیة الصناعیة ، وأھمھا 

دة العلمیة من البحوث العلمیة الجامعیة في المجاالت اإلنتاجیة بوحدات القطاع الخاص ، االستفا -

حیث االستفادة من ھذه األبحاث والمعلومات التقنیة ، سوف یساعد على تحقیق عائد كبیر للقطاع 

  .الخاص وبدوره ینعكس ذلك على تحقیق األھداف التنمویة للدول النامیة بشكل عام



  ١٢

ومات التقنیة للقطاع الخاص، وذلك من خالل تعدد وسائل المعرفة العلمیة توفیر المعل -

  .بالجامعات وسھولة نقلھا للقطاع الخاص

االستفادة القصوى من األبحاث المنجزة بالجامعات، وإمداد المؤسسات بالمعلومات التقنیة  -

حاث قد تفتح مجاالت عمل الحدیثة لمساعدتھا في مسیرتھا اإلنتاجیة، كما أن االستفادة من تلك األب

  .جدیدة وبالتالي تخلق فرص عمل، ومصادر جدیدة للدخل

المساعدة في تقدیم المشورة الفنیة للمؤسسات والوكاالت التسویقیة إلیجاد أسواق تصدیر  -

  . لمنتجاتھا 

التعرف على اتجاھات األبحاث ونتائجھا في الجامعات، وإمكانیة استخدام وتشغیل المعامـل  -

  .ریبیة التي تتوفر بالجامعات ، باإلضافة إلى الخدمات والتسھیالت العلمیة األخرىالتج

سرعة تفاعل الجامعات مع شركات القطاع الصناعي واالستجابة لكیفیة تطبیق ونقل النتائج  -

  .العلمیة البتكار منتج جدید أو تطویر معلومة علمیة بأقل التكالیف

عید إلى تقلیل االعتماد على التقنیة األجنبیة المستوردة، سیؤدي ھذا التعاون على المدى الب -

.وبالتالي تقلیل النفقات وارتفاع المردود االقتصادي للقطاع الخاص 

كما أن ھناك العدید من المزایا والمكتسبات التي تعود على الجامعات من جراء تعاونھا مع   

حیث إن إجراء األبحاث التطبیقیة الھادفة  القطاع الصناعي مثل اكتسابھا للسمعة العلمیة المتقدمة،

.ذات الصلة المباشرة بالمجتمع سیعمل على إكساب الجامعات مصداقیة محلیة ودولیة 

في التي تستند إلى آراء عینة عشوائیة من الباحثات) م٢٠٠٧الجوھري، (وتؤكد دراسة 

القطاع الخاص یقوم باحثة، أنھ وبرغم أن ٩٠جامعة الملك سعود في الریاض بلغ عددھا نحو 

والمأمول في نشاط مراكز األبحاث بدور متنام في إنتاج المعرفة، إال أنھ لم یحقق دوره الفاعل

 وبین القطاع الخاص األكادیمیین من ذوي التخصصوالتطویر، وذلك ناتج عن قلة التواصل بین

  )٢٨٣الزبیر ، ص( .الستثمار خبراتھم كمستشارین من قبل الجامعات الوطنیة

وتظل الشراكة بین الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضروریة لالرتقاء بالبحث العلمي 
وال بد من التركیز على دور الدولة كشریك أساسي في إنتاج واستھالك . واإلبداع في المجتمع

 رب في العدید من الدول المتقدمةمخرجات اإلبداع واالبتكار المحلي، وذلك ھو ما أثبتتھ التجا
   :ویمكن لھذه الشراكة أن تأخذ نموذجین متقاطعین ومتكاملین في آن معًا. الصین ومالیزیامثل 

  )  ١٦٨م ،ص٢٠٠٩تقریر المعرفة العربي لعام( 
یتضمن شراكة تفاعلیة بین مؤسسات البحث والتطویر ومؤسسات التعلیم العالي  :النموذج األول

البشریة، ثم تعود إلدماج نواتج البحوث في بحیث ترفد الجامعات مؤسسات البحوث بالموارد 
  .مناھجھا التعلیمیة

فیتم عبر الشراكة التفاعلیة بین قطاعات الخدمات واإلنتاج االقتصادیة  :أما النموذج الثاني
. والمجتمعیة من جھة ، ومؤسسات البحث والتطویر ومؤسسات التعلیم العالي من جھة أخرى 
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حتیاجات المجتمعیة، وأولویات البحوث، وترجمة نواتجھا إلى وتعمل ھذه الشراكة على تحدید اال
  . تطبیقات مفیدة

، أھم السمات التي ینبغي أن تتوافر في Barbara A. Hollandھوال ند . وتحدد بربرا أ

  )٢٨٦الزبیر، ص(: الحرم الجامعي حتى یكون مؤھال إلقامة عالقة شراكة أو تحالف فیما یلي

 أن تكون التنمیة االقتصادیة ضمن رسالة الجامعة وفى تصورھاVision ألھدافھا.  

متابعتھا لمشاركات في البحوث مع المؤسسات الصناعیة.  

 العمل على المشاركة في برامج تعلیم صناعي، وتمدد نشاطھا داخل المؤسسات الصناعیة

  .وتقدیمھا خدمات تقنیة

 تشارك كمقاولEntrepreneurial ایا البحث والتطویرفي قض.  

العمل على نقل التكنولوجیا للمجتمع المحلى.  

تحفز أعضاء ھیئة التدریس للمشاركة في أنشطة التنمیة االقتصادیة.  

وكاالت التنمیة االقتصادیة العمل على المشاركة بشكل منتظم مع.

  

 تنوعت أھداف ھذه الشراكات،  فمنھا ما كان خاص بالكلیات؛ حیث استھدف تطویرو

برامجھا التعلیمیة، وتدریب طالبھا، واإلنماء المھني للعاملین فیھا، ومنھا ما كان یھدف لمساعدة 

ولقد أجریت دراسة عن ھذه الشراكات األربع . المؤسسات األخرى على تنفیذ بعض برامجھا

 .بھدف تقویم المداخل التي صممت على أساسھا عملیات الشراكة، وتقویم تنفیذھا ومدى فاعلیتھا

وخلصت الدارسة إلى رصد بعض الجوانب اإلیجابیة التي أسفرت عنھا بعض ھذه الشراكات،  

وعوامل نجاحھا، والتي تمثلت في توفیر بعض الضمانات،   ومنھا تحدید ووضوح أھداف 

الشراكة واالتفاق علیھا، وتوافر عنصر ثقافة المشاركة لدى العاملین سواء في الكلیات أو في ھذه 

  )٢٨٦الزبیر، ص( .المؤسسات

   :بین الجامعات والقطاع الخاص مجاالت عمل الشراكة - :سادسًا

  :یمكن تحدید اھم مجاالت الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص في اآلتي

 اإلعانات التأھیلیة والتدریبیة في المجاالت المھنیة والحرفیة العلمیة والفنیة.  

انیةاإلعانات الطبیة والعالجیة والدوائیة المج.  

اإلعانات التمویلیة وتأمین وسائل اإلنتاج.  

تشغیل وتأمین فرص عمل للقادرین على العمل.  

دعم أنشطة تحفیظ القرآن الكریم وبناء المساجد ومدارس التحفیظ.  

دعم وتنمیة مشاریع خدمات البنیة التحتیة.  

دعم وتمویل األعمال البحثیة والدراسات العلمیة واالجتماعیة.  

یھ المھام الضبطیة والعدلیة القضائیة ذات الصلةتنسیق وتوج .  

 التخطیط وتوجیھ التوعیة الدینیة واإلرشادیة واإلعالمیة والثقافیة لتأصیل الوعي بالشراكة



  ١٤

  )٢٩٥الزبیر، ص. () م٢٠٠٧الشراكة المجتمعیة،  (وأھمیتھا في التنمیة المجتمعیة 
  

یة من أھم أوجـھ التعاون بین الجامعات وتعتبر مجاالت البحوث التطبیقیة ذات الصبغة التقن
یة أو والقطاعات الصناعیة ، إضـافة إلى األبحاث الخاصـة بسـلوك العاملین أو المشكالت اإلدار

، كما إن القطاع الصناعي یدرك أن قطاع التعلیم العالي وخاصة الجامعات التحویلیة أو التسویقیة
المعرفة وإن أي فكرة أو نظریة تولد في محیط عن  یتم البحث، حیث كن لترویج األفكارھي أما
، ولكنھا تتحول إلى حقیقة واقعیة في السوق ستكسب حیاتھا من مختبرات البحوث الجامعة

، بینما عن المعارف الجدیدة وتبادلھا بواسطة التصنیع ، لذا فإن االلتزام األكادیمي ھو البحث
وث الجدیدة من خالل تمویل البح یكون االلتزام الصناعي ھو تشجیع ودعم ھذه المعارف

  )٢٠٠١كسناوي،(. ، وإنتاج النماذج وترجمتھا إلى منتجات وخدماتاألساسیة والتطبیقیة وتطویرھا
  

  :١١نماذج الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاصبعض  :سابعًا
وقد أدركت العدید من المنشآت أھمیة أنشطة البحث والتطویر في تحسین المنتجات 

لمقدمة منھا، وكان لبعضھا تجارب متمیزة في العنایة بھذه األنشطة، وتوجھھا إلنشاء والخدمات ا

ما قامت بھ الشركة السعودیة للصناعات : مراكز ووحدات على مستوى عاٍل من التقنیة مثل

، وشركة أرامكو السعودیة، وشركات فقیھ، وقد أنشأت ھذه الشركات مراكز "سابك"األساسیة 

التقنیة والتجھیزات والخبرات، كما قامت منشآت أخرى بإنشاء وحدات  على مستوى عاٍل من

  .للبحوث والتطویر

وتخدم ھذه المراكز والوحدات أنشطتھا اإلنتاجیة، والخدمیة الفنیة والتطویریة والتسویقیة، كما  
یتعاون عدد منھا مع الجامعات المحلیة في إطار اتفاقیات شاملة للتعاون العلمي، وتخصیص 

ج دعم مادي لتشجیع البحث العلمي خاصة في المجاالت التي تخدم أنشطة القطاع الخاص، برام
ویشمل التعاون أیضا مؤسسات عالمیة للبحث العلمي لتحقیق التواصل مع المستجدات من 

  .التقنیات العالمیة في المجاالت المناظرة لألنشطة المحلیة
  

  "دكتور لكل مصنع : " في األردن
روع الرائد لالستفادة من الثروة المعرفیة لألكادیمیین وتعزیز خبرات الباحثین ، من خالل حل یسعى ھذا المش

مشاكل عملیة للقطاع الصناعي ، وإیجاد فرص لتطویر أفكار مشاریع تنمویة ، وتعزیز القدرات التنافسیة 
  .للشركات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة

ة الصناعیة المشاركة، ثم تنظیم زیارة األستاذ الجامعي أو الباحث تقضي آلیة المشروع، بدایة، بتحدید المؤسس
كما یضمن المشروع وجود الباحث . للمؤسسة، وإعداد تقریر أولي عن المشاكل الفنیة واإلداریة التي تواجھھا 

یغطي المجلس األعلى للعلوم . ساعات أسبوعیًا على األقل ١٠في المصنع خالل العطلة الصیفیة، لمدة 
وتشمل مجاالت انتقال . منھا % ٢٠من كلفة الباحث، بینما تتحمل المؤسسة الصناعیة % ٨٠كنولوجیا والت

الھندسة، وإدارة األعمال، والزراعة، والعلوم، وتكنولوجیا المعلومات، وھي منفتحة على أي : الخبرة حالیًا
  .مجاالت أخرى تحتاجھا قطاعات اإلنتاج وتتوافر لھا خبرات محلیة

م، وزیادة عددھا، ٢٠٠٣ؤشرات نجاح المشروع، تكرار مشاركة الجھات الداعمة لھ منذ إطالقھ عام من أھم م
 ١١إلى  ٤نظرًا القتناعھا بدوره في تطویر القطاعین األكادیمي والصناعي، فقد أزداد عدد الجھات الداعمة من 

  )١٧٥صم، ٢٠٠٩تقریر المعرفة العربي لعام .(، وتضاعفت قیمة الدعم نحو عشر مرات
  

ال یمكن المبالغة بالقول إن كافة تجارب الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص قد أحرزت 

النجاح المطلوب، إال إنھ بسھولة یمكن التعرف على بعض التجارب الفاعلة التي أحرزت 
                                                          

، الغرفة )سبل بناء شراكة فاعلة بین القطاع الخاص والجامعات في المملكة العربیة السعودیة( لدراسات ، مركز البحوث وا ١١
  .التجاریة والصناعیة بالریاض، اإلدارة العامة للبحوث والمعلومات
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نجاحات ملموسة، وخاصة عندما ترتبط ھذه النجاحات بالقطاع الصناعي داخل األنشطة المتعددة 

التي بزغت نتائج نجاحھا بشكل واضح  )تجربة الیابان( ع الخاص، ومن أبرز ھذه التجاربللقطا

  :ناول بعض أبرز مالمحھا فیما یليعلى مدى العشرین عامًا األخیرة، ونت

 صور الشراكة في التجربة الیابانیة:  

مالمح في عدة لقد بدأت التجربة الیابانیة تتضح معالمھا منذ بدایة الثمانینات، وتبلورت ھذه ال

  :صور متتالیة ومتدرجة، وذلك كما یتضح على النحو التالي 

: البحوث المشتركة: أوال

م تقریبًا، وھو یمثل ذلك النظام الذي ١٩٨٣بدأ نظام البحوث المشتركة یظھر بالیابان في عام 

ت إلى یتم فیھ إرسال الباحثین من القطاع الخاص إلى الجامعات، وأیضا إرسال أساتذة الجامعا

القطاع الخاص، وذلك في إطاٍر متواٍز ومتعادٍل لخدمة مصالح الطرفین؛ وذلك كما یتضح من 

  :الشكل التالي 

  

  

  آلیة تطبیق البحوث المشتركة) ١(شكل 

  الجامعات    القطاع الخاص

  

  تطبیق البحوث 

  المشتركة

  

  نتائج اتفاقیة 

  البحوث المشتركة

  دفع تكالیف وأتعاب

  المشتركة البحوث 

  إرسال موظفي 

  القطاع الخاص

إرسال أساتذة 
  الجامعة

  :البحوث حسب الطلب أو التكلیف : ثانیا

آلیة البحوث حسب الطلب أو التكلیف تشیر إلى االتفاقیات الخاصة التي تتم بین الجامعات        
  .والقطاع الخاص حسب طلب أو رغبات األخیر
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  حسب الطلب أو التكلیف آلیة تطبیق البحوث) ٢(شكل 

  الجامعات    القطاع الخاص

  

تطبیق البحوث حسب 
  الطلب

  

نتائج اتفاقیة البحوث 
  حسب الطلب

دفع تكالیف وأتعاب 
  البحوث 

  تقریر نتائج البحوث

  

  ) :كراسي البحث العلمي(المنح والھبات : ثالثا

لیة التي تقدمھا شركات القطاع الخاص إلى تشیر آلیة المنح أو الھبات إلى تلك التبرعات الما
أو تحسین األنشطة   Scientificresearchالجامعات بغرض تعزیز ودعم البحث العلمي 

؛ حیث إنھا  Endowed Chairsالتعلیمیة، وتعرف ھذه التبرعات بكراسي البحث العلمي 
منح معینة من أطراف  تساعد وتمول أقسامًا أو أنشطةً  بحثیةً  خاصةً ،، تقام حسب تبرعات أو

  . معینة

  

  )كراسي البحث العلمي(آلیة المنح أو التبرعات ) ٣(شكل 

  الجامعات    القطاع الخاص

  

تقدیم عرض للتبرع 
  المالي

  

  دفع قیمة التبرع

تحدید مجال إنفاق 
   التبرع

  

  :المعاملة الضریبیة التفضیلیة : رابعا

وى العدید من الجوانب داخل النظام الضریبي، وھي ظھرت المعاملة التفضیلیة على مست

  :تھدف إلى ترویج وتعزیز الشراكة بین القطاع الخاص والجامعات، وذلك على النحو التالي 
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ویتم : نظام ضرائب التجربة والبحث اإلضافي ومعاییر خاصة للبحوث والتجارب المشتركة-١

التي تمتلك زیادة في تكالیف تطبیق ھذه المعاملة التفضیلیة على المشروعات الخاصة 

  .البحوث والتجارب التي تستغرق عدد من السنوات

ویتم تطبیق ھذه المعاملة : نظام إعفاء من ضرائب البحث والتجارب المشتركة الخاصة-٢

التفضیلیة على المشروعات الخاصة لتعزیز البحوث حسب الطلب بین الجامعات والقطاع 

  .الخاص

ویتم تطبیق ھذه المعاملة التفضیلیة على الشركات التي تتضمن : إعفاء على التبرعات المالیة-٣

.إجمالي تبرعات أو مساھمات مالیة في خسائرھا

  

  

 إنجازات الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص في الیابان:  

لقد أحرزت الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص نجاحات باھرة في الیابان، البعض 

ت؛ حیث زادت قیمة البحوث التي طلبتھا منشآت القطاع الخاص من یعتبرھا فاقت التوقعا

ملیار دوالر حتى  ٣.٥ملیون دوالر في بدایة التسعینات إلى حوالي  ٥٠٢الجامعات الیابانیة من 

ملیار دوالر خالل  ١٠م، ویتوقع أن تصل قیمة ھذه البحوث إلى ما یزید عن ٢٠٠١نھایة عام 

كز البحثیة التعاونیة بین القطاع الخاص والجامعات من نحو م، أیضا نمى عدد المرا٢٠١٠عام 

م، ویتوقع أن یصل ھذا ٢٠٠١مركز حتى نھایة  ٦٢مركزًا في بدایة التسعینات إلى نحو  ٢٣

  .م٢٠١٠العدد إلى ما یناھز المائة مركٍز في عام 

  : بین الجامعات والقطاع الخاص معوقات الشراكة :ثامنًا

ك بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائًال أمام تحقیق التعاون مما الشك فیھ أن ھنا    
المأمول بین الجامعات والقطاع الخاص ، وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك وجھتي نظر في ھذا 

  )٢٠٠١كسناوي،(: الخصوص ، األولى یتبناھا رجال التعلیم وتتلخص في
ة أو برامج البحوث التي تسھم فیھا ضعف اإلعالم عن الخدمات االستشاریة أو البرامج التدریبی -

  . أو تنظمھا الجامعات
  . ضعف رغبة المؤسسات الصناعیة في المشاركة في تكالیف المشروعات البحثیة -
ضعف العالقة بین الجامعات والقطاعات اإلنتاجیة ، حیث یرى رجال التعلیم أن المؤسسات  -

میة ، وعدم اقتناعھا بفائدتھا لمؤسساتھم الصناعیة ال تثق كثیرًا في األبحـاث والدراسات العل
،  

ضعف الثقة في اإلمكانات والخبرات الوطنیة ، حیث تلجأ بعض المؤسسات الخاصة إلى التعاقد  -
  .مع مؤسسات بحثیة أجنبیة ، للحصول على االستشارات وإجراء البحوث 

.تھااكتفاء بعض المؤسسات اإلنتاجیة بما لدیھا من خبراء وفنیین لحل مشكال -

في حین أن ھناك وجھة نظر أخرى لرجال األعمال بالقطاع الخاص في المعوقات والصعوبات 
  :التي تواجھ التعاون بینھم وبین الجامعات ، تتمثل في

عدم االھتمام بإجراء بحوث تطبیقیة تعالج مشكالت اإلنتاج وانشغال الجامعات بالتدریس  -
  . المحلي
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طاعات اإلنتاجیة ، والمشكالت الناجمة تفوق مستوى المساھمة وجود تطور سریع في بعض الق -
  .التي یمكن أن تقدمھا الجامعـات

عدم ارتباط المناھج التعلیمیة والتدریبیة بالواقع الحالي للقطاعات اإلنتاجیة وما تواجھھ من  - 
.مشكالت ومعوقات ، واالكتفاء بالجانب النظري دون التطبیقي في المنھج التعلیمي 

    
ومن بین اآللیات الشائكة في عالقة الجامعات بالقطاعات الصناعیة عدم االتفاق على العوائد 
اآللیة العاجلة والمستقبلیة اآلجلة للبحث العلمي ، ومدى التمایز والمفاضلة بین كل من العائد 

.االقتصادي والعائد االجتماعي لھذه البحوث
قل منھ في القطاع الصناعي بالذي یجري في الجامعات ھذا باإلضافة إلى أن ھنالك إلمام قلیل وأ

والعمل الذي یمكن أن تؤدیھ للقطاعات الصناعیة بصورة خاصة ، كما أن ھنالك عدم ثقة من 
الجانب الصناعي بإمكانات الجامعات بالمساھمة في إیجاد الحلول للكثیر من المشكالت التي 

راك العـام بما یمكـن أن تقدمھ للقطاعات تواجھھا ، كما أن بعض الجامعات لیس لدیھا اإلد
الصناعیة الفتقارھا للخبراء المتخصصین في المجاالت البحثیة التقنیة ، وعدم وجود تنسیق 

وتعاون بین القطاعات الصناعیة ومراكز البحث الجامعي ، األمر الذي أدى إلى عدم االستفادة 
  )٢٠٠١كسناوي،(.التقنيمن الخبرات واآلراء واألفكار في مجال البحث العلمي 

  
بصفة عامة، تشیر كافة الدالئل في عالقة القطاع الخاص والجامعات إلى وجود فجوة بینھما، 

  : ١٢یمكن لھذه الدراسة أن توصفھا من خالل ثالثة أبعاد، ھي

معوقات عامة.
معوقات ترتبط بالجامعات.  
معوقات ترتبط بالقطاع الخاص.

  :معوقات عامة  - ١

وات اتصال ثابتة ومعروفة یمكن من خاللھا التنسیق والتعاون بین كل عدم وجود قن
  .من منشآت القطاع الخاص والمراكز البحثیة بالجامعات

ارتفاع تكلفة إعداد البحوث وما تتطلبھ من مواد وآالت.

  :معوقات ترتبط الجامعات  - ٢

.محیطاھتمام الجامعات بالجوانب التعلیمیة أكثر منھا بمشكالت المجتمع ال-١

.ینكبر من العملیة التدریبیة للخریجاالعتماد والتركیز على العملیة التعلیمیة بشكل أ-٢

أن الحزم التعلیمیة تركز على جوانب نظریة وتأصیلیة أكثر منھا جوانب تطبیقیة وعملیة -٣

.تمس الواقع العملي

.ابطء العملیة التطویریة للبرامج والمناھج التي تتبناھا الجامعات في كلیاتھ-٤

تقادم المناھج والبرامج التي تتبناھا العدید من كلیات الجامعات، وانحدارھا من مضامین -٥

.قدیمة تعود لعصور كانت مختلفة في التعامل التطبیقي
                                                          

، الغرفة )سعودیةسبل بناء شراكة فاعلة بین القطاع الخاص والجامعات في المملكة العربیة ال( مركز البحوث والدراسات ،  ١٢
.التجاریة والصناعیة بالریاض، اإلدارة العامة للبحوث والمعلومات
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صعوبة تطویر أو تعدیل الكلیات التي تنشئھا الجامعات بشكل یلبي متطلبات سوق العمل -٦

.التطبیقي

ا وبرامجھا، وعدم اھتمامھا كثیرا برصد التغیرات انعزالیة الجامعات في تطویر كلیاتھ-٧

.والمستجدات التفاعلیة مع منشآت القطاع الخاص

أن الجامعات تركز على استقطاب أعضاء ھیئة تدریس أكفأ بشكل یفوق تركیزھا على -٨

استقطاب خبراء ومستشارین قادرین على تحویل البحوث والدراسات النظریة إلى واقع 

.تفید منھ منشآت القطاع الخاصتطبیقي، یمكن أن تس

تركیز الباحثین في الجامعات ومراكز البحوث على إجراء البحوث األساسیة والتطبیقیة التي -٩

.سنوات ٥–٣تتطلب فترات زمنیة طویلة تتراوح ما بین 

اعتماد الجامعات كثیرًا على اختبارات التجارب وبرامج المحاكاة بناًء على بیانات مختارة -١٠

.لیست مأخوذة من بیانات دقیقة من قطاع األعمالعشوائیًا، و

عدم وجود برامج وخطط محددة ومنتظمة بمراكز البحوث بالجامعات، تقوم على أسس -١١

.علمیة للبحث والتطویر في ضوء االحتیاجات الفعلیة لمنشآت القطاع الخاص

مثل أكثر انشغال أعضاء ھیئة التدریس بمھام التدریس للطالب، وتخصیص نسبة متدنیة ال ت-١٢

 .من العبء الوظیفي لألنشطة البحثیة% ٥من 

قلة عدد العاملین في مجاالت البحث العلمي والتطویر، وتسرب بعضھم للعمل بوظائف -١٣

.أخرى غیر ھذه المجاالت

عدم توافر المعلومات الكافیة عن اإلمكانات المتاحة لدى الجامعات ومراكز البحوث لخدمة -١٤

. طویرالمنشآت في مجال البحث والت

غیاب التنسیق والتكامل بین مراكز البحث العلمي ذاتھا؛ مما یؤدي إلى االزدواجیة، وإھدار -١٥

.الجھد والتكلفة، وضعف االستفادة من اإلمكانات المتاحة

أن تقییم البحوث المنجزة یتم غالبا من قبل أكادیمیین وباحثین دون إشراك الجھات ذات -١٦

. یحقق جدواھا وفاعلیتھاالصلة في عملیة التقییم؛ مما قد ال

  : معوقات ترتبط بالقطاع الخاص - ٣

وجود انطباعات سلبیة لدى العدید من منشآت القطاع الخاص بأن الجامعات بعیدة نسبیا عن -١

.االھتمام بالبحث العلمي الذي تتطلبھ

 اھتمام قطاع األعمال بالدراسات والبحوث قصیرة المدى التي تنجز إما حًال آنیًا لمشاكل-٢

بإجراء البحوث طویلة  تقنیة تعانیھا مؤسساتھ، أو تعدیًال بسیطًا للتقنیة المستخدمة، وال یھتم 

المدى التي ینتج عنھا براءات اختراع، أو إبداعات وابتكارات علمیة جدیدة یمكن استغاللھا 

.في المجاالت اإلنتاجیة

  .والتطویر ضعف اھتمام اإلدارة العلیا في المنشآت بشكل غالب بنشاط البحث-٣

  ٠اعتماد كثیر من القطاعات على استیراد التقنیة، وضعف إجراء البحوث لتوطین التقنیة-٤

ضعف الوعي واإلدراك لدى المنشآت بما سوف یعود علیھا من نفع نتیجة لإلنفاق على -٥
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  .أنشطة البحث والتطویر

شآت للقیام عدم توافر اإلمكانات البشریة والمادیة المرتبطة بالبحث والتطویر في المن-٦

  .بالتنسیق في ھذا الصدد مع الجامعات

.محدودیة المیزانیات التي تخصصھا المنشآت لنشاط البحث والتطویر-٧

صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة ألغراض البحث من الكثیر من المنشآت؛ حیث -٨

.تعتبرھا من األسرار الخاصة بأوضاع المنشأة 

الخارجیة؛ مما أضعف الحافز على اإلمكانات البحثیة االعتماد على المعرفة والتقنیات -٩

  .المحلیة

ضعف االھتمام من قبل المنشآت بوضع خطط وبرامج للبحث والتطویر، وممارسة ھذا -١٠

. النشاط بطریقة عشوائیة

نقص المختبرات واألجھزة المعملیة الحدیثة الالزمة إلجراء البحوث التطبیقیة، وضعف -١١

.و دعمھااھتمام المنشآت بتوفیرھا أ

ضعف اھتمام كثیر من المنشآت بإنشاء وحدات للبحث والتطویر بھا، تتولى تقدیر -١٢

  .االحتیاجات من البحوث، والتنسیق مع المراكز البحثیة المناسبة إلنجازھا
  

  :التوصیات- ٧

  :سبل بناء شراكة فاعلة بین القطاع الخاص والجامعات  -٧/١

المح بناء شراكة فاعلة بین القطاع الخاص تسعى ھذه الورقة في ھذا الجزء إلى توصیف م

  :والجامعات، تنطلق مما یلي

" أن القطاع الخاص مستمر في تبني فلسفة التطلع للتكنولوجیا الحدیثة، ولكن من منظور  -١

 To Do Old Thingsاإلجراءات القدیمة ولكن بشكل أفضل /إجراء كافة األفعال

Better"من خالل تحسین المنتجات الموجودة ،.  

/ عمل أفعال"أن الجامعات تتطلع إلى فرص استخدام التكنولوجیا الحدیثة، ولكن من منظور  -٢

، من خالل تصمیم منتجات وخدمات " To Do New Thingsإجراءات جدیدة ومبتكرة 

.جدیدة

أن القطاع الخاص یمتلك قدرات بحثیة ضئیلة، ویعتمد بشكل أساسي على نقل وتبني  -٣

.علیھاالتكنولوجیات المتعارف 

أن الجامعات ترغب في تطویر القاعدة البحثیة من خالل الشراكة مع القطاع الخاص،  -٤

.ولكن االتصال یمثل التحدي الرئیس إلحراز ذلك

أن المعضلة الرئیس تتمثل في ضرورة أن یتبنى القطاع الخاص والجامعات منھجًا للبحوث  -٥

.والتطویر كشركاء

  :احتیاجا للشراكة مع الجامعات أنشطة القطاع الخاص األكثر  - ٧/٢

ما ھي منشآت القطاع الخاص األولى بالرعایة في ھذه الشراكة : إن التساؤل الذي یثیر نفسھ
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ما ھي األنشطة التي یمكن أن تبدأ بھا ھذه الشراكة إلنجاح خطواتھا األولى ؟ : ؟ أو بمعنى ثانٍ 

طاع الخاص ؟ أم أن ھناك أنشطة ھل تتساوى فرص الشراكة لكافة منشآت الق: أو بمعنى ثالٍث

  یمكن أن تحرز النجاح بسھولة دون أنشطة أخرى ؟

بالطبع توجد أنشطة تنال األھمیة عن األنشطة األخرى، بل توجد منتجات أو خدمات معینة 

لمنشآت القطاع الخاص تعتبر ذات أولویة داخل عملیات الشراكة بین القطاع الخاص والجامعات؛ 

األنشطة المرتبطة بالقطاع الصناعي، وبالتحدید قطاع الصناعات التحویلیة، : فعلى سبیل المثال

یعتبر جدیر باالھتمام بمثل ھذه الشراكات؛ ألن ھذا القطاع بأنشطتھ المتعددة أكثر اھتمامًا 

بعملیات البحوث والتطویر التي تزید القیمة المضافة لمنتجاتھ، وخاصةً  أن غالبیة ھذه المنتجات 

للتطویر أو ما یعرف بدورة المنتج، فاألنشطة ذات التقادم العالي تكون أكثر احتیاجًا  تكون محالً 

  .للبحوث والتطویر؛ وبالتالي أكثر طلبًا للشراكة مع الجامعات

لذلك، فإننا نعتبر أن القطاع الصناعي بوجھ عام یعتبر ھو الرائد لخلق الشراكة مع 

ئة األعمال ككل إلقامة شراكة متسعة وعمیقة مع الجامعات، وربما یكون ھو المؤھل لتمھید بی

  .الجامعات مستقبالً 

وداخل القطاع الصناعي التحویلي یوجد ھناك أیضًا قطاعات تفصیلیة أكثر طلبا على ھذه 

الشراكة، مثل القطاعات التي تستخدم تقنیات متقدمة، والقطاعات األكثر طلبًا على براءات 

  .رھاأو غی.. االختراع أو االبتكارات

  ما ھي المتطلبات الضروریة التي ینبغي أن تقدمھا الجامعات؟ -٧/٣

ألن أولئك الخریجین ھم المخرج الرئیس للجامعة : كفاءة وجودة الخریجین

  .المؤثر في أعمال وجودة األداء للقطاع الخاص

:تنشیط البیئة الفكریة واإلبداعیة 

المزج بین التعلیم والبحث والتطبیقات.

المرافق الحكومیة األخرى التقارب مع.

وغیرھا.. عقد ورش العمل والزیارات والمؤتمرات.

 العمل على إتاحة واتساع الخبرات متعددة التخصصات وخاصة المرتبطة بالبعد

.اإلنساني

.إتاحة التسھیالت، بما فیھا الموارد المرتبطة بالحاسب اآللي وتطبیقاتھ

فرص واالستفادة من التمویل المتاح وخاصة في تمویل ال: امتالك روح المبادرة

.للبحث العلمي

.النفاذ لألفكار الجدیدة والتقنیات المبتكرة 

بین الحكومة المركزیة والمناطق والمحافظات " الوسیط الفاعل"لعب دور  

.والقطاع الخاص

:التغلب على السلبیات المعتادة  بالجامعات التي من أبرزھا ما یلي
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.البیروقراطیة

.ھودھا على نطاق إقلیميتركیز ج

.اتصاف العمل في الكلیات بالجھود الفردیة

.التركیز على المشاریع المنفذة ذاتیا

  

  ماذا تحتاج الجامعات من القطاع الخاص ؟ -٧/٤

  .التمویل -١

.النفاذ إلى قواعد البیانات الذاتیة لمنشآت القطاع الخاص -٢

ب الطالب داخل منشآتھ في سیاق أن یتیح ویسھل القطاع الخاص للجامعات عملیة تدری -٣

.تدریب حقیقي ولیس مجرد اتفاقات ال یستفید منھا الطالب

عقد اتفاقیات تعاونیة تستطیع الجامعات من خاللھا الوصول إلى موظفي القطاع  -٤

الخاص، ومن جانب آخر تسھیل وصول أعضاء ھیئة التدریس وخبراء الجامعات إلى 

.الفرص المھنیة بالقطاع الخاص

ل الجامعات على نسبة مرضیة من العائد على االستثمارات األولیة للبحوث حصو-٥

والتطویر فیما یخص نقل التكنولوجیا والتنمیة االقتصادیة المحلیة لمنشآت القطاع 

.الخاص

  

  :أشكال الشراكة الممكنة بین القطاع الخاص والجامعات  -٧/٥

بین الجامعات والقطاع الخاص من  طبقا للتجارب الدولیة، فإنھ توجد عدة أشكال للشراكة

  : أبرزھا ما یلي

وھي أكثر األشكال شیوعا في الشراكة بین الجامعات والقطاع :  البحوث المدعومة  ) أ(

الخاص، وتتم من خالل قیام منشآت القطاع الخاص بتمویل بحوث علمیة لحل مشاكل 

  .محددة لصالحھا أو لصالح المجتمع 

حوث التي تخدم أھداف ومنافع خاصة لمنشآت القطاع الخاص؛ حیث الب: البحوث التعاقدیة  ) ب(

  .تسعى للشراكة مع الجامعات لتنفیذ بحوث في أنشطة ومجاالت معینة

حیث تتم إعارة بعض أعضاء ھیئة التدریس للعمل كخبراء أو : الخدمات االستشاریة  ) ج(

التعلیمیة، مع وضع  مستشارین غیر متفرغین في المنشآت بما ال یتعارض مع سیر العملیة

اإلمكانات العلمیة والفنیة المتوافرة في الجامعات من مختبرات ومعامل وقواعد بحثیة 

  .لالستفادة منھا لتلبیة احتیاجات المنشآت وفق أطر وصیغ محددة للتعاون

وھذا الشكل تتضامن فیھ مجموعة من المنشآت لدعم بحث علمي یتناول قضیة : التضامن  ) د(

المشترك لھذه المجموعة من المنشآت، وتقوم بتغطیة التمویل للبحث الذي یعھد  فنیة للصالح
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  .بتنفیذه إلحدى الجامعات

بموجب ھذا النوع من الشراكة تحصل المنشأة على حق تجاري في الملكیة : الترخیص)    ھـ(

 الفكریة التي تعود للجامعة مقابل رسوم ترخیص أو نسبة من المبیعات بعد قیام المنشأة

  .بتحویل الفكرة أو االختراع إلى منتج جدید

وھذا النوع من أنواع الشراكة غالبا ما یحدث عند تزاید عنصر : تأسیس الشركات  )  و(

المخاطرة لدى المستثمرین، خصوصًا عندما تكون التقنیة الناتجة عن البحوث في مراحلھا 

  .یس الشركات لتنفیذ البحثاألولى، فتقوم الجامعة بالدخول كشریك مع المستثمرین في تأس

تتعاون المنشآت االقتصادیة مع الجامعات في إنجاز المناھج التعلیمیة : التعلیم التعاوني  ) ز(

بتدریب الطالب على متطلبات العمل في المنشآت؛ حیث یتبادل الطالب الجامعیون فترات 

معایشة الطالب من العمل وفترات من الدراسة وفق منھج منظم،  ویعد ھذا المجال فرصة ل

لبیئة العمل، كما أنھ یتیح ألرباب العمل ترشیح بعض ھؤالء الطالب للعمل لدیھم بعد 

  .التخرج

وھي عبارة عن منح خاصة تخدم أھداف تھم القطاع ": كراسي البحث"المنح والتبرعات   ) ح(

  .الخاص والمجتمع، إال أنھا قد ال تمثل حاجة ملحة للقطاع الخاص بشكل مباشر

  :التحدیات المحتملة وسبل التغلب علیھا   -٧/٦

بذل الجھد للتغلب على أوجھ القلق لدى الشركات من اطالع مراكز البحوث الجامعیة على -١

  : بیاناتھا للبحوث والتطویر 

 ینبغي اتخاذ ما یلزم لبث الثقة والقضاء على القلق والھواجس لدى المنشآت بأن الجامعات

.ھارع على أسراتمثل طرف خارجي یجب أن ال یطل

 النظرة القاصرة للبحث العلمي بأنھ مجرد عملیة مستمرة تتطلب تكالیف، وقد ال یوجد من

.ورائھ منفعة حقیقیة إال على فترات طویلة تتسبب في خسائر باھظة للمنشآت

:التغلب على النظرة اإلقلیمیة المعتادة لدى كل من القطاع الخاص والجامعات -٢

والجامعات بالعمل على نطاق إقلیمي یتسبب في ضعف أخذھا إن تمسك المنشآت  حیث

.بالتطبیقات المبتكرة نتیجة ارتباط ھذه النظرة اإلقلیمیة بالعدید من القیود التقلیدیة

:عبور المرحلة االنتقالیة من مرحلة نتائج البحوث إلى الممارسات التطبیقیة، وذلك من خالل-٣

شراكة تعتبر جھد ضروري للفعالیة واعتماد أسلوب التخلص من منھج التقلیدیة والبطء، فال

.النقل الفوري لنتائج البحوث وتحویلھا إلى ممارسات عملیة في المنشآت في حینھا

 وضع وصیاغة خطة عمل من بدایة كل مشروع بحثي وإنشاء خطة لتحدید ملكیة الحقوق

.الفكریة للتقنیة الجدیدة، وتحدید دور وحقوق الرعاة والممولین فیھا

 االنفتاح على المناھج واألسالیب األخرى وورش العمل وتقدیرات الجھات األخرى

.وغیرھا
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التعرف جیدا على كافة األطراف ذات العالقة وخلق وسائل فعالة لمكافأتھم.  

تفعیل سبل التعـاون بین الجامعات والقطاعات الصناعیة في مجال البحث العلمي، ل -٧/٧    
  :ي فإننا نوجز ذلك في اآلت

 ھناك دور مشترك بین الجامعات والقطاع الصناعي یجب القیام بھ على أكمل وجھ لكي
یكون التفاعل بینھما وثیقًا ومفیدًا ومثمرًا ، فمثًال یجب التزام كلتا اإلدارتین بتفعیل التعاون 

تمثیل القطاع الصناعي ، وخاصة الشركات الكبیرة في  -بینھما وجعلھ إحدى األولویات 
الدراسات العلیا بالجامعات إنشاء لجان مشتركة بین الجامعات والقطاع الصناعي مجالس 

لمتابعة ومراجعة وتعزیز وتقویم ھذا التعاون وإعطاء ھذه اللجان صالحیات تمكنھا من 
  .تذلیل كل الصعوبات التي تقف عائقًا في سبل تحقیق النتائج المرجوة

یم وقطاعات األعمال واإلنتاج حتى یتمكن العمل على زیادة التواصل بین قطاعات التعل
رجال األعمال من االطالع على المناھج التي تدرس في قطاعات التعلیم والجامعات وذلك 
في التخصصات التي تھم رجال األعمال ، وكذلك حتى یتمكن األساتذة بالجامعات وطالب 

المستخدمة في  الدراسات العلیا وقطاعات التعلیم األخرى من االطالع على التقنیات
المؤسسات اإلنتاجیة ، مما یعطي الفرصة للجامعات في إمكانیة تعدیل مناھج الدراسة ، 

وإضافة تخصصات مستحدثة تالئم متطلبات القطاعات اإلنتاجیة ، وبالتالي تحقیق الترابط 
.المنشود بین الجامعات والقطاعات اإلنتاجیة في المجتمع

 جات العلمیة للماجستیر والدكتوراه نحو الجانب التطبیقي توجیھ وتشجیع إعداد أبحاث الدر
تبادل الخبرات والمعلومات بین الجامعات والقطاع  -لواقع قطاعات األعمال واإلنتاج 

وضع خطة طویلة األجل لشكل وحجم التعاون والتفاعل بین الجامعات والقطاع  -الصناعي 
.الصناعي في مجال البحث العلمي

بل المؤسسات اإلنتاجیة للجامعات من خالل التعاقدات البحثیـة والمنح تقدیم الدعم من ق
والتمویل 

 تشجیع وتحفیز الجامعات ومراكزھا العلمیة على استنباط وتنمیة التقنیة بحیث تتالءم
.وظروف مؤسسات اإلنتاج والخدمات واحتیاجاتھا وإمكاناتھا

ي، وسعیًا نحو توسیع مشاركة مع تزاید حدة المنافسة على المستوى المحلي والدول
الجامعات مع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة الخاصة والعامة لتحقیق التمیز ورفع القدرة 

لذا فإن االستفادة من األدوات .  التنافسیة لتلك القطاعات تزایدت الحاجة إلى التسویق
أرادت أن تحقق  واالستراتیجیات التسویقیة أصبح أمرًا حیویًا الغنا عنھ للجامعة إذا ما

وأصبح یشكل میزة  في الجامعات التي تمارس ھذا .    بكفاءة وفاعلیھ ورسالتھا أھدافھا
وأذكر منھا على سبیل المثال جامعة من خالل مراكز تسویق الخدمات التي أنشاءتھا النشاط 

أصبح ضرورة ملحة التسویق ف. القاھرة وجامعة عین شمس في جمھوریة مصر العربیة
ھمزة الوصل بین  طاع الصناعي فقط وأیضا القطاع الخدمي ومنھا الجامعات لیكونلیس الق

یعمل التسویق على تحدید احتیاجات ورغبات قطاعات الجامعة وبیئتھا الخارجیة، حیث 
المجتمع المختلفة، ومن ثم توصیل ھذه الحاجات والرغبات إلى مراكز الخدمات التابعة 

یمیة للمساعدة في تحقیق تلك الحاجات والرغبات أو حل للجامعة أو إلى الكفاءات األكاد
المشكالت والتحسین من األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة لقطاعات المجتمع سواء كانوا 

للجمھور المستفید بالخدمات والثقة على خلق اإلدراك  یساعد التسویقو. أفراد أو شركات
كادیمیة القادرة على حل مشكالت الجامعیة، وتعریف الجمھور باألنشطة والكفاءات األ

وتحسین الصورة الذھنیة عنھا للجمھور ووضعھا في مكانة الئقة بین الجامعات المجتمع، 
الحكومیة منھا والخاصة على المستوى المحلي والدولي وبالتالي یساھم التسویق على سد 



  ٢٥

تسویق  یمكن الجامعة ، كما أن ال. الفجوة بین المنظمة ممثلة بالجامعة والبیئة الخارجیة لھا 
من التجاوب مع حاجات سوق العمل  أخذًا في االعتبار التغیرات المستمرة في البیئة 

    .الخارجیة

من مراكز ولوضع ھذه اآللیات موضع التنفیذ نقترح إنشاء لجنة فنیة مشتركة تجمع ممثلین   
لتتولى وضع الخطط  في الجمھوریة الیمنیة قطاعات الصناعةالبحوث في الجامعات وممثلین ل

المستقبلیة لتفعیل التعاون بینھا ولالستفادة من األبحاث الجامعیة ووضعھا موضع التطبیق 
  .العملي

  

  :المراجع

  المراجع العربیة: أوًال

شركة دار الغریر للطباعة والنشر، ، )نحو تواصل معرفي منتج (، م ٢٠٠٩تقریر المعرفة العربي لعام-١
.دبي

دراسة (    ، )الخیارات االستراتیجیة لتسویق المنتجات الصناعیة الیمنیة(سنان غالب المرھضي، -٢
، إبریل یونیو )١٩(، العدد  مجلة دراسات اقتصادیة، ) ) غیر النفطي(تحلیلیة للقطاع الصناعي الیمني 

  .م٢٠٠٦،
ستثمار العائد من الشراكة المجتمعیة في مجال البحث العلمي لتحقیق أھداف اال( فوزیھ سبیت الزبیر،-٣

.، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة الملك سعود اإلسالمیة) لرجال األعمال
، ، مجلة دراسات اقتصادیة)التطور التاریخي للقطاع الخاص في الیمن( عبد الحكیم أحمد الشرجبي، -٤

  .م٢٠٠٦، یونیو –،إبریل )١٩(العدد 
ت العلیا في الجامعات السعودیة لتلبیة توجیھ البحث العلمي في الدراسا(محمود محمد عبد اهللا كسناوي، -٥

جامعة الملك عبدالعزیز ،جدة ،  )توجھات مستقبلیة -الواقع ( متطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
)م٢٠٠١أبریل /ھـ١٤٢٢محرم (

سبل بناء شراكة فاعلة بین القطاع ( مركز البحوث والدراسات ، الغرفة التجاریة والصناعیة بالریاض،  -٦
.، اإلدارة العامة للبحوث والمعلومات ،)ات في المملكة العربیة السعودیةاص والجامعالخ

التقریر الختامي للندوة التعریفیة بنتائج المسح الصناعي " (،الجھاز المركزي لإلحصاء،وزارة التخطیط-٧
.٧/١٩٩٧/  ٥ -٢المنعقدة خالل الفترة ،)" ١٩٩٦األول 

  .٢٠٠٣،دیسمبر ، )،٢٠٠٣نوي لعام التقریر الس(،البنك المركزي الیمني-٨
الوحدة الرئیسیة  ،)"٢٠٠٥- ٢٠٠٣استراتیجیة التخفیف من الفقر" (،وزارة التخطیط والتعاون الدولي-٩

.لمراقبة الفقر
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